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  أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل  

 

 

 / رجاًء من أحبابنا أىل القرآن، والقراءات، متابعة النسخات الُمَحدََّثة باستمرار، مالحظة هامة

 .، لموصول إلى ما فيو الخير-فجل من ال يسيو -

/ لكل من ساىم في مراجعة وتحقيق ىذا العمل، وعمى رأسيم األخ الفاضل الشيخ شكر وتقدير
 .، حفظو اهلل تعالىأبو رزان المصرييياب إد. 
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 بِسمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 المقدمة

 العدنان، وبعد: الحمد هلل الذي يسر وأعان، والصالة والسالم عمى النبيّ 

من طريق التعريف، وتفصيل عقد الدرر، وما زاد عمييما،  فيذا جمع لمطرق العشر النافعية
حفظو -وفًقا لما عميو العمل واإلقراء عند أىميا في المغرب العربي، ووفًقا لما تمقيتو عن شيخي 

 ، وكان المنيج المتبع فيو كما يمي:-اهلل تعالى

 الوقف.اعتماد الجمع إلى عالمة الوقف، تبًعا لضبط المصاحف المشرقية، بجمع   -1
 ترتيب الرواة تبًعا لما عميو العمل، ورش ثم قالون ثم إسحاق ثم إسماعيل. -2
أذكر في بداية الجمع ما لصاحب الوجو من أحكام منبًيا عمى موضعيا، وبعد ذلك أكتفي  -3

 بذكر الحكم دون التنبيو، إالَّ إذا لزم األمر.
أقول بياًنا لحكميم: حيث أذكر أىل الصمة أقصد بيم الجمال وابن إسحاق وابن فرح، و  -4

 "عمى صمة الميم"، وقد أذكرىم صراحة في البداية، ثم بعد ذلك أختصر.
إذا أردت بيان صمة األزرق والعتقي، أقول: "إشباع الصمة"، إذا أرت بيان صمة  -5

 األصبياني أقول: "قصر الصمة".
نما مع أىل اإلسكان، فحيث أقول  -6 أىل الصمة اإلمام أبو عون لم أعتبره من أىل الصمة، وا 

ن اندرج معيم أعطفو عمييم، أو أطمق الحمواني ليشمل الجمال وأبا  فيم من أشرت ليم، وا 
 عون.

 حيث أقول "أىل الفتح" أعني األصبياني المروزي والجمال وابن إسحاق وابن فرح. -7
حيث أقول "أىل التقميل" أعني العتقي وأبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، ولم  -8

 زرق ألن الجميع يبنى عميو، وال يندرج مع أحد.أذكر األ
حيث أقول أىل التقميل، وسبق ذكر بعضيم فيو مستثنى تمقائًيا، وكذلك حيث أقول أىل   -9

 .-وىذا ال يخفى–الفتح، فالمراد من بقي 
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حيث أقول: ")تشق( في البدل" أي توسط ثم إشباع ثم قصر، وحيث أقول: "قشت" فيو  -10
 والثاني نادر.قصر ثم إشباع ثم توسط، 

حيث أقول بدل متطرف، أقصد بو الذي يكون عند عالمة الوقف، أو رأس اآلية، وفيو  -11
 ثالثة البدل لألزرق، ولكن نقرؤه باإلشباع مع جواز باقي األوجو.

أشرت بترميز لوني واعتمدت المون )الوردي( لفروش اإلمام نافع التي أدرجيا اإلمام  -12
حروف، وما كان من باب األصول نحو ياءات الشاطبي في حرزه ضمن باب فرش ال

ألنيا مدرجة ضمن األصول، وربما رمزت لما ذكره اإلمام  اإلضافة فميس ليم ترميز
 .ُهُزًؤاالشاطبي في باب األصول، وذلك لشبيو بالفروش نحو كممة 

حيث أقول: "عمى التقميل الخاص" أقصد تقميل اإلمام ابن سعدان وأبو الزعراء لألفعال  -13
 ... (. -َشاءََ -َجاءََالعشرة ) 

 أذكر في البيان الفروش، واألصول التي وقع فييا الخالف، ذاكًرا ما ىو مقروء بو. -14
وجو، إال إذا ذكرت في البيان أصاًل متفًقا عميو لمجميع، فال أعيد ذكره في تفصيل األ -15

 نادًرا، نحو أحكام اليمزتين المختمفتين في الحركة من كممتين.

وحيث خالفت أمًرا من ذلك، فمعممي برجاحة عقمك، واعتماًدا عمى إحاطتك بقراءة اإلمام 
 .-واألمر ليس ميوال –نافع من الشاطبية والطيبة، وعدم خفائو عميكم 

، فإن قيل: لم -لك في المنيج المتبعكما بينت ذ –وقد رتبتو عمى جمع الوقف المشرقي 
رتبتو عمى جمع الوقف المشرقي، ولم تعتمد ما ىو معتمد في المغرب، فأقول: إني قد تجاوزت 
قدري إن فعمت ذلك، فيذا جمع لممبتدي وليس لممنتيي، فإن المنتيي قد اكتفى بما وصمو من 

لممبتدي من أىل المشرق ومن الرمزيات، ومن جمع اإلرداف الذي تمقاه عن مشايخو، وىذا جمع 
 غيرىم كما أسمفت.

ن قيل: ما دمت تقول جمًعا مشرقًيا، فمم تقدم ورش عمى قالون، فأقول:  يمكنني أن  وا 
أجمع بأي طريقة، فميست طريقة الجمع أمًرا ال يجوز مخالفتو، ولكن بشرط أن أحفظ ألىل ىذا 

 . -وكفى-بيذا الترتيب قرأت  العمم حقيم فيما قدموه، وكان عميو العمل عندىم، ثم إن
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ن قيل: ىذا جيد ال جديد فيو، فأقول: وبذلك أقر وأعتقد ، ولكن لعل ما اشتممو من  وا 
تقييد لمسائل، وتقييد لألوجو المقروء بيا عند أىميا، وحفًظا ليا من النسيان عبر تعاقب 

 األجيال، يجبر ما أثار ىذا التساؤل عندك.

 ترتيب أصحاب الطرق كالتالي: 
 األصبياني [. –العتقي -] األزرق ورش -1
 القاضي [. –الحمواني )جمال ثم أبي عون( –] المروزي قالون -2
 ابن سعدان [. –] محمد بن إسحاق إسحاق المسيبي -3
 أبو الزعراء، ابن عبدوس [. –] ابن فرح إسماعيل -4

 في ىذا بيان لممراد، والحمد هلل أواًل وآخًرا ...

، فما كان  عصمة ألحد بعد األنبياء، وجل من ال يسيو واعمم بارك اهلل فيك، بأنَّو ال
زلل وخمل فمني ومما جره قممي، وما كان من توفيق فالفضل هلل وحده، ومن وجد حكًما خالفت 

فأبرأ إلى اهلل من  -وصمو حكم مخالف لما أثبتو في الكتاب من لفظ الشيخ مباشرة–فيو شيخي 
 ىذا الخمل وأرجع عنو.

يكتب القبول ليذا العمل، وأن يكون ما حواه من مسائل وتحريرات أن  وأسأل اهلل 
مرجًعا لمقراء والمقرئين، وأن يكون ما خطتو أناممي، وما قالو لساني، وما حواه كتابي، في ميزان 
حسناتي ووالدي ومشايخي وذوي الحقوق عمّي، يوم ال ينفع مال وال بنون، إال من أتى اهلل بقمب 

 .سميم، إنو جواد كريم
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كرامو، ثم أسأل اهلل أن يغفر لي، ولوالدي، ولمن  ختاًما أحمد اهلل وحده، وأشكر إنعامو وا 
ساندني في ىذا العمل زوجتي حفظيا اهلل، ومن دققو وراجعو فضيمة الشيخ د. إيياب المصري 

 .-حفظو اهلل ورعاه–أبو رزان، ولجميع مشايخي وأخص منيم الشيخ الفاضل منصور بمحاج 

 ىذا الجيد، وعميك التكالن، وال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم المَُّيمَّ 

 :رقمكاتكم الرجاء التواصل عمى اللمالحظاتكم واستفساراتكم واستدرا
 + ميسرة بن يوسف حجو الفمسطيني972597265910

 قاله وكتبه                                                                        
 ميسرة بن يوسف حجو الفمسطيني
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 والتفصيل وما زاد صليكما العشر  النافعية من طريق التعريف جمع القرآن بالطرق

 ُظَٔرةُ اىَفاِِتَثِ 

  ًِ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1
لكنو أثبتيا في أول السور، وأول  .الفاتحةمن لم يعد البسممة آية  اإلمام نافع :البيان

 الفاتحة.
  ُس ٍح َ ِ  ٱۡلح ٍِيَ  رَّبِ  َّلِله   ١ ٱىحَعَٰيَ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٱلصهِنَٰمۡح  ًِ   ٢ ٱلصهِخي
 .، ومعو الكلاألزرق -1

  ٔحمِ  َمَٰيِِم َِ  يَ   ٣ ٱّلِي
 .َملِِكَقرأ اإلمام نافع بحذف األلف في  البيان:

 .، ومعو الكلاألزرق -1

  َُتسُ  إِيهاك َخػِيُ  ِإَويهاكَ  َجػح   ٤ نَعح
 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ِسَُا ْح َرََٰط  ٱ ًَ  ٱلّطِ َخلِي عح ٍُ ح   ٥ ٱل
 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِضَرََٰط  ََ ِي َج  ٱَّله ٍح جحَػ
َ
ًح  خ ِٓ   ٦ َغيَيح

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِ ُغِٔب  َديح غح ٍَ ح ًح  ٱل ِٓ ٓاّىِيَ  َوَل  َغيَيح  ٧ ٱلغه

ٓاىِّيَ  َوَل األزرق عمى سكون ميم الجمع، واإلشباع في  -1  .العتقي ، ومعوٱلغه
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، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى سكون ميم الجمع، وعمى فويق القصر في الالزم -2
 .المروزي

 المروزي عمى توسط الالزم، وحده.  -3
ًح الجمال عمى صمة ميم الجمع في   -4 ِٓ ، ومعو محمد الالزموعمى فويق القصر في ، َغيَيح

 ابن إسحاق وابن فرح المفسر.
 :أوجه الوصل بين السورتين 

 لمجميع البسممة بين السورتين.
من طريق ابن سيف وىذا من التعريف، ولو إثباتيا من أما اإلمام األزرق فمو ترك البسممة 
 .طريق ابن ىالل، وكالىما مقروء بو

 ، وبالبسممة في وجو ثالث.إلمام األزرق وصل بسكت وبعدمو، بدون بسممةفم
 .لبسممة باألوجو الثالثة المعروفةالباقون ليم الوصل با
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 ِ  ُظَٔرةُ ابلََلَصة

 ًِ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ًٓ ٓ  ١ال

 .، ومعو العتقيعمى اإلشباع في الالزم األزرق -1
 عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المد الالزم، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى التوسط في المد الالزم، وحده. -3

  خهلَِي ٍُ ٗسى ّىِيح ُْ َٰلَِم ٱىحِهَتَُٰب َل َريحَبَۛ ذِيِِّۛ   ٢َذ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
خهلِيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍُ ٗسى ّىِيح ُْومعو ابن إسحاق ،. 

 َُِٔن ٌِ ََ يُؤح ِي ًح يُِفُِلَٔن ٱَّله ُٓ ا َرزَكحَجَٰ ٍه َٰٔةَ َوِم يَ َٔن ٱلطه ٍُ   ٣ةِٱىحَغيحِب َوُيلِي

ُِٔنَ األزرق عمى إبدال اليمز في  -1 ٌِ ةَ ، وتغميظ الالم في يُؤح َٰٔ يَ ، ومعو العتقي، فمو ٱلطه
 .تغميظ عند الصاد فقط

 .، وحدهاألصبياني عمى اإلبدال، وترك التغميظ -2
 .وأبو الزعراء وابن سعدانالقاضي  ، ومعووسكون ميم الجمع ،المروزي بتحقيق اليمز -3
 .ابن فرح، ومعو ابن إسحاق و صمة الميمعمى  الحمواني -4

  َُِٔن ِ ٔك ًح يُ ُْ ُضَِل ٌَِ َرتحيَِم َوبِٱٓأۡلِرَصةِ 
ُ
آ أ ٌَ ُضَِل إََِلحَم َو

ُ
آ أ ٍَ ِ َُِٔن ة ٌِ ََ يُؤح ِي

  ٤َوٱَّله

ٌُِِٔنَ األزرق عمى إبدال  -1 َِوََوعمى إشباع المنفصل، وعمى النقل في  ،يُؤح مع  ةَِرََاآلخَِب
 .ثم إشباع البدل، وحده، وعمى سكون ميم الجمع ،وتوسط البدل ،ترقيق الراء

 األزرق عمى قصر البدل، ومعو العتقي. -2
ُِٔنَ األصبياني عمى إبدال  -3 ٌِ  .وترك ترقيق الراء، وحده، والنقل، عمى قصر المنفصل، و يُؤح
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 . ، وعمى توسط المنفصل، وحدهتحقيق اليمزمروزي عمى ال -4
وأبو الزعراء وابن  القاضيومعو ، المروزي عمى قصر المنفصل، وعمى سكون ميم الجمع -5

 .سعدان
 .فرح ابنو إسحاق  ابن محمد ومعو الميم، وبصمة عمى قصر المنفصل، الحمواني  -6

  ۡۖ ًح ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّ ٗسى  ُْ  َٰ
ْوَلَٰٓهَِم لََعَ

ُ
  أ

 المتصل، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع -1
ۖۡ ، والغنة في في المتصل األصبياني عمى فويق القصر -2 ًح ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّوحده ، . 
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.عمى ترك الغنة الحمواني -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  يُِدَٔن فح ٍُ ح ًُ ٱل ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ٥َوأ

 .العتقي، ومعو األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.في المتصلاألصبياني عمى فويق القصر  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

  َُِٔن ٌِ ًح َل يُؤح ُْ ًح حُِِشرح َ مح ل
َ
ًح أ ُٓ َت َُشرح

َ
ًح َءأ ِٓ آٌء َغيَيح َٔ ََ َزَفُصواْ َظ ِي   ٦إِنه ٱَّله

ًح قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ُٓ َت َُشرح
َ
د لألزرق وجو اإلبدال مع ، وزاَءأ

، والمروزي إدخال ألف ، وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال ألف بمقدار ثالث حركاتاإلشباع
 .بمقدار أربع حركات

مح ، وعمى صمة الميم في األزرق عمى إشباع المتصل -1
َ
ًح أ ُٓ َت َُشرح

َ
ًح َءأ ِٓ ، وعمى تسييل َغيَيح

ًح إدخال فياليمزة الثانية بال  ُٓ َت َُشرح
َ
ُِٔنَ ، واإلبدال في َءأ ٌِ  .العتقي، ومعو يُؤح

ًح األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع في  -2 ُٓ َت َُشرح
َ
 .، وحدهَءأ

 .عمى الصمة مع القصر، واإلبدال، و مع فويق القصر في المتصلاألصبياني  -3
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، وعمى تسييل الجمعحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وعمى صمة ميم الجمال عن ال -4
ًح في  بمقدار ثالث حركات اليمزة الثانية مع اإلدخال ُٓ َت َُشرح

َ
ُِٔنَ ، والتحقيق في َءأ ٌِ ، يُؤح

 .ومعو ابن فرح ومحمد ابن إسحاق
ًح َل حمواني عمى ما سبق، لكن بترك الصمة في أبو عون عن ال -5 ُْ  .حُِِشرح
 .سعدان، ومعو أبو الزعراء وابن مالقاضي عمى سكون المي -6
ألف بمقدار أربع  إدخال تسييل اليمزة الثانية مع ، وعمىالمروزي عمى توسط المتصل -7

ًح في  حركات ُٓ َت َُشرح
َ
 ، وحده.َءأ

 ۡۖ ًح ِٓ ػِ ٍح َٰ َظ
ًح َولََعَ َٰ كُئُبِِٓ

ُ لََعَ ًَ ٱَّلله   َرَخ

 .أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
 ، ومعو ابن فرح وابن إسحاق.عمى صمة ميم الجمعالجمال عن الحمواني  -2

 ۡۖ َٔة ًح ِغَشَٰ ةحَصَٰصِِْ
َ
َٰٓ خ   َولََعَ

ًح ، والتقميل في المنفصل األزرق عمى إشباع -1 ةحَصَٰصِِْ
َ
 ، ومعو العتقي.وسكون ميم الجمع، خ

ًح ، والفتح في ياني عمى قصر المنفصلاألصب -2 ةحَصَٰصِِْ
َ
 .، وسكون الميم، ومعو المروزيخ

ًح والفتح في عمى قصر المنفصل،الجمال  -3 ةحَصَٰصِِْ
َ
ابن إسحاق ، وصمة ميم الجمع، ومعو خ

 .ابن فرحو 
ًح ، والتقميل في عون عن الحمواني عمى قصر المنفصلأبو  -4 ةحَصَٰصِِْ

َ
، وسكون ميم الجمع، خ

 ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.
ًح ، والفتح في المنفصل المروزي عمى توسط -5 ةحَصَٰصِِْ

َ
 ، وحده.ميم الجمع ، وسكونخ

  ً ًح َغَشاٌب َغِظي ُٓ َ  ٧َول

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون ميم الجمعاألزرق عمى  -1
 .أىل الصمة، ومعو عمى صمة ميم الجمعالجمال  -2
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  ٌَِِِي ؤح ٍُ ِ ً ة ُْ ا  ٌَ ٔحِم ٱٓأۡلِرصِ َو َ
ِ َوبِٱَلح ِها ةِٱَّلله ٌَ َ َحُلُٔل َءا ٌَ ََ ٱنلهاِس  ٌِ   ٨َو

ٌِِِيَ وعمى اإلبدال في ، ٱٓأۡلِرصِ ، والنقل في اإلشباعألزرق عمى توسط البدل ثم ا -1 ؤح ٍُ ِ ، ة
 .وحده

 .العتقي واألصبيانيومعو  وعمى ما سبق،، قصر البدل عمى األزرق -2
 ، ومعو أبو الزعراء وابن سعدان والقاضي.ترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى  -3
 .رحف ابن إسحاق وابنالحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -4

 ا ٌَ ٔاْ َو ُِ ٌَ ََ َءا ِي َ َوٱَّله ُػُصوَن ََيحَسُغَٔن يَُذَِٰسُغَٔن ٱَّلله ا يَشح ٌَ ًح َو ُٓ ُُفَع
َ
ٓ أ   ٩إِله

 بضم الياء وألف بعد الخاء. ُُيَادُِعونََقرأ اإلمام نافع  البيان:

 عمى قصر البدل. ومعو العتقيلمنفصل، البدل، وعمى إشباع ا )تشق( فياألزرق عمى  -1
أىل اإلسكان بخمف عن ، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل، وعمى سكون ميم الجمع -2

 .المروزي
 ابن فرح.و ابن إسحاق الجمال عمى قصر المنفصل، وعمى صمة ميم الجمع، ومعو   -3
 .وحده وسكون الميم، ،المروزي بتوسط المنفصل -4

 ۡۖ ُ َمَصٗعا ًُ ٱَّلله ُْ َصض  فََضاَد ٌه  ًِٓ ِ  ِِف كُئُب

، ومعو العتقي واألصبياني والمروزي فََزاَدُهمَُ، والفتح في عمى سكون ميم الجمعاألزرق  -1
 والقاضي.

 .، ومعو أبو الزعراءفََزاَدُهمَُابن سعدان عمى سكون ميم الجمع، وعمى تقميل  -2
 ابن فرح.و ابن إسحاق ومعو  والفتح، ،عمى صمة ميم الجمع الحمواني -3

 ْٔا ا ََكُُ ٍَ ِ ُۢ ة ًُ َِل
َ
ًح َغَشاٌب أ ُٓ َ ِشةَُٔن َول  ٪يَسح

بُونََقرأ اإلمام نافع  البيان:  .وفتح الكاف وتشديد الذالبضم الياء  يَُكِذّ
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ُۢ األزرق عمى النقل في  -1 ًُ َِل
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َغَشاٌب أ

أبو و  وابن سعدان القاضيو  أبو عونالمروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو  -2
 الزعراء.

 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح وابن إسحاق -3

  يُِدَٔن َُ ُمطح ا ََنح ٍَ ٔٓاْ إِجه ُ ۡرِض كَال
َ ِعُسواْ ِِف ٱۡلح ًح َل ُتفح ُٓ َ  ٫ِإَوَذا رِيَو ل

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ شباع المنفصل، وسكون الميم، ومعو العتقيٱۡلح  .، وا 

 .ع، مع النقل، وعمى قصر المنفصل، وحدهعمى سكون ميم الجم األصبياني -2
 .، وحدهوالتوسط في المنفصل ،المروزي عمى ترك النقل -3
، وعمى ترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أبو الزعراء وابن مروزي عمى سكون ميم الجمعال -4

 سعدان وأبو عون والقاضي.
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.  -5

  ُػُصوَن ِعُسوَن َوَلَِٰسَ له يَشح فح ٍُ ح ًُ ٱل ُْ ًح  ُٓ َلٓ إِجه
َ
  ٬خ

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 . ، وحدهَولَِكوََّلَ، وعمى الغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.وترك الغنة، ، وعمى سكون ميم الجمعالمنفصلالمروزي عمى قصر  -3
 .ابن فرح، ومعو ، وصمة ميم الجمعمى قصر المنفصلالجمال ع -4
 .، وحدهَولَِكوََّلَ ابن إسحاق بالغنة عند الالم في -5
 .وحده وترك الغنة، ،المروزي عمى توسط المنفصل -6

  ٓ ا ٍَ ٔاْ َن ُِ ٌِ ًح َءا ُٓ َ ُۗ  ِإَوَذا رِيَو ل آُء َٓ َف ََ ٱلعُّ ٌَ آ َءا ٍَ َُ َن ٌِ ُُؤح
َ
ٔٓاْ خ ُ ََ ٱنلهاُس كَال ٌَ  َءا

َُ ، وعمى اإلبدال في ميم الجمع، وعمى إشباع المنفصل األزرق عمى إشباع صمة -1 ٌِ ُُؤح
َ
، خ

ش شباع البدل، ووحدهوا   .باع المتصل، وتوسط وا 
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 .ما سبق ولكن مع قصر البدل، ومعو العتقياألزرق عمى  -2
 .المنفصل، واإلبدال، وحده، وعمى قصر عمى الصمة مع القصراألصبياني  -3
َُ المنفصل، وبتحقيق اليمز عمى الصمة مع القصر في  الحمواني -4 ٌِ ُُؤح

َ
، ومعو ابن إسحاق خ

 وابن فرح.
 ، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده.لمروزي عمى سكون ميم الجمعا -5
 صل، وحده.، وتوسط المتسكون ميم الجمع، وقصر المنفصل المروزي عمى -6
القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان  -7

 .عراءوأبو الز 

 َٔن ٍُ يَ آُء َوَلَِٰسَ له َحػح َٓ َف ًُ ٱلعُّ ُْ ًح  ُٓ َلٓ إِجه
َ
  ٭خ

 ، ومعو العتقي.والمتصل األزرق عمى إشباع المنفصل -1
، وفويق القصر في المتصل، الجمعصر المنفصل، وعمى سكون ميم األصبياني عمى ق -2

 ، وحده. وََّلَكَِلََوََوالغنة في 
، ومعو أبو الزعراء الغنة، وسكون الميم، وبترك في المتصل ضي عمى القصر، وفويقالقا -3

 وابن سعدان.
 .توسط المتصل، وحدهو المروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 .ابن إسحاق ومعو أىل الصمة عدا، ميم الجمع الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة -5
 ، وحده.وََّلَكَِلََوََابن إسحاق بالغنة عند الالم في  -6
 .المتصل، وحدهتوسط ى توسط المنفصل، و المروزي عم -7

 ًح إِجه َػُس ٌَ ٔٓاْ إُِها  ُ ًح كَال ِٓ اْ إََِلَٰ َشَحَِٰؽيِِ ٔح
ِها ِإَوذَا َريَ ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ٔاْ كَال ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔاْ ٱَّله َُ ِإَوَذا ىَُل ا ََنح ضُِءوَن ٍَ ٓح َخ ُمعح

  ٮ

ضُِءونَ  ُقِرَأ لإلمام األزرق في البدل الموقوف عميو البيان: ٓح َخ باإلشباع  -وفي جميع البدل- ُمعح
 فقط، مع جواز التوسط القصر.



 وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطينيجمع                                                نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

 

[05] 
 

ْ  البدل )تشق( فيعمى األزرق  -1 ٔا ُِ ٌَ ِها، َءا ٌَ ، وعمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في َءا
 َٰاْ إََِل ٔح شباع ، َريَ ضُِءونَ واإلشباع فقط في ، صمة الميموا  ٓح َخ  ، وحده. ُمعح

 .عمى ما سبق، مع قصر البدل، وحده العتقي -2
 .، وحدهالمنفصل، وقصر الصمة، ولو النقل األصبياني عمى قصر -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان -4
 .، وحدهاَنَعُكمَإَِنهََأبو عون عمى الصمة في  -5
 .مى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمةالجمال ع -6
 .وترك الصمة، وحده ،بتوسط المنفصلالمروزي  -7

 َٔن ُٓ ٍَ ًح َحػح ِٓ ِ َحَِٰ ًح ِِف ُؼغح ُْ سُّ ٍُ ًح َوَي ِٓ ِ ضُِئ ة ٓح َخ ُ يَعح   ٯٱَّلله

 أىل اإلسكان. ، ومعوعمى سكون ميم الجمعاألزرق   -1
ٔنَ أبو عون عمى صمة  -2 ُٓ ٍَ ًح َحػح ِٓ ِ َحَِٰ  ، وحده.ُؼغح
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال بصمة الميم  -3

 ََ َخِسي ٓح ٔاْ ُم ا ََكُُ ٌَ ًح َو ُٓ ا َربَِدج حَِّخََٰصُت ٍَ َسىَٰ َذ ُٓ ح َلَٰيََث ةِٱل ُواْ ٱلغه ََتَ ََ ٱشح ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّله
ُ
  ٰأ

ِ في  والتقميل ثم الفتح ،األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1 َسىَٰ ة ُٓ ح عمى  ، ومعو العتقيٱل
 .التقميل

ِ ، والفتح في في المتصلاألصبياني عمى فويق القصر  -2 َسىَٰ ة ُٓ ح  ، وحده.، وسكون الميمٱل
 .وابن إسحاق ، ومعو ابن فرحبالفتح، وصمة الميمالجمال عمى فويق القصر في المتصل، و  -3
اضي أبو الق ، ومعوبالتقميل، وسكون ميم الجمععمى فويق القصر في المتصل، و أبو عون  -4

 الزعراء وابن سعدان.
 .، وسكون الميم، وحده، والفتحالمروزي بتوسط المتصل -5
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 ًح ِِف ُٓ ًح َوحََصَك ُِٔرِِْ ِ ُ ة ََْب ٱَّلله ََلُۥ ذَ ٔح ا َخ ٌَ َعآَءتح 
َ
آ أ ٍه ٔحكََس َُاٗرا فَيَ َخ ِي ٱظح َرِو ٱَّله ٍَ ًح َن ُٓ َريُ ُظيَُمَٰٖج له  ٌَ

وَن    ٱُحتحِِصُ

ونَ  الراء في ، وترقيقفي المنفصل والمتصلمى اإلشباع األزرق ع -1  ، ومعو العتقي.ُحتحِِصُ
، والغنة في ، وسكون ميم الجمع، وفويقو في المتصلاألصبياني عمى قصر المنفصل -2

 ُظيَُمَٰٖج له، ،وحده وتفخيم الراء. 
ومعو ، ، وترك الغنةوفويقو في المتصل، وسكون ميم الجمع، القاضي عمى قصر المنفصل -3

 الزعراء وابن سعدان وأبو عون.أبو 
 .، وحدهعمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل المروزي -4
 .وحده، لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصلا -5
 ، ومعو ابن فرح. ميم الجمع ، وصمةقصر المنفصل، وفويقو في المتصل الجمال عمى -6
 .وحده، ، والغنةويقو في المتصل، وصمة ميم الجمع، وفابن إسحاق عمى قصر المنفصل -7

 ًح َل يَصحِجُػَٔن ُٓ ًٌ ُخۡمح  َذ ُۢ ةُسح ًُّ   ٲُض

 ، ومعو أىل اإلسكان.عمى سكون الميم األزرق -1
 ، ومعو أىل الصمة.جمال عمى صمة الميمال -2

 ََ ِ ٌّ  ًِٓ ِ ًح ِِفٓ َءاَذاُ ُٓ َصَٰتَِػ
َ
ق  ََيحَػئَُن أ س  َوَبصح آءِ ذِيِّ ُظيَُمَٰج  َورَغح ٍَ ََ ٱلعه ِ ٌّ وح َنَطّيِٖب 

َ
َِٰغِق َخَشَر أ َن ٱلطه

ٔحِتِۚ  ٍَ ح   ٱل

 وحده. البدل، وتوسط ثم إشباعاألزرق عمى اإلشباع في المتصل والمنفصل،  -1
 ، ومعو العتقي.قصر البدلاألزرق عمى  -2
 ، ومعوصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون ميم الجمعاأل -3

 أبو الزعراء وابن سعدان والقاضي.
ََ أبو عون عمى الصمة في  -4 ِ ٌّ  ، وحده.َءاَذآًُِِ 
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، ومعو ابن فرح القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وصمة ميم الجمع الجمال عمى فويق -5
 .وابن إسحاق

 .وحده وسكون الميم، وزي عمى توسط المنفصل والمتصل،المر  -6
 .، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -7

 ُُمِيُۢط ُ ََ َوٱَّلله َٰفِصِي َك
  ٳةِٱىح

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِصِي  ، ومعو العتقي.ةِٱىحَك
 .األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون -2

 ۡۖ ًح ُْ ةحَصََٰص
َ
ُق ََيحَؽُف خ   يََساُد ٱىحََبح

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ْْۚ ٔا ًح كَاُم ِٓ ًَ َغيَيح
يَ ظح
َ
اْ ذِيِّ ِإَوَذآ أ ٔح َش ٌه  ً ُٓ َ َعآَء ل

َ
آ أ ٍَ   ُُكه

الالم في  وتغميظ ،األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل -1
ظَ 
َ
 ، وحده.لَمََأ

 .، وحدهالالم وترك تغميظ ،في المنفصل والمتصل العتقي عمى اإلشباع -2
 ، ومعوفي المتصل، وسكون ميم الجمع ، وفويق القصراألصبياني عمى قصر المنفصل -3

 أبو الزعراء وابن سعدان والقاضي.
ابن لقصر في المتصل، وصل ميم الجمع، ومعو ، وفويق اقصر المنفصلالجمال عمى  -4

 .ابن فرحإسحاق و 
ْ أبو عون عمى الصمة في  -5 ا ٔح َش ٌه  ً ُٓ َ  ، وحده.ل
 .المتصل، وسكون الميم، وحده المروزي عمى قصر المنفصل وتوسط -6
 .لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وسكون الميم، وحدها -7

 َٔح َشآء َ ْۚ  َول ًح ةحَصَٰصِِْ
َ
ًح َوخ ِٓ ػِ ٍح َب بَِع َْ ُ ََّلَ  ٱَّلله

ًح عمى اإلشباع في المتصل والتقميل في  األزرق -1 ةحَصَٰصِِْ
َ
 ، ومعو العتقي.َوخ
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 ، وحده.مع الفتحو ، صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمعاأل -2
ةحَصَٰ أبو عون عمى التقميل في  -3

َ
ًح َوخ  .القاضي، وسكون الميم، ومعو صِِْ

 .أىل الصمة، ومعو مع الفتحو جمع، ، وصمة ميم الالجمال عمى فويق القصر في المتصل -4
 .، وحدهمع الفتحو المروزي عمى توسط المتصل، وسكون ميم الجمع،  -5
، اءََشََفي  ، مع التقميلسعدان عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع ابن -6

 ْۚ ًح ةحَصَٰصِِْ
َ
 .، ومعو أبو الزعراءَوخ

  ءٖ كَِسيص ِ ََشح
َٰ ُكّ َ لََعَ   ٴإِنه ٱَّلله

 ه.، وحدثم إشباعو األزرق عمى توسط المين الميموز -1
 . رك المد في المين الميموز، ومعو الباقونالعتقي عمى ت -2

 ًح ًح ىََػيهُس ٌَِ َرتحيُِس  ََ ِي ًح َوٱَّله ِي َريََلُس ًُ ٱَّله ُتُسواْ َربهُس ا ٱنلهاُس ٱخح َٓ حُّ
َ
د   ٵَتخهُلَٔن  َيَٰٓ

 ، ومعو العتقي.عمى اإلشباع في المنفصل األزرق -1
أىل اإلسكان بخمف عن ، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -2

 .المروزي
 .، وحدهمكَُلََعََلََعمى قصر المنفصل، وصمة الميم في أبو عون  -3
 .فرحمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن الج -4
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحده -5

  ٱله ََ ٌِ َصَج ةِِّۦ  رح
َ
اٗٓء فَأ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلعه ٌِ َُضَل 

َ
َِاٗٓء َوأ ِ آَء ة ٍَ َٰٗشا َوٱلعه ۡرَض فَِر

َ ًُ ٱۡلح ِي َجَػَو ىَُس َرَِٰت رِزحٗكا ٱَّله ٍَ

 ۡۖ ًح   ىهُس

ۡرَض والنقل في  في المتصل، األزرق عمى اإلشباع -1
َ َٰٗشافي  الراء والترقيق ،ٱۡلح ، ومعو فَِر

 .العتقي
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رِزحٗكا ، والغنة عند الالم في تفخيم الراء، و ى فويق القصر المتصل، والنقلاألصبياني عم -2
 ۡۖ ًح  .، وحدهىهُس

 وحده. وترك الغنة، ،وترك النقل، المروزي عمى توسط المتصل -3
 ومعو الباقون عدا ابن إسحاق.صل، وترك النقل، فويق القصر في المتالحمواني  -4
ًح  ابن إسحاق عمى فويق القصر، وبالغنة عند الالم في -5  وحده. ،رِزحٗكا ىهُس

  َٔن ٍُ يَ ًح َتػح ُُخ
َ
َُساٗدا َوأ

َ
ِ أ ٔاْ َّلِله  ٶفَََل ََتحَػيُ

 .ومعو أىل اإلسكان، عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 ، ومعو الباقون.الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

 ِ ٌّ َسآَءُزً  َٓ ٔاْ ُش ُغ ِرحيِِّۦ َوٱدح ٌّ  َِ ٌّ ٔاْ بُِعَٔرةٖ  حُ
ح
َٰ َختحِسَُا فَد َا لََعَ نلح ا َُضه ٍه ًح ِِف َريحٖب ّمِ ِ ِإَون ُنُِخ   إِن َ ُدوِن ٱَّلله

ًح َصَِٰسرَِي   ٷُنُِخ

 األزرق عمى اإلبدال في  -1
ح
ْ فَد ٔا  .إلشباع في المتصل، ومعو العتقي، واحُ

 األصبياني عمى اإلبدال في  -2
ح
ْ فَد ٔا  ، وحده.في المتصلوفويق القصر  حُ

 .، وتوسط المتصل، وحدهاليمز ع، وعمى تحقيقالمروزي عمى سكون ميم الجم -3
َِفي  ميم الجمع صمةأبو عون عمى  -4 ٌّ َسآَءُزً  َٓ ًح َصَِٰسرِيَ َ،ُش ، وفويق القصر في ُنُِخ

 .وحده، المتصل
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم،  -5
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -6

 ۡۖ َِجاَرةُ ا ٱنلهاُس َوٱۡلح َْ ٔاْ ٱنلهاَر ٱىهِِت َوكُُٔد ُل ٔاْ فَٱته َػيُ ٔاْ َوىََ َتفح َػيُ ًح َتفح  فَإِن ىه

 .و الكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعاألزرق -1
 .ابن إسحاق و، ومعمنَلََإَِفََاألصبياني عمى الغنة في  -2
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 ََ َٰفِصِي تح لِيحَك ِغسه
ُ
 ٸأ

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِصِي  ، ومعو العتقي.لِيحَك
 .صبياني عمى الفتح، ومعو الباقوناأل -2

 َٰٖج ًح َججه ُٓ َ نه ل
َ
َٰيَِدَِٰج أ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ِ ٱَّله ۖۡ َوبَّّشِ ُحَهَُٰص

َ ا ٱۡلح َٓ ٌَِ َِتحخِ  ََتحصِي 

ُحَهَٰصُ ، وعمى النقل في البدل ثم إشباعواألزرق عمى توسط  -1
َ  ، وحده.ٱۡلح

ُحَهَٰصُ  في النقل وعمى ،األزرق عمى قصر البدل -2
َ  .، ومعو العتقي واألصبيانيٱۡلح

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، ومعو أبو عون المروزي عمى سكون ميم الجمع -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.عمى صمة ميم الجمع الجمال -4

 ۡۖ ٌَِ َرتحُو َِا  ِي ُرزِرح ٔاْ َهََٰشا ٱَّله ُ َصةٖ ّرِزحٗكا كَال ٍَ ٌَِ َث ا  َٓ ِح ٌِ ٔاْ  ا ُرزِكُ ٍَ  ُُكه

 .، ومعو الكل عدا األصبيانياألزرق  -1
َصةٖ ّرِزحٗكااألصبياني عمى الغنة في  -2 ٍَ  ، وحده.َث

 ٔاْ ةِِّۦ حُ
ُ
ۖۡ َوخ ا ٗٓ تََشَٰتِ ٌُ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۡۖ َصة ٓه َؽ ٌُّ َنَٰج   زح
َ
آ أ َٓ ًح ذِي ُٓ َ  َول

 ، ومعو العتقي.ى اإلشباع في المنفصلاألزرق عم -1
أىل اإلسكان بخمف عن ، ومعو ، وقصر المنفصلى سكون ميم الجمعاألصبياني عم -2

 .المروزي
 .، وعمى توسط المنفصل، وحدهن ميم الجمعالمروزي عمى سكو  -3
 .جمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرحال -4
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 وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًح ذِي ُْ   ٹَو

 ، الكل عدا أىل الصمة.عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.عمى صمة ميم الجمع الجمال -2

 َرَٗل ٌَ َِب  ن يَۡضح
َ
ۦٓ أ ِ َخۡحح َ َل يَعح ْۚ  ۞إِنه ٱَّلله ا َٓ ٔحَر ا فَ ٍَ ا َبُػَٔعٗث َذ  ٌه

 ، ومعو العتقي.عمى اإلشباع في المنفصلاألزرق  -1
 .قصر المنفصل، ومعو الباقون والمروزي بخمفاألصبياني عمى  -2
 .في المنفصل، وحده المروزي عمى التوسط -3

 ۡۖ ًح ّبِِٓ َقُّ ٌَِ ره
ُّ ٱۡلح ُه

َ
َٔن خ ٍُ يَ ٔاْ َذَيػح ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله ٌه

َ
 فَأ

ْ في البدل  ثم اإلشباع األزرق عمى التوسط -1 ٔا ُِ ٌَ  ، وحده.َءا
 .الكل عدا األصبياني ، ومعواألزرق عمى قصر البدل -2
ِِّهماألصبياني عمى الغنة في  -3  .، وحدهِنوََرب

 َرَٗلا ٌَ ََٰشا  ُ ةَِه َراَد ٱَّلله
َ
اَذآ أ ٌَ ََ َزَفُصواْ َذَيُلٔلَُٔن  ِي ا ٱَّله ٌه

َ
 َوأ

 .في المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع  -1
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون والمروزي بخمف -2
 في المنفصل، وحده. عمى التوسطالمروزي  -3

  ِْۚسي ةِِّۦ َنرِٗيا ٓح  يُِغوُّ ةِِّۦ َنرِٗيا َوَي

 ، ومعو العتقي.رِٗيانَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 .األصبياني عمى التفخيم، ومعو الباقون -2
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 ا يُِغوُّ ةِِّۦٓ إِله ٱىحَػَِٰعلَِي ٌَ   ٺَو

 .األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي -1
 .المروزيبخمف عن عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون األصبياني  -2
 .في المنفصل، وحده المروزي عمى التوسط -3

 ٌِيَثَٰلِِّۦ ِس  َُۢ َبػح ٌِ ِ َس ٱَّلله ٓح ََ يَُِلُغَٔن َخ ِي ِعُسوَن ٱَّله ن ئَُضَو َوُيفح
َ
ُ ةِِّۦٓ أ َمَص ٱَّلله

َ
آ أ ٌَ َؽُػَٔن   َويَلح

ۡرِضِۚ 
َ  ِِف ٱۡلح

ۡرِضِۚ ، والنقل في َلَوَصَيَُ، وتغميظ الالم في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
َ ، ومعو ٱۡلح

 العتقي.
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وترك التغميظ، وحده -2
 .صل، وترك النقل، ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنف -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4

  وَن ًُ ٱىحَذَِِٰسُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ٻأ

 .صل، وترقيق الراء، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المت -1
 .المروزيصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا صبياني عمى فويق القصر في المتاأل -2
 .، وحدهالمتصلالمروزي عمى التوسط في  -3

 ۡۖ ًح َحَُٰس خح
َ
َٰٗحا فَأ َن ٌح

َ
ًح أ ِ َوُكُِخ ُفُصوَن ةِٱَّلله  َنيحَف حَسح

ۖۡ في  والتقميل، عمى اإلشباع في الصمة األزرق -1 ًح َحَُٰس خح
َ
 .، ومعو العتقيفَأ

 .األزرق عمى اإلشباع في الصمة، والفتح، وحده -2
 .إسحاق وابن فرحومعو الجمال وابن ، ، والفتحاألصبياني عمى الصمة مع القصر -3
ۖۡ ، والتقميل في أبو عون عمى الصمة -4 ًح َحَُٰس خح

َ
 ، وحده.فَأ

 .، وحده، مع الفتحالمروزي عمى سكون ميم الجمع -5
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 .معو ابن سعدان وأبو الزعراء، و ، والتقميلالقاضي عمى سكون ميم الجمع -6

 ًه إََِلحِّ حُصحَجُػَٔن ًح ُث ًه ُُيحيِيُس ًح ُث ٍِيُخُس ًه يُ   ټُث

والقاضي وابن األزرق عمى سكون الميم، ومعو العتقي واألصبياني والمروزي وأبو عون  -1
 .سعدان وأبو الزعراء

 .ابن إسحاق وابن فرح ، ومعوعمى الصمة في ميم الجمع الجمال -2

 َه ُٓ َٰ ى ٔه آءِ فََع ٍَ ىَٰٓ إََِل ٱلعه َٔ َخ ًه ٱظح ۡرِض ََجِيٗػا ُث
َ ا ِِف ٱۡلح ٌه ِي َريََق ىَُسً  َٔ ٱَّله َٰٖتِۚ  ُْ  َظتحَع َظَمََٰن

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ ىَٰٓ في  والتقميل، واإلشباع في المتصل والمنفصل، ٱۡلح َٔ َخ َ،ٱظح

َه  ُٓ َٰ ى ٔه  .ومعو العتقي ،فََع
ۡرِض األزرق عمى النقل في  -2

َ ىَٰٓ في  والفتح، واإلشباع في المتصل والمنفصل، ٱۡلح َٔ َخ ََ،ٱظح
َه  ُٓ َٰ ى ٔه  .وحده ،فََع

 .األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده -3
 .ك النقل، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده، وتر المروزي عمى سكون ميم الجمع -4
 . وقصر المنفصل وتوسط المتصل، وحده ،المروزي عمى سكون ميم الجمع -5
والتقميل،  ،في المتصلالقاضي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، وفويق القصر  -6

 .ابن سعدان وأبو الزعراءومعو 
والفتح، ومعو  ،الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -7

 .ابن إسحاق وابن فرح
 أبو عون عمى التقميل، والصمة، وحده. -8

  ً ٍء َغيِي َٔ ةُِسّوِ ََشح ُْ   ٽَو

َٔ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان: ُْ  ، والباقون باإلسكان.َو

 .، وحدهَوُهو، وضم الياء في ََشءَ  في المين الميموز ثم اإلشباع األزرق عمى التوسط -1
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 .صبياني وأبو الزعراء وابن إسحاق، ومعو األَوُهوالعتقي عمى ضم الياء في  -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 .ابن سعدان وابن فرحوالقاضي و  الحمواني ومعو، وَََوهَ 

 ۡۖ ۡرِض َريِيَفٗث
َ َلَٰٓهَِهثِ إِّّنِ َجاِغو  ِِف ٱۡلح ٍَ   ِإَوذح كَاَل َربَُّم لِيح

ۡرِض ، والنقل في عمى اإلشباع في المتصل األزرق -1
َ  .، ومعو العتقيٱۡلح

 .، وحده، وعمى النقلالمتصلصبياني عمى فويق القصر في األ -2
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.حمواني عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقلال -3
 .وحده، المروزي عمى توسط المتصل -4

 ُۡۖس لََم ِسَك َوُجَلّسِ ٍح َُ نَُعّتُِح ِِبَ آَء َوََنح ٌَ فُِم ٱّلِ ا َويَعح َٓ ِعُس ذِي َ ُحفح ٌَ ا  َٓ ََتحَػُو ذِي
َ
ٔٓاْ خ ُ  كَال

 .في المنفصل والمتصل، ومعو العتقي األزرق عمى اإلشباع -1
 .متصل، ومعو الباقون عدا المروزي، وفويق القصر في الاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -3
 . ، وحدهعمى توسط المنفصل والمتصلالمروزي  -4

 َٔن ٍُ يَ ا َل َتػح ٌَ  ًُ يَ غح
َ
ٓ أ  پكَاَل إِّّنِ

فتح الياء اإلمام نافع في  البيان:
عَ 
َ
َأ َ  .لَمَُإِّّنِ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

  ُٓؤَل آءِ َهَٰٓ ٍَ ظح
َ
ۢنتِـُِِٔٔن ةِأ

َ
َلَٰٓهَِهثِ َذَلاَل أ ٍَ ح ًح لََعَ ٱل ُٓ ًه َغَصَع ا ُث َٓ آَء ُُكه ٍَ ظح

َ ًَ َءاَدَم ٱۡلح ًح َصَِٰسرَِي وََغيه ءِ إِن ُنُِخ
 ٿ

ُؤَلٓءِ إِن: البيان مد مشبع، سيل الثانية ورش ومعو الحمواني في وجو، ولألزرق إبدال ياء ب َهَٰٓ
بدال ياء خالصة مكسورة  ، ولمباقين تسييل األولى.وا 
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آءَ ، واإلشباع في المتصل والنقل في )تشق( في البدلاألزرق عمى  -1 ٍَ ظح
َ واإلشباع في ، ٱۡلح

ُؤَلٓءِ إِنالمنفصل والتسييل لميمزة الثانية من   .ومعو العتقي عمى قصر البدل، َهَٰٓ
ُؤَلٓءِ إِن إبدال اليمزة الثانية من لكن بوجو ،األزرق عمى ما سبق -2  .ياًء مكسورة، وحده َهَٰٓ
بدال اليمزة الثانية من لكن بوجو ، األزرق عمى ما سبق -3 ُؤَلٓءِ إِنوا  ياًء مع اإلشباع،  َهَٰٓ

 .وحده
، وتسييل اليمزة الثانية والقصر في المنفصل، فويق القصر المتصل والنقلاألصبياني عمى  -4

ُؤَلٓءِ إِن من  .، وحدهَهَٰٓ
اليمزة األولى من  ، وتسييلالمنفصل، وتوسط المتصل ، وتوسطالمروزي عمى ترك النقل -5

ُؤَلٓءِ إِن  .مع التوسط فقط، وسكون ميم الجمع َهَٰٓ
اليمزة األولى من  ، وقصر المنفصل، وتوسط المتصل، وتسييلزي عمى ترك النقلالمرو  -6

ُؤَلٓءِ إِن  .فقط، وحدهالتوسط  مع، َهَٰٓ
اليمزة  وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتسييل، الجمال عمى صمة الميم -7

ُؤَلٓءِ إِناألولى في   .إسحاق وابن فرح ، ومعو ابن، مع فويق القصر فيوَهَٰٓ
، وتسييل اليمزة المتصل ، وقصر المنفصل، وفويق القصر فيالجمال عمى صمة الميم -8

ُؤَلٓءِ إِنالثانية في   وحده. ،َهَٰٓ
ًح َصَِٰسرِيَ أبو عون عمى صمة الميم في  -9 وقصر المنفصل، وفويق القصر في  ،ُنُِخ

ُؤَلٓءِ إِناليمزة األولى في  المتصل، وتسييل  .، مع فويق القصر فيو، وحدهَهَٰٓ
اليمزة  وتسييل، وفويق القصر في المتصل، القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل -10

ُؤَلٓءِ إِناألولى في   .، مع فويق القصر فيو، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءَهَٰٓ
ًح َصَِٰسرِيَ أبو عون عمى صمة الميم في  -11 وقصر المنفصل، وفويق القصر في  ،ُنُِخ

ُؤَلٓءِ إِنوتسييل اليمزة الثانية في المتصل،   .، وحدهَهَٰٓ

  ۡۖٓ َِا َخ ٍح ا َغيه ٌَ ًَ نَلَآ إِله  ََِم َل ِغيح ٔاْ ُظتحَدَٰ ُ  كَال

 .، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
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 .بخمف عن المروزي، ومعو الباقون األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ًُ َِهي ًُ ٱۡلح َُج ٱىحَػيِي
َ
  ڀإُِهَم أ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ۡۖ ًح ِٓ ِ آن ٍَ ظح
َ
ً ةِأ ُٓ ۢنتِئح

َ
ـَٔاَدُم أ  كَاَل َيَٰٓ

شباع في المنفصل والمتصل، ومعو العتقي عمى قصر ، واإلاألزرق عمى )تشق( في البدل -1
 .البدل

 ، ومعواألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل -2
 .أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء

 .، وحدهصل، وتوسط المتالمروزي عمى قصر المنفصل -3
م الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن ، وصمة ميالجمال عمى قصر المنفصل -4

 . إسحاق وابن فرح
 .وحده وسكون الميم، ،لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصلا -5

 ًح َ ل
َ
ًح كَاَل خ ِٓ ِ آن ٍَ ظح

َ
ً ةِأ ُْ

َ
ۢنَتأ
َ
آ أ ٍه ًح  فَيَ كُو ىهُس

َ
ًُ َديحَب أ يَ غح

َ
ٓ أ ا ُتتحُسوَن إِّّنِ ٌَ  ًُ يَ غح

َ
ۡرِض َوأ

َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰن  ٱلعه
َٔن  ٍُ خُ ًح حَسح ا ُنُِخ ٌَ   ځَو

َ  فيبفتح الياء اإلمام نافع قرأ  البيان: ًُ  إِّّنِ يَ غح
َ
 .أ

شباع ميم الجمع، والنقلاألزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل -1  .، ومعو العتقي، وا 
 ،قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم مع القصر األصبياني عمى -2

 .والنقل، وفتح الياء، وحده
، وصمة الميم ل، وفويق القصر في المتصأبو عون عمى ترك النقل، وعمى قصر المنفصل -3

ٔنَ في  ٍُ ُخ ًح حَسح  ، وحده.ُنُِخ
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ومعو ابن سعدان  ،، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميمالقاضي عمى قصر المنفصل -4
 .وأبو الزعراء

 ، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وتوسط المتصل -5
ى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن الجمال عم -6

 .إسحاق وابن فرح
 .، وحدهالمروزي عمى وجو توسط المنفصل والمتصل -7

 َِلَٰٓهَِهث ٍَ َِا لِيح ََ  ِإَوذح كُيح َٰفِصِي ََ ٱىحَك ٌِ ََبَ َوََكَن  َخهح ََبَٰ َوٱظح
َ
ٓ إِةحيِحَط خ ُجُسواْ ٓأِلَدَم فََعَجُسٓواْ إِله   ڂٱظح

َبَوالتقميل في  ،البدلفي  اإلشباع في المتصل والمنفصل و)تشق( األزرق عمى -1
َ
 ،أ

ََ والتقميل في  َٰفِصِي  .، ومعو العتقي عمى قصر البدلٱىحَك
َبَما سبق، لكن بفتح األزرق عمى  -2

َ
 ، وحده.أ

َبَ، والفتح في صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصلاأل -3
َ
، أ

 ََ َٰفِصِي  .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، ٱىحَك
َبَ، والتقميل في ، وقصر المنفصلأبو عون عمى فويق القصر في المتصل -4

َ
، والفتح في أ

 ََ َٰفِصِي  وابن سعدان وأبو الزعراء.، القاضي ٱىحَك
 .المتصل، وتوسط المنفصل، والفتح، وحدهالمروزي عمى توسط  -5
 .متصل، وقصر المنفصل، والفتح، وحدهالمروزي عمى توسط ال -6

َصَبا ا َوَل َتلح ٍَ ا رََغًسا َخيحُد ِشئحُخ َٓ ِح ٌِ ِهَث َولُُكَ  َ َُج َوَزوحُجَم ٱۡلح
َ
َح أ ُس ـَٔاَدُم ٱظح َِا َيَٰٓ َجَصةَ  َوكُيح َهَِٰشهِ ٱلشه

ٍَِي  َٰيِ ََ ٱىظه ٌِ   ڃَذَخُهَُٔا 

َُج ، والنقل في في المنفصل، و)تشق( في البدل األزرق عمى اإلشباع -1
َ
َح أ ُس ، ومعو ٱظح

 .العتقي عمى قصر البدل
ا، واإلبدال في صر المنفصل، والنقلاألصبياني عمى ق -2 ٍَ  .، وحدهِشئحُخ
 .النقل واإلبدال، ومعو الباقون، وترك المروزي عمى قصر المنفصل -3
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 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4

 ِِّۖ ا ََكَُا ذِي ٍه ا ِم ٍَ ُٓ صََج رح
َ
ا فَأ َٓ ِح َُ َخ يحَطَٰ ا ٱلشه ٍَ ُٓ ه َزل

َ
 فَأ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۡۖ ًح بِلَػحٍظ َغُسّو  ُغُس ٔاْ َبػح تُِؽ ْح َِا ٱ  َوكُيح

 .الصمةاألزرق عمى سكون ميم الجمع، معو الكل عدا أصحاب  -1
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح .الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 َتٌَٰع إََِلَٰ ِخٖي ٌَ َخَلّص  َو ۡرِض ُمعح
َ ًح ِِف ٱۡلح   ڄَوىَُس

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ َتٌَٰع إََِل ، والنقل في ٱۡلح ٌَ  .العتقي واألصبيانيومعو ، َو

 .أىل اإلسكانقل، ومعو الباقون ، وترك النالمروزي عمى سكون ميم الجمع -2
 .ع، وترك النقل، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجم -3

 ِِّّۚبِِّۦ َُكَِمَٰٖج َذَخاَب َغيَيح ٌَِ ره َٰٓ َءاَدُم   َذَخيََّقه

َٰٓ  األزرق عمى التقميل في  -1 ومعو ، )تشق( في البدل، و، واإلشباع في المنفصلَذَخيََّقه
 .العتقي عمى قصر البدل

 .، واإلشباع في المنفصل، و)تشق( في البدل، وحدهاألزرق عمى الفتح -2
ّبِِّۦوالغنة في  ،وقصر المنفصلاألصبياني عمى الفتح،  -3   ، وحده.ٌَِ ره
 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح عمى القصر، والفتح، المروزي -4
 .، وتوسط المنفصلالمروزي عمى الفتح -5
 .وابن سعدان وأبو الزعراء القاضي ، ومعو، وقصر المنفصلعمى تقميل أبو عون -6

 ًُ اُب ٱلصهِخي ٔه َٔ ٱتله ُْ ۥ  ُّ   څإُِه

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 ۡۖ ا ََجِيٗػا َٓ ِح ٌِ ٔاْ  تُِؽ ْح َِا ٱ  كُيح

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ًح ُْ ًح َوَل  ِٓ ٔحٌف َغيَيح َساَي فَََل َر ُْ ٍََ حَتَِع  ٗسى َذ ُْ ِّّنِ  ٌّ ِهُسً  حِحَ
ح
ا يَأ ٌه ِ  چَُيحَضَُُٔن فَإ

ِهُسًاألزرق عمى إبدال اليمزة في  -1 حِحَ
ح
َسايَ ، والتقميل في يَأ ُْومعو العتقي ،. 

 .، ومعو األصبيانياألزرق عمى إبدال اليمزة، والفتح -2
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، والفتح، وحده -3
 .الزعراءل، ومعو ابن سعدان وأبو ، والتقميالقاضي عمى سكون ميم الجمع -4
 .ل عمى صمة ميم الجمع، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجما -5
ِّّنِ الميم في  أبو عون عمى صمة -6 ٌّ ِهُسً  حِحَ

ح
ًح َُيحَضُُٔنَ ، يَأ ُْ  .، والتقميل، وحدهَوَل 

  َِِۖدَُٰب ٱنلهار ضح
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َِآ أ َٰخِ ٔاْ أَـِبَي ةُ ََ َزَفُصواْ َوَكشه ِي  َوٱَّله

، انلَارَِوالتقميل في  و)تشق( في البدل،، لمتصلعمى اإلشباع في المنفصل وااألزرق  -1
 .ومعو العتقي عمى قصر البدل

أىل الفتح عدا ومعو  والفتح، ،ي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصلاألصبيان -2
 .المروزي

 ومعو، انلَارَِ، والتقميل في المنفصل، وفويق القصر في المتصلأبو عون عمى قصر  -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء

 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًح ذِي   ڇُْ

 .أىل اإلسكانمعو ، و األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة عمى الجمال -2
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 ٓسِ  َيََٰتِّن ٓح وِف ةَِػ
ُ
ِسٓي أ ٓح ٔاْ ةَِػ فُ وح

َ
ًح َوأ ُج َغيَيحُس ٍح َػ جح

َ
ِِتَ ٱىهِِتٓ خ ٍَ َٰٓءِيَو ٱذحُنُصواْ ُِػح َر ُتِٔن إِظح َْ ََٰي فَٱرح ًح ِإَويه ُك

 ڈ

ومعو العتقي عمى قصر ، و)تشق( في البدل ،األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل -1
 .البدل

، ومعو القصر في المتصل، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق  -2
 .وابن سعدان وأبو الزعراءوالقاضي أبو عون 

ن بالجمع، ومعو ا، وصمة ميم المنفصل، وفويق القصر في المتصلالجمال عمى قصر  -3
 .إسحاق وابن فرح

 .وحده وسكون الميم، ،، وتوسط المتصلقصر المنفصلالمروزي عمى  -4
 .، وحدهصللمروزي عمى توسط المنفصل والمتا -5

 َۡل ََكفِِۭر ةِِّۖۦ وه
َ
ٔٓاْ أ ًح َوَل حَُسُُٔ َػُس ٌَ ا  ٍَ ِ ّ ٗكا ل َُضىحُج ُمَطّسِ

َ
آ أ ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ٌِ  َوَءا

 .ومعو العتقي عمى قصر البدل، واإلشباع في المنفصل، )تشق( في البدلاألزرق عمى  -1
ٗكا والغنة في  ،األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -2 اُمَطّسِ ٍَ ِ ّ  .وحده ،ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان. -4
 .ابن فرحلمنفصل، وصمة ميم الجمع، ومعو عمى قصر االجمال  -5
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -6

ا ِٗ ٍَ واْ أَـِبَيَِِٰت َث ََتُ ََٰي فَٱتهُلِٔن  َوَل تَشح  ډكَيِيَٗل ِإَويه

 البدل. لكل عمى قصر)تشق( في البدل، ومعو ا األزرق عمى -1

  َٔن ٍُ يَ ًح َتػح ُُخ
َ
َقه َوأ ٔاْ ٱۡلح ٍُ ُخ َقه ةِٱىحَبَِٰؽِو َوحَسح ٔاْ ٱۡلح   ڊَوَل حَيحبُِع

 .أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
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 .ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة ميم الجمع،  -2

 َٰنِػَِي َع ٱىره ٌَ ٔاْ  َنُػ َٰٔةَ َوٱرح َن ٔاْ ٱلضه ةَ َوَءاحُ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطه ٍُ رِي
َ
 ڋَوأ

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰٔ يَ ْ في البدل  ، و)تشق(ٱلطه ٔا ومعو العتقي عمى  ،َوَءاحُ
 .قصر البدل

ةَ  فيعمى ترك التغميظ  األصبياني -2 َٰٔ يَ  .، ومعو الباقونٱلطه

  ًْۚح َتخحئَُن ٱىحِهَتََٰب ُُخ
َ
ًح َوأ ُُفَعُس

َ
َن أ ٔح ِ َوحَجَع َِبّ

ُمُصوَن ٱنلهاَس ةِٱىح
ح
حَأ
َ
 ۞خ

حَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
َ
ُمُصونَ خ
ح
 ، ومعو العتقي واألصبياني.أ

والقاضي وابن سعدان وأبو ، ومعو أبو عون المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم -2
 .الزعراء

 .ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح الجمال عمى صمة -3

  لِئَُن فَََل َتػح
َ
  ڌأ

 . األزرق، ومعو الكل -1

 ِِۚ ة َٰٔ يَ ِ َوٱلطه َبح ٔاْ ةِٱلطه ُِ َخػِي  َوٱظح

ِِۚ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ة َٰٔ يَ  .، ومعو العتقيَوٱلطه
 ، ومعو الباقون.األصبياني عمى ترك التغميظ -2

 ا ىََهتَِيةٌ إِله لََعَ ٱىحَذَِٰشػَِي َٓ   ڍِإَوجه

 .، والنقل، ومعو العتقيىََهتَِيةٌ إِله األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 .يم، والنقل، وحدهاألصبياني عمى التفخ -2
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -3
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 ًح ِٓ ِ ٔاْ َرّب َلَُٰل ٌُّ  ً ُٓ جه
َ
َُِّٔن خ ََ َحُظ ِي ًح إََِلحِّ َرَِٰجُػَٔن ٱَّله ُٓ جه

َ
  ڎَوخ

 .باع صمة ميم الجمع، ومعو العتقياألزرق عمى إش -1
 .األصبياني عمى قصر صمة الميم، وحده -2
 .إسكان الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء المروزي عمى -3
 .الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى صمة ميم  -4
ْ أبو عون عمى الصمة في  -5 ٔا َُٰل َل ٌُّ  ً ُٓ جه

َ
ًح إََِلحِّ  ،خ ُٓ جه

َ
 .، وحدهَوخ

 ٍَِي ًح لََعَ ٱىحَعَٰيَ يحُخُس ّّنِ فَغه
َ
ًح َوخ ُج َغيَيحُس ٍح َػ جح

َ
ِِتَ ٱىهِِتٓ خ ٍَ َٰٓءِيَو ٱذحُنُصواْ ُِػح َر   ڏَيََٰتِّنٓ إِظح

 .اإلشباع في المنفصل والمتصل، وقصر البدل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
، ومعو المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى قصر  -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء والقاضي أبو عون
ن بالجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ا -3

 .إسحاق وابن فرح
 .، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -4
 .، وحدهى توسط المنفصل والمتصللمروزي عما -5

 َل  و ا َغسح َٓ ِح ٌِ ا َشَػََٰػث  َوَل يُؤحَرُش  َٓ ِح ٌِ َتُو  ا َوَل ُحلح ٖط َشيحـٔٗ ٌط َغَ جهفح  ََتحضِي َجفح
ا له ٌٗ ٔح ٔاْ يَ ُل ًح َوٱته ُْ َل 

وَن    ڐيَُِِصُ

االمين الميموز في  ثم إشباع ق عمى توسطاألزر  -1  .، وحدهيُؤحَرشُ ، واإلبدال في َشيحـٔٗ
 .، وحده، واإلبدالالعتقي بترك المد في المين، وسكون ميم الجمع -2
 .وأبو الزعراء وابن سعدان ومعو القاضي ،ى سكون ميم الجمع، وتحقيق اليمزالمروزي عم -3
 .، ومعو ابن فرحعمى صمة الميم الحمواني -4
ا له األصبياني عمى الغنة في  -5 ٌٗ ٔح  .وحده ،يُؤحَرشُ ، واإلبدال في يَ
ا له عمى الغنة في  ابن إسحاق -6 ٌٗ ٔح  .، وحدهالميم ، والتحقيق، وصمةيَ
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 ًح َِآَءُز بح
َ
َُٔن خ َٔٓء ٱىحَػَشاِب يَُشِّبِ ًح ُظ َن يَُعُٔمَُُٔس ٔح َح َءاِل فِصحَغ ِ ٌّ ْۚ  ِإَوذح ََنهيحَجَُٰسً  ًح ُئَن نَِعآَءُز َخدح  َويَعح

َح َءالِ األزرق عمى النقل في  -1 ِ ٌّفي المتصل، ومعو العتقي  البدل، واإلشباع ، و)تشق( في
 . عمى قصر البدل

 .، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، وحدهاألصبياني عمى النقل -2
 .يم الجمع، وحده، وسكون مزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصلالمرو  -3
قصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو القاضي عمى فويق ال -4

 .عراءالز 
 .الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى صمة ميم  -5
َح أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِ ٌّ  .، وحدهفقط ََنهيحَجَُٰسً 

  ً ًح َغِظي ّبُِس َِ ره ٌّ َٰىُِسً ةَََلٓء    ڑَوِِف َذ

 .األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي -1
ًح الغنة في في المتصل، وعمى األصبياني عمى فويق القصر  -2 ّبُِس َِ ره ٌّ ،.وحده 
ً  أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًح َغِظي ّبُِس وفويق القصر في المتصل، وترك الغنة، ، ره

 وحده.
 .ابن سعدان وأبو الزعراءعمى سكون الميم، ومعو القاضي  -4
 .المتصل، وسكون ميم الجمع، وحدهالمروزي عمى توسط  -5
 .إسحاق وابن فرحالميم، ومعو ابن الجمال عمى صمة  -6

  ًح حَُِظُصوَن ُُخ
َ
َن َوأ ٔح َِآ َءاَل فِصحَغ َصرح غح

َ
ًح َوأ َنَيحَجَُٰس

َ
َص فَأ َدح ًُ ٱبلح َِا ةُِس  ڒِإَوذح فََصرح

 .عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل األزرق -1
والقاضي وابن ي بخمف ، ومعو المروز ى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمعاألصبياني عم -2

 .سعدان وأبو الزعراء
ًح حَُِظُصونَ أبو عون عمى صمة ميم الجمع في  -3 ُُخ

َ
 .، وحدهَوأ
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 .، وسكون الميم، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -5

  َٔن ٍُ ًح َظَٰيِ ُُخ
َ
ِسهِۦ َوأ َُۢ َبػح َو ٌِ ًُ ٱىحػِجح ُت َشح ًه ٱَّته بَػَِي ََلحيَٗث ُث رح

َ
َُا ُمََٔسَٰٓ أ   ړِإَوذح َنََٰغسح

ًُ أدغم اإلمام نافع الذال في التاء في  البيان: ُت َشح  .ٱَّته

 .ومعو العتقي، ُمََٔسَٰٓ ، وتقميل األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 .وحده، ُمََٔسَٰٓ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وفتح  -2
 .ن ميم الجمع، ومعو المروزي بخمف، وسكو ، وعمى قصر المنفصلاألصبياني عمى الفتح -3
 .ابن فرحابن إسحاق و ، صمة ميم الجمع، ومعو الفتحالجمال عمى  -4
 .، وتوسط المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحدهالفتحالمروزي عمى  -5
 .صمة الميم، وقصر المنفصل، وحده، و التقميلأبو عون عمى  -6
 .وأبو الزعراء، ومعو وابن سعدان ، وسكون الميم، وقصر المنفصلالتقميلالقاضي عمى   -7

 ُهُصوَن ًح تَشح َٰلَِم ىََػيهُس ِس َذ َُۢ َبػح ِ ٌّ َُا َغُِسً  ٔح ًه َخَف   ڔُث

 .أىل اإلسكانالجمع، ومعو األزرق عمى سكون ميم  -1
 .مة، ومعو أىل الصالميمالحمواني عمى صمة  -2

 َخُسوَن ٓح ًح َت َِا ُمََٔس ٱىحِهَتََٰب َوٱىحُفصحكَاَن ىََػيهُس   ڕِإَوذح َءاحَحح

َِااألزرق عمى النقل في  -1 ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى ِإَوذح َءاحَحح
 .قصر البدل

 .سعدان وأبو الزعراء ضي وابن، ومعو القاعمى ترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي  -2
 .مى صمة ميم الجمع، ومعو الباقونع الحمواني -3
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 ِٔٓاْ إََِلَٰ ةَار َو َذُخٔبُ ػِجح
ًُ ٱىح َاذُِز ُُفَعُسً ةِٱَّّتِ

َ
ًح أ ُخ ٍح ًح َظيَ ٔحِم إُِهُس ََٰل ٌِِّۦ َي ٔح ًح ِإَوذح كَاَل ُمََٔسَٰ ىَِل نُِس

 ْۚ ًح ًح َذَخاَب َغيَيحُس ًح ِغَِس ةَارِنُِس ًح َريح  ىهُس َٰىُِس ًح َذ ُُفَعُس
َ
ٔٓاْ أ ُخيُ  فَٱرح

ًح ، وتغميظ الالم في ُمََٔس  في عمى التقميل األزرق -1 ُخ ٍح ل، ، واإلشباع في المنفصَظيَ
شباع   .وحده ،َريح  وترقيق الراء في  ،الصمةوا 

شباع ، واإلشباع في المنفصَظلَْهُتمتغميظ الالم في ترك ، و العتقي عمى التقميل -2 ل، وا 
 .وحده وترقيق الراء، ،الصمة

ُُفَعُسً، وقصر المنفصل، وصمة الميم في أبو عون عمى التقميل -3
َ
ًح أ ُخ ٍح  .، وحدهَظيَ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، والقصر، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 .وحده ،وترقيق الراء ،الصمةصل و ، واإلشباع في المنف، وتغميظ الالماألزرق عمى الفتح -5
ًح صمة في قصر ال ، وترك التغميظ، وُموَْسَ األصبياني عمى فتح -6 ُخ ٍح ُُفَعُسًَظيَ

َ
، أ

ًح والغنة في  وقصر المنفصل،  .وحده ،َريح  ىهُس
 .، وتوسط المنفصل، وحدهفتحالالمروزي عمى  -7
 .وقصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحده ،الفتحالمروزي عمى  -8
 .، وصمة الميم مع القصر، وقصر المنفصل، ومعو ابن فرحفتحالالجمال عمى  -9

ًح ابن إسحاق عمى الفتح، والصمة، والغنة في  -10  .وحده ،َريح  ىهُس

 ًُ اُب ٱلصهِخي ٔه َٔ ٱتله ُْ ۥ  ُّ   ږإُِه

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ًَح حَُِظُصون ُُخ
َ
َٰػَِلُث َوأ ًُ ٱىصه َرَشححُس

َ
َصٗة فَأ ٓح َ َج َٰ ََُصى ٱَّلله ََ لََم َخِته ٌِ ََٔسَٰ ىََ ُُّؤح ٍُ ًح َيَٰ  ڗ ِإَوذح كُيحُخ

ٍََُٔسَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ََ ، واإلبدال في َيَٰ ٌِ  .، ومعو العتقيُُّؤح
ًح حَُِظُصونَ وصمة الميم في  أبو عون عمى التقميل، -2 ُُخ

َ
 .، وحدهَوأ

 .ان وأبو الزعراء، ومعو ابن سعد، والتقميلالقاضي عمى سكون ميم الجمع -3
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 .، ومعو األصبياني، واإلبدالاألزرق عمى الفتح -4
 .، وسكون ميم الجمع، وحده، والتحقيقعمى الفتح المروزي -5
 .، ومعو ابن فرح وابن إسحاق، والفتحالجمال عمى صمة ميم الجمع -6

  ُهُصوَن ًح تَشح ًح ىََػيهُس حُِس ٔح ِس َم َُۢ َبػح ِ ٌّ ًه َبَػرحَجَُٰسً    ژُث

 .ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى سكون -1
 .ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -2
ًح صمة ميم الجمع في  ترك أبو عون عمى -3 حُِس ٔح  .، وحدهَم

 ۡۖ ىَٰ َٔ يح َه َوٱلعه ٍَ ح ًُ ٱل َا َغيَيحُس َُضنلح
َ
اَم َوأ ٍَ ًُ ٱىحَغ َِا َغيَيحُس  َوَظيهيح

َِااألزرق عمى التغميظ في الم  -1 ۖۡ في  ، والتقميلَوَظيهيح َٔىَٰ يح  .، وحدهَوٱلعه
َِااألزرق عمى التغميظ في الم  -2  .، وحده، والفتحَوَظيهيح
 .ن وأبو الزعراء، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعداالعتقي عمى ترك التغميظ، والتقميل -3
 .، ومعو الباقوناألصبياني عمى الفتح -4

 ْۚ ًح ا َرَزكحَجَُٰس ٌَ ٌَِ َؼّيَِبَِٰج  ٔاْ   ُُكُ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َٔن ٍُ يِ ًح َحظح ُٓ ُُفَع
َ
ٔٓاْ أ َُٔا َوَلَِٰسَ ََكُُ ٍُ ا َظيَ ٌَ   ڙَو

 .إلشباع في المنفصل، وحده، واَظلَُهوىَااألزرق عمى تغميظ الالم في  -1
شباع المنفصل، وحدهالعتقي تر  -2  .ك التغميظ، وا 
 عن بخمف أىل اإلسكان األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو -3

 المروزي.
 . وصمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة عمى قصر المنفصل، الحمواني -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
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 ُ ٗسا َوكُٔل َاَب ُظجه ٔاْ ٱبلح ُريُ ًح رََغٗسا َوٱدح ا َخيحُد ِشئحُخ َٓ ِح ٌِ ٔاْ  يََث فَُُكُ ٔاْ َهَِٰشهِ ٱىحَلصح ُريُ َِا ٱدح ث  ِإَوذح كُيح فِصح ٔاْ ِخؽه جهغح
 ْۚ ًح ًح َرَطََٰحَُٰس  ىَُس

 بياء مضمومة، وفاء مفتوحة. يُغَفر قرأ اإلمام نافع البيان:

ْۚ األزرق عمى التقميل في  -1 ًح  .، ومعو أىل التقميلَرَطََٰحَُٰس
ْۚ األزرق عمى سكون ميم الجمع، وعمى وجو الفتح في  -2 ًح  .لمروزي، ومعو اَرَطََٰحَُٰس
ًح األصبياني عمى اإلبدال في  -3  .وسكون ميم الجمع، وحده، ِشئحُخ
 .، ومعو ابن فرح وابن إسحاقلجمال عمى صمة ميم الجمع، والفتحا -4

 ِعجَِي ٍُدح ح   ښوََظََنِيُس ٱل

 .األزرق، ومعو الكل -1

ٗضا ٔاْ رِجح ٍُ ََ َظيَ ِي َا لََعَ ٱَّله َُضنلح
َ
ًح فَأ ُٓ َ ِي رِيَو ل َ ٱَّله ًل َديح ٔح ٔاْ كَ ٍُ ََ َظيَ ِي َل ٱَّله ٔاْ  َذَتسه ا ََكُُ ٍَ ِ آءِ ة ٍَ ََ ٱلعه ِ ٌّ

ُعُلَٔن    ڛَحفح

َ ، وترقيق الراء في َظلَُهوااألزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ، ، واإلشباع في المتصلَديح
 .وحده

 .وبترقيق الراء، واإلشباع، وحده، ك التغميظالعتقي عمى تر  -2
أبو  ، ومعوالمتصلبترك ترقيق الراء، وسكون ميم الجمع، وفويق القصر في األصبياني  -3

 .ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي و  عون
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 .ومعو ابن فرح وفويق القصر في المتصل، ،الجمال بصمة ميم الجمع -5
َ اق عمى اإلخفاء في ابن إسح -6 ًل َديح ٔح  .وحده وفويق القصر في المتصلوصمة الميم،  ،كَ
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 َََّٰق تَعح ۖۡ  ۞ِإَوذِ ٱظح ََجَص ِب ّبَِػَطاَك ٱۡلح َِا ٱۡضح ٔحٌِِّۦ َذُليح  ُمََٔسَٰ ىَِل

ََّقَٰ ُمََٔسَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 تَعح والقاضي وابن سعدان أبو عون و  العتقي ، ومعوٱظح
 .وأبو الزعراء

ََّقَٰ ُمََٔسَٰ األزرق عمى الفتح في  -2 تَعح وابن إسحاق وزي والجمال ، ومعو األصبياني والمر ٱظح
 .وابن فرح

 ۡۖ ا ِٗ ةَ َخيح َ ُّ ٱذحجََخا َغّشح ِح ٌِ  فَٱَُفَجَصتح 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۡۖ ًح ُٓ َب َ ٌهّشح َُاٖس 
ُ
ًَ ُكُّ خ  كَسح َغيِ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ََ ِعِسي فح ٌُ ۡرِض 
َ اْ ِِف ٱۡلح ٔح َر ِ َوَل َتػح ِق ٱَّلله ٌَِ ّرِزح ٔاْ  ُب َ ٔاْ َوٱۡشح   ڜُُكُ

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ  .ومعو العتقي، ٱۡلح

 .قل، ومعو الباقين عدا األصبيانيالمروزي عمى ترك الن -2
 .، وحده، والنقلٌَِ ّرِزحقِ األصبياني عمى الغنة في  -3

 ۡرُض
َ ا حُۢنتُِج ٱۡلح ٍه َٰ َؼَػاٖم َنَِٰخٖس فَٱدحُع نَلَا َربهَم َُيحصِجح نَلَا ِم َِبَ لََعَ ََٔسَٰ ىََ ُهطح ٍُ ًح َيَٰ َٓ ِإَوذح كُيحُخ يِ َُۢ َبلح ٌِ ا  

 ۡۖ ا َٓ ا َوَبَطيِ َٓ ا وََغَسِظ َٓ ا َوفُِٔم َٓ ِ  َوكِرهآن

ََٔسَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ٍُ َِبَ  ، وترقيق الراء فيَيَٰ ۡرُض ، والنقل في ُهطح
َ ، ٱۡلح

 .واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعو، وفويق القصر في المتصلأبو عون عمى التقميل -2
 .، واإلشباع في المتصل، وحدهاألزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، والنقل -3
 ، وحده.، وفويق القصر في المتصلعمى الفتح، والنقل األصبياني -4
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 .لنقل،  والتوسط في المتصل، وحده، وترك االمروزي عمى الفتح -5
 ، ومعو ابن فرح وابن إسحاق.، وفويق القصر في المتصلالجمال عمى الفتح -6

 كَاَل ْۚ ٌ َٔ َريح ُْ ِي  َّنَٰ ةِٱَّله دح
َ
َٔ أ ُْ ِي  تَتحِسلَُٔن ٱَّله تَعح

َ
 خ

َّنَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 دح
َ
 .أىل التقميل، ومعو أ

 .أىل الفتح، ومعو األزرق عمى الفتح -2

 ُۗ ًح ُ تلح
َ
ا َظد ٌه ا فَإِنه ىَُسً  ٗ ٔاْ ِمِصح تُِؽ ْح  ٱ

 .أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
اعمى صمة الميم في  الحمواني -2 ٌه  .أىل الصمة، ومعو ىَُسً 

 ِْۚ ََ ٱَّلله ِ ٌّ َُِث َوبَآُءو ةَِغَغٖب  َه عح ٍَ ح ًُ ٱَّّلِىهُث َوٱل ِٓ  َوُۡضَِبجح َغيَيح

 .زرق عمى إشباع المتصل، عمى )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلاأل -1
 .الباقين عدا والمروزيصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو األ -2
 .، وحدهالمروزي عمى التوسط في المتصل -3

 ُخئَُن ِ َويَلح ُفُصوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ٔاْ يَسح ًح ََكُُ ُٓ جه
َ
َٰلَِم ةِد ََ َذ ِۚ ٱنلهبِّيِـۧ َّقِ

ِ ٱۡلح  ةَِغيح

ًح في  ياءً  األصبياني لو اإلبدال البيان: ُٓ جه
َ
وقرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  .ةِد

 َٱنلهبِيـئي. 

 باليمز، وبإشباع المتصل، و)تشق( في ٱنلهبِيـئيَ ، وقراءة األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي، البدل

 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -2
عدان وأبو ومعو القاضي وابن س، ن الميم، وفويق القصر في المتصلأبو عون عمى سكو  -3

 .الزعراء
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ًح األصبياني عمى اإلبدال في  -4 ُٓ جه
َ
 .، وفويق القصر في المتصلةِد

 .لمتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، وفويق القصر في االجمال عمى صمة الميم -5

  َخُسوَن ٔاْ َحػح ََكُُ ٔاْ وه ا َغَط ٍَ ِ َٰلَِم ة   ڝَذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َٰاُدواْ َوٱنلهَصََٰصى َْ  ََ ِي ٔاْ َوٱَّله ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٰتِـِٔيَ إِنه ٱَّله ٍَِو َصَٰيِٗدا  َوٱىصه ٔحِم ٱٓأۡلِرصِ وََغ َ ِ َوٱَلح ََ ةِٱَّلله ٌَ َح َءا ٌَ

ًح َُيحَضَُُٔن  ُْ ًح َوَل  ِٓ ٔحٌف َغيَيح ًح َوَل َر ًح ِغَِس َرّبِِٓ ُْ ُص جح
َ
ًح أ ُٓ   ڞفَيَ

َٰتِـيَ  قرأ اإلمام نافع  البيان:  باإلبدال. َوٱىصه

ََ والنقل في  ،َوٱنلهَصََٰصىَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ٌَ َح َءا ، البدل، و)تشق( في ٱٓأۡلِرصِ ، ٌَ
شباعو  ًح في  الصمة ا  ُْ ُص جح

َ
ًح أ ُٓ  .، ومعو العتقي عمى قصر البدلفَيَ

ًح  وبالصمة في، ، وبترك النقلأبو عون عمى التقميل -2 ُْ ُص جح
َ
ًح أ ُٓ ًح َُيحَضُُٔنَ ، فَيَ ُْ ، َوَل 

 .وحده
 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءع، وباإلسكان في ميم الجمالقاضي عمى التقميل -3
ًح لصمة في اقصر ، وب، وبالنقلاألصبياني عمى الفتح -4 ُْ ُص جح

َ
ًح أ ُٓ  .، وحدهفَيَ

 .ده، وحالمروزي عمى الفتح، وترك النقل، وسكون ميم الجمع -5
 .الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، والصمة في ميم عمى الفتح الجمال -6

 َا ذِيِّ ىَػ ٌَ ةٖ َوٱذحُنُصواْ  ٔه آ َءاَتيحَجَُٰسً ةُِل ٌَ َٔر ُرُشواْ  ًُ ٱىؽُّ ٔحكَُس َِا فَ ًح َوَرَذػح ٌِيَثََٰلُس َُا  َرشح
َ
ًح ِإَوذح أ يهُس

  ڟَتخهُلَٔن 

َُااألزرق عمى النقل في  -1 َرشح
َ
المنفصل، و)تشق( في البدل ، ومعو ، اإلشباع في ِإَوذح أ

 .العتقي عمى قصر البدل
 .، والقصر في المنفصل، وقصر البدل، وسكون ميم الجمع، وحدهاألصبياني عمى النقل -2
 .المروزي عمى ترك النقل، والتوسط في المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحده -3
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القاضي وابن  ومعو، المروزي عمى ترك النقل، والقصر في المنفصل، وسكون ميم الجمع -4
 .سعدان وأبو الزعراء

ًح َتخهُلٔنَ  ، وصمة الميم في ى قصر المنفصلأبو عون عم -5  .، وحدهىََػيهُس
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -6

 َٰۡۖلَِم ِس َذ َُۢ َبػح ِ ٌّ حُخً  َله َٔ ًه حَ  ُث

 .ل اإلسكانأى ، ومعواألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة عمى الحمواني -2

 ََ ََ ٱىحَذَِِٰسِي ِ ٌّ ۥ ىَُهُِخً  ُّ َُخ ًح َورَۡحح ِ َغيَيحُس ُو ٱَّلله َل فَغح ٔح  ڠفَيَ

 .ل اإلسكانأى ومعواألزرق عمى سكون ميم الجمع،  -1
ََ  الجمعأبو عون عمى صمة ميم  -2 ِ ٌّ  .، وحدهىَُهُِخً 
 .أىل الصمة ومعوالجمال عمى الصمة،  -3

  ٔاْ كَِصَدةً َخَِٰعـَِٔي ًح ُنُُٔ ُٓ َ َِا ل تحِج َذُليح ًح ِِف ٱلعه ٌُِِس اْ  خََسوح ََ ٱخح ِي ًُ ٱَّله خُ ٍح   ڡَوىََلسح َغيِ

 ومعو العتقيفي البدل،  واإلشباع، قَِرَدةًَ، وترقيق الراء في األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 . ولكن باعتباره عارض لمسكونعمى 

 .ع، ومعو  الباقين عدا أىل الصمة، وسكون ميم الجمالترقيقاألصبياني بترك  -2
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق -3
 .، وحدهكَِصَدةً َخَِٰعـِٔيَ  ، واإلخفاء في حاق عمى صمة الميمابن إس -4

 ٗٔحِغَظث ا َوَم َٓ ا َريحَف ٌَ ا َو َٓ َ يََسحح ا َبيح ٍَ ِ ّ ََٰٗل ل ا ََُك َٓ خهلَِي  فََجَػيحَجَٰ ٍُ   ڢّىِيح

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاق  األزرق ، ومعو -1
ااألصبياني بالغنة في  -2 ٍَ ِ ّ ََٰٗل ل خهلِيَ َ،ََُك ٍُ ٔحِغَظٗث ّىِيح  .، ومعو ابن إسحاقَوَم
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 ۡۖ ٔاْ َبَلَصٗة َِبُ ن حَشح
َ
ًح أ ُمصُُز

ح
َ يَأ ٌِِّۦٓ إِنه ٱَّلله ٔح  ِإَوذح كَاَل ُمََٔسَٰ ىَِل

ُمرُُكمَْ، واإلبدال في شباع في المنفصل، واإلُمََٔسَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
ْ
، يَأ

شباع  و  نفي صمة الا 
َ
ًح أ ُمصُُز

ح
 .، ومعو العتقييَأ

ن، وقصر المنفصل، وبالصمة تقميلالأبو عون عمى  -2
َ
ًح أ ُمصُُز

ح
 .وحده وتحقيق اليمز، ،يَأ

 الزعراء. القاضي عمى ترك الصمة، ومعو ابن سعدان وأبو -3
 .، وحدهوما سبق لو، األزرق عمى الفتح -4
َ، واإلبدال في ، وقصر المنفصلاألصبياني عمى الفتح -5 ُمرُُكْم

ْ
 فيصمة ال ، وقصريَأ

ن
َ
ًح أ ُمصُُز

ح
 .، وحدهيَأ

 .، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، وحدهصل، وقصر المنفالمروزي عمى الفتح -6
اليمز، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن ، وقصر المنفصل، وتحقيق الجمال عمى الفتح -7

 .فرح
 .وحدهوسكون الميم، المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل،  -8

 َتخهِزُشَُا
َ
ٔٓاْ خ ُ ُضٗواۖۡ كَال ُْ 

 باليمز وضم الزاي، عدا إسماعيل فأسكن الزاي. ُهُزؤاًَ قرأ اإلمام نافع كممة البيان:

 .، ومعو العتقيُهُزؤاًَ، وقراءة ق عمى اإلشباع في المنفصلاألزر  -1
سماعيلو لمروزي في وجو، ومعو الباقون عدا اصل، األصبياني عمى قصر المنف -2  .ا 
 .، وحدهْزًؤاهَُإسماعيل عمى إسكان الزاي في  -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4

  ِٓيَِي َخَٰ
ََ ٱىح ٌِ ُزَٔن 

َ
نح أ
َ
ِ أ ُغُٔذ ةِٱَّلله

َ
  ڣكَاَل أ

ُزٔنَ األزرق عمى النقل عمى  -1
َ
نح أ
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيأ

 .الباقون، ومعو عمى ترك النقل المروزي -2
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 ْۚ ا ِهَ ٌَ َا 
ُع نَلَا َربهَم يُبَّيِ نله ٔاْ ٱدح ُ  كَال

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق -1
َااألصبياني عمى الغنة  -2  ، ومعو ابن إسحاق.يُبَّيِ نله

  َٰۡۖلَِم َ َذ اُنُۢ َبيح َٔ ٌص َغ ا َبَلَصة  له فَارِض  َوَل ةِسح َٓ ۥ َحُلُٔل إِجه ُّ  كَاَل إُِه

صٌ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيةِسح
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الكل الباقونبتفخيم الراءالمروزي  -2
 إسحاق.، ومعو ابن َبَلَصة  له بالغنة في  األصبياني -3

 َمُصوَن ا حُؤح ٌَ ٔاْ  َػيُ   ڤفَٱذح

َمُصونَ األزرق عمى إبدال اليمزة في  -1  .، ومعو العتقي واألصبيانيحُؤح
 .المروزي بتحقيق اليمز، ومعو الباقون -2

 ْۚ ا َٓ ُج ٔح َ ا ل ٌَ َا  ُع نَلَا َربهَم يُبَّيِ نله ٔاْ ٱدح ُ  كَال

 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي، ومعو الكل -1
َااألصبياني بالغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.يُبَّيِ نله

 ََ َِٰظصِي ا تَُِسُّ ٱىجه َٓ ُج ٔح َصآُء فَاكِع  ىه ا َبَلَصة  َضفح َٓ ۥ َحُلُٔل إِجه ُّ   ڥكَاَل إُِه

 .اإلشباع في المتصل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
افَاكِع  والغنة في  لمتصل،فويق القصر في ا األصبياني عمى -2 َٓ ُج ٔح  .ومعو ابن إسحاق ،ىه
 لمتصل، وبترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي.فويق القصر في ا الحمواني عمى -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
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 ُ َِا ِإَوجهآ إِن َشآَء ٱَّلله َّ َغيَيح َت ََلَص تََشَٰ ا ِهَ إِنه ٱبلح ٌَ َا  ُع نَلَا َربهَم يُبَّيِ نله ٔاْ ٱدح ُ خَُسوَن كَال ٓح ٍُ َ   ڦل

 .تقي، ومعو الععمى اإلشباع في المنفصل والمتصل األزرق -1
 ، وحده.ي عمى التوسط في المنفصل والمتصلالمروز  -2
 .، وحدهالمروزي عمى القصر في المنفصل، وتوسط المتصل -3
 .، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن فرحعمى قصر المنفصل الحمواني -4
، ومعو َشاءََ، والتقميل في المنفصل، وفويق القصر في المتصلابن سعدان عمى قصر  -5

 .أبو الزعراء
َااألصبياني عمى الغنة في  -6 لقصر في المتصل، ، وفويق ا، وعمى قصر المنفصليُبَّيِ نله

 .ومعو ابن إسحاق

 َِّق ۡرَض َوَل تَعح
َ ا َبَلَصة  له َذلُٔل  حُثُِي ٱۡلح َٓ ۥ َحُلُٔل إِجه ُّ ْۚ  كَاَل إُِه ا َٓ ث  له ِشَيَث ذِي ٍَ َصحَث ُمَعيه  ٱۡلح

ۡرَض ، والنقل في حُثِيُ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
َ  .، ومعو العتقيٱۡلح

 .لباقون عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو ا، وترك النقلالمروزي عمى التفخيم -2
ث  له  ،َبَلَصة  له األصبياني عمى الغنة في  -3 ٍَ  .، وحده، والنقلُمَعيه
 .، وحدهالغنة، وترك النقل ابن إسحاق عمى -4

 ِۚ َّقِ
ََ ِجئحَج ةِٱۡلح ٔاْ ٱىحَٰٔـ ُ  كَال

ََ األزرق عمى النقل في  -1  وابن فرح واألصبياني ومعو العتقي ،البدل )تشق( في، مع ٱىحَٰٔـ
 .عمى قصر البدل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

  ْا ََكُدوا ٌَ ا َو َْ َػئَُن فََشَِبُٔ  ڧَحفح

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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  ۡۖ ا َٓ ًح ذِي ََٰٰٔرُت ٗعا فَٱده ًح َجفح  ِإَوذح َرَخيحُخ

 .ا األصبيانيعد وأبو عون ، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
ًح ، وعمى اإلبدال في األصبياني عمى سكون ميم الجمع -2 ََٰٰٔرُت  .، وحدهفَٱده
 .ومعو الباقونمى صمة ميم الجمع، الجمال ع -3

 َٔن ٍُ ُخ ًح حَسح ا ُنُِخ ٌه ُ ُُمحصِج     ڨَوٱَّلله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .عمى صمة ميم الجمع، ومعو الباقون الحمواني -2

 ْۚ ا َٓ ِغ ٔهُ ةَِتػح ُِب َِا ٱۡضح  َذُليح

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ًح ََتَٰ َوُيصِيُس ٔح ٍَ ح ُ ٱل ِ ٱَّلله لِئَُن  َنَذَٰلَِم يُۡحح ًح َتػح   کَءاَيَٰخِِّۦ ىََػيهُس

ََتَٰ في  األزرق عمى التقميل -1 ٔح ٍَ ح شباع الصمة في ، و ٱل ًح َءاَيَٰخِِّۦا  ، و)تشق( في َوُيصِيُس
 .البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل

 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .عراءسعدان وأبو الز ، واإلسكان في الميم، ومعو ابن القاضي عمى التقميل في -3
شباع الصمة، و األزرق عمى الفتح -4  .و)تشق( في البدل، وحده ،ا 
 .ر، وحده، وصمة الميم مع القصاألصبياني عمى الفتح -5
 .الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، وصمة الجمال عمى الفتح -6
سكان الميم، وحده -7  .المروزي عمى الفتح، وا 

 ْۚ َٔٗة َشسُّ كَعح
َ
وح أ
َ
َِجاَرةِ أ َٰلَِم فَِِهَ َنٱۡلح ِس َذ َُۢ َبػح ِ ٌّ ًه كََعجح كُئُُبُسً   ُث

َشسُّ ، وعمى النقل في فَِهََاألزرق بكسر الياء في  -1
َ
وح أ
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيأ
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 .، وعمى ترك النقل، وحدهفَِهََ أبو الزعراء بكسر الياء في -2
ََالمروزي عمى ميم الجمع، وسكون الياء في  -3 النقل، ومعو القاضي وابن  ، وتركَفه 

 .سعدان
ََ، وسكون الياء في عمى صمة الميم الحمواني -4  .ابن فرحرك النقل، ومعو ، وتَفه 
 .، وحدهفَِهََ، وعمى كسر الياء في ابن إسحاق عمى صمة الميم -5

 ْۚ ُحَهَُٰص
َ ُّ ٱۡلح ِح ٌِ ُص  ا َحَخَفجه ٍَ َ َِجاَرةِ ل ََ ٱۡلح ٌِ  ِإَونه 

ْۚ األزرق عمى النقل في  -1 ُحَهَُٰص
َ  .، ومعو العتقي واألصبيانيٱۡلح

 ، ومعو الباقون.المروزي بترك النقل -2

 ْۚ آُء ٍَ ح ُّ ٱل ِح ٌِ ُصُج  ُق َذَيزح له ا يَشه ٍَ َ ا ل َٓ ِح ٌِ  ِإَونه 

 العتقي. ، ومعواألزرق عمى إشباع المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُِۗ َيثِ ٱَّلله َح َرشح ٌِ تُِػ  ٓح ا َح ٍَ َ ا ل َٓ ِح ٌِ  ِإَونه 

 .ألزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاقا -1
يَثِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 َح َرشح ٌِوحده ،. 

 ئَُن ٍَ ا َتػح ٍه ُ ةَِغَٰفٍِو َخ ا ٱَّلله ٌَ   ڪَو

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 َُۢ ٌِ ۥ  ُّ ًه ُُيَّصِفَُُٔ ِ ُث ًَ ٱَّلله َٰ ُػَٔن َنَل ٍَ ًح يَعح ُٓ ِح ِ ٌّ ًح َوكَسح ََكَن فَصِيق   ٔاْ ىَُس ُِ ٌِ ن يُؤح
َ
ُػَٔن أ ٍَ َذَخؽح

َ
ا  ۞أ ٌَ ِس  َبػح

َٔن  ٍُ يَ ًح َحػح ُْ ٔهُ َو  ګَخَليُ

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٔا ُِ ٌِ  ، ومعو العتقي واألصبياني.، وسكون ميم الجمعيُؤح

 .، ومعو أىل اإلسكان، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى تحقيق اليمز -2
ٔنَ  أبو عون عمى صمة ميم الجمع -3 ٍُ يَ ًح َحػح ُْ  .، وحدهَو

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4

 ِ ً ة ُٓ ذَُٔج ُِتَّسِ
َ
ٔٓاْ خ ُ ٖظ كَال ًح إََِلَٰ َبػح ُٓ ُغ ِها ِإَوذَا َرََل َبػح ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ٔاْ كَال ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔاْ ٱَّله ُ ِإَوَذا ىَُل ا َذَخَح ٱَّلله ٍَ 

 ْۚ ًح ُٔكً ةِِّۦ ِغَِس َرّبُِس ًح َِلَُدآجُّ  َغيَيحُس

شباع ق عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في البدلاألزر  -1 ًح إََِلَٰ مة صال، وا  ُٓ ُغ ، َبػح
شباع الالزم، ومعو العتقي عمى قصر البدل  .وا 

ًح إََِلَٰ صمة في قصر الاألصبياني عمى قصر المنفصل، و  -2 ُٓ ُغ وفويق القصر في ، َبػح
 ومعو أبو عون. الالزم،

 ابن فرح. و ابن إسحاق الجمال عمى قصر المنفصل، وعمى صمة الميم، ومعو  -3
 .وحده وتوسط الالزم، ،وسكون ميم الجمعالمروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 القاضي عمى القصر، وفويق القصر في الالزم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. وتوسط الالزم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 لِئَُن فَََل َتػح
َ
  ڬأ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َُِٔن يِ ا ُحػح ٌَ وَن َو ا يُِِسُّ ٌَ  ًُ يَ َ َحػح نه ٱَّلله
َ
َٔن أ ٍُ يَ َوَل َحػح

َ
  ڭأ

ونَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.يُِِسُّ
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 .اني بترك الترقيق، ومعو الباقوناألصبي -2

 ًح ُْ اِّنه ِإَونح  ٌَ
َ
ٓ أ َٔن ٱىحِهَتََٰب إِله ٍُ يَ ِئَُّن َل َحػح ٌّ

ُ
ًح أ ُٓ ِح ٌِ َُِّٔن َو   ڮإِله َحُظ

ِئُّنَ األزرق عمى اإلشباع في صمة الميم في  -1 ٌّ
ُ
ًح أ ُٓ ِح ٌِ ًح إِله ، َو ُْ ،واإلشباع في المنفصل ،

 .ومعو العتقي
 .، ومعو الحمواني وابن إسحاق وابن فرحاألصبياني عمى صمة ميم الجمع مع القصر -2
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -3
القاضي وابن سعدان وأبو  ومعو وقصر المنفصل، عمى سكون ميم الجمع، المروزي -4

 .الزعراء

  ٍَ واْ ةِِّۦ َث ََتُ ِ ىِحَشح َح ِغِِس ٱَّلله ًه َحُلٔلَُٔن َهََٰشا ٌِ ًح ُث ِٓ يحِسي
َ
ُخُتَٔن ٱىحِهَتََٰب ةِد ََ يَسح ِي يحو  ىَِّّله َٔ ا كَيِيَٗلۖۡ فَ ِٗ 

 .كان عدا األصبيانيأىل اإلساألزرق عمى سكون ميم الجمع ، ومعو  -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق الجمال عمى -2
ََ األصبياني بالغنة في  -3 ِي يحو  ّىَِّله َٔ  ، وحده.فَ
 ، وصمة الميم، وحده.ابن إسحاق بالغنة -4

 ِعُتَٔن ا يَسح ٍه ً ّمِ ُٓ ه ًح َوَويحو  ل ِٓ يحِسي
َ
ا َنَخَتجح خ ٍه ً ّمِ ُٓ ه يحو  ل َٔ   گفَ

ًح األزرق عمى النقل في  -1 يحِسيِٓ
َ
 .، ومعو العتقيَنَخَتجح خ

 .األصبيانيعدا  ، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل -2
 .الميم، ومعو ابن فرحالجمال عمى صمة  -3
اأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٍه ً ّمِ ُٓ ه  ، وحده.مًعا ل
ًُٓبالغنة في  األصبياني -5 ه يحو  ل َٔ  ، والنقل، وحده.فَ
 ، وصمة الميم، وحده.ابن إسحاق بالغنة -6

 



 وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطينيجمع                                                نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

 

[49] 
 

 ْۚ ُسوَدٗة ػح ٌه ا  ٌٗ يها
َ
ٓ خ َِا ٱنلهاُر إِله عه ٍَ ٔاْ ىََ َت ُ   َوكَال

 .األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي -1
 .بخمف عن المروزي، ومعو الباقون األصبياني عمى القصر في المنفصل -2
 .وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل،  -3

 ۡۖٓۥ َسهُ ٓح ُ َخ ٗسا فَيََ َُيحيَِف ٱَّلله ٓح ِ َخ ًح ِغَِس ٱَّلله ُت َشح َّته
َ
 كُوح خ

ًح قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال في التاء  البيان: ُت َشح َّته
َ
 في جميع مواضعيا. خ

ًح األزرق عمى النقل في  -1 ُت َشح َّته
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.كُوح خ

 .ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانزي بترك النقل، وسكون المرو  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔن ٍُ يَ ا َل َتػح ٌَ  ِ مح َتُلٔلَُٔن لََعَ ٱَّلله
َ
  ڰأ

 .ل، ومعو الكاألزرق -1

  َٰةََل َ َحََٰؽجح  َظّحَِئثٗ  َنَعَب  ٌَ
َ
ۥ ةِِّۦ َوأ ُّ ْوَلَٰٓهَِم  َرِؽيٓـَُٔخ

ُ
َدَُٰب  فَأ ضح

َ
  ٱنلهارِِۖ  أ

 بالجمع. َخِطيَئاتُهقرأ اإلمام نافع  البيان:

في البدل في  ، و)تشق(إلشباع في المتصلاعمى و ، ةََلَٰ في  األزرق عمى التقميل -1
َخِطيَئاتُه والتقميل في ،ََارَِانلومعو العتقي عمى قصر البدل ،. 

 الزعراء.، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى التقميل -2
في البدل في  عمى اإلشباع في المتصل، و)تشق(، و ةََلَٰ في  األزرق عمى الفتح -3

َخِطيَئاتُه والتقميل في ،َِانلَاروحده ،. 
 ، الجمال وابن إسحاق وابن فرح.وفويق القصر في المتصل، األصبياني عمى الفتح -4
 المروزي عمى الفتح، والتوسط في المتصل، وحده. -5
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 ا َٓ ًح ذِي وَن ُْ  ڱَخَِِٰلُ

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .لجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمةا -2

  ِِِۖهث َ َدَُٰب ٱۡلح ضح
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َٰيَِدَِٰج أ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  َوٱَّله

 .البدل األزرق عمى )تشق( في البدل، واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي عمى قصر -1
 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياأل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًح ذِي   ڲُْ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .الصمة ، ومعو أىلالجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ََٰب َعاٗجا َوذِي ٱىحُلصح َِ إِخح يح َِٰلَ َن
َ َوبِٱىح ُتُسوَن إِله ٱَّلله َٰٓءِيَو َل َتػح َر ٌِيَثََٰق ةَِّنٓ إِظح َُا  َرشح

َ
ََتََٰۡمَٰ  ِإَوذح أ َوٱَلح

ًح إِ  حُخ َله َٔ ًه حَ ةَ ُث َٰٔ َن ٔاْ ٱلضه ةَ َوَءاحُ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطه ٍُ رِي
َ
ا َوأ ِٗ ِهاِس ُخعح ٔاْ لِي ُ َسَِٰهِي َوكُٔل ٍَ ح ُُخً َوٱل

َ
ًح َوأ ُِِس ٌّ له كَيِيَٗل 

صُِعَٔن  ػح   ڳٌُّ

َُااألزرق عمى النقل في  -1 َرشح
َ
َبَٰ في  شباع في المنفصل والمتصل، والتقميل، واإلِإَوذح أ ٱىحُلصح

 َ ةَ وتغميظ الالم في ، َتََٰۡمَٰ َوٱَلح َٰٔ يَ شباع ، و)تشق( في البدلٱلطه ًح صمة في ال، وا  حُخ َله َٔ حَ
 .العتقي عمى قصر البدل، ومعو إِله 

 وحده.الفتح، وما سبق لو، األزرق عمى  -2
صمة قصر ال، و المتصل، والفتح ، وفويق القصر فياألصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -3

ًح إِله  في حُخ َله َٔ  ، وحده .حَ
، وسكون ميم الجمع، والفتح، المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل -4

 وحده.
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون ميم الجمع، والفتح، وحده. -5
 .الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -6
ًح إِله ، وصمة الميم في أبو عون عمى التقميل -7 حُخ َله َٔ صُِعٔنَ  ،حَ ػح ٌُّ ُُخً 

َ
 .، وحدهَوأ

 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجمع،  -8

 ًَح و ُت كحَصرح
َ
ًه أ ًح ُث َٰصُِك َِ دَِي ٌّ ُُفَعُسً 

َ
ًح َوَل َُّتحصُِجَٔن أ آَءُز ٌَ فُِهَٔن دِ ًح َل تَعح ٌِيَثََٰلُس َُا  َرشح

َ
ًح ِإَوذح أ ُُخ

َ
أ

ُسوَن  َٓ   ڴتَشح

َُااألزرق عمى النقل في  -1 َرشح
َ
ًح ، والتقميل في ، واإلشباع في المتصلِإَوذح أ َٰصُِك ، ومعو دَِي

 .العتقي
 ، وحده.يم الجمع، وسكون م، والفتحى النقل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عم -2
 .، والتوسط في المتصل، وحدهلنقلالمروزي عمى ترك ا -3
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٌّ ُُفَعُسً 

َ
ُسونَ ،َأ َٓ ًح تَشح ُُخ

َ
 ، والتقميل، وحده.َوأ

 .ع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالجمالقاضي عمى سكون ميم  -5
 .فرح الجمال عمى صمة ميم الجمع، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن -6

 ًح َٰصِِْ َِ دَِي ٌّ ُِِسً  ٌّ ًح َوَُّتحصُِجَٔن فَصِيٗلا  ُُفَعُس
َ
ُخئَُن أ ُؤَلٓءِ َتلح ًح َهَٰٓ ُُخ

َ
ًه أ ُصوَن ُث َٓ ًِ حََظَٰ ذح ِ

ًِٓ ةِٱۡلح َغيَيح
َنَِٰن ِإَون  ْۚ َوٱىحُػسح ًح ُٓ َصاُج ًح إِرح َٔ ُُمَصهٌم َغيَيحُس ُْ ًح َو ُْ َسََٰصىَٰ حَُػَُٰسو

ُ
ًح أ حُُٔك

ح
 يَد

 بتشديد الظاء. ونََرََُظاهََتََقرأ اإلمام نافع  البيان:

ًح ، والتقميل في عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل األزرق -1 َٰصِِْ َسََٰصىَٰ  ،دَِي
ُ
 ، والنقل فيأ

 ًِ ذح ِ
تُوُكمَْ، واإلبدال في ةِٱۡلح

ْ
شباع يَأ َسََٰصىَٰ صمة في ال، وا 

ُ
ًح أ حُُٔك

ح
ًح َ،يَد ُٓ َصاُج ًح إِرح ، َغيَيحُس

ْۚ ، وترقيق الراء في وََهَُوََوضم الياء في  ًح ُٓ َصاُج  .، ومعو العتقيإِرح
، والنقل، والفتح، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى القصر في المنفصل -2

َسََٰصىَٰ صمة في ال، وقصر واإلبدال
ُ
ًح أ حُُٔك

ح
ًح ، يَد ُٓ َصاُج ًح إِرح ، وََهَُوََ ، وضم الياء فيَغيَيحُس

 .وحده
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 ومعو ابن سعدان.، ، والتقميلوََهَ وََوعمى سكون الياء في ، القاضي عمى قصر المنفصل -3
 ، وحده.وََهَُوََأبو الزعراء بما سبق، وضم الياء في  -4
 ، والصمة في ، والتقميلَوْهوََ ، وعمى سكون الياء فيأبو عون عمى قصر المنفصل -5

َِ ٌّ ُِِسً  َسََٰصىَٰ ، ٌّ
ُ
ًح أ حُُٔك

ح
ًح َ،يَد ُٓ َصاُج ًح إِرح  ، حده.َغيَيحُس

سكان الياء في  -6  ، وحده.وََهَ وََالمروزي عمى وجو القصر، وتوسط المتصل، وا 
 .، وحدهالمروزي عمى وجو التوسط في المنفصل والمتصل -7
وعمى سكون الياء في ، ، ومع الفتحالجمال عمى صمة الميم -8

 .ومعو ابن فرح، وَََوهَ 
 .، وحدهوََهَُوََوعمى ضم الياء في ابن إسحاق عمى صمة الميم، ومع الفتح،  -9

  ِٖۚظ ُفُصوَن ةَِتػح ِظ ٱىحِهَتَِٰب َوحَسح َُِٔن ةَِتػح ٌِ َذُخؤح
َ
 أ

ُِٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ َذُخؤح
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيأ

 .، ومعو الباقونتحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 ۡۖ جحيَا َٰٔةِ ٱلُّ َي َ ي  ِِف ٱۡلح ًح إِله ِرضح َٰلَِم ٌُِِس َػُو َذ َ َحفح ٌَ ا َجَضآُء  ٍَ  َذ

ۖۡ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، واإلشباع في الصمة، والتقميل في  -1 َيا جح ، ومعو ٱلُّ
 .العتقي

 .، وحدهوالفتح، ع في المتصل، واإلشباع في الصمةاألزرق عمى اإلشبا -2
، ومعو الجمال صل، وصمة الميم مع القصر، والفتحاألصبياني عمى فويق القصر في المت -3

 .رح وبن إسحاقوابن ف
 ، وحده.، والتقميلبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم مع القصرأ -4
، ومعو ابن ، والتقميلالقاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم مع القصر -5

 .سعدان وأبو الزعراء
 .م الجمع، والفتح، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل، وسكون مي -6
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 َِۗشّسِ ٱىحَػَشاِب
َ
ثِ يَُصدُّوَن إََِلَٰٓ أ ٍَ ٔحَم ٱىحلَِحَٰ  َوَي

 .األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي -1
 .المروزيبخمف عن األصبياني عمى القصر في المنفصل، ومعو الباقون  -2
 .، وحدهعمى توسط المنفصلالمروزي  -3

 ا ٍه ُ ةَِغَٰفٍِو َخ ا ٱَّلله ٌَ ئَُن َو ٍَ   ڵَتػح

َهلُونََيََقرأ اإلمام نافع  البيان:  بياء الغيبة. ع 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َِِۖيا ةِٱٓأۡلِرَصة جح َٰٔةَ ٱلُّ َي َ
ُواْ ٱۡلح ََتَ ََ ٱشح ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّله

ُ
 أ

َيا، والتقميل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1 جح ، مع ةِٱٓأۡلِرَصةِِۖ ، والنقل في ٱلُّ
 وحده. ،وترقيق الراء فييا في البدل،اإلشباع 

 . ، وما سبق، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 لكن عمى الفتح، وحده. لو، األزرق عمى ما سبق -3
 .، والنقل، وحدهمى فويق القصر في المتصل، والفتحاألصبياني ع -4
 ، ومعو ابن فرح وابن إسحاق.، وترك النقلالقصر في المتصل، والفتح مى فويقالجمال ع -5
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل -6
 وحده.والفتح، ، المروزي عمى توسط المتصل -7

 وَن ًح يَُِِصُ ُْ ًُ ٱىحَػَشاُب َوَل  ُٓ ِح ُف َخ   ڶفَََل َُيَفه

 .أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
 .أىل الصمة الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو -2
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 ِِۖسهِۦ ةِٱلصُُّظِو َُۢ َبػح ٌِ َِا  يح َِا ُمََٔس ٱىحِهَتََٰب َوَرفه  َوىََلسح َءاحَحح

العتقي البدل قصر مع ثالثة اإلبدال، ومعو عمى  َوىََلسح َءاحَححَِااألزرق عمى النقل في  -1
 واألصبياني.

 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -2

 ِۗةُِصوِح ٱىحُلُسِس ُّ َنَٰ يهسح
َ
َّيَِجَِٰج َوخ ًَ ٱبلح يَ ََ َمصح َِا ِغحََس ٱبح  َوَءاحَحح

 .الكل عمى قصر البدل ومعو )تشق( في البدل، األزرق عمى -1

 ًح َذَفصِيٗلا َنشه ُت ََبح َخهح ًُ ٱظح ُُفُعُس
َ
ىَٰٓ أ َٔ ٓح ا َل َت ٍَ ِ ًح رَُظُٔلُۢ ة ا َجآَءُز ٍَ فَُُكه

َ
ُخئَُن أ ًح َوفَصِيٗلا َتلح ُخ   ڷبح

ىَٰٓ ، والتقميل في عمى اإلشباع في المتصل والمنفصل األزرق -1 َٔ ٓح  .، ومعو العتقيَت
 ، وحده.شباع في المتصل والمنفصل، والفتحاألزرق عمى اإل -2
، وسكون ميم منفصل، والفتح، والقصر في الصبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -3

 الجمع، وحده.
 ، ومعو القاضي.، ومع التقميلعون بسكون ميم الجمعأبو  -4
 .المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده -5
 .المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده -6
 .، ومعو ابن فرح وابن إسحاق، والفتحالجمال عمى صمة ميم الجمع -7
َٔىَٰٓ َ،مكَُاءََجََابن سعدان عمى التقميل في  -8 ٓح  ومعو أبو الزعراء.وسكون الميم، ، َت

 ْۚ َِا ُغيحُفُۢ ٔاْ كُئُُب ُ  َوكَال

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َُِٔن ٌِ ا يُؤح ٌه ًح َذَليِيَٗل  صِِْ ُ ةُِسفح ًُ ٱَّلله ُٓ َِ   ڸةَو ىهَػ

ُِٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ  .، ومعو العتقي واألصبيانييُؤح
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الجمع، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ميم  -2
 وأبو عون.

 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو الباقون. -3

ِي خُِدَٔن لََعَ ٱَّله خَفح ٌَِ َرتحُو يَعح ٔاْ  ًح َوََكُُ ُٓ َػ ٌَ ا  ٍَ ِ ّ ق  ل ِ ُمَطّسِ َح ِغِِس ٱَّلله ِ ٌّ ًح نَِتَٰب   ُْ ا َجآَء ٍه َ ََ َزَفُصواْ َول

ا  ٌه  ً ُْ ا َجآَء ٍه ٔاْ َزَفُصواْ ةِّۚۦِْ فَيَ  َغَصفُ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
ا، وسكون ميم الجمع، والغنة في المتصلاألصبياني عمى فويق القصر في  -2 ٍَ ِ ّ ق  ل ، ُمَطّسِ

 وحده.
 .، وحدهامَنََهَُاءََجََأبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وعمى صمة الميم في  -3
 الميم، وحده.القاضي عمى سكون  -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المد المتصل -5
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6
افي  ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -7 ٍَ ِ ّ ق  ل  ، وحده.ُمَطّسِ
 ، ومعو أبو الزعراء.مهَُاءََجََابن سعدان عمى التقميل في  -8

 َُِث ََ  فَيَػح َٰفِصِي َك
ِ لََعَ ٱىح   ڹٱَّلله

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِصِي  ، ومعو العتقي.ٱىحَك
ََ األصبياني عمى الفتح في  -2 َٰفِصِي  ، ومعو الباقون.ٱىحَك

 َٰ يِِّۦ لََعَ ٌَِ فَغح  ُ َِل ٱَّلله ن ُحََنّ
َ
ًيا أ ُ َبغح َُضَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ُفُصواْ ة ن يَسح

َ
ًح أ ُٓ ُُفَع

َ
اْ ةِِّۦٓ أ وح ََتَ ا ٱشح ٍَ َ يََشآُء ةِئحَع ٌَ  

َح ِغَتادِهۖۦِۡ  ٌِ 

ااألزرق عمى اإلبدال في  -1 ٍَ شباع ، ، اإلشباع في المنفصل والمتصلةِئحَع في  الصمةوا 
 ًح ُٓ ُُفَع
َ
نأ

َ
نوالنقل في  ،أ

َ
ًيا أ  ومعو العتقي. ،َبغح
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ا األصبياني عمى اإلبدال في -2 ٍَ ، منفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر في الةِئحَع
نفي الصمة قصر مع 

َ
ًح أ ُٓ ُُفَع

َ
 .وحده، والنقل، أ

وترك  الجمع،، وسكون ميم المروزي عمى تحقيق اليمزة، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل -3
 .وحده النقل،

 .المروزي عمى قصر المنفصل، وحده -4
 .ع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون ميم الجم -5
، وصمة الميم في الحمواني عمى تحقيق اليمز، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -6

ن
َ
ًح أ ُٓ ُُفَع

َ
 ، ومعو ابن فرح وابن إسحاق.أ

 َِۚغَغٖب َٰ
 َذَتآُءو ةَِغَغٍب لََعَ

 ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى التوسط في المتصل، وحده. -3

   ِٓي ََ َغَشاب  مُّ َٰفِصِي َك
  ںَولِيح

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِصِي  العتقي.، ومعو َولِيحَك
ََ األصبياني عمى الفتح في  -2 َٰفِصِي َك

 ، ومعو الباقون.َولِيح

 

 َا َوَرآء ٍَ ِ ُفُصوَن ة َِا َوَيسح ُضَِل َغيَيح
ُ
آ أ ٍَ ِ َُ ة ٌِ ٔاْ ُُؤح

ُ ُ كَال َُضَل ٱَّلله
َ
آ أ ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ٌِ ًح َءا ُٓ

َ َقُّ َۚإَِذا رِيَو ل َٔ ٱۡلح ُْ هُۥ َو
 ُۗ ًح ُٓ َػ ٌَ ا  ٍَ ِ ّ ٗكا ل  ُمَطّسِ

شباع المتصل،  -1 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، وعمى إشباع المنفصل، وا 
َُ وعمى اإلبدال في  ٌِ  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.َوُهوََ، وضم الياء في ُُؤح
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األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وعمى اإلبدال  -2
َُ في  ٌِ ا، والغنة في َوُهوََ، وضم الياء في ُُؤح ٍَ ِ ّ ٗكا ل  .، ومعو ابن إسحاقُمَطّسِ

، القصر في المتصل، وبتحقيق اليمز ، وقصر المنفصل، وفويقالجمال عمى صمة الميم -3
في  وبسكون الياء

 ، ومعو أبو عون وابن فرح.،وَََوهَ 
 ، وحده.َوُهوََ ابن إسحاق عمى ضم الياء -4
وسكون الياء في  الجمع، وتوسط المنفصل المتصل،المروزي عمى سكون ميم  -5

 ،وَََوهَ 
 وحده.

 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
القاضي عمى سكون ميم الجمع ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون  -7

 ، ومعو ابن سعدان.وَََوهَ  الياء
  ، وحده.َوُهوََأبو الزعراء عمى ما سبق لكن مع ضم الياء في  -8

 ُخئَُن ًَ َتلح ِ ۢنتَِيآءَ كُوح فَي
َ
ٌَِِِي  أ ؤح ٌُّ ٌَِ َرتحُو إِن ُنُِخً   ِ   ڻٱَّلله

ۢنتِئَ قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:
َ
 .آءَ أ

َاألزرق عمى قراءة  -1
َ
ٌِِِيَ باليمز مع اإلشباع، واإلبدال في  اءََئََىبَِأ ؤح ٌُّ.ومعو العتقي ، 

ٌِِِيَ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في  -2 ؤح ٌُّ.وحده ، 
 القاضي عمى سكون ميم الجمع، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة الميم الحمواني -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َٔن ۞َوىََلسح ٍُ ًح َظَٰيِ ُخُ
َ
ِسهِۦ َوأ َُۢ َبػح ٌِ َو  ًُ ٱىحػِجح ُت َشح ًه ٱَّته َّيَِجَِٰج ُث ََٔسَٰ ةِٱبلح ٌُّ  ڼَجآَءُزً 

 .اّّتَذتُّمقرأ اإلمام نافع باإلدغام في  البيان:

 ، ومعو العتقي.وَسَمَُاألزرق عمى اإلشباع في المتصل، والتقميل في  -1
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 وحده.، ق عمى اإلشباع في المتصل، والفتحاألزر  -2
 وسكون ميم الجمع، وحده. ،مى فويق القصر في المتصل، والفتحاألصبياني ع -3
 وحده.، ي عمى سكون ميم الجمع، والتقميلالقاض -4
 المروزي عمى التوسط في المتصل، وحده. -5
 ومعو ابن فرح وابن إسحاق.، الجمال عمى صمة الميم، والفتح -6
 الميم، وحده.والصمة في ، ُموَسَأبو عون عمى التقميل في  -7
 ومعو أبو الزعراء.، ُموَس ،َمكَُاءََجََابن سعدان عمى التقميل في  -8

  ْۡۖ ٔا ُػ ٍَ ةٖ َوٱظح ٔه آ َءاَتيحَجَُٰسً ةُِل ٌَ َٔر ُرُشواْ  ًُ ٱىؽُّ ٔحكَُس َِا فَ ًح َوَرَذػح ٌِيَثََٰلُس َُا  َرشح
َ
 ِإَوذح أ

َُااألزرق عمى النقل في  -1 َرشح
َ
و)تشق( في البدل، ومعو ، واإلشباع في المنفصل، ِإَوذح أ

 العتقي عمى قصر البدل.
َُااألصبياني عمى النقل في  -2 َرشح

َ
 ، والقصر في المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحده.ِإَوذح أ

 المروزي عمى ترك النقل، والتوسط في المنفصل، وحده. -3
المروزي عمى القصر في المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4

 الزعراء وأبو عون.
 الجمال عمى القصر في المنفصل، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5

 ْۚ ًح صِِْ َو ةُِسفح ًُ ٱىحػِجح ِٓ ِ ٔاْ ِِف كُئُب ُِب ۡشح
ُ
َِا َوأ َِا وََغَطيح ٍِػح ٔاْ َظ ُ  كَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًًح إِن ُنُِخ ُُِس ُمصُُزً ةِِّۦٓ إِيَمَٰ
ح
ا يَأ ٍَ ٌَِِِي كُوح ةِئحَع ؤح   ڽٌُّ

ااألزرق عمى اإلبدال في  -1 ٍَ ُمصُُزً، ةِئحَع
ح
ؤح ، يَأ و)تشق( في ، واإلشباع في المنفصل، ٌِِِيَ ٌُّ

شباع و البدل،  ًح إِنصمة في الا  ُُِس  .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيإِيَمَٰ



 وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطينيجمع                                                نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

 

[59] 
 

افي اإلبدال  األصبياني عمى  -2 ٍَ ُمصُُزً، ةِئحَع
ح
ؤح ، يَأ  قصرالمنفصل، و  ي، والقصر فٌِِِيَ ٌُّ

 ، وحده.الصمة
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ميم الجمع، وتوسط المنفصل، وحده. -3
المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو القاضي وابن  -4

 سعدان وأبو الزعراء.
ًح إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ُُِس ؤح  ،إِيَمَٰ ٌُّ  ، وحده.ٌِِِيَ ُنُِخً 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو الباقون. -6

 ًح ٔحَت إِن ُنُِخ ٍَ ح اْ ٱل ُٔ ِه ٍَ َِ ُدوِن ٱنلهاِس َذَخ ٌّ ِ َرالَِطٗث  اُر ٱٓأۡلِرَصةُ ِغَِس ٱَّلله ًُ ٱله َصَِٰسرَِي كُوح إِن ََكَُجح ىَُس
  ھ

مع )تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي  ٱٓأۡلِرَصةُ ، كُوح إِناألزرق عمى النقل في  -1
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وسكون ميم الجمع، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم -4

 ا ٍَ ِ ةََسُۢا ة
َ
ٔحهُ خ ِه ٍَ ْۚ َوىََ َحَخ ًح ِٓ يحِسي

َ
ٌَجح خ  كَسه

ْۚ األزرق عمى النقل في  -1 ًح يحِسيِٓ
َ
ٌَجح خ  ، ومعو العتقي واألصبياني.كَسه

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٍَِي َٰيِ ُۢ ةِٱىظه ًُ ُ َغيِي   ڿَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ْْۚ ٔا ُك َ ۡشح
َ
ََ أ ِي ََ ٱَّله ٌِ ةٖ َو َٰٔ َٰ َخَي َصَص ٱنلهاِس لََعَ خح

َ
ًح أ ُٓ  َوتَلَِجَسجه

َصَص األزرق عمى اإلشباع في صمة الميم في  -1 خح
َ
ًح أ ُٓ  ، ومعو العتقي.َوتَلَِجَسجه

 .وأبو عون األصبياني عمى صمة الميم مع القصر، ومعو أىل الصمة -2
 أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -3

 ُۗ َص ٍه ن ُحَػ
َ
ََ ٱىحَػَشاِب أ ٌِ ضِِخِّۦ  ضَخح ٍُ ِ َٔ ة ُْ ا  ٌَ َِثٖ َو َف َظ

ىح
َ
ُص خ ٍه ٔح ُحَػ َ ًح ل ُْ َخُس

َ
َٔدُّ أ  يَ

 ، ومعو أىل اإلسكان.عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ئَُن ٍَ ا َحػح ٍَ ِ ُۢ ة ُ ةَِطُي   ۀَوٱَّلله

ُۢ األزرق عمى الترقيق في الراء في  -1  ، ومعو العتقي.ةَِطُي
 األصبياني بتفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِ َ يََسيّح ا َبيح ٍَ ِ ّ ٗكا ل ِ ُمَطّسِ َٰ كَيحتَِم بِإِذحِن ٱَّلله ََلُۥ لََعَ ۥ َُضه ُّ ِيَو فَإُِه ا ّىِـِجَبح َ ََكَن َغُسّوٗ ٌَ ىَٰ كُوح  َ ٗسى َوبُّشح ُْ  َو
ٌَِِِي  ؤح ٍُ   ہلِيح

ىَٰ عمى التقميل في  األزرق -1 َ ٌِِِيَ ، واإلبدال في َوبُّشح ؤح ٍُ  .، ومعو العتقيلِيح
ٌِِِيَ أبو عون عمى التقميل ، وتحقيق اليمز في  -2 ؤح ٍُ القاضي وابن سعدان وأبو  ، ومعولِيح

 .الزعراء
ىَٰ المروزي عمى الفتح في  -3 َ  .ومعو الجمال وابن فرح ، وتحقيق اليمز،َوبُّشح
ِيَو األصبياني عمى الغنة في  -4 ا ّىِـِجَبح اُمَط  ،َغُسّوٗ ٍَ ِ ّ ٗكا ل ٌِِِيَ ، واإلبدال في ّسِ ؤح ٍُ ، لِيح

 .وحده
ِيَو ابن إسحاق عمى الغنة في  -5 ا ىِّـِجَبح اُمَط  ،َغُسّوٗ ٍَ ِ ّ ٗكا ل ، وتحقيق اليمز، والفتح في ّسِ

َوبُْْشَى ،وحده. 
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 ِيَو َلَٰٓهَِهخِِّۦ َورُُظيِِّۦ وَِجَبح ٌَ ِ َو ه ا َّلّلِ َ ََكَن َغُسّوٗ ََٰو ٌَ ََ َوٌِيَهى َٰفِصِي َ َغُسّو  ّىِيحَك   ۂفَإِنه ٱَّلله

 بيمز بعد األلف، فتكون مد متصل. نياكنَِلَو قرأ اإلمام نافع البيان:

ََ ، والتقميل في نياكنَِلَووقراءة  عمى اإلشباع في المتصل، األزرق -1 َٰفِصِي َك
، ومعو ّىِيح

 .لعتقيا
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -2
 ، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق.عمى فويق القصر في المتصلحمواني ال -3
ََ الغنة في األصبياني عمى  -4 َٰفِصِي ، عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ابن َغُسّو  ّىِيحَك

 .إسحاق

 َِۖآ إََِلحَم َءاَيَٰجِۭ َبّيَِجَٰٖج
َُضنلح
َ
 َوىََلسح أ

ٓ األزرق عمى النقل في  -1 َا َُضنلح
َ
دل، ومعو الب المنفصل، و)تشق( في، واإلشباع في َوىََلسح أ

 .العتقي عمى القصر في البدل
 .، وقصر المنفصل، وحدهاألصبياني عمى النقل -2
 .التحقيق، وتوسط المنفصل، وحده المروزي عمى -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -4

 آ إِله ٱىحَػَِٰعُلَٔن َٓ ِ ُفُص ة ا يَسح ٌَ   ۃَو

 اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 المروزي. بخمف عنالعتقي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًِۚ ُٓ ِح ِ ٌّ ٗسا جهتََشهُۥ فَصِيق   ٓح ُسواْ َخ َٓ َٰ ا َع ٍَ
َوُُكه
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َُِٔن ٌِ ًح َل يُؤح ُْ ََثُ زح
َ
  ۄةَوح أ

ًح األزرق عمى النقل  -1 ُْ ََثُ زح
َ
ٌُِِٔنَ ، واإلبدال في ةَوح أ  ، ومعو العتقي واألصبياني.يُؤح

 ، ومعو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى تحقيق اليمز -2
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الجمال -3

 ا ٍَ ِ ّ ق  ل ِ ُمَطّسِ َح ِغِِس ٱَّلله ِ ٌّ ًح رَُظٔل   ُْ ا َجآَء ٍه َ ٔاْ ٱىحِهَتََٰب َول وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ ٱَّله ِ ٌّ ًح َجَتَش فَصِيق   ُٓ َػ ٌَ 

َٔن  ٍُ يَ ًح َل َحػح ُٓ جه
َ
ًح َند ٔرِِْ ُٓ ِ َوَرآَء ُظ   ١٠١نَِتََٰب ٱَّلله

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، و)تشق( في البدلاألزرق عمى إشباع المتصل -1
اوالغنة في ، ، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2 ٍَ ِ ّ ق  ل ، ُمَطّسِ

ًح والتسييل في  ُٓ جه
َ
 .، وحدهَند

 سكون الميم، ومعو القاضي.و  ترك الغنة، أبو عون عمى -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .، وصمة ميم الجمع ، ومعو ابن فرحالجمال عمى فويق القصر في المتصل -5
 ، وحده.والغنة صمة الميم، ابن إسحاق عمى -6
ًح ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ُْ ، وعمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم َجآَء

 الجمع، ومعو أبو الزعراء.

  ۡۖ ََ َٰ ُميحِم ُظيَيحَمَٰ َحَِٰؽُي لََعَ ٔاْ ٱلشه ا َتخحيُ ٌَ ٔاْ  َتُػ  َوٱته

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِ يََهيح ٍَ ح ُضَِل لََعَ ٱل
ُ
آ أ ٌَ َص َو دح َٔن ٱنلهاَس ٱلّعِ ٍُ َحَِٰؽَي َزَفُصواْ ُحَػّيِ َه ٱلشه َُ َوَلَِٰس ا َزَفَص ُظيَيحَمَٰ ٌَ  ةَِتاةَِو َو

 َهَُٰصوَت َوَمَُٰصوَتْۚ  

صَ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وترقيق الراء في  -1 دح  ، ومعو العتقي.ٱلّعِ
 ، ومعو الباقون عدا المروزي بخمف عنو.عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء األصبياني -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡۖ ُفصح َِث  فَََل حَسح َُ فِخح ا ََنح ٍَ َٰ َحُلَٔلٓ إِجه َخٍس َخِته
َ
َح أ ٌِ اِن  ٍَ ِ ا ُحَػّي ٌَ  َو

َخسٍ األزرق عمى النقل في  -1
َ
َح أ ٌِ ،ومعو العتقي، وعمى اإلشباع في المنفصل. 

 ، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 .رك النقل، وتوسط المنفصل، وحدهالمروزي بت -3
 .قصر المنفصل، ومعو الباقون، و المروزي بترك النقل -4

 ِْصحءِ َوَزوحِجّۚۦ ٍَ
ح َ ٱل ا ُحَفّصِكَُٔن ةِِّۦ َبيح ٌَ ا  ٍَ ُٓ ِح ٌِ َٔن  ٍُ  َذَيَخَػيه

 .، ومعو الكلاألزرق -1

   ِْۚ َخٍس إِله بِإِذحِن ٱَّلله
َ
َح أ ٌِ ََ ةِِّۦ  ً ةَِغآّرِي ُْ ا  ٌَ  َو

َخٍس إِله األزرق عمى النقل في  -1
َ
َح أ ٌِومعو العتقي ،. 

 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 عمى توسط المد الالزم، وحده.المروزي  -4
 .ومعو ابن إسحاق وابن فرح وفويق القصر في الالزم، الجمع،الجمال عمى صمة ميم  -5

  ْۚ ًح ُٓ ًح َوَل يََِفُػ ُْ ا يَُۡضُّ ٌَ َٔن  ٍُ  َوَيَخَػيه

  ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة.  -2

  َِۚح َرَلَٰٖق ٌِ ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِرَصةِ  ٌَ  ُّ َٰ ى ََتَ َِ ٱشح ٍَ
َ ٔاْ ل ٍُ  َوىََلسح َغيِ

ُّ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰ ى ََتَ ، وترقيق البدل في ، مع )تشق(ٱٓأۡلِرَصةِ ، والنقل في ٱشح
 .الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل
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 سعدان وأبو الزعراء.، وترك النقل، ومعو القاضي وابن أبو عون عمى التقميل -2
 ، وحده.األصبياني عمى الفتح، والنقل -3
 ، ومعو الجمال وابن فرح.المروزي عمى الفتح، وترك النقل -4
َح َرَلَٰٖقِۚ ، واإلخفاء في نقل، وترك الابن إسحاق عمى الفتح -5 ٌِ.وحده ، 

  ْۚ ًح ُٓ ُُفَع
َ
اْ ةِِّۦٓ أ وح ا َۡشَ ٌَ  َوبَلِئحَط 

 ، واإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي.َوبَلِئحَط األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، والقصر في المنفصل، وحده.َوبَلِئحَط األصبياني عمى اإلبدال في  -2
 ، وحده.، وتوسط المنفصلالمروزي عمى تحقيق اليمز -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون . -4

 َٔن ٍُ يَ ٔاْ َحػح ٔح ََكُُ َ    ١٠٢ل

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ْۚ ِ َريح  َح ِغِِس ٱَّلله ِ ٌّ ُرٔبَث   ٍَ َ اْ ل ٔح َل ٔاْ َوٱته ُِ ٌَ ًح َءا ُٓ جه
َ
ٔح خ َ  َول

ًح األزرق عمى النقل في  -1 ُٓ جه
َ
ٔح خ َ شباع الصمة في َول ْ ، وا  ٔا ُِ ٌَ ًح َءا ُٓ جه

َ
، في البدل ، و)تشق(خ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 .، وحده، وصمة الميم مع القصراألصبياني عمى النقل -2
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.ي عمى التحقيق، وسكون ميم الجمعالمروز  -3
 ، ومعو الباقون.الحمواني عمى صمة الميم -4

 َٔن ٍُ يَ ٔاْ َحػح ٔح ََكُُ    ١٠٣ىه

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 َُا ٔاْ ٱُُظصح ُ َِا َوكُٔل ٔاْ َرَِٰغ ُ ٔاْ َل َتُلٔل ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
د ُْۗ َيَٰٓ ٔا ُػ ٍَ  َوٱظح

 .باع في المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلاألزرق عمى اإلش -1
 .، ومعو الباقون عدا المروزي بخمفاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .زي عمى توسط المنفصل، وحدهالمرو  -3

  ً َِل
َ
ََ َغَشاٌب أ َٰفِصِي َك

   ١٠٤َولِيح

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِصِي ً  ، والنقل في َولِيحَك َِل
َ
 .، ومعو العتقيَغَشاٌب أ

 ، والنقل، وحده.األصبياني عمى الفتح -2
 .المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون -3

 َِكِي ٍُّشح ح ِو ٱىحِهَتَِٰب َوَل ٱل ْح
َ
َح أ ٌِ ََ َزَفُصواْ  ِي َٔدُّ ٱَّله ا يَ ْۚ   ٌه ًح ّبُِس َِ ره ٌّ  ٖ َح َريح ِ ٌّ َل َغيَيحُسً  ن ُحََنه

َ
 أ

وِ األزرق عمى النقل في  -1 ْح
َ
َح أ ٌِ معو العتقي.، و 

ْۚ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ًح ّبُِس َِ ره ٌّ.وحده ، 
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعو، وسكون ميم الجمععمى ترك النقلالمروزي  -3
 .صمة الميم، ومعو ابن فرحالحمواني عمى  -4
ٖ ابن إسحاق عمى الصمة، وعمى اإلخفاء في  -5 َح َريح ِ ٌّوحده ،. 

 ْۚ َ يََشآُء ٌَ َخِِّۦ  ُ ََيحَخصُّ ةِصَۡحح  َوٱَّلله

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المتصل، وحده. المروزي عمى توسط -3

 ًِ ِو ٱىحَػِظي ُ ُذو ٱىحَفغح    ١٠٥َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ُۗ ٓ ا َٓ ٌِرحيِ وح 
َ
آ أ َٓ ِح ِ ٌّ  ٖ يح

ِت ِِبَ
ح
ا َُأ َٓ وح ُُجِع

َ
َح َءايٍَث أ ٌِ ا َُجَعذح  ٌَ ۞ 

وح األزرق عمى النقل في  -1
َ
َح َءايٍَث أ ٌِ، واإلبدال في مع )تشق( في البدل ، ِت

ح
، وعمى َُأ

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.المنفصل إشباع
 .، وحده، وعمى قصر المنفصلاألصبياني عمى النقل، واإلبدال -2
 .وسط المنفصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وت -3
 ، وقصر المنفصل، ومعو الباقون.، وتحقيق اليمززي عمى ترك النقلالمرو  -4

 ًح يَ ًح َتػح َ ل
َ
ءٖ كَِسيٌص  خ ِ ََشح

َٰ ُكّ َ لََعَ نه ٱَّلله
َ
   ١٠٦أ

نه األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًح أ َي ءٖ ، وتوسط المين الميموز في َتػح ، ثم باإلشباع فيو، ََشح

 .وحده
نه العتقي عمى النقل في  -2

َ
ًح أ يَ  ومعو األصبياني. وترك المد في المين الميموز، ،َتػح

 الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو  -3

 ِۗۡرِض
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰن َ ََلُۥ ُميحُم ٱلعه نه ٱَّلله

َ
ًح أ يَ ًح َتػح َ ل

َ
   خ

نه  األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًح أ يَ ۡرِضِۗ و، َتػح

َ  ، ومعو العتقي واألصبياني. َوٱۡلح
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

  َوَل َُِطٍي ٖ ٌَِ َوِلّ  ِ َِ ُدوِن ٱَّلله ٌّ ُسً 
ا ىَ ٌَ    ١٠٧َو

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

   ُۗ ٌَِ َرتحُو ا ُظهَِو ُمََٔسَٰ  ٍَ ًح َن ٔاْ رَُظٔىَُس ـَٔيُ ن تَعح
َ
مح حُصِيُسوَن أ

َ
 أ

، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي ، وسكون ميم الجمعُمََٔسَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 وابن سعدان وأبو الزعراء.
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 ، ومعو األصبياني والمروزي.ُمََٔسَٰ األزرق عمى الفتح في  -2
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.ُمََٔسَٰ ، والفتح في الجمال عمى صمة الميم -3

 َص ِل ٱىحُسفح َ يَتَتَسه ٌَ َِ  َو يَمَٰ ِ
بِيِو َذَلسح َعوه ةِٱۡلح َٔآَء ٱلعه    ١٠٨َظ

ََضَقََفََقرأ اإلمام ورش ومعو الحمواني والقاضي بإدغام الدال في الضاد من  البيان: ، َلَد
سماعيل باإلظيار. سحاق وا   والباقون المروزي وا 

َِ األزرق عمى النقل في  -1 يَمَٰ ِ
شباع َفَقدََضلمع )تشق( في البدل، واإلدغام في  ةِٱۡلح ، وا 

 المتصل ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.
َِ األصبياني عمى النقل في  -2 يَمَٰ ِ

، وفويق َفَقدََضلمع قصر البدل، واإلدغام في  ةِٱۡلح
 القصر في المتصل، وحده .

 .، وحده، وتوسط المتصللَضَََفَقدَْالمروزي عمى ترك النقل، واإلظيار في  -3
 ، ومعو إسماعيل.، وفويق القصر في المتصللَضَََفَقدَْإسحاق عمى اإلظيار في  -4
 .، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضيَفَقدََضلالحمواني عمى اإلدغام في  -5

اًرا َخَعٗسا ًح ُنفه ُِس ِس إِيَمَِٰ َُۢ َبػح ِ ٌّ ٔح يَُصدُّوَُُسً  َ ِو ٱىحِهَتَِٰب ل ْح
َ
َح أ ِ ٌّ ِس  َوده َنرِي   َُۢ َبػح ِ ٌّ ُُفِعًِٓ 

َ
َح ِغِِس أ ِ ٌّ

  ۡۖ َقُّ ًُ ٱۡلح ُٓ َ َ ل ا حَبَيه ٌَ 

وِ ، وعمى النقل في َنرِي  األزرق عمى ترقيق  -1 ْح
َ
َح أ ِ ٌّ،  البدل في و)تشق( في

 ًح ُِس  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.إِيَمَِٰ
وِ النقل في و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2 ْح

َ
َح أ ِ ٌّ،وحده ، وسكون الميم. 

 .، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانعمى ترك النقلالمروزي  -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4
اًراأبو عون عمى بترك الصمة في  -5 ًح ُنفه ُِس  .، والصمة في غيرىا، وحدهإِيَمَِٰ
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 ُۗٓصِهِۦ مح
َ
ُ ةِأ ِِتَ ٱَّلله

ح
َٰ يَأ ٔاْ َخِته َفُد ٔاْ َوٱضح ُف  فَٱخح

ِِتَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ح
 ، ومعو العتقي واألصبياني.يَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   ءٖ كَِسيص ِ ََشح
َٰ ُكّ َ لََعَ    ١٠٩إِنه ٱَّلله

ءٖ  ثم إشباعو األزرق عمى توسط المين الميموز -1  .ده، وحََشح
 ، ومعو الباقون.عمى ترك المد في المين الميموز العتقي -2

  ْۚ َٰٔةَ َن ٔاْ ٱلضه ةَ َوَءاحُ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطه ٍُ رِي
َ
 َوأ

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰٔ يَ ْ ، و)تشق( في البدل في ٱلطه ٔا عمى  العتقي، ومعو َوَءاحُ
 .قصر البدل

 ، وقصر البدل، ومعو الباقون.األصبياني بترك التغميظ -2

  ُِۗ ٖ ََتُِسوهُ ِغَِس ٱَّلله َح َريح ِ ٌّ ُُفِعُسً 
َ
ٔاْ ِۡل ُم ا ُتَلّسِ ٌَ  َو

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع  -1
 ، ومعو ابن فرح.الحواني عمى صمة الميم -2
ٖ ابن إسحاق عمى صمة ميم الجمع ، واإلخفاء في  -3 َح َريح ِ ٌّ.وحده ، 

  ئَُن ةَِطي ٍَ ا َتػح ٍَ ِ َ ة   ٪١٠إِنه ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ُۗ وح ََُصََٰصىَٰ
َ
ًٔدا أ ُْ َ ََكَن  ٌَ ِهَث إِله  َ ُرَو ٱۡلح ٔاْ ىََ يَسح ُ  َوكَال

وح األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًٔدا أ ُْ وعمى التقميل في ، ُۗ  ، ومعو العتقي .ََُصََٰصىَٰ

ًٔدا األصبياني عمى النقل في  -2 وح ُْ
َ
 .، وحده، وعمى الفتحأ
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 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، روزي عمى ترك النقل، والفتحالم -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوأبو عون عمى التقميل -4

  ُۗ ًح ُٓ اجِيُّ ٌَ
َ
 حِيحَم أ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ًح َصَِٰسرَِي ًح إِن ُنُِخ َُِس َهَٰ ٔاْ ةُصح احُ َْ    ١٠٫كُوح 

ًح إِناألزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع  -1 َُِس َهَٰ  ، ومعو العتقي.ةُصح
ًح إِناألصبياني عمى الصمة مع القصر -2 َُِس َهَٰ  .، وحدهةُصح
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمعالحمواني عمى صمة ميم  -3
     .، وحدهعالمروزي عمى سكون ميم الجم -4

  َٰۥةََل ُّ َٓ ًَ وَجح يَ ظح
َ
َح أ ٌَ  ِٓ ٔحٌف َغيَيح ُصهُۥ ِغَِس َرّبِِّۦ َوَل َر جح

َ
ۥٓ أ ُّ َ  فَيَ َٔ ُُمحِع ُْ ِ َو ًح َُيحَضَُُٔن َّلِله ُْ   ١٠٬ًح َوَل 

َٔ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان: ُْ  .، والباقون باإلسكانَو

َح النقل في و  ،ةََلَٰ التقميل في  األزرق عمى -1 ٌَ ًَ يَ ظح
َ
واإلشباع ، وََهَُوََ، وضم الياء في أ

 العتقي.، ومعو في المنفصل
، وصمة ميم ، وقصر المنفصلوَََوهَْ، وترك النقل، وسكون الياء في أبو عون عمى التقميل -2

 .، وحدهوال ىمالجمع في 
، وسكون ميم ، وقصر المنفصلوَََوهَْ، وسكون الياء في، وترك النقلالتقميلالقاضي عمى  -3

 .الجمع، ومعو ابن سعدان
، ، وسكون ميم الجمع، وقصر المنفصلَوُهوََ تقميل، وضم الياء فيالأبو الزعراء عمى  -4

 وحده.
 ، واإلشباع في المنفصل، وحده.، والنقل، وضم الياءالفتحاألزرق عمى  -5
 ، والقصر في المنفصل، وحده.، والنقل، وضم الياءالفتحاألصبياني عمى  -6
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وتوسط المنفصل، وسكون ، وَََوهَْ، وعمى ترك النقل، وسكون الياء في المروزي عمى الفتح -7
 .ميم الجمع، وحده

، وقصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وَََوهَْ، وسكون الياء في المروزي عمى الفتح -8
 وحده.

 .، ومعو ابن فرح، وقصر المنفصل، وصمة ميم الجمع، وسكون الياءالجمال عمى الفتح -9
 ، والصمة، وحده.َوُهوََابن إسحاق عمى ضم  -10

 ًح َحخح ُْ ءٖ َو َٰ ََشح ُٔد لََعَ ُٓ َ ءٖ َوكَاىَِج ٱنلهَصََٰصىَٰ ىَححَعِج ٱَلح َٰ ََشح ُٔد ىَححَعِج ٱنلهَصََٰصىَٰ لََعَ ُٓ َ ئَُن َوكَاىَِج ٱَلح
 ٱىحِهَتََٰبُۗ  

ءٖ ، وتوسط المين الميموز في ٱنلهَصََٰصىَٰ األزرق عمى التقميل في  -1  وحده.، ثم اإلشباع ََشح
والقاضي وابن ، وسكون ميم الجمع، ومعو أبو عون ٱنلهَصََٰصىَٰ العتقي عمى التقميل في  -2

 .سعدان وأبو الزعراء
 ، ومعو المروزي.، وسكون ميم الجمعٱنلهَصََٰصىَٰ األصبياني عمى الفتح في  -3
 .، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح وابن إسحاقٱنلهَصََٰصىَٰ الجمال عمى الفتح في  -4

 ْۚ ًح ِٓ ِ ل ٔح ٌِرحَو كَ َٔن  ٍُ
يَ ََ َل َحػح ِي  َنَذَٰلَِم كَاَل ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٔاْ ذِيِّ ََيحَخيُِفَٔن ا ََكُُ ٍَ ثِ ذِي ٍَ ٔحَم ٱىحلَِحَٰ ًح يَ ُٓ َِ ًُ ةَحح ُ َُيحُس    ٭١٠فَٱَّلله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الصمة. الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل -2
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  ْۚٓ ا َٓ ِ ۥ وََظََعَٰ ِِف َرَصاة ُّ ٍُ ا ٱظح َٓ َنَص ذِي ن يُشح
َ
ِ أ َسَِٰجَس ٱَّلله ٌَ ََِع  ٌه  َ ٍه ًُ مِ يَ ظح

َ
َح أ ٌَ  َو

ًُ األزرق عمى النقل في  -1 يَ ظح
َ
َح أ ٌَ ًُ ، وتغميظ الالم في َو يَ ظح

َ
، وََظََعَٰ ، وتقميل ثم فتح أ

 وحده.
ًُ العتقي عمى النقل في  -2 يَ ظح

َ
َح أ ٌَ  ، وحده .وََظََعَٰ ، وتقميل َو

ًُ األصبياني عمى النقل في  -3 يَ ظح
َ
َح أ ٌَ  ، وحده .وَسَعَ، وفتح َو

 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، وََظََعَٰ المروزي عمى ترك النقل، والفتح في  -4
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل -5

  ْۚآ إِله َرآنِفَِي َْ ُرئُ ن يَسح
َ
ًح أ ُٓ َ ا ََكَن ل ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
 أ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، وصمة الميم، والمنفصل، ومعو العتقي. -1
ناألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم مع القصر في  -2

َ
ًح أ ُٓ َ ، وقصر ل

 .وأبو عون المنفصل، ومعو أىل الصمة
 عمى سكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وسكون ميم الجمع، وحده. -4
 قصر المنفصل، وحده.توسط المتصل، و المروزي عمى  -5

  ً ًح ِِف ٱٓأۡلِرَصةِ َغَشاٌب َغِظي ُٓ َ ي  َول َيا ِرضح جح ًح ِِف ٱلُّ ُٓ َ    ٮ١٠ل

َيا األزرق عمى التقميل في -1 جح ِ ، والنقل في ٱلُّ ، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ٱٓأۡلِرَصة
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ومعو القاضي وابن وترك النقل، وتفخيم الراء، ، ون عمى سكون ميم الجمع، والتقميلأبو ع -2
 سعدان وأبو الزعراء .

َيااألزرق عمى الفتح في  -3 جح ِ  ، والنقل فيٱلُّ ، وترقيق الراء، ، و)تشق( في البدلٱٓأۡلِرَصة
 وحده.

 .وحده وتفخيم الراء، ،األصبياني عمى الفتح، والنقل -4
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 .المروزي عمى سكون ميم الجمع، عمى الفتح، وترك النقل، وحده -5
َيا، والفتح في الجمال عمى صمة ميم الجمع -6 جح  .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحٱلُّ

 ُِق ٍَّشح ح ِ ٱل صُِبْۚ  َوَّلِله غح ٍَ ح  َوٱل

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِْۚ ُّ ٱَّلله ًه وَجح ٔاْ َذَر ىُّ َٔ ا حُ ٍَ َِ حح
َ
 فَد

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ً َ َنَِٰظٌع َغيِي  ٯ١٠إِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ُِۗۜ ُ َوَلٗ ََش ٱَّلله ٔاْ ٱَّته ُ  َوكَال

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َٰۖۥۡ ُظتحَد ُّ َِ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِۖۡرِض
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰن ا ِِف ٱلعه ٌَ ُۥ   ةَو َله

ۡرِضِۖ األزرق عمى النقل في  -1
َ  .، ومعو العتقي واألصبيانيَوٱۡلح

 ، ومعو الباقون.المروزي بترك النقل -2

 ُِخَٔن َِٰ ُۥ َق    ١٠ُٰكّ  َله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ُۥُكّ  األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َله
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  ِۖۡرِض
َ َِٰت َوٱۡلح َمََٰن  ةَِسيُع ٱلعه

ۡرِضِۖ األزرق عمى النقل في  -1
َ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َوٱۡلح

 ، ومعو الباقون.المروزي بترك النقل -2

 ا َحُلُٔل ََلُۥ ُزَ َذَيُهُٔن ٍَ ٗصا فَإِجه مح
َ
   ٱ١٠ِإَوَذا كَََضَٰٓ أ

 ، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.قََضَاألزرق عمى التقميل في  -1
 األزرق عمى الفتح، واإلشباع، وحده. -2
األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو المروزي في وجو والجمال وابن إسحاق  -3

 وابن فرح.
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 دان وأبو الزعراء.، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعقََضَأبو عون عمى التقميل في  -5

  ُۗ َِآ َءايَث  حِح
ح
وح حَأ
َ
ُ أ َِا ٱَّلله ٍُ ِ َل يَُسّي ٔح َ َٔن ل ٍُ يَ ََ َل َحػح ِي  َوكَاَل ٱَّله

ٓ األزرق عمى اإلبدال في  -1 َِا حِح
ح
شباع المد المنفصلحَأ ، مع )تشق( في البدل، ومعو ، وا 

 العتقي عمى قصر البدل.
 وحده.األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل،  -2
 ، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ا ًح ِٓ ِ ل ٔح ِرحَو كَ ٌّ  ًِٓ ٌَِ َرتحيِ  ََ ِي
 َنَذَٰلَِم كَاَل ٱَّله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2
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  َٓجح ُۗ   تََشََٰت ًح ُٓ  كُئُُب

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن ِ ٔك مٖ يُ ٔح ِها ٱٓأۡلَيَِٰج ىَِل   ٲ١٠كَسح ةَحه

، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر ٱٓأۡلَيَِٰج األزرق عمى النقل في  -1
 البدل.

 المرزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

   َّۡۖقِ بَِشٗيا َوَُِشيٗصا
رحَظيحَجََٰم ةِٱۡلح

َ
آ أ  إِجه

 ، ومعو العتقي.بَِشٗيا َوَُِشيٗصاۖۡ ، والترقيق في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي بخمف. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ـَُٔو َوَل ًِ تُعح َِدي َدَِٰب ٱۡلح ضح
َ
َح أ    ٳ١٠َخ

 بفتح التاء وجزم الالم. َوّلَتَْسئَلَْقرأ اإلمام نافع  البيان:

لَْاألزرق عمى قراءة  -1
َ
َدَٰبِ ، وعمى النقل في تَْسأ ضح

َ
َح أ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َخ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُٔد ُٓ َ ُۗ  َوىََ حَصحََضَٰ َغَِم ٱَلح ًح ُٓ َٰ حَتهتَِع ِميهَخ  َوَل ٱنلهَصََٰصىَٰ َخِته

، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي وابن ٱنلهَصََٰصىَٰ ، حَصحََضَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 سعدان وأبو الزعراء.

 ، وحده .ٱنلهَصََٰصىَٰ ، والتقميل في حَصحََضَٰ األزرق عمى الفتح في  -2
 .وزي والجمال وابن إسحاق وابن فرح، ومعو المر األصبياني عمى الفتح -3
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   ُۗ َسىَٰ ُٓ ح َٔ ٱل ُْ  ِ َسى ٱَّلله ُْ  كُوح إِنه 

ُۗ ، والتقميل في  كُوح إِنه األزرق عمى النقل في  -1 َسىَٰ ُٓ ح  ، ومعو العتقي.ٱل
ُۗ ، والفتح في األزرق عمى النقل -2 َسىَٰ ُٓ ح  ، ومعو األصبياني.ٱل
 وابن إسحاق وابن فرح. ، ومعو الجماللمروزي عمى ترك النقل، والفتح فيا -3
 أبو عون عمى التقميل في، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 َوَل َُِطٍي ٖ ٌَِ َوِلّ  ِ ََ ٱَّلله ٌِ ا لََم  ٌَ  ًِ
ََ ٱىحػِيح ٌِ ِي َجآَءَك  َس ٱَّله ً َبػح ُْ َٔآَء ْح

َ
َج أ َتػح َِ ٱته ِ ه

  ٴ١٠َوىَ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أبو عون والقاضي. -2
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده . -4
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5

  ََٰءاَتيحَج ََ ِي َُِٔن ةِِّۗۦُ ٱَّله ٌِ ْوَلَٰٓهَِم يُؤح
ُ
ۥ َخقه حََِلَوحِِّۦٓ أ ُّ ًُ ٱىحِهَتََٰب َحخحئَُُ ُٓ 

ُِٔنَ األزرق عمى )تشق( في البدل، واإلشباع في المنفصل والمتصل، واإلبدال في  -1 ٌِ ، يُؤح
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ُِٔنَ ، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال في األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ٌِ ، يُؤح
 .وحده

 .لحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزيا -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل -5

  ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ُفصح ةِِّۦ فَأ َ يَسح ٌَ وَن َو    ٵ١٠ٱىحَذَِِٰسُ

ونَ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، وترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيٱىحَذَِِٰسُ
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 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزياأل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 َِِت ٍَ َٰٓءِيَو ٱذحُنُصواْ ُِػح َر ٍَِي َيََٰتِّنٓ إِظح ًح لََعَ ٱىحَعَٰيَ يحُخُس ّّنِ فَغه
َ
ًح َوخ ُج َغيَيحُس ٍح َػ جح

َ
   ٶ١٠ٱىهِِتٓ خ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل -2

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءأبو عون 
قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن  الجمال عمى -3

 .إسحاق وابن فرح
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -4
 .لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصلا -5

 ُْ ا َشَػََٰػث  َوَل  َٓ ل  َوَل حََِفُػ ا َغسح َٓ ِح ٌِ َتُو  ا َوَل ُحلح ٖط َشيحـٔٗ ٌط َغَ جهفح  ََتحضِي َجفح
ا له ٌٗ ٔح ٔاْ يَ ُل وَن َوٱته ًح يَُِِصُ

   ٷ١٠

ااألزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز في  -1  ، وحده.َشيحـٔٗ
المروزي والقاضي وابن سعدان وأبو ، ومعو المد في المين، وسكون ميم الجمعالعتقي بترك  -2

 الزعراء.
ونَ الحمواني عمى صمة الميم في  -3 ًح يَُِِصُ ُْ  .، ومعو ابن فرحَوَل 
ا له األصبياني عمى الغنة في  -4 ٌٗ ٔح  .، وحدهيَ
ا له ابن إسحاق عمى الغنة في  -5 ٌٗ ٔح  .، وصمة الميم، وحدهيَ

  ۡۖ َه ُٓ ٍه َت
َ
ۥ ةَِسيَِمَٰٖج فَد ُّ ًَ َربُّ ِـۧ َْٰ َخَلَٰٓ إِةحَر  ۞ِإَوذِ ٱبح

 .األزرق عمى التقميل، واإلشباع، ومعو العتقي -1
َخَلَٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2  .، واإلشباع في المنفصل، وحدهٱبح
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األصبياني عمى الفتح في  -3
إسحاق ، وقصر المنفصل، ومعو الجمال وابن فرح وابن َتَلَابَ 

 والمروزي في وجو.
َخَلَٰٓ المروزي عمى الفتح في  -4  ، وتوسط المنفصل، وحده.ٱبح
َخَلَٰٓ أبو عون عمى التقميل في  -5 ، وقصر في المنفصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو ٱبح

 الزعراء.

  ۡۖ ا ٌٗ ا ٌَ ِهاِس إِ  كَاَل إِّّنِ َجاِغيَُم لِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِ  ُذّرِيهِِتِۖ  كَاَل َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَِي َٰيِ ِسي ٱىظه ٓح َِاُل َخ    ٸ١٠كَاَل َل َح

ِسيَ األزرق عمى قراءة  -1 ٓح  بالفتح، ومعو الكل. َخ

 َِا ِهاِس ِإَوذح َجَػيح َراةَٗث ّىِي ٌَ َيحَج  ا ٱبلح ِٗ ٌح
َ
ْ َوأ ُِشوا ِۖ   َوٱَّته

ًَ ُمَطّلٗ ِـۧ َْٰ َلاِم إِةحَر ٌه  ٌَِ 

 بفتح الخاء. واَّتَذواقرأ اإلمام نافع  البيان:

، ومعو العتقي ُمَصَلَوترقيق الالم في بالتقميل، ، بفتح الخاء واَّتَذوااألزرق عمى قراءة  -1
 وأبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.

 العتقي.، ومعو ُمَصَلَ، وتغميظ الالم في لخاءبفتح ا واَّتَذواعمى قراءة  األزرق -2
 ، ومعو الجمال وابن فرح.ُمَصَلَالمروزي عمى الفتح في  -3
ِهاِس األصبياني عمى الغنة في  -4 َراةَٗث ّىِي ٌَ.ومعو ابن إسحاق ، 
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ُٔج ِع ٱلعُّ نه آنِفَِي َوٱىحَعَِٰهفَِي َوٱلصُّ َِصا ةَححِِتَ لِيؽه ّٓ ن َؼ
َ
َمَٰػِيَو أ ًَ ِإَوظح ِـۧ َْٰ َُآ إََِلَٰٓ إِةحَر ِٓسح    ٹ١٠ دِ وََغ

َرااألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وترقيق الراء في  -1 ، واإلشباع في المتصل، ومعو َطِهّ
 العتقي.

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .ل ، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى قصر المنفص -3
 .المتصل، وحدهوسط المنفصل، وتوسط المروزي عمى ت -4

 

 ِ ً ة ُٓ ِح ٌِ  ََ ٌَ َح َءا ٌَ َرَِٰت  ٍَ ََ ٱله ۥ ٌِ ُّ يَ ْح
َ
ُزقح أ ا َوٱرح ِٗ ٌِ ا َءا َػوح َهََٰشا ةََِلً ًُ َرّبِ ٱجح ِـۧ َْٰ ٔحِم ِإَوذح كَاَل إِةحَر َ ِ َوٱَلح ٱَّلله
 ٱٓأۡلِرصِِۚ  

ااألزرق عمى النقل في  -1 ِٗ ٌِ ا َءا ۥ، ةََِلً ُّ يَ ْح
َ
ُزقح أ ََ ، َوٱرح ٌَ َح َءا ٌَ ، ِۚ ، و)تشق( في البدل، ٱٓأۡلِرصِ

 وحده.
 األصبياني.معو و  ،قصر البدلالنقل، و عمى العتقي  -2
 .روزي عمى ترك النقل، ومعو أىل اإلسكانالم -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِِۖۥٓ إََِلَٰ َغَشاِب ٱنلهار هُ َؽصُّ عح
َ
ًه أ ۥ كَيِيَٗل ُث ُّ ّخُِػ ٌَ

ُ
َ َزَفَص فَأ ٌَ  كَاَل َو

 ، ومعو العتقي.انلَارَِعمى اإلشباع في المنفصل ، والتقميل في األزرق  -1
، ومعو الجمال وابن فرح وابن إسحاق انلَارَِ، وفتح األصبياني عمى القصر في المنفصل -2

 والمروزي في وجو.
، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو انلَارَِ، والتقميل في أبو عون عمى القصر في المنفصل -3

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 ِطُي ٍَ ح    ٺ١٠َوبِئحَط ٱل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.َوبِئحَط األزرق عمى اإلبدال في  -1
 المروزي عمى التحقيق، ومعو الباقون. -2

 َِا َتَلتهوح َمَٰػِيُو َربه َيحِج ِإَوظح ََ ٱبلح َٔاِغَس ٌِ ًُ ٱىحَل ِـۧ َْٰ َذُع إِةحَر ٓۖۡ  ِإَوذح يَصح ِها ٌِ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًُ ٍِيُع ٱىحَػيِي َُج ٱلعه
َ
   ٻ١٠إُِهَم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِ َِا َوحُبح َغيَيح َِاِظَه ٌَ رَُِا 
َ
ٗث ىهَم َوأ ٍَ يِ عح ٌُّ ٗث  ٌه

ُ
َِآ أ ِ ٌَِ ُذّرِيهت ِ  لََم َو يح ٍَ يِ َِا ُمعح

َػيح َِا َوٱجح ٓۖۡ  َربه  ا

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل ، ومعو العتقي .  -2
ٗث ىهَم ، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل -3 ٍَ يِ عح ٌُّ.ومعو ابن إسحاق ، 
 ومعو الباقون.وترك الغنة، المروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ًُ اُب ٱلصهِخي ٔه َُج ٱتله
َ
   ټ١٠إُِهَم أ

 ومعو الكل. األزرق، -1

 َث ٍَ ِهح ًُ ٱىحِهَتََٰب َوٱۡلح ُٓ ٍُ ِ ًح َءاَيَٰخَِم َوُيَػّي ِٓ ٔاْ َغيَيح ًح َحخحيُ ُٓ ِح ِ ٌّ ًح رَُظٔٗل  ِٓ َِا َوٱبحَػدح ذِي  َربه
  ۡۖ ًح ِٓ  َوُيَضّكِي

ًح َءاَيَٰخَِم  األزرق عمى اإلشباع في صمة الميم -1 ِٓ ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي َغيَيح
 عمى قصر البدل.

ًح َءاَيَٰخَِم األصبياني عمى قصر الصمة  -2 ِٓ  .، ومعو أبو عونَغيَيح
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 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.مروزي عمى سكون ميم الجمعال -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح وابن إسحاق. -4

 ًُ َِهي َُج ٱىحَػضِيُض ٱۡلح
َ
   ٽ١٠إُِهَم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَصحَغُب َ ٌَ ۚۥْ   َو ُّ َع َّ َجفح َ َظفِ ٌَ ًَ إِله  ِـۧ َْٰ ِيهثِ إِةحَر ٌّ  َغَ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ َيا جح ُّ ِِف ٱلُّ َؽَفيحَجَٰ  َوىََلِس ٱضح

ۖۡ األزرق عمى التقميل في  -1 َيا جح والقاضي وابن سعدان وأبو ، ومعو العتقي وأبو عون ٱلُّ
 .الزعراء

ۖۡ األزرق عمى الفتح في  -2 َيا جح وزي والجمال وابن فرح وابن األصبياني والمر ، ومعو ٱلُّ
 .إسحاق

 َٰيِِدَي ََ ٱىصه ٍِ َ ۥ ِِف ٱٓأۡلِرَصةِ ل ُّ    پ١٠ِإَوُه

ِ األزرق عمى النقل في  -1 ، ومعو العتقي عمى قصر ، وترقيق الراء، و)تشق( في البدلٱٓأۡلِرَصة
 البدل.

 ، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -3

  ۡۖ ًح يِ ظح
َ
ۥٓ أ ُّ  إِذح كَاَل ََلُۥ َربُّ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .المروزي بخمف عنومعو الباقون األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3
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 ٍَِي ُج لَِصّبِ ٱىحَعَٰيَ ٍح
يَ ظح
َ
   ٿ١٠كَاَل أ

 الكل.، ومعو األزرق -1

 َٰ ُُخً َوَوَّصه
َ
َه إِله َوأ ُٔت ٍُ ََ فَََل َت ًُ ٱّلِي َؽََفَٰ ىَُس َ ٱضح ُلُٔب َيََٰتِّنه إِنه ٱَّلله ًُ ةَجِيِّ َوَيػح ِـۧ َْٰ آ إِةحَر َٓ ِ َٔن ة ٍُ يِ عح ٌُّ

  ڀ١٠

قرأ اإلمام نافع  البيان:
وَ 
َ
 بيمزة بين الواوين وفتح الصاد مع تخفيفيا. َصََوأ

وَ  في التقميلاألزرق عمى  -1
َ
َؽََفَٰ  ،َصََوأ شباع المنفصلٱضح  .، ومعو العتقي، وا 

ٔنَ ، وصمة الميم في أبو عون عمى التقميل -2 ٍُ يِ عح ٌُّ ُُخً 
َ
 ، وحده.َوأ

 .القاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -3
شباع المنفصلالفتحاألزرق عمى  -4  .، وحده، وا 
 المروزي في وجو.ومعو ، وسكون ميم الجمع، المنفصل، والفتحاألصبياني عمى قصر  -5
 ، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.مال عمى قصر المنفصل، والفتحالج -6
 المروزي عمى وجو توسط المنفصل، وحده. -7

ٔحُت إِذح كَاَل بِلَجِي ٍَ ح ُلَٔب ٱل َسآَء إِذح َخَۡضَ َحػح َٓ ًح ُش مح ُنُِخ
َ
ِسيأ َُۢ َبػح ٌِ ُتُسوَن  ا َتػح ٌَ  ِّ  َّ َم ِإَوَلَٰ َٓ َٰ ُتُس إَِل ٔاْ َجػح ُ كَال

َٔن  ٍُ يِ َُ ََلُۥ ُمعح ا َنَِٰخٗسا َوََنح ٗٓ َٰ َدََٰق إَِل َمَٰػِيَو ِإَوظح ًَ ِإَوظح ِـۧ َْٰ   ځ١٠َءاةَآنَِم إِةحَر

َسآَء إِذح قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: َٓ  .ُش

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، و)تشق( في البدلإشباع المتصلاألزرق عمى  -1
، ومعو أبو عون والقاضي ، وسكون ميم الجمعبياني عمى فويق القصر في المتصلاألص -2

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3
 إسحاق.ومعو ابن فرح وابن وفويق القصر في المتصل،  ،الجمال عمى صمة ميم الجمع -4
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   ۡۖ ث  كَسح َريَجح ٌه
ُ
 حِيحَم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ ًح ا َنَعبحُخ ٌه ا َنَعَتجح َوىَُسً  ٌَ ا  َٓ َ  ل

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحػح ا ََكُُ ٍه ـَٔئَُن َخ    ڂ١٠َوَل تُعح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُْۗ َخُسوا ٓح وح ََُصََٰصىَٰ َت
َ
ًٔدا أ ُْ ٔاْ  ٔاْ ُنُُٔ ُ  َوكَال

وح األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًٔدا أ ُْ والتقميل في ، َََُٰصََٰصى.ومعو العتقي ، 

 ، وحده.، والفتحاألصبياني عمى النقل -2
 ، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح -3
 ومعو أىل التقميل.، أبو عون عمى التقميل -4

  ۡۖ ًَ َخِِيٗفا ِـۧ َْٰ  كُوح ةَوح ِميهَث إِةحَر

 .الكل األزرق، ومعو -1

 ِكَِي ٍُّشح ح ََ ٱل ٌِ ا ََكَن  ٌَ    ڃ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َُٰٓضَِل إََِل
ُ
آ أ ٌَ َِا َو ُضَِل إََِلح

ُ
آ أ ٌَ ِ َو ِها ةِٱَّلله ٌَ ٔٓاْ َءا ُ وَِتَ  كُٔل

ُ
آ أ ٌَ َتاِط َو ظح

َ ُلَٔب َوٱۡلح َدََٰق َوَيػح َمَٰػِيَو ِإَوظح ًَ ِإَوظح ِـۧ َْٰ إِةحَر
وَِتَ 
ُ
آ أ ٌَ َٔن  ٱنلهبِئُّنَ ُمََٔسَٰ وَِغحََسَٰ َو ٍُ يِ َُ ََلُۥ ُمعح ًح َوََنح ُٓ ِح ِ ٌّ َخٖس 

َ
َ أ ًح َل ُجَفّصُِق َبيح ِٓ ِ ّب   ڄ١٠ٌَِ ره

 .ٔنَ ٱنلهبِيئُ المتصل في قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد  البيان:

َتاطِ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -1 ظح
َ  ثم الفتح ، والتقميل، وتوسط البدلَوٱۡلح

 ، وحده.ُمََٔسَٰ وَِغحََسَٰ في 
َتاطِ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -2 ظح

َ شباع البدلَوٱۡلح  ثم الفتح ، والتقميل، وا 
 وحده. ،وَِغحََسَٰ ُمََٔسَٰ في 

َتاطِ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -3 ظح
َ  ثم الفتح ، والتقميل، وقصر البدلَوٱۡلح

 .ومعو العتقي عمى التقميل، ُمََٔسَٰ وَِغحََسَٰ في 
َتاِط ، والنقل في األصبياني عمى قصر المنفصل -4 ظح

َ ، والغنة ُمََٔسَٰ وَِغحََسَٰ وفتح ، َوٱۡلح
ًح ٌَِ في  ِٓ ِ ّب  ، وحده .ره

 ، وسكون ميم الجمع، وحده.والفتح، المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل -5
، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق والفتح، وترك النقل، لجمال عمى قصر المنفصلا -6

 وابن فرح.
، ومعو القاضي وابن سعدان ، وسكون ميم الجمع، والتقميلأبو عون عمى قصر المنفصل -7

 عراء.وأبو الز 
 .وحدهوالفتح، ، المروزي عمى توسط المنفصل -8

 ْۡۖ خََسوا ْح ُِخً ةِِّۦ َذَلِس ٱ ٌَ آ َءا ٌَ ٍِرحِو  ِ ٔاْ ة ُِ ٌَ  فَإِنح َءا

ْ األزرق عمى النقل في  -1 ٔا ُِ ٌَ ، و)تشق( في البدل، واإلشباع في المنفصل، ومعو فَإِنح َءا
 العتقي عمى قصر البدل.

 وحده. ،األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3
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 ، ومعو أىل اإلسكان.لمروزي عمى قصر المنفصلا -4
 الجمال عمى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5

  ًِٖۖح ِِف ِشَلاق ُْ ا  ٍَ اْ فَإِجه ٔح ىه َٔ  ِإَّون حَ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو الكل عدا أىل الصمة. -1
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع،  -2

  ْۚ ُ ًُ ٱَّلله ُٓ فِيَه  فََعَيهح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َو ًُ ٍِيُع ٱىحَػيِي َٔ ٱلعه  څ١٠ُْ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
قالون عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو ابن سعدان وابن فرح.وَََوهَ 

 َِضتحَغث ۡۖ ِ  ٱَّلله

  األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ ِ ِضتحَغٗث ََ ٱَّلله ٌِ  َُ َع خح
َ
َح أ ٌَ  َو

َُ األزرق بالنقل في  -1 َع خح
َ
َح أ ٌَ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َو

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٰتُِسوَن َُ ََلُۥ َع    چ١٠َوََنح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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َِا َٔج ُِتَآجُّ
َ
ًح  كُوح خ َمَٰيُُس غح

َ
ًح أ َِا َوىَُس َمَٰيُ غح

َ
ًح َونَلَآ أ َِا َوَربُُّس َٔ َربُّ ُْ ِ َو َُ ََلُۥ ُُمحيُِطَٔن  ِِف ٱَّلله   ڇ١٠َوََنح

َِااألزرق عمى النقل في  -1 َٔج ُِتَآجُّ
َ
شباع  َوُهوََ، وقراءة كُوح خ شباع المنفصل، وا  بالضم، وا 

ًح الصمة في  َمَٰيُُس غح
َ
ًح أ  العتقي.، ومعو َوىَُس

َِااألصبياني عمى النقل في  -2 َٔج ُِتَآجُّ
َ
بالضم، وقصر المنفصل،  َوُهوََ، وقراءة كُوح خ

ًح وقصر الصمة في  َمَٰيُُس غح
َ
ًح أ  ، وحده.َوىَُس

سكان الياء في المروزي عمى ترك النقل -3 ، وا 
، وتوسط المنفصل، وسكون ميم الجمع ،وَََوهَ 

 وحده.
سكان الياء في  -4 المروزي عمى ترك النقل، وا 

الجمع،  ، وسكون ميم، وقصر المنفصلوَََوهَ 
 .ومعو القاضي وابن سعدان

الجمال عمى إسكان الياء في  -5
 .، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح، وقصر المنفصلوَََوهَ 

أبو عون إسكان الياء في  -6
ًح  ، وصمة ميم الجمع في، وقصر المنفصلوَََوهَ  َوىَُس

ًح  َمَٰيُُس غح
َ
 ، وحده.أ

القاضي عمى سكون الياء  -7
 ، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان.وَََوهَ 

 ، وحده.، وقصر المنفصل، وصمة ميم الجمعَوُهوََابن إسحاق عمى ضم الياء  -8
 ، وسكون الميم، وحده.َوُهوََ أبو الزعراء عمى ضم الياء -9

 مح
َ
ُۗ  َتُلٔلُٔنَ أ وح ََُصََٰصىَٰ

َ
ًٔدا أ ُْ ٔاْ  َتاَط ََكُُ ظح

َ ُلَٔب َوٱۡلح َدََٰق َوَيػح َمَٰػِيَو ِإَوظح ًَ ِإَوظح ِـۧ َْٰ  إِنه إِةحَر

مح قرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
 بالياء. َيُقولُونََأ

َتاَط األزرق عمى النقل في  -1 ظح
َ وح و َوٱۡلح

َ
ًٔدا أ ُْ والتقميل في ، َََُٰصََٰصى.ومعو العتقي ، 

 ، وترك التقميل، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 .أىل الفتح، ومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح -3
 .أىل التقميلأبو عون عمى التقميل، ومعو  -4
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   ُۗ ُ ِم ٱَّلله
َ
ًُ أ يَ غح

َ
ًح أ ُُخ

َ
 كُوح َءأ

ًح قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ُُخ
َ
فسيل بال إدخال ورش، وأدخل  ،َءأ

 .المتصل، وليوسف وجو اإلبدال أيًضاالباقون، ومقدار األلف المدخمة تعامل معاممة 

ًح األزرق عمى النقل في  -1 ُُخ
َ
ًح ، وتسييل اليمزة الثانية من كُوح َءأ ُُخ

َ
بدون إدخال، وصمة  َءأ

الميم عمى اإلشباع في 
عَ 
َ
ىُتمَأ

َ
 ، ومعو العتقي.لَمََُءأ

 وحده.مع اإلشباع، اإلبدال  وجو عمى األزرق -2
ًح ، وتسييل اليمزة الثانية من األصبياني عمى النقل -3 ُُخ

َ
بدون إدخال، وصمة الميم عمى  َءأ

ًُ القصر في  يَ غح
َ
ًح أ ُُخ

َ
 ، وحده .َءأ

ًح ، والتسييل مع اإلدخال بمقدار أربع حركات في ي عمى ترك النقلالمروز  -4 ُُخ
َ
، وسكون َءأ

 .وحدهميم الجمع، 
ًح في  الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار ثالث حركات -5 ُُخ

َ
، وصمة الميم، ومعو َءأ

 أىل الصمة.
ًح في  القاضي عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار ثالث حركات -6 ُُخ

َ
، وسكون الميم، ومعو َءأ

 ابن سعدان وأبو الزعراء.

  ُِۗ ََ ٱَّلله ٌِ ًَ َشَهََٰسةً ِغَِسهُۥ  َ َنخَ ٍه ًُ مِ يَ ظح
َ
َح أ ٌَ  َو

ًُ األزرق عمى النقل في  -1 يَ ظح
َ
َح أ ٌَ  ، وحده.، وتغميظ الالمَو

ًُ العتقي عمى النقل في  -2 يَ ظح
َ
َح أ ٌَ  ، ومعو األصبياني.َو

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ئَُن ٍَ ا َتػح ٍه ُ ةَِغَٰفٍِو َخ ا ٱَّلله ٌَ    ڈ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۡۖ ث  كَسح َريَجح ٌه
ُ
 حِيحَم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َا َنع ٌَ ا  َٓ َ ۖۡ ل ًح ا َنَعبحُخ ٌه  َتجح َوىَُسً 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ـَٔئَُن ئَُن َوَل تُعح ٍَ ٔاْ َحػح ا ََكُُ ٍه  ډ١٠َخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 

 الجزء األول من القرآن تمت
 الجزء األول منكا( سورة البقرة )

 واحلمد هلل رب العاملني
 
 
 

 



 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 إلى نكاية البقرة لثاني من القرآنالجزء ا

 (2المجلد )

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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 العشر  النافعية من طريق التعريف جمع القرآن بالطرق

 الجزء الثاني من القرآن إلى نكاية سورة البقرة

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلرٍِّضً ِ ٱلرٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ۚا َٛ ًۡ ٜاْ َقَْ ٍِِّّت ََكُٗ ُٓ ٱ ِٛ ِ ٓۡ َقٖ ًِۡتَْخ ُٛ ٰ ٍّّى ا َو َٔ َٖ ٱنلٍّاِس  ِٔ آُء  َٛ َى ُٜل ٱلصَّ ٌُ ًَ  ۞َش

ٓۡ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، التقميل في  -1 ُٛ ٰ ٍّّى  .، ومعو العتقيَو
ٓۡ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، والفتح في  -2 ُٛ ٰ ٍّّى  ، وحده.َو
ٓۡ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح في  -3 ُٛ ٰ ٍّّى   ، وحده.َو
 ابن إسحاق وابن فرح.عمى الفتح، والصمة، ومعو  الجمال -4
ٓۡ أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -5 ُٛ ٰ ٍّّى ، ومعو القاضي وابن سعدان َو

 وأبو الزعراء.
 وحده.، حتفلاو المروزي عمى توسط المتصل،  -6

  ۚۡنرُِب َٕ ۡ ۡۡشُِق َوٱل َٕ ۡ ِ ٱل ٍّ  ًُِ َّلّلِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡصَخًٌِٖم َّٔ ٖ يََشآُء إََِلٰ ِضَرٰٖط  َٔ ِدي  ۡٛ    ١٤٢َح

 .لمقروء بوىو او ، يََشآُء إََِلٰ قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا فقط في  البيان:

 .ومعو العتقي، األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  ًِۗٛٗدا ٓۡ َش ًُۡس َدآَء لََعَ ٱنلٍّاِس َوَيُسَٜن ٱلرٍُّشُٜل َقَْ َٛ ٜاْ ُش ُٜٗ ُُ َ ٗث وََشٗؽا ّّلِ ٍّٔ ُ
ٓۡ أ َْۡنُٰس ٍَ َسَك ِ  َوَكَذٰل

 ، واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي.رق عمى إشباع الصمةاألز  -1
ثٗ صمة في قصر الاألصبياني عمى  -2 ٍّٔ ُ

ٓۡ أ َْۡنُٰس ويق القصر في المتصل، والغنة في ، وفَسَك
 ْ ٜا ُٜٗ ُُ َ  .، وحدهوََشٗؽا ّّلِ

 عمى الصمة، والغنة، وحده. ابن إسحاق -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح. -4
ثٗ أبو عون عمى الصمة في  -5 ٍّٔ ُ

ٓۡ أ َْۡنُٰس  ، وحده.َسَك
 .صل، وحدهالمروزي عمى سكون ميم الجمع، وتوسط المت -6
صل، ومعو ابن سعدان وأبو ، وفويق القصر في المتالجمع القاضي عمى سكون ميم -7

 .الزعراء

 ََقٌِت ٰ ُِْب لََعَ ٌَ ٖ يَ٘ ٍّٕ ٖ يَتٍّتُِف ٱلرٍُّشَٜل ِم َٔ  َٓ آ إَِّلٍّ نِلَۡكَْ َٛ ًۡ َ٘ج َقَْ َُ ٍِِّّت  ٌِّۡۡتََْث ٱ َ٘ا ٱ ْۡ ا َسَك َٔ ًِِۡٙۙ  َو
 

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .المروزيعن  بخمفومعو الباقون األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

  ۗ ُ َدى ٱَّللٍّ َٚ  َٖ ِي ترَِيةً إَِّلٍّ لََعَ ٱَّلٍّ َُ  ِإَون ََكَٗۡج َّ

ترَِيةً األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ََ
 والنقل في ، ٍّترَِيةً إَِّل َُ َّومعو العتقي ،. 

 .، ومع النقل، وحدهتفخيم الراءاألصبياني عمى  -2
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -3

  ۚ ۡٓ ُ ِِلُِغًَف إِيَؿَُٰ٘س ا ََكَن ٱَّللٍّ َٔ  َو

 وحده.البدل،  في اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونقصر البدلالعتقي عمى  -2
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 ٞٓ َ ةِٱنلٍّاِس لََرُءوٞف رٍِّضً    ١٤٣إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .ومعو الباقون عدا األصبياني، لََرُءوٞف البدل في  فياألزرق عمى )تشق(  -1
ٓٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  .، وحدهلََرُءوٞف رٍِّضً

  ِِۖآء َٕ ٍَ ِِف ٱلصٍّ ِٛ ََّْب وَۡس ٌَ  ًَۡد ََٗرٰى َت

 ، واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي.ٍََرىاألزرق عمى التقميل في  -1
المتصل، ومعو والقاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في  -2

 الزعراء.
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 المروزي عمى الفتح، والتوسط في المتصل، وحده. -4

  ۚا َٛ ٰ ٍَ ًِۡتَْٗث حَۡرَعى ٍّ٘ َ ِّلِ َٜ ُ٘  وََْ

ۚ األزرق عمى التقميل في  -1 ا َٛ ٰ  .أىل التقميلومعو ، حَۡرَعى
ۚ األزرق عمى الفتح في  -2 ا َٛ ٰ  .أىل الفتح، ومعو حَۡرَعى

  ِۙۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َٕ ۡ ٍَ َشۡؽَر ٱل َٛ ّلِ وَۡس َٜ  وَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۗۥ ٓۡ َشۡؽَرهُ ُس َٚ ٜاْ وُُسٜ َّّ َٜ ٓۡ وَ ُ٘خ َُ ا  َٔ ًُۡد   وََض

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .ميم الجمع، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة  -2

   ۗ ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖٔ رٍّ ُٙ ٱۡۡلَيَّ  ٍّٗ
َ
َٜن خ ُٕ َُِتَٰب َِلَۡكَْ ّۡ ٜاْ ٱ وحُ

ُ
َٖ أ ِي  ِإَونٍّ ٱَّلٍّ

 .األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني -1
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ِّىاألصبياني عمى الغنة في  -2 ِّ ب  ، وحده.ِيٌ رَّ

 َُْٜن َٕ ا َحۡك ٍّٕ ٍِ َخ ُ ةَِغٰىِ ا ٱَّللٍّ َٔ    ١٤٤َو

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ۚ ٍَ ٜاْ ًِۡتََْخ ا حَتُِك ٍّٔ ِ َءايَثٖ 
ِّ َُِتَٰب ةُِس ٜاْ ٱّۡ وحُ

ُ
َٖ أ ِي ًَۡج ٱَّلٍّ َت

َ
ٖۡ خ ِ  َوَّه

ًَۡج األزرق عمى النقل في  -1 َت
َ
ٖۡ خ ِ عمى  البدل، ومعو العتقي واألصبياني ، و)تشق( فيَوَّه

 .قصر البدل
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

  ۚ ۡٓ ُٛ َٗج ةَِخاةِٖف ًِۡتََْخ
َ
آ أ َٔ  َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِۙةَِخاةِٖف ًِۡتََْث َبۡكٖظ ٓ ُٛ ا َبۡكُغ َٔ  َو

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ِٕنَي ِْٰ َٖ ٱّظٍّ ِٕ ٍّ ٍَ إِٗذا ل ِٓ إٍِّٗ ْۡ ّۡكِ َٖ ٱ ِٔ ا َسآَءَك  َٔ ٖۢ َبۡكِد  ِ ّٔ  ٓ ُٚ َٜآَء ۡٚ َ
َتۡكَج أ ِٖ ٱتٍّ ِ    ١٤٥َوَّه

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
َٖ الغنة في صبياني عمى فويق القصر في المتصل، و األ -2 ِٕ ٍّ  .وحده، إِٗذا ل
 القاضي عمى سكون ميم الجمع، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاَءكَ ابن سعدان عمى سكون ميم الجمع، والتقميل في  -4
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[6] 
 

 .فرح عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن الحمواني -6
َٖ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -7 ِٕ ٍّ  .وحده، إِٗذا ل

  ۡۖ ۡٓ ُٚ َ٘آَء ۡب
َ
ا َحۡكرِوَُٜن خ َٕ ََ ۥ  ُٙ َُِتَٰب َحۡكرِوَُٜٗ ُٓ ٱّۡ ُٛ ًَۡنٰ َٖ َءاَت ِي  ٱَّلٍّ

 .دل، وعمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدلالب )تشق( فياألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

 َٜن ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ َٜن ٱۡۡلَيٍّ َو ُٕ خُ ُۡ ٓۡ َِلَ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٌٗ    ١٤٦ِإَونٍّ وَرِي

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو الكل عدا أىل الصمة. -1
ٜنَ أبو عون عمى صمة ميم الجمع في  -2 ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ  .، وحدهَو
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو الباقون. -3

 ٍَ ِ ّب ِٖٔ رٍّ    ۖۖۡ ٱۡۡلَيَّ 

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َِّك األصبياني عمى الغنة في  -2 ب  ، وحده.ِيٌ رَّ

  َٖ ََتِي ٕۡ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ  ٍّٖ    ١٤٧وَََل حَُسَٜج

  .، ومعو الكلاألزرق -1

  ۡۖ ا َٛ ِّلِ َٜ َٜ ُم ُٚ ٌث  َٛ ٖ وِۡس
 َوُِّكّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 

  ًَِۙۡرِٰت ٜاْ ٱۡۡلَ ٌُ ِ  وَٱۡشتَت
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ًَۡرِٰتِۙ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيٱۡۡلَ
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ََۚجًًِكا ُ ُٓ ٱَّللٍّ ِت ةُِس
ۡ
ٜاْ يَأ ا حَُسُٜٗ َٔ  َٖ ۡح

َ
 خ

تِ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 .، ومعو العتقي واألصبيانييَأ

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز -2

 ٞءٖ ًَِدير ِ ََشۡ
ٰ ُكّ َ لََعَ   ١٤٨إِنٍّ ٱَّللٍّ

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز في  -1  ، وحده.، ثم اإلشباعََشۡ
 .في المين الميموز، ومعو الباقونالعتقي بترك المد  -2

   ِۖۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َٕ ۡ ٍَ َشۡؽَر ٱل َٛ ّلِ وَۡس َٜ ًُۡد َخرَۡسَج وَ ٖۡ َض ِٔ  َو

 .األزرق، ومعو الكل -1

   ۗ ٍَ ِ ّب ِٖٔ رٍّ َْۡطيَّ  َ ۥ ل ُٙ  ِإَوٍّٗ

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
َِّك األصبياني عمى الغنة في  -2 ب  ، وحده.ِيٌ رَّ

  ۡا َتك ٍّٕ ٍِ َخ ُ ةَِغٰىِ ا ٱَّللٍّ َٔ َُْٜن َو َٕ١٤٩  

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِۙۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َٕ ۡ ٍَ َشۡؽَر ٱل َٛ ّلِ وَۡس َٜ ًُۡد َخرَۡسَج وَ ٖۡ َض ِٔ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ْ ٜا ُٕ َٖ َؿَْ ِي ٌث إَِّلٍّ ٱَّلٍّ ٓۡ ُضشٍّ ًُۡس ٍّ٘اِس َقَْ ٓۡ َشۡؽَرهُۥ ِِلََلٍّ يَُسَٜن لِْ ُس َٚ ٜاْ وُُسٜ َّّ َٜ ٓۡ وَ ُ٘خ َُ ا  َٔ ًُۡد  ٓۡ وََض ُٛ ۡ٘ ِٔ  
خَُدوَن  ۡٛ ٓۡ َت ٍُّْس ٓۡ َوََّك ًُۡس ِِت َقَْ َٕ ٍّٓ ِٗۡك ِ ح

ُ
ِِن َوِِل ٜۡ ٓۡ َوٱۡخَش ُٚ ٜۡ   ٪١٤وَََل ََتَۡش

 ، والباقون بالتحقيق.ِِلََلٍّ قرأ اإلمام األزرق والعتقي باإلبدال ياًء في  البيان:

ٌث إَِّلٍّ ، والنقل في ِِلََلٍّ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ْا، وتغميظ الالم في ُضشٍّ ًُ  .، وحدهَظوَ
ٌث إَِّلٍّ ، والنقل في ِِلََلٍّ العتقي عمى اإلبدال في  -2  ، وترك تغميظ الالم، وحده.ُضشٍّ
 والنقل، وحده. ،ِِلََلٍّ والغنة في  ،ِِلََلٍّ في  األصبياني عمى التحقيق -3
القاضي وابن سعدان وأبو  وسكون ميم الجمع، ومعو وترك الغنة، المروزي عمى ترك النقل، -4

 .الزعراء
َخُدونَ أبو عون عمى صمة ميم الجمع في  -5 ۡٛ ٓۡ َت ٍُّْس  .، وحدهَوََّك
 .ابن إسحاق وابن فرح الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو -6

 َُِِتَٰب َوٱۡۡل ُٓ ٱّۡ ُس ُٕ ِ ّْ ٓۡ َوُيَك َ٘ا َوُيَزّكًُِس ِ ٓۡ َءاَيٰخ ًُۡس ٜاْ َقَْ ٓۡ َحۡخُْ ُِ٘س ّٔ ٓۡ رَُشَّٜٗل  َ٘ا ذًُِس ْۡ رَۡش
َ
آ أ َٕ َث ََ َٕ ُۡ 

َٜن  ُٕ ٜاْ َتۡكَْ ٓۡ حَُسُٜٗ َ ا ل ٍّٔ ُسٓ  ُٕ ِ ّْ   ١٤٫َوُيَك

شباع الصمة، األزرق عمى اإلشباع ف -1 عمى  ، ومعو العتقيو)تشق( في البدلي المنفصل، وا 
 .قصر البدل

 .، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، والصمة مع القصر -2
َ٘اأبو عون عمى الصمة في  -3 ِ ٓۡ َءاَيٰخ ًُۡس ًُُكى ،َقَْ  ، وحده.ايَّ  َوُيَعّوِ
القاضي وابن سعدان وأبو  ، ومعوالمروزي عمى قصر المنفصل، وعمى سكون ميم الجمع -4

 .الزعراء
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6
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 ُرواْ َِل َوََّل حَۡسُىُروِن ُُ ٓۡ َوٱۡش رُۡز َُ ۡذ
َ
ُروِِنٓ أ َُ   ١٤٬وَٱۡذ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
والقاضي وابن سعدان ، ومعو المروزي في وجو وأبو عون األصبياني عمى قصر المنفصل -2

 .وأبو الزعراء
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ِِۙ ة ٰٜ َْ ۡۡبِ َوٱلطٍّ ٜاْ ةِٱلطٍّ ُ٘ ٜاْ ٱۡشَخكًِ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د  َيَٰٓ

ِِۙ البدل، وتغميظ الالم في  اإلشباع في المنفصل، و)تشق( فيق عمى األزر  -1 ة ٰٜ َْ ، ومعو َوٱلطٍّ
 .العتقي عمى قصر البدل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وترك التغميظ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َٖ ِٰۡبِي َف ٱّصٍّ َٔ  َ   ٭١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

  ۚۖ ُٰتۢ ـَ ۡٔ َ
ِ أ ِِ ٱَّللٍّ ُِ ِِف َشبًِ َخ ٌۡ َٕٖ ُح ِ ٜاْ ل ُ ٜل ٌُ  َوََّل َت

 األزرق، ومعو  الكل. -1

 ًَآءٞ َوَلِٰسٖ َّلٍّ تَۡشُكُروَن ۡض
َ
ِۡ أ   ٮ١٤ةَ

ًَآءٞ عمى النقل في  األزرق -1 ۡض
َ
ِۡ أ شباع المتصلةَ  .ومعو العتقي، ، وا 

ًَآءٞ األصبياني عمى النقل في  -2 ۡض
َ
ِۡ أ َوَلِٰسٖ والغنة في ، وفويق القصر في المتصل، ةَ

 وحده.، َّلٍّ 
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
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 .عدا ابن إسحاق الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون -4
 ، وحده.َوَلِٰسٖ َّلٍّ ابن إسحاق عمى الغنة في  -5

 َِۗرِٰت َٕ ُٗىِس َوٱثلٍّ
َ
ِٰل َوٱِۡل ـَ ۡٔ َ

َٖ ٱِۡل ِ ّٔ ٖص  ٌۡ َٖ ٱۡۡلَِٜۡف َوٱۡۡلُِٜع َوَج ِ ّٔ ءٖ  ٍُّٗسٓ بََِشۡ َٜ  َونَلَۡتُْ

ُٗىِس ، النقل في بََِشءٍ المين الميموز في  ثم إشباع األزرق عمى توسط -1
َ
ِٰل َوٱِۡل ـَ ۡٔ َ

، ٱِۡل
 .وحده

 .ومعو األصبياني ،العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل -2
، وسكون ميم الجمع، ومعو أبو عون وابن سعدان والقاضي وأبو المروزي عمى ترك النقل -3

 الزعراء.
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة ميم الجمع -4

  َٖ ِٰۡبِي ِ ٱّصٍّ   ٯ١٤َوبَّۡشِ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  آ إَِِلِۡٙ َرِٰسُكَٜن ِ ِإَوجٍّ ٜٓاْ إٍِّٗا َّلِلٍّ ُ ِطًَتثٞ ًَال َّٔ  ٓ ُٛ َصَٰتۡخ
َ
َٖ إِذَآ أ ِي   ١٤ٰٱَّلٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
أىل اإلسكان بخمف عن ميم الجمع، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون  -2

 المروزي.
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.ميم الجمع، وصمة مى قصر المنفصلع الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ۡۖ ٓۡ َورَۡۡحَثٞ ِٛ ِ ّب ِٖ رٍّ ّٔ ٰٞت  ـَ ٓۡ َضَْ ِٛ ًۡ ٍَ َقَْ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

ٰتٞ ، وتغميظ الالم في في المتصل األزرق عمى اإلشباع -1 ـَ  ، ومعو العتقي.َضَْ
ٓۡ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ِٛ ِ ّب ِٖ رٍّ ّٔ.وحده ، 
 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.عمى سكون الميم، ومعو  أبو عون -3
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 َخُدوَن ۡٛ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٱ١٤َوأ

 .، ومعو العتقيالمتصلاألزرق عمى اإلشباع في  -1
 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياأل -2
 .المروزي عمى التوسط في المتصل، وحده -3

 ِۡۖ ۡرَوةَ ِٖٔ َشَكآنِرِ ٱَّللٍّ َٕ ۡ َىا َوٱل  ۞إِنٍّ ٱلطٍّ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 ومعو الباقون عدا المروزي.، صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 المروزي عمى التوسط في المتصل، وحده. -3

 ۚا َٕ ِٛ ِ ٍَّٜف ة ن َحؽٍّ
َ
ًِۡٙ أ َ٘اَح َقَْ َر وَََل ُس َٕ وِ ٱۡخخَ

َ
ًَۡج أ ٖۡ َضزٍّ ٱۡۡلَ َٕ  َذ

 .األزرق، ومعو الكل عدا ابن سعدان -1
ًِۡٙ ابن سعدان عمى الصمة في  -2  ، وحده.َقَْ

 ٌٓ َ َشاٌَِر َقًِْ ا وَإِنٍّ ٱَّللٍّ َع َخرۡيٗ ٍّٜ ٖ َتَؽ َٔ   ٲ١٤َو

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيَشاَِرٌ ، َخرۡيٗ
 .ياني عمى التفخيم، ومعو الباقوناألصب -2

 

 َُِٰت ّۡ ٍّ٘اِس ِِف ٱ ُٙ لِْ ٰ ًٍّنٍّ ا َب َٔ ٖۢ َبۡكِد  ِٔ َدٰى  ُٛ ۡ ًَِّنِٰج َوٱل َٖ ٱۡۡلَ ِٔ َٗزنۡلَا 
َ
آ أ َٔ َٜن  ُٕ َٖ يَۡسخُ ِي ٍَ إِنٍّ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ِب أ

َُٜ٘ن  ٰكِ ُٓ ٱّؾٍّ ُٛ ُ٘ َْۡك ُ َوَي ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ ُ٘ َْۡك   ٳ١٤يَ
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َدىٰ في  ل، والتقميلاألزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتص -1 ُٛ ۡ  ، ومعو العتقي.َوٱل
 .وحده ،، والفتحعمى اإلشباع في المنفصل والمتصل األزرق -2
، ومعو الجمال وابن ، وفويق القصر في المتصلصبياني عمى قصر المنفصل، والفتحاأل -3

 إسحاق وابن فرح. 
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل -4
َدىٰ أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل في  -5 ُٛ ۡ ، وفويق القصر في المتصل، ومعو َوٱل

 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.
 وحده. والفتح، ، وتوسط المتصل،المروزي عمى توسط المنفصل -6

  ۡٓۚ ِٛ ًۡ حُُٜب َقَْ
َ
ٍَ خ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٜاْ وَأ ُ٘ ٜاْ َوبَحٍّ ۡضَُْط

َ
ٜاْ َوأ َٖ حَاةُ ِي    إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

ْ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ٜا ۡضَُْط
َ
 .اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي، و َوأ

 ، ومعو الباقون عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

 ُٓ اُب ٱلرٍِّضً ٍّٜ َٗا ٱّلٍّ
َ
  ٴ١٤َوخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
ثِ َوٱنلٍّاِس أ َُ ِ َلَٰٓه َٕ ۡ ِ َوٱل َُ٘ث ٱَّللٍّ ٓۡ َّۡك ِٛ ًۡ ٍَ َقَْ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
اٌر أ ىٍّ َُ  ۡٓ ُٚ ٜاْ َو احُ َٔ َٖ َزَىُرواْ َو ِي   ٵ١٤َۡجَكنَِي إِنٍّ ٱَّلٍّ

وهَئَِك ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
ُ
اٌر أ  ، ومعو العتقي.ُلفَّ

 .وحده، والنقلاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى فويق القصر في المتصل -5

 ۡۖ ا َٛ َٖ ذًِ ي    َخِِٰلِ
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 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ُروَن ـَ ٓۡ يُ٘ ُٚ َّۡكَذاُب َوََّل  ُٓ ٱ ُٛ ۡ٘ ُه َخ   ٶ١٤ََّل ُُيَىٍّ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .، ومعو أىل الصمةعمى صمة ميم الجمع الحمواني -2

 ۡۖإَِلٰٙٞ َنِٰضٞد ۡٓ ُس ُٛ  ِإَوَلٰ

 .، ومعو العتقيالصمةباع األزرق عمى إش -1
 .وأبو عون الصمة، ومعو أىل األصبياني عمى قصر الصمة -2
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، ومعو م الجمعالمروزي عمى سكون مي -3

  ُٓ ُٖ ٱلرٍِّضً َٜ ٱلرٍّۡضَؿٰ ُٚ َٙ إَِّلٍّ  ٰ ٓ إَِل   ٷ١٤َّلٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الكل بخمف عن المروزي. -2
 .، وحدهالمنفصلالمروزي عمى توسط  -3

ا َٕ ِ ٍِِّّت ََتۡرِي ِِف ٱۡۡلَۡطرِ ة ٍِ ٱ ْۡ ارِ َوٱُّۡى َٛ ِِ َوٱنلٍّ ۡ ۡرِض َوٱۡخخَِؾِٰه ٱِلٍّ
َ
ِٰت َوٱِۡل ـَ َؿٰ ِْۡي ٱلصٍّ يََ٘ىُف ٱنلٍّاَس  إِنٍّ ِِف َخ

 ِٖٔ ا  َٛ ا َوَبدٍّ ذًِ َٛ ِ ح ٜۡ ۡرَض َبۡكَد َم
َ
ًَا ةِِٙ ٱِۡل ۡض

َ
آءٖ وَأ ٍّٔ آءِ ِٖٔ  َٕ َٖ ٱلصٍّ ِٔ  ُ َٗزَل ٱَّللٍّ

َ
آ أ َٔ ِ َدٓاةٍّثٖ َوحَۡۡصِيِه َو

ُكّ
ٖم َحۡكٌَُِْٜن  ٜۡ ٌَ ِ ۡرِض ٓأَلَيٰٖج ّّ

َ
آءِ َوٱِۡل َٕ رِ َبنۡيَ ٱلصٍّ َصخٍّ ُٕ ۡ َطاِب ٱل   ٸ١٤ٱلّرَِيِٰص َوٱلصٍّ

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
ارِ ، والتقميل في َوٱِۡل َّ ۡضًَا ،انلَّ

َ
شباع المنفصل، وَأ ، وا 

شباع المتصل،  .و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل والالزم، وا 
ۡرِض األزرق عمى النقل في  -2

َ
ارِ ، والتقميل في َوٱِۡل َّ ًَا، والفتح في انلَّ ۡض

َ
شباع  ،وَأ وا 

شباع المتصلالمنفصل،  شباع الصمة ،والالزم، وا   .، و)تشق( في البدل، وحدهوا 
والغنة  ،والالزم القصر في المتصلوفويق ، وقصر المنفصل، ، والفتحاألصبياني عمى النقل -3

مٖ ٓأَلفي  ٜۡ ٌَ ِ  وحده. ،َيٰٖج ّّ
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 .والالزم، وحده ، وتوسط المنفصل والمنفصلالنقل، والفتحالمروزي عمى ترك  -4
 .وحده، والالزم المتصل وتوسطالمروزي عمى قصر المنفصل،  -5
ومعو ابن  ،والالزم وفويق القصر في المتصلقصر المنفصل، الجمال عمى الفتح، وعمى  -6

 فرح.
والغنة  ،والالزم وفويق القصر في المتصلقصر المنفصل، ابن إسحاق عمى الفتح، وعمى  -7

مٖ ٓأَلفي  ٜۡ ٌَ ِ  وحده. ،َيٰٖج ّّ
، ومعو القاضي والالزم وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، التقميلأبو عون عمى  -8

 وابن سعدان وأبو الزعراء.

 ِۡۖ ُطّبِ ٱَّللٍّ ََ  ۡٓ ُٛ َٗداٗدا ُُيِتََّٜج
َ
ِ أ ِٖٔ ُدوِن ٱَّللٍّ ٖ َحخٍِّخُذ  َٔ َٖ ٱنلٍّاِس  ِٔ  َو

 .ق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكاناألزر  -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ِۗ ٍّ ا َّلّلِ َشدَّ ُضّتٗ
َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي  َوٱَّلٍّ

 .، ومعو العتقي عمى قصر البدل، واإلشباع في المنفصلاألزرق عمى )تشق( في البدل -1
ِۗ  والغنة في، األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ٍّ ا َّلّلِ  .، ومعو ابن إسحاقُضّتٗ
 .ومعو الباقونالمروزي بترك الغنة،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 

 ٜۡ َ َّۡكَذاِب يََرى َول َ َشِديُد ٱ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ِ ََجًِٗكا َوأ ٍّٜةَ َّلِلٍّ ٌُ نٍّ ٱّۡ

َ
َّۡكَذاَب أ ٜٓاْ إِۡذ يََرۡوَن ٱ ُٕ َٖ َؿَْ ِي   ٹ١٤ٱَّلٍّ

ٜۡ  في بتاء المخاطبقرأ اإلمام نافع  البيان: َ  .حََرى َول

ْ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ٜٓا ُٕ  .، وعمى إشباع المنفصل، وحدهَؿَْ
ْ في العتقي عمى ترك التغميظ  -2 ٜٓا ُٕ  ، وحده.َؿَْ
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 .، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡشَتاُب
َ
ُٓ ٱِۡل ِٛ ِ َكۡج ة ؽٍّ ٌَ َّۡكَذاَب َوَت ُواْ ٱ

َ
ٜاْ َوَرأ َتُك َٖ ٱتٍّ ِي َٖ ٱَّلٍّ ِٔ ٜاْ  َٖ ٱحَّتُِك ِي  ٱَّلٍّ

َ
أ   ٺ١٤إِۡذ َتَۡبٍّ

ُوافي بالتحقيق ثم التسييل ألصبياني قرأ اإلمام ا البيان:
َ
، والتسييل من طريق أنوار َوَرأ

 التعريف لمحامدي.

ۡشَتاُب األزرق عمى النقل في  -1
َ
 . في وجو ، ومعو العتقي واألصبيانيٱِۡل

 .، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل -2
ُوا األصبياني عمى التسييل في  -3

َ
 وحده. ،والنقل، َوَرأ

 ٍّۗ٘ا ا َتَۡبٍُّءواْ ِٔ َٕ ََ  ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  
َ
أ َ٘تََۡبٍّ ٗة َذ رٍّ ََ نٍّ نَلَا 

َ
ٜۡ أ َ ٜاْ ل َتُك َٖ ٱتٍّ ِي  َوًَاَل ٱَّلٍّ

نٍّ  األزرق عمى النقل في -1
َ
ٜۡ أ َ عمى قصر  البدل، ومعو العتقي واألصبياني ، و)تشق( فيل

 .البدل
 أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمع، ومعو المروزي عمى ترك النقل -2
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ۡۖ ۡٓ ِٛ ًۡ ٓۡ َضَصَرٍٰت َقَْ ُٛ ۡقَؿَْٰ
َ
ُ أ ُٓ ٱَّللٍّ ِٛ ٍَ يُرِي ِ َذٰل ََ

 

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ِٱنلٍّار َٖ ٓ ةَِخٰرِِسنَي ِٔ ُٚ ا  َٔ   ٻ١٤َو

والقاضي ، ومعو العتقي وأبو عون انلَّارِ ، وعمى التقميل في األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .وابن سعدان وأبو الزعراء

 ، ومعو المروزي.والفتحسكون ميم الجمع،  األصبياني عمى -2
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 وابن فرح.، ومعو ابن إسحاق ميم الجمع، والفتح الجمال عمى صمة -3

 ْٜا ًِّٗتا َوََّل حَتٍّتُِك ۡرِض َضَؾَٰٗل َؼ
َ
ا ِِف ٱِۡل ٍّٕ ٜاْ ِم ا ٱنلٍّاُس ُُكُ َٛ حَّ

َ
د ِٰت َيَٰٓ ـَ ِۙ ُخُؽ ِٖ ًَۡطٰ  ٱلشٍّ

 .ْاتِ ُخع  بسكون الطاء في نافع اإلمام قرأ  البيان:

ۡرِض ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
َ
 .ومعو العتقي، ٱِۡل

 ، وحده.قصر المنفصل، والنقلصبياني عمى األ -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

  تنٌِي َّٔ ٓۡ َقُدّوٞ  ۥ َُّس ُٙ   ټ١٤إٍِّٗ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

  َٜن ُٕ ا ََّل َتۡكَْ َٔ  ِ ٜاْ لََعَ ٱَّللٍّ ُ ٜل ٌُ ن َت
َ
َّۡىۡطَشآءِ َوأ ٜٓءِ َوٱ ُمرُُزٓ ةِٱلصَّ

ۡ
ا يَأ َٕ   ٽ١٤إِجٍّ

ُمرُُزٓاألزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 ، ومعو العتقي.، وعمى اإلشباع في المتصليَأ

 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
وابن سعدان وأبو  القاضي ، وفويق القصر في المتصل، ومعوسكون الميمعمى  أبو عون -4

 .الزعراء
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.وفويق القصر في المتصلالجمال عمى صمة الميم،  -5

 َٔ ِۡ َٗتٍّتُِف  ٜاْ ةَ ُ ُ ًَال َٗزَل ٱَّللٍّ
َ
آ أ َٔ ٜاْ  ُٓ ٱحٍّتُِك ُٛ َ َِ ل ًِۡٙ َءاةَآَءَٗاۚٓ ِإَوَذا رًِ َ٘ا َقَْ ًۡ َّۡى

َ
 آ خ

شباع المتصلالبدل ق عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( فياألزر  -1 عمى  ، ومعو العتقي، وا 
 .قصر البدل
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 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيعمى قصر المنفصل األصبياني -2
 .وابن سعدان

 .، وحدهالمتصلالمروزي عمى قصر المنفصل، وعمى توسط  -3
ًِۡٙ ابن سعدان عمى الصمة في  -4 ، ، وفويق القصر في المتصلوعمى قصر المنفصل ،َقَْ

 وحده.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وعمى توسط المتصل، وحده. -5

 َخُدوَن ۡٛ ا َوََّل َح ًۡـٔٗ ٓۡ ََّل َحۡكٌَُِْٜن َش ُٚ ٜۡ ََكَن َءاةَآُؤ َ َول
َ
  پ١٤أ

اإشباع توسط ثم ، و اإلشباع في المتصل ، وعمىالبدل األزرق عمى )تشق( في -1 ًۡـٔٗ ، َش
 .وحده

 .العتقي عمى اإلشباع في المتصل، وحده -2
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو  -3

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .ومعو ابن إسحاق وابن فرح وفويق القصر في المتصل، ،الجمال عمى صمة ميم الجمع -5

 ُۚف إَِّلٍّ ُدََعٗٓء َوَِٗداٗٓء َٕ ا ََّل يَۡص َٕ ِ ٘ۡكُِي ة ِي َح ِِ ٱَّلٍّ َر َٕ ََ َٖ َزَىُرواْ  ِي ُِ ٱَّلٍّ َر َٔ  َو

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 .فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى  -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

 ََّل َحۡكٌَُِْٜن ۡٓ ُٛ ٌٓ ُخۡۡمٞ َذ ۢ ةُۡس َّٓ   ٿ١٤ُض

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -2
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٘ َُ ِ إِن  ُرواْ َّلِلٍّ ُُ ٓۡ َوٱۡش ًَۡنُٰس ا َرَز َٔ ًَِّبِٰج  ِٖٔ َؼ ٜاْ  ٜاْ ُُكُ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د ٓۡ إِيٍّاهُ َتۡكُتُدوَن َيَٰٓ   ڀ١٤ُخ

شباع ق عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في البدلاألزر  -1 ٓۡ إِيٍّاهُ صمة في ال، وا  ُ٘خ َُ
 ،

 .ومعو العتقي عمى قصر البدل
ٓۡ إِيٍّاهُ صمة في قصر ال، و األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ُ٘خ َُ

ومعو أبو عون ،. 
القاضي وابن سعدان وأبو  الجمع، ومعوالمروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم  -3

 .الزعراء
 ، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى قصر المنفصل -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۡۖ ٍِّ ةِِٙۦ َِّنرۡيِ ٱَّللٍّ ِٚ
ُ
آ أ َٔ َٓ ٱۡۡلزِنِيرِ َو َم َوَۡلۡ ًَۡخَث َوٱدلٍّ َٕ ۡ ُٓ ٱل ًُۡس َم َقَْ ا َضرٍّ َٕ  إِجٍّ

 عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًِِۙٙۡ َٓ َقَْ ِٖ ٱۡعُؽرٍّ َدرۡيَ ةَاٖغ َوََّل ََعدٖ وَََلٓ إِۡث َٕ  َذ

ُٖ ٱۡعُؽرٍّ  البيان: َٕ  .قرأ اإلمام نافع بضم النون َذ

ُٖ ٱۡعُؽرٍّ األزرق عمى قراءة ضم النون في  -1 َٕ ، وعمى اإلشباع َدرۡيَ ، وترقيق الراء في َذ
 .المنفصل، ومعو العتقيفي 

 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٌٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضً   ځ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .عدا األصبياني، ومعو الكل األزرق -1
ٌٓ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُىٜرٞ رٍِّضً
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 ُز
ۡ
ا يَأ َٔ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ا ًًًََِْل أ ٗ٘ َٕ وَن ةِِٙۦ َث َُِتِٰب َويَۡشََتُ َٖ ٱّۡ ِٔ  ُ َٗزَل ٱَّللٍّ

َ
آ أ َٔ َٜن  ُٕ َٖ يَۡسخُ ِي  َُْٜن إِنٍّ ٱَّلٍّ

 ٌٓ ِِل
َ
ٓۡ َقَذاٌب أ ُٛ َ ٓۡ َول ِٛ ثِ َوََّل يَُزّكًِ َٕ ٌَِّۡيٰ َٜۡم ٱ ُ يَ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ ُٕ ِ ٓۡ إَِّلٍّ ٱنلٍّاَر َوََّل يَُسّْ ِٛ ِ   ڂ١٤ِِف ُبُؽٜٗ

ٍَ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل، والنقل في  -1 ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٌٓ  ،ًًًََِْل أ ِِل

َ
، َقَذاٌب أ

ُزُْٜنَ واإلبدال في 
ۡ
شباع الصمة في ، و يَأ ٓۡ إَِّلٍّ ا  ِٛ ِ  ، ومعو العتقي.ُبُؽٜٗ

وقصر ، اإلبدال، و األصبياني عمى القصر في المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل -2
 ، وحده.الصمة

 ، وترك النقل، وتوسط المتصل، وتحقيق اليمز، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل -3
 ابن إسحاق وابن فرح. ، وصمة ميم الجمع، ومعوالجمال عمى قصر المنفصل -4
ٓۡ إَِّلٍّ أبو عون عمى قصر المنفصل، صمة ميم الجمع في  -5 ِٛ ِ  ، وحده.ُبُؽٜٗ
، ومعو ابن ، وسكون ميم الجمعالقاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -6

 سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المتصل، وحده.  -7

 ِِۙ ۡنىَِرة َٕ ۡ َّۡكَذاَب ةِٱل َدٰى َوٱ ُٛ ۡ َؾََْٰث ةِٱل ُواْ ٱلغٍّ َٖ ٱۡشََتَ ِي ٍَ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

َدىٰ في  ، والتقميلاألزرق عمى اإلشباع في المتصل -1 ُٛ ۡ ِِۙ ، وترقيق الراء في ةِٱل ۡنىَِرة َٕ ۡ ، ةِٱل
 وحده.

 .وحده وما سبق لو، الفتح،األزرق عمى  -2
 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، عمى فويق القصر المتصل، والفتح األصبياني -3
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.فويق القصر في المتصل، والتقميل أبو عون عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ِلََعَ ٱنلٍّار ۡٓ ُٚ ۡضَۡبَ
َ
آ أ َٕ   ڃ١٤َذ

 .، ومعو العتقيٱنلٍّارِ ، والتقميل في ميم الجمع، وسكون األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 ، ومعو المروزي في وجو.والفتح، وسكون ميم الجمع ، األصبياني عمى قصر المنفصل -2
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، ومعو القاضي وابن سعدان ، والتقميل، وسكون ميم الجمعأبو عون عمى قصر المنفصل -3
 وأبو الزعراء.

 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.والفتحالمنفصل، وصمة ميم الجمع، الجمال عمى قصر  -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ِۗ َُِتَٰب ةِٱۡۡلَّيِ ّۡ َل ٱ َ َٗزٍّ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٍَ ةِأ ِ  َذٰل

نَّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .ةِأ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1

نَّ في  ياءً  األصبياني عمى اإلبدال -2
َ
 ، وحده.ةِأ

 اقِۭ ةَكًِٖد ٌَ َُِتِٰب َِِّف ِش ّۡ ٜاْ ِِف ٱ َٖ ٱۡخَخَُْى ِي   ڄ١٤ِإَونٍّ ٱَّلٍّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 

 

 ٍّّحَۡس ۡنرِِب ٱِّۡۡبٍّ ۞ َٕ ۡ ۡۡشِِق َوٱل َٕ ۡ َِ ٱل ٓۡ ًَِت ُس َٚ ٜاْ وُُسٜ َّّ َٜ ن حُ
َ
ٍّٖ ٱِّۡۡبٍّ أ ِٜۡم ٱٓأۡلِخرِ َوَلِٰس ِ َوٱِۡلَ َٖ ةِٱَّللٍّ َٔ ٖۡ َءا َٔ

َُِتِٰب  ّۡ ثِ َوٱ َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ َٖ َوٱل ًِّـۧ ِِ َوٱنلٍّبِ بًِ َٖ ٱلصٍّ ُِنَي َوٱۡب َسٰ َٕ ۡ ۡرََبٰ َوٱِۡلََتَٰۡمٰ َوٱل ٌُ ّۡ ٰ ُضّتِِٙۦ َذوِي ٱ اَل لََعَ َٕ ۡ َوَءاََت ٱل
ةَ َوَءا ٰٜ َْ ًَاَم ٱلطٍّ

َ
آنِْنَِي َوِِف ٱلّرًَِاِب َوأ ْۖۡ َوٱلصٍّ ُدوا َٛ ٰ ٓۡ إِذَا َع ِدِٚ ۡٛ ٜوَُٜن ةَِك ُٕ ۡ ةَ َوٱل ٰٜ ََ  ََت ٱلزٍّ

ٌِ اهِبر  برفع الراء، وقرأ كذلك َس اهِبر هَي   نافعاإلمام قرأ  البيان: بكسر النون ورفع  َوهَِك
 .انلَّبِيئِيَ وقرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  الراء.

َٖ والنقل في ، اهِبر األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 َٔ ٖۡ َءا البدل، ، وتوسط ٱٓأۡلِخرِ  ،َٔ
ةَ ، وتغميظ الالم في ايلََخاَم ، اهُقْرَب الفتح في التقميل ثم واإلشباع في المتصل، و  ٰٜ َْ ، ٱلطٍّ

شباع الصمة في  ٓۡ إَِذاوا  ِدِٚ ۡٛ  ، وحده.ةَِك
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ٖۡ النقل في و ، اهِبر ترقيق الراء في عمى األزرق  -2 َٔ َٖ َٔ شباع ٱٓأۡلِخرِ  ،َءا البدل، ، وا 
ةَ ، وتغميظ الالم في ايلََخاَم ، َب اهُقر  الفتح في التقميل ثم واإلشباع في المتصل، و  ٰٜ َْ ، ٱلطٍّ

شباع الصمة في  ٓۡ إَِذاوا  ِدِٚ ۡٛ  ، وحده.ةَِك
َٖ ، والنقل في اهِبر ترقيق الراء في األزرق عمى  -3 َٔ ٖۡ َءا البدل، ، وقصر ٱٓأۡلِخرِ  ،َٔ

ةَ ، وتغميظ الالم في ايلََخاَم ، َب اهُقر  الفتح في التقميل ثم واإلشباع في المتصل، و  ٰٜ َْ ، ٱلطٍّ
شباع الصمة في  ٓۡ إَِذاوا  ِدِٚ ۡٛ  .، ومعو العتقي عمى التقميلةَِك

مع قصر الصمة في  و ، ، والفتح، وفويق القصر في المتصلالنقلاألصبياني عمى  -4
إَِذا ۡٓ ِدِٚ ۡٛ  .، وحدهةَِك

 .، والتوسط في المتصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل -5
ٓۡ إَِذا ، ولو الصمة في، والتقميلبو عون عمى فويق القصر في المتصلأ -6 ِدِٚ ۡٛ  .، وحدهةَِك
، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان فويق القصر في المتصل، والتقميل القاضي عمى -7

 وأبو الزعراء.
، ومعو ابن إسحاق وابن ، والفتحوفويق القصر في المتصل م الجمع،الجمال عمى صمة مي -8

 فرح.

 ِِۗس
ۡ
آءِ وَِضنَي ٱۡۡلَأ ٍّ َشآءِ َوٱلَّضٍّ

ۡ
َٖ ِِف ٱۡۡلَأ ِٰۡبِي  َوٱّصٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
َشآءِ  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وعمى اإلبدال في -2

ۡ
ِسِۗ ، ٱۡۡلَأ

ۡ
 .وحده، ٱۡۡلَأ

 .، وحدهتوسط المتصلو  تحقيق اليمز،المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون. صر في المتصل،عمى فويق الق الحمواني -4

 ْۡۖ ٜا َٖ َضَدًُ ِي ٍَ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل -1
 .، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
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 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

 َٜن ٌُ خٍّ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  څ١٤َوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِۖۡخََل ٌَ ُٓ ٱٌَِّۡطاُص ِِف ٱّۡ ًُۡس خَِب َقَْ َُ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د  َيَٰٓ

ۡخََلِۖ في التقميل البدل، و  و)تشق( فياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل،  -1 ٌَ ومعو العتقي ، ٱّۡ
 .عمى قصر البدل

ۡخََلِۖ في والفتح البدل،  و)تشق( فياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل،  -2 ٌَ ّۡ  .وحده، ٱ
، ومعو المروزي في وجو، والجمال وابن إسحاق الفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل، و  -3

 وابن فرح.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 .وحده والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ِۙ ََٗثٰ
ُ
ََٗثٰ ةِٱِۡل

ُ
َّۡكۡتِد َوٱِۡل َّۡكۡتُد ةِٱ  ٱۡۡلُرَّ ةِٱۡۡلُّرِ َوٱ

ِۙ األزرق عمى النقل في  -1 ََٗثٰ
ُ
ََٗثٰ ةِٱِۡل

ُ
 ، مع التقميل، ومعو العتقي.َوٱِۡل

 الفتح، ومعو األصبياني.و ، األزرق عمى النقل -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي و أبو عون عمى التقميل، ومعو  -4

 ِۗ ٖٖ َدآٌء إَِِلِۡٙ بِإِۡضَسٰ
َ
ۡكُروِف َوأ َٕ ۡ ءٞ وَٱّتَِتاُعۢ ةِٱل ِخًِٙ ََشۡ

َ
ٖۡ أ ٖۡ ُقِِفَ ََلُۥ ِٔ َٕ  َذ

ِخًِٙ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ٖۡ أ ِٔ ، َِٙۡدآٌء إَِِل

َ
المين الميموز في  ثم إشباع وتوسط ،َوأ

 ٌََشءواإلشباع في المتصل، وحده ،. 
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 واإلشباع في المتصل، وحده. وترك المد في المين الميموز، ،مى النقلالعتقي ع -2
 .، وحدهوالنقل ،صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 َٞۗورَۡۡحَث ۡٓ ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ ٍَ ََتۡىًِٞه  ِ  َذٰل

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2
ٓۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ.وحده ، 

 ٞٓ ِِل
َ
ۥ َقَذاٌب أ ُٙ ٍَ وََْ ِ ِٖ ٱۡخَخَدٰى َبۡكَد َذٰل َٕ   چ١٤َذ

ٓٞ ، والنقل في ٱۡخَخَدىٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ِِل
َ
 .، ومعو العتقيَقَذاٌب أ

 ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.وبترك النقل، أبو عون عمى التقميل،  -2
 ، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح، والنقل -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -4

 َٜن ٌُ ٓۡ َتخٍّ ٍُّْس َّۡبِٰب ََّك َ
ْوِِل ٱِۡل

ُ
أ ٰٜةٞ َيَٰٓ ًَ ٓۡ ِِف ٱٌَِّۡطاِص َض   ڇ١٤َوَُّس

َّۡبٰبِ ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1 َ
 .، ومعو العتقيٱِۡل

 النقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، وعمى  -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو القاضي وابن سعدان  -3

 وأبو الزعراء.
ٜنَ أبو عون عمى قصر المنفصل، وصمة الميم في  -4 ٌُ ٓۡ َتخٍّ ٍُّْس  .، وحدهََّك
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الباقون.الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو  -6
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 ۡك َٕ ۡ ًَۡربنَِي ةِٱل َ
ِٖ َوٱِۡل يۡ دِٰلَ ـَ ْۡ ِ ًٍُّث ل ُٜۡت إِن حََرَك َخرۡيًا ٱلَِٜۡض َٕ ۡ ُٓ ٱل َضَدُز

َ
ٓۡ إَِذا َضََّضَ أ ًُۡس خَِب َقَْ  ُروِفِۖ َُ

ٓۡ إِذَااألزرق عمى إشباع الصمة في  -1 ًُۡس ، والنقل في َخرۡيًا، وترقيق الراء في َقَْ
 ًََۡربنِي َ

 ومعو العتقي. ،َوٱِۡل
  .حدهو  ،الصمة، والنقل قصراألصبياني عمى  -2
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، وترك النقلالميمصمة عمى  الحمواني -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوالمروزي عمى سكون ميم الجمع -4

 خٌٍّنَِي ُٕ ۡ ا لََعَ ٱل ًٌّ   ڈ١٤َض

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۚٓۥ ُٙ لَُٜٗ َٖ ُحَتّدِ ِي ۥ لََعَ ٱَّلٍّ ُٙ ُٕ آ إِۡث َٕ ۥ وَإِجٍّ ُٙ َِٕك ا َش َٔ ََلُۥ َبۡكَد  ٖۢ ةَدٍّ َٕ  َذ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًٌِِْٕف َق َ َش ٓٞ إِنٍّ ٱَّللٍّ   ډ١٤ً

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ًِِۙٙۡ َٓ َقَْ ٓۡ وَََلٓ إِۡث ُٛ َ٘ ۡضََْص ةَۡح
َ
ا وَأ ٕٗ ۡو إِذۡ

َ
ًَ٘ىا أ ٜٖص َس َّٔ ٖۡ َخاَف ِٖٔ  َٕ  َذ

ااألزرق عمى النقل في  -1 ٕٗ ۡو إِذۡ
َ
ًَ٘ىا أ ۡضَْصَ ، والتغميظ في َس

َ
، ، واإلشباع في المنفصلوَأ

 .ومعو العتقي
 .ميم الجمع، وقصر المنفصل، وحده، وسكون األصبياني عمى النقل -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده -3
 .والقاضي، ومعو أبو عون المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -4
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 .، ومعو ابن فرحالجمال عمى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع -5
ٖۡ َخاَف ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 َٕ  ، وحده. ، وصمة ميم الجمعَذ

 ٞٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضً   ڊ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق -1
ٓٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  .، وحدهَدُىٜرٞ رٍِّضً

 ٌُ ٓۡ َتخٍّ ٍُّْس ٓۡ ََّك ِٖٔ َرۡتُِْس  َٖ ِي خَِب لََعَ ٱَّلٍّ َُ ا  َٕ ََ ًَاُم  ُٓ ٱلّطِ ًُۡس خَِب َقَْ َُ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د   ڋ١٤َٜن َيَٰٓ

 .ومعو العتقي عمى قصر البدلالبدل،  رق عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( فياألز  -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو المروزي في وجو والقاضي  -2

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
ٜنَ أبو عون عمى الصمة في  -3 ٌُ ٓۡ َتخٍّ ٍُّْس  ، وحده.ََّك
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحميم الجمعالجمال عمى قصر المنفصل، وصمة  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۙۡكُدوَدٰٖت ٍّٔ ا  ٗٔ يٍّا
َ
 خ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َۚخَر
ُ
يٍّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ ةٞ  ٰ َشَىرٖ وَكِدٍّ ۡو لََعَ

َ
رِيًغا أ ٍّٔ ُِٔ٘سٓ  ٖ ََكَن  َٕ  َذ

واألزرق عمى النقل في  -1
َ
َخرَ ، َمرِيضاً أ

ُ
يٍّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ.ومعو العتقي واألصبياني ، 

 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي  -2
 .الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -3

 ۥ ُٙ َٜٗ ٌُ َٖ يُِؽً ِي ُِنٖيِۖ َولََعَ ٱَّلٍّ  وِۡديَثٞ َؼَكاُم ِمۡص

 .يَ الِ صَ اِم مَ عَ ُث ظَ يَ دْ فِ  قرأ اإلمام نافع البيان:
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 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۚۥ ُ َٜ َخرۡيٞ َلٍّ ُٛ ا َذ َع َخرۡيٗ ٍّٜ ٖ َتَؽ َٕ  َذ

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1 َْ في  ، وضم الياءَخرۡيٞ  ،َخرۡيٗ ُّ  ، ومعو العتقي.َف
َْ األصبياني عمى تفخيم الراء، وضم الياء في  -2 ُّ ۥۚ والغنة في  ،َف ُ ، ومعو ابن َخرۡيٞ َلٍّ

 .إسحاق
َْ وضم الياء في أبو الزعراء بترك الغنة،  -3 ُّ  وحده. ،َف
ّ  المروزي عمى سكون الياء في  -4  ، ومعو القاضي والحمواني وابن فرح وابن سعدان.َْف

 ۡۖ ۡٓ ٍُّّس ٜاْ َخرۡيٞ  ن حَُطُٜم
َ
  َوأ

 .، ومعو العتقيَخرۡيٞ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
ٓۡ عمى تفخيم الراء، والغنة في  األصبياني -2 ٍُّّس  .، ومعو ابن إسحاقَخرۡيٞ 
 المروزي بترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  َٜن ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُ٘خ َُ   ڌ١٤إِن 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة ميم الجمع الحمواني -2

 َِۙدٰى َوٱُّۡىۡرًَاِن ُٛ ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ ًَِّنٰٖج  ٍّ٘اِس َوَب ِّّْ ٗدى  ُٚ ۡرَءاُن  ٌُ ّۡ ٗزَِل ذًِِٙ ٱ
ُ
ِٓي أ ُر َرَمَغاَن ٱَّلٍّ ۡٛ  َش

َدىٰ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والتقميل في  -1 ُٛ ۡ  ، ومعو العتقي.ٱل
 ، وحده.عمى اإلشباع في المنفصل، والفتح األزرق -2
ٍّ٘اِس ، والغنة في المنفصل، والفتحصبياني عمى قصر األ -3 ِّّْ ٗدى  ُٚ

، ومعو ابن إسحاق.  
 المروزي بترك الغنة، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو الجمال وابن فرح. -4
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.عون عمى قصر المنفصل، والتقميل أبو -5
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 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ۡۖ ُٙ ٕۡ ًَُط َر وَْۡ ۡٛ ُٓ ٱلشٍّ َِٛد ُِٔ٘س ٖ َش َٕ  َذ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َۗخَر
ُ
يٍّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ ةٞ  ٰ َشَىرٖ وَكِدٍّ ۡو لََعَ

َ
ٖ ََكَن َمرِيًغا أ َٔ  َو

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ۗ ، َمرِيًغا أ َخَر

ُ
يٍّاٍم أ

َ
ٖۡ خ ِ ّٔ.ومعو العتقي واألصبياني ، 

 الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو  -2

 َٔ  ٰ َ لََعَ واْ ٱَّللٍّ ُ ّۡبِ َُ ةَ َوِّلُ ٜاْ ٱّۡكِدٍّ ُِْٕ ُۡ ُّۡكۡۡسَ َوِّلُ ُٓ ٱ ُٓ ٱّۡحُۡۡسَ َوََّل يُرِيُد ةُِس ُ ةُِس ٓۡ يُرِيُد ٱَّللٍّ َدىُٰس َٚ ا 
ُروَن  ُُ ٓۡ تَۡش ٍُّْس   ڍ١٤َوََّك

وااألزرق عمى الترقيق في الراء في  -1 ُ ٓۡ ، والتقميل في َوِِلَُمِبّ َدىُٰس َٚ
 ،.معو العتقي 

 ، وحده.رقيق في الراء، والفتحاألزرق عمى الت -2
 ، وسكون ميم الجمع، ومعو المروزي.صبياني عمى تفخيم الراء، والفتحاأل -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع -4
ُرونَ في  ميم الجمع أبو عون عمى التقميل، وصمة -5 ُُ ٓۡ تَۡش ٍُّْس  .وحده ،َوََّك
 .ومعو وابن سعدان وأبو الزعراء عمى التقميل، وسكون الميم، القاضي -6

 ِۡۖقَتادِي َخّّنِ وَإِّّنِ ًَرِيٌب ٍَ َ ل
َ
 ِإَوَذا َشد

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖاِع إَِذا َدََعِن َٜةَ ٱدلٍّ ِسًُب َدۡق
ُ
 أ

سماعيل بإثبات الياء وصاًل  قرأ البيان: في الموضعين، وأبو عون بإثبات الياء في  ورش وا 
وىم المروزي  ،وصاًل، والباقون بالحذف وصاًل ووقفًا في الموضعين إَِذا َدََعنِ الموضع الثاني 

سحاق  .والجمال والقاضي وا 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[28] 
 

اِِع إَِذا َدََعنِ األزرق عمى قراءة  -1  مع اإلشباع، ومعو العتقي. ادلَّ
اِِع إِذَا َدََعنِ  األصبياني عمى قصر المنفصل -2  ، ومعو إسماعيل.ادلَّ
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى حذف الياء -3

 ْٜا ُ٘ ِٔ ٜاْ َِل َوِۡلُۡؤ ْۡحَۡصَخِشًُت ٓۡ يَۡرُشُدوَن وَ ُٛ ٍّْ  ڎ١٤ِِب ََّك

ٜاْ َِل  البيان: ْۡحَۡصَخِشًُت قرأ اإلمام ورش بفتح الياء وصاًل اتفق القراء عمى إسكان ىذه الياء، و  وَ
 .الباقونوأسكنيا ، ِبَ في 

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٜا ُ٘ ِٔ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ِبَ ، وفتح الياء في َوِۡلُۡؤ
سكان الياء -2  .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان، المروزي عمى تحقيق اليمز، وا 
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۚ ۡٓ وَُد إََِلٰ نَِصآنُِس ًَاِم ٱلرٍّ ٓۡ َِلََْۡث ٱلّطِ ٍِّ َُّس ِض
ُ
 أ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
ابن سعدان ، ومعو القاضي و ، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2

 .وأبو الزعراء وأبو عون
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3
 ، ومعو الباقون.صمة ميم الجمع، القصر في المتصل فويقالجمال عمى  -4

 ۗ ٍّٖ ُٛ ٍّ ٓۡ ِۡلَاٞس ل ُٗخ
َ
ٓۡ َوأ ٍُّّس ٍّٖ ِۡلَاٞس  ُٚ

 

 .عدا األصبياني ، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .عدا ابن إسحاق الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2
ٓۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٍُّّس ٍّٖ ، ِۡلَاٞس  ُٛ ٍّ  ، وحده.ِۡلَاٞس ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، والصمة، وحده. -4

 ۡۖ ۡٓ ٓۡ وََخَىا َقُ٘س ًُۡس ٓۡ َذَخاَب َقَْ ُٗىَصُس
َ
ٓۡ ََتَۡخاَُٜٗن أ ُ٘خ َُ  ۡٓ ٍُّٗس

َ
ُ خ َٓ ٱَّللٍّ  َقِْ
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 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ۚ ۡٓ ُ َُّس َخَب ٱَّللٍّ ََ ا  َٔ ٜاْ  ٍّٖ َوٱۡبَخُن ُٚ و َٖ َبِٰۡشُ َّٰۡٔـ  وَٱ

َٖ األزرق عمى النقل في  -1 ٌَّ ، وترقيق الراء في مع )تشق( في البدل وَٱَّٰٔۡـ ُِ و معو ، و ةَاِِشُ
 .العتقي عمى قصر البدل

َٖ في األصبياني عمى النقل  -2 َّٰۡٔـ  ، وتفخيم الراء، ومعو ابن فرح.وَٱ
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون.المروزي  -3

 ِِۖٱَّۡىۡشر َٖ ِٔ َٜدِ  ۡش
َ
ًِۡػ ٱِۡل َٖ ٱۡۡلَ ِٔ ًَُظ  ۡب

َ
ًُۡػ ٱِۡل ُٓ ٱۡۡلَ َ َُّس ٰ يَتَتَنيٍّ ٜاْ َضِتٍّ ُب ٜاْ َوٱۡۡشَ  َوُُكُ

 األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًَُظ ٱِۡل َٜدِ ، ۡب ۡش

َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱِۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 ِۙ ِِ ۡ ًَاَم إََِل ٱِلٍّ ٜاْ ٱلّطِ َّٕ ِ ح
َ
ٍّٓ أ  ُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۗسِٰشِد َٕ ۡ ُُِىَٜن ِِف ٱل ٰ ٓۡ َع ُٗخ
َ
ٍّٖ َوأ ُٚ و  َوََّل حَُبِٰۡشُ

ٍّٖ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ُٚ و  ، ومعو العتقي.حَُبِٰۡشُ
 ، ومعو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى تفخيم الراء -2
 عمى صمة ميم الجمع ، ومعو أىل الصمة. الجمال -3

 ۗا َٚ َربُٜ ٌۡ ِ وَََل َت ٍَ ُضُدوُد ٱَّللٍّ ْۡ ِ  ح

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٜن ٌُ ٓۡ َحخٍّ ُٛ ٍّْ ٍّ٘اِس ََّك ُ َءاَيٰخِِٙۦ لِْ ُ ٱَّللٍّ ٍَ يُبنَّيِ ِ َذٰل   ڏ١٤ََ
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 .عمى قصر البدل ومعو أىل اإلسكان وسكون الميم، البدل، األزرق عمى )تشق( في -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۡٔ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ا  ٌٗ ٜاْ وَرِي ُزُْ

ۡ
ِم ِّلَأ آ إََِل ٱۡۡلَُّكٍّ َٛ ِ ٜاْ ة ُ ِِ َوحُۡدل َّۡبِٰؽ َُّٰسٓ ةَحَُۡ٘سٓ ةِٱ ـَ ۡٔ َ

ٜٓاْ أ ُزُْ
ۡ
ِٰل ٱنلٍّاِس َوََّل حَأ ـَ

َٜن  ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗخ
َ
ِٓ َوأ ذۡ   ڐ١٤ةِٱۡۡلِ

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٜٓا ُزُْ
ۡ
ٰلِ ، واإلشباع في المنفصل، والنقل في حَأ ـَ ۡٔ َ

ٖۡ أ ِ ّٔ، 
 ِٓ ذۡ  ، ومعو العتقي.ةِٱۡۡلِ

 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 ، وترك النقل، وحده.عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصلالمروزي  -3
 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى قصر المنفصل، وسك -4
ٜنَ أبو عون عمى الصمة في  -5 ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗخ

َ
 ، وحده.َوأ

 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -6

 ٍِِّْۖث ِٚ
َ
ِٖ ٱِۡل ٍَ َق  ۞يَۡصـََُْٜٔٗ

ٍّْثِ األزرق عمى النقل في  -1 ِٚ
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيٱِۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۗ ّزِ ٍّ٘اِس َوٱۡۡلَ ٰرًُِج لِْ ـَ َٔ ِۡ ِِهَ  ًُ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َٚ ٜرِ ُٛ ِٖٔ ُؿ ًَُٜت  ٜاْ ٱۡۡلُ حُ
ۡ
ن حَد

َ
ِّۡۡبَّ ةِأ ِّۡۡبٍّ َوَّۡحَس ٱ ٍّٖ ٱ ِۗ  َوَلِٰس ِٖ ٱتٍَّقٰ َٔ

 

 .ٌِ اهبر كِ هَ وَ  بتخفيف النون، وضم الراء نافعاإلمام قرأ  البيان:

سحاق قرأ قالونو  سماعيل ، وقرأ الباقون ابلُِيَْت بكسر الباء  وا   بضم الباء.ورش وا 
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ْ ، وعمى اإلبدال في اهبر األزرق عمى الترقيق في  -1 ٜا حُ
ۡ
ٌِ اهبر قراءة، و حَد ، مع وهك

 ومعو العتقي. ،ٱتٍَّقٰ ، والتقميل في ابلُُيَْت وضم  ترقيق الراء،
 األزرق عمى ما سبق ولكن مع الفتح، وحده. -2
 ، وحده.ابلُُيَْت وضم  ،بياني عمى اإلبدالاألص -3
 .الجمال وابن إسحاقومعو  ،والفتح ،ابلُِيَْت المروزي عمى تحقيق اليمز، وكسر الباء في  -4
 القاضي وابن سعدان. ومعو ،والتقميل ،ابلُِيَْت كسر الباء في أبو عون عمى  -5
 .، وحدهوالفتح، ابلُُيَْت بضم الباء في  ابن فرح -6
 .، وحدهوالتقميل، ابلُُيَْت بضم الباء في  الزعراءأبو  -7

 

 ۚا َٛ ِ ٰة ـَ ةۡ
َ
ٖۡ خ ِٔ ًَُٜت  ٜاْ ٱۡۡلُ حُ

ۡ
 َوخ

سماعيل بضم الباء في قرأ  البيان:  ، والباقون بكسر الباء.ابلُُيَْت اإلمام ورش وا 

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٜا حُ
ۡ
ٖۡ ، والنقل في ابلُيَُْت ، وضم الباء في َوخ ِٔ َٛ ِ ٰة ـَ ةۡ

َ
، ومعو اخ

 العتقي واألصبياني.
سحاق. ، ومعو القاضي والحموانيابلُِيَْت المروزي عمى تحقيق اليمز، وكسر الباء في  -2  وا 
 .، وحدهابلُُيَْت إسماعيل عمى ضم الباء  -3

 ُتۡىُِْطَٜن ۡٓ ٍُّْس َ ََّك ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   ڑ١٤َوٱتٍّ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

 ْۚ ٓۡ َوََّل َتۡكَخُدٓوا َٖ يَُؼٰخَُُِْٜٗس ِي ِ ٱَّلٍّ ِِ ٱَّللٍّ ٜاْ ِِف َشبًِ  َوَقٰخُِْ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 َٖ ۡكخَِدي ُٕ ۡ َ ََّل ُُيِبَّ ٱل   ڒ١٤ إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۚ ۡٓ ۡخرَُسُٜك
َ
ًُۡد أ ٖۡ َض ِ ّٔ  ٓ ُٚ ۡخرُِسٜ

َ
ٓۡ َوأ ُٚ ٜ ُٕ ًُۡد ذٌَِۡىُخ ٓۡ َض ُٚ  َوٱۡرُخُْٜ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
ٖۡ أبو عون عمى الصمة في  -2 ِ ّٔ  ٓ ُٚ ۡخرُِسٜ

َ
 ، وحده.َوأ

 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

 

 ِۙ ِِ ۡخ ٌَ َٖ ٱّۡ ِٔ َشدَّ 
َ
َُ٘ث أ ّۡىِۡخ  َوٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِٙۖ ٓۡ ذًِ ٰ يَُؼٰخُُِْٜك ۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َضِتٍّ َٕ ۡ ٓۡ ِقَ٘د ٱل ُٚ  َوََّل حَُؼٰخُِْٜ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة -2

 ۗ ۡٓ ُٚ ٓۡ وَٱۡرُخُْٜ  وَإِن َقَٰخُُْٜك

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 َٖ َّۡؽٰىِرِي ٍَ َسَزآُء ٱ ِ َذٰل   ړ١٤ََ

َٖ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، والتقميل في  -1 َّۡؽٰىِرِي  ، ومعو العتقي.ٱ
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 ، والفتح، ومعو الباقون عدا المروزي.القصر في المتصلصبياني عمى فويق األ -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ٞٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضً اْ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٜۡ َٛ   ڔ١٤وَإِِن ٱَٗخ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٓٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُىٜرٞ رٍِّضً

 ِۡۖ ُٖ َّلِلٍّ َ٘ثٞ َوَيُسَٜن ٱدّلِي ٰ ََّل حَُسَٜن وِۡخ ٓۡ َضِتٍّ ُٚ  َوَقٰخُِْٜ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٕنَي ِْٰ اْ وَََل ُقۡدَنَٰن إَِّلٍّ لََعَ ٱّظٍّ ٜۡ َٛ   ڕ١٤وَإِِن ٱَٗخ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۚرِ ٱۡۡلََراِم َوٱۡۡلُُرَمُٰج ًَِطاٞص ۡٛ ُر ٱۡۡلََراُم ةِٱلشٍّ ۡٛ  ٱلشٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

  ۚ ۡٓ ًُۡس ا ٱۡخَخَدٰى َقَْ َٔ  ِِ ۡر ِٕ ِ ًِۡٙ ة ٓۡ وَٱۡخَخُدواْ َقَْ ًُۡس ِٖ ٱۡخَخَدٰى َقَْ َٕ  َذ

ميم الجمع، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي  ، وسكونٱۡخَخَدىٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 وأبو الزعراء.

ًِۡٙ ابن سعدان عمى التقميل، والصمة في  -2  ، وحده.َقَْ
 ، وسكون ميم الجمع، ومعو األصبياني والمروزي.ٱۡخَخَدىٰ األزرق عمى الفتح في  -3
 وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح،  -4

 ْٜا ٌُ خٌٍّنَِي َوٱتٍّ ُٕ ۡ َف ٱل َٔ  َ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ َ َوٱۡقَْ  ږ١٤ٱَّللٍّ
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 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.صبياني عمى قصر المنفصلاأل -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

  ْۚ ٜٓا ُ٘ ۡضِص
َ
ثِ َوأ َُ ُْ ۡٛ ٓۡ إََِل ٱّلٍّ يِۡديُس

َ
ٜاْ ةِد ٌُ ْۡ ِ َوََّل حُ ِِ ٱَّللٍّ ٜاْ ِِف َشبًِ ٌُ ٗىِ

َ
 َوأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 ى سكون ميم الجمع، ومعو الباقون.المروزي عم -3

 

 ۡطِصجنَِي ُٕ ۡ َ ُُيِبَّ ٱل   ڗ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚ َرةَ َّلِلٍّ ٕۡ ُّۡك ٜاْ ٱۡۡلَزٍّ َوٱ َّٕ ِ ح
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖۡدِي َٛ ۡ َٖ ٱل ا ٱۡشخَۡحَۡسَ ِٔ َٕ ٓۡ َذ ُت ۡضِۡصۡ
ُ
 وَإِۡن أ

ٓۡ األزرق عمى النقل في  -1 ُت ۡضِۡصۡ
ُ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.وَإِۡن أ

 ، ومعو أىل اإلسكان.ون ميم الجمع، وسكالمروزي عمى ترك النقل -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ۚۥ ُٙ ٍّْ ۡدُي ََمِ َٛ ۡ ٰ َحۡتَُْل ٱل ٓۡ َضِتٍّ ٜاْ رُُءوَشُس ٌُ  َوََّل ََتِْۡ

ٓۡ رُءُ البدل  )تشق( فياألزرق عمى  -1 عمى  ، ومعو أىل اإلسكانوسكون ميم الجمع، وَشُس
 .قصر البدل
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 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ِۙ ٍٖ ۡو نُُص
َ
ۡو َضَدًٍَث أ

َ
ًَاٍم أ ِٖ ِض ّٔ ِشِٙۦ وَىِۡديَثٞ 

ۡ
أ ِٖ رٍّ ّٔ ٗذى 

َ
ۡو ةِِٙۦٓ أ

َ
رِيًغا أ ٍّٔ ُِٔ٘سٓ  ٖ ََكَن  َٕ  َذ

و ،َمرِيضاً أواألزرق عمى النقل في  -1
َ
و ،ِصياٍم أ

َ
شباع المنفصل، َصَدقٍث أ ومعو ، وا 

 العتقي.
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، واإلبدال في  -2

 
ِشِٙۦ، والغنة في ِشُِ َرأ

ۡ
أ ِٖ رٍّ ّٔ ،

 وحده.
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .زي عمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكانالمرو  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِۙۡدِي َٛ ۡ َٖ ٱل ِٔ ا ٱۡشَخحَۡۡسَ  َٕ َرةِ إََِل ٱۡۡلَّزِ َذ ٕۡ ُّۡك خٍَّف ةِٱ َٕ ٖ َت َٕ ٓۡ َذ ُِٔ٘خ
َ
 وَإَِذآ أ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 وأبو الزعراء ، ومعو المروزي في وجواألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -2

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء
 .لمنفصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرحمال عمى قصر االج -3
 .وحده وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ۗ ۡٓ يٍّاٖم ِِف ٱۡۡلَّزِ وََشۡتَكٍث إَِذا رََسۡكُخ
َ
ًَاُم ذََؾَٰرثِ خ ٓۡ ََيِۡد وَِط ٍّّ  ٖ َٕ  َذ

 .، ومعو العتقيوََشۡتَكٍث إَِذااألزرق عمى النقل في  -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2
ٓۡ األصبياني بالغنة في  -3 ٍّّ  ٖ َٕ  ، وحده.النقلو  ،َذ
 ابن إسحاق بالغنة، وترك النقل، وحده. -4

 ٞۗةٞ ََكِمَْث ٍَ َقَۡشَ ْۡ ِ  ح
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 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ِۙۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َٕ ۡ ۥ َضاِِضِي ٱل ُٙ ُْ ۡٚ َ
ٖۡ أ ٓۡ يَُس ٍّّ  ٖ َٕ ِ ٍَ ل ِ  َذٰل

ۥاألزرق عمى النقل في  -1 ُٙ ُْ ۡٚ َ
ٖۡ أ  .، ومعو العتقي يَُس

 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل -2
ٓۡ األصبياني بالغنة في  -3 ٍّّ  ٖ َٕ ِ  ، وحده.النقل، و ل
 وترك النقل، وحده.ابن إسحاق بالغنة،  -4

 اِب ٌَ ّۡكِ َ َشِديُد ٱ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ َ َوٱۡقَْ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   ژ١٤َوٱتٍّ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ٞر ُٛ ۡش
َ
ۡكَُْٜمٰجۚٞ ٱۡۡلَزَّ أ ٍّٔ

 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۗ ٍّٖ ٱۡۡلَزٍّ وَََل َروََد َوََّل وُُصَٜق َوََّل ِسَداَل ِِف ٱۡۡلَّزِ ِٛ ٖ وََرَض ذًِ َٕ  َذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۗ ُ ُٙ ٱَّللٍّ ٕۡ ٖۡ َخرۡيٖ َحۡكَْ ِٔ ٜاْ  ا َتۡىَكُْ َٔ  َو

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -1
ٖۡ َخرۡيٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ِٔوحده ،. 

 ٰۡۖى َٜ ٌۡ ادِ ٱّلٍّ ُدواْ وَإِنٍّ َخرۡيَ ٱلزٍّ  َوحََزوٍّ

َٜىٰ ، والتقميل في َخرۡيَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ٌۡ  ، ومعو العتقي.ٱّلٍّ
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 .، وحدهاألزرق عمى ترقيق الراء، والفتح -2
 .والجمال وابن إسحاق وابن فرح ، ومعو المروزيصبياني عمى تفخيم الراء، والفتحاأل -3
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل -4

 َّۡبِٰب َ
ْوِِل ٱِۡل

ُ
أ ِٜن َيَٰٓ ٌُ  ڙ١٤َوٱتٍّ

 .نِ َواتَُّقْإسماعيل وحده بإثبات الياء وصاًل في اإلمام قرأ  البيان:

َّۡبٰبِ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -1 َ
 .تقيومعو الع ،ٱِۡل

 .عمى قصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون عدا إسماعيل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ، وحده.َواتَُّقْنِ في  إسماعيل عمى إثبات الياء وصاًل  -5

  ۚ ۡٓ ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ ٜاْ وَۡغَٗل  ن حَبَۡخُن
َ
َ٘اٌح أ ٓۡ ُس ًُۡس  َّحَۡس َقَْ

نزرق عمى النقل في األ -1
َ
ََاٌح أ  ، ومعو العتقي.ُج

ُِّكى ِيٌاألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ب  .، وحدهرَّ
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -3
 ومعو الباقون.، الجمال عمى صمة ميم الجمع -4

 ِۖۡشَكرِ ٱۡۡلََراِم َٕ ۡ َ ِقَ٘د ٱل ُرواْ ٱَّللٍّ َُ ٖۡ َقَرَفٰٖج وَٱۡذ ِ ّٔ وَۡغُخٓ 
َ
 وَإَِذآ أ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو المروزي في وجو والقاضي  -2

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 عمى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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 ّّنَِي ٓا َٖ ٱلغٍّ ِٕ َ ِٖ َرۡتِِْٙۦ ل ّٔ ُ٘خٓ  َُ ٓۡ ِإَون  َدىُٰس َٚ ا  َٕ ََ ُروهُ  َُ  ښ١٤َوٱۡذ

ٓۡ األزرق عمى التقميل في  -1 َدىُٰس َٚ
 ،ومعو العتقي.، الالزم إشباع 

 القاضي عمى التقميل، وفويق القصر في المد الالزم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
ِٖأبو عون عمى ما سبق، ومع صمة الميم في  -3 ّٔ ُ٘خٓ  َُ

.وحده ، 
ٓۡ األزرق عمى الفتح في  -4 َدىُٰس َٚ

، شباع الالزم، وسكون الميم  ، وحده.وا 
 .عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، وحده األصبياني -5
 عمى الفتح، وتوسط المد الالزم، وحده. المروزي -6
ٓۡ ، والفتح في الجمال عمى صمة ميم الجمع -7 َدىُٰس َٚ

.ومعو ابن إسحاق وابن فرح ، 

 ۚ َ وَاَض ٱنلٍّاُس َوٱۡشَخۡنىُِرواْ ٱَّللٍّ
َ
ًُۡد أ ٖۡ َض ِٔ ٜاْ  ذًُِغ

َ
ٍّٓ أ  ُث

ْ َوٱۡشَخۡنىِ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.ُروا
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ٞٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضً   ڛ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق ، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ٓٞ األصبياني عمى الغنة في  -2   .، وحدهَدُىٜرٞ رٍِّضً

 ۡو
َ
ٓۡ أ ٓۡ َءاةَآَءُز ِذۡكرُِك ََ  َ ُرواْ ٱَّللٍّ َُ ٓۡ وَٱۡذ ُس َُ َنِٰص ٍّٔ ًُۡخٓ  ٗراۗ وَإَِذا ًََغ َۡ َشدٍّ ذِ

َ
 أ

ٗرا: البيان َۡ  ليوسف والعتقي. ، والتفخيم مقدم،فييا التفخيم والترقيق وصاًل ووقفاً  ذِ

وۡ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1
َ
ٓۡ أ ٓۡ َءاةَآَءُز ِذۡكرُِك ََ

شباع  ، مع )تشق( في البدل، وا 
َشدٍّ المتصل، والنقل في 

َ
ۡو أ

َ
معو العتقي عمى ثم ترقيقيا، و  راً ذِل  ، وتفخيم الراء في أ

 .قصر البدل
 .، وحدهاألصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، والنقل -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[39] 
 

 ، وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع -3
 .، ومعو ابن سعدان أبو الزعراءالقاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع -4
 .لمتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، وفويق القصر في اميم الجمعالجمال عمى صمة  -5
ٓۡ صمة ميم الجمع في ترك أبو عون عمى  -6 ُس َُ َنِٰص ٍّٔ

، ،وحده. والصمة في غيرىا 

  َخَؾٰٖي ٖۡ ِٔ ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َٔ ًَا َو ۡج َ٘ا ِِف ٱدلَّ ِ َ٘آ َءاح ُٜل َربٍّ ٌُ ٖ َح َٔ َٖ ٱنلٍّاِس  ِٕ   ڜ١٤وَ

ۡجًَاالفتح في التقميل ثم ، و ، وتوسط البدلاإلشباع في المنفصلاألزرق عمى  -1 ، والنقل في ٱدلَّ
 ِ  .، وترقيق الراء، وحدهٱٓأۡلِخَرة

شباع البدل، و عمى اإلشباع في المنفصلاألزرق  -2 ًَاالفتح في التقميل ثم ، وا  ۡج ، والنقل في ٱدلَّ
 ِ  .، وترقيق الراء، وحدهٱٓأۡلِخَرة

ۡجًَاالفتح في التقميل ثم ، وقصر البدل، و في المنفصل األزرق عمى اإلشباع -3 ، والنقل في ٱدلَّ
 ِ  .، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى التقميلٱٓأۡلِخَرة

 ، والنقل، وحده.الفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل، و  -4
 وترك النقل، ومعو الجمال وابن فرح.المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح،  -5
ٖۡ َخَؾٰيٖ ابن إسحاق عمى قصر المنفصل، والفتح، والغنة في  -6 ِٔوحده ،. 
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوو عون عمى قصر المنفصل، والتقميلأب -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

 َِ٘ا َقَذاَب ٱنلٍّار َ٘ٗث َوًِ َ٘ٗث َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َضَص ًَا َضَص ۡج َ٘ا ِِف ٱدلَّ ِ َ٘آ َءاح ُٜل َربٍّ ٌُ ٖ َح ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ   ڝ١٤َو

ۡجًَاالفتح في التقميل ثم ، وتوسط البدل، و األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1 ل في ، والنقٱدلَّ
 ِ  وحده.، ارِ انلَّ ، والتقميل في ٱٓأۡلِخَرة

شباع البدل، و  -2 ًَاالفتح في التقميل ثم األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وا  ۡج ل في ، والنقٱدلَّ
 ِاآلِخَرة والتقميل في ، َّارِ انل.وحده ، 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[41] 
 

جْيَاالفتح في التقميل ثم ، وقصر البدل، و األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -3 ل في ، والنقادلر
 ِاآلِخَرة والتقميل في ، َّارِ انل ،.ومعو العتقي عمى التقميل 

 .وحده، ل، والنق، والفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل -4
 زي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده.و المر  -5
، ومعو ابن سعدان وأبو ، والتقميلون ميم الجمع، وعمى قصر المنفصلالقاضي عمى سك -6

 .الزعراء
 .وحدهوالفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، والفتحصمة ميم الجمع، وقصر المنفصلمى الجمال ع -8
 ، وحده.، وقصر المنفصل، والتقميلأبو عون عمى صمة ميم الجمع -9

 ْۚ ٜا َصُت ََ ا  ٍّٕ ٓۡ َِٗطًٞب ّمِ ُٛ َ ٍَ ل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
والقاضي ، ومعو أبو عون الجمعقصر في المتصل، وسكون ميم األصبياني عمى فويق ال -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.لقصر في المتصل، وصمة ميم الجمعالجمال عمى فويق ا -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4

 ََسِيُف ٱۡۡلَِصاِب ُ   ڞ١٤َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِۙۡكُدوَدٰٖت ٍّٔ يٍّاٖم 
َ
َ ِِفٓ خ ُرواْ ٱَّللٍّ َُ  ۞َوٱۡذ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َر خٍّ
َ
ٖ حَأ َٔ ًِۡٙ َو َٓ َقَْ نۡيِ وَََلٓ إِۡث َٔ ٜۡ َِ ِِف يَ ٖ َتَكشٍّ َٕ ِِۖٙ  َذ ًۡ َٓ َقَْ  وَََلٓ إِۡث

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ممروزي.ل عدا ابن سعدان ووجواألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
ًِۡٙ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، وحده.َقَْ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِۗ ِٖ ٱتٍَّقٰ َٕ ِ  ل

 .أىل التقميل، ومعو اتََّق األزرق عمى التقميل في  -1
 .أىل الفتحومعو ، اتََّق عمى الفتح في  األزرق -2

 وَن ٓۡ إَِِلِۡٙ َُتَۡۡشُ ٍُّٗس
َ
ٜٓاْ خ ُٕ َ َوٱۡقَْ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   ڟ١٤َوٱتٍّ

شباع الصمة، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1  .، وا 
عون والجمال وابن إسحاق وابن ، ومعو أبو وقصر الصمة، المنفصل قصراألصبياني عمى  -2

 .فرح
القاضي وابن سعدان وأبو  ، ومعوالمروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -3

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َّدَل
َ
َٜ خ ُٚ ْۡتِِٙۦ َو ا ِِف ًَ َٔ  ٰ َ لََعَ ُِٛد ٱَّللٍّ ًَا َويُۡش ۡج ةِ ٱدلَّ ٰٜ ًَ َُلُۥ ِِف ٱۡۡلَ ٜۡ ًَ ٍَ ٖ ُحۡكِشُت َٔ َٖ ٱنلٍّاِس  ِٔ   ڠ١٤ ٱۡۡلَِطاِم َو

ًَااألزرق عمى التقميل في  -1 ۡج َْ ، والضم في ٱدلَّ ُِ  .، ومعو العتقي وأبو الزعراءَو
ِ  ، واإلسكان في أبو عون عمى التقميل -2  . ، ومعو القاضي وابن سعدانْو
َْ ، والضم في الياء في األزرق عمى الفتح -3 ُِ  .ومعو األصبياني ومحمد ابن إسحاق ،َو
ِ  ، واإلسكان في المروزي عمى الفتح -4  .ابن فرحالجمال و ، ومعو ْو
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 ۚ َِ ٍَ ٱۡۡلَۡرَث َوٱّجٍّۡص ِْ ۡٛ ا َوُي َٛ ۡرِض ِِلُۡىِصَد ذًِ
َ
ٰ َشََعٰ ِِف ٱِۡل ِلٍّ َٜ  ِإَوَذا حَ

ٰ َشََعٰ عمى التقميل في  األزرق -1 ِلٍّ َٜ ۡرِض لنقل في ، واحَ
َ
 .، ومعو العتقيٱِۡل

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، وترك النقل، ومعوأبو عون عمى التقميل -2
 .، ومعو األصبيانيالفتح، والنقلاألزرق عمى  -3
 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، ، وترك النقلالمروزي عمى الفتح -4

 َّۡىَصاَد ُ ََّل ُُيِبَّ ٱ   ڡ١٤َوٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 

 ِۙ ِٓ ذۡ ةُ ةِٱۡۡلِ ّۡكِزٍّ ُٙ ٱ َخَذحۡ
َ
َ أ َِ ََلُ ٱحٍِّي ٱَّللٍّ  ِإَوَذا رًِ

ِٓ األزرق عمى النقل في  -1 ذۡ  .، ومعو العتقي واألصبيانيةِٱۡۡلِ
 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -2

 ۡۖ ُٓ ٍّ٘ َٛ ۥ َس ُٙ  وََطۡصُت

 .، ومعو الكلالمروزي -1

 اُد َٛ ِٕ ۡ   ڢ١٤َوَۡلِۡئَس ٱل

 .، ومعو العتقي واألصبيانيَوَۡلِۡئَس األزرق عمى اإلبدال في  -1
 .عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون المروزي -2

 ِۚ ُٙ ٱةۡخَِنآَء َمۡرَعاِت ٱَّللٍّ ٖ يَۡۡشِي َجۡىَص َٔ َٖ ٱنلٍّاِس  ِٔ  َو

 ، وىذا مما زاد عمى التعريف.َمۡرَعاتِ قرأ اإلمام األزرق وحده بالفتح ثم التقميل في  البيان:
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 .العتقي ومعو ،َمۡرَعاتِ والفتح في  األزرق عمى اإلشباع في المتصل، -1
 ، وحده.لتقميلاألزرق عمى ا -2
 .ومعو الباقون عدا المروزيوالفتح، متصل، األصبياني عمى فويق القصر في ال -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4

 ُ ّۡكَِتادِ َوٱَّللٍّ  ڣ١٤ رَُءوُفۢ ةِٱ

 .، ومعو الباقون عمى قصر البدلرَُءوُفۢ البدل في  األزرق عمى )تشق( في -1

 ٜاْ ِِف ٜاْ ٱۡدُخُْ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د ِٓ َيَٰٓ ْۡ ٜاْ  ٱلّصِ ٓاوٍّٗث َوََّل حَتٍّتُِك ِٰت ََ ـَ ِۙ ُخُؽ ِٖ ًَۡطٰ  ٱلشٍّ

ِٓ  البيان: ْۡ  .َوَٰتِ ُخع  في  بسكون الطاء وقرأ اإلمام نافع .نافع اإلمام قرأ بفتح السين ٱلصٍّ

 .ومعو العتقي عمى قصر البدل البدل، األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في -1
 المروزي. عداومعو الباقون وفويق القصر في الالزم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المد الالزم، وحده. -3
 ، وحده.والالزم المروزي عمى توسط المنفصل -4

 تنِٞي َّٔ ٓۡ َقُدّوٞ  ۥ َُّس ُٙ   ڤ١٤إٍِّٗ

 .جمع، ومعو أىل اإلسكانون ميم الاألزرق عمى سك -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2

 ٌٓ ًُِ َ َقزِيٌز َض نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ ًَِّنُٰج وَٱۡقَْ ُٓ ٱۡۡلَ ا َسآَءحُۡس َٔ ٖۢ َبۡكِد  ِ ّٔ ُْۡخٓ  َ   ڥ١٤وَإِن َزل

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل والمنفصل، ومعو العتقي. -1
الجمع، وعمى فويق القصر في المتصل، والقصر في األصبياني عمى سكون ميم  -2

 المنفصل، ومعو القاضي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 .سط المتصل، وقصر المنفصل، وحدهالمروزي عمى تو  -4
ُٓ ابن سعدان عمى التقميل  -5  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءحُۡس
ٖۢ عمى صمة الميم في  الحمواني -6 ِ ّٔ ُْۡخٓ  َ ، وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر َزل

 ابن إسحاق وابن فرح.المنفصل، ومعو 

 

 ۚۡمُر
َ
ُث َوًُِِضَ ٱِۡل َُ ِ َلَٰٓه َٕ ۡ اِم َوٱل َٕ َّۡن َٖ ٱ ِ ّٔ  ِٖ

ُ ِِف ُؿَْ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ ًَ تِ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُروَن إَِّلٍّ ـُ ِۡ يَ٘ َٚ

 

ُٓ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل، واإلبدال في  -1 ُٛ ًَ تِ
ۡ
ۚ ، والنقل في يَأ ۡمُر

َ
، ٱِۡل

 ومعو العتقي.
 ، وحده.واإلبدال، والنقل األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والقصر في المنفصل، -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا وجو  -4

 لممروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، والمتصل، وحده. -5

 ُمُٜر
ُ
ِ حُرَۡسُف ٱِۡل    ڦ١٤ِإَوََل ٱَّللٍّ

ُمٜرُ األزرق عمى النقل في  -1
ُ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱِۡل

 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َِٖۗ٘ث ِ ِۭ ةَّح ٖۡ َءايَث ِ ّٔ  ٓ ُٛ ًَۡنٰ ٓۡ َءاَت َِ َز َٰٓءِي ِۡ ةَِّنٓ إِۡشَر  َش

ُٓٛاألزرق عمى اإلشباع في المتصل، والنقل في  -1 ًَۡنٰ ٓۡ َءاَت ِۭ ، َز ٖۡ َءايَث ِ ّٔ مع )تشق( في ،
 .العتقي عمى قصر البدل ومع، و البدل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
ٖۡ عمى صمة ميم الجمع في  الحمواني -3 ِ ّٔ  ٓ ُٛ ًَۡنٰ ومعو ابن إسحاق  ، وعمى ترك النقل،َءاَت

 وابن فرح.
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القاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن  -4
 سعدان وأبو الزعراء.

  ، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 اِب ٌَ َ َشِديُد ٱّۡكِ ُٙ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ا َسآَءحۡ َٔ ٖۢ َبۡكِد  ِٔ  ِ َث ٱَّللٍّ َٕ ۡل ِٗۡك ٖ ُحَتّدِ َٔ   ڧ١٤َو

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وأبو الزعراء وابن  -2

 سعدان.
 .حده، و المروزي عمى توسط المتصل -3
ُٙ ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ، ومعو أبو الزعراء.، وفويق القصر في المتصلَسآَءحۡ

 ْْۘ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َٖ ٱَّلٍّ ِٔ ًَا َويَۡصَخُروَن  ۡج ٰٜةُ ٱدلَّ ًَ َٖ َزَىُرواْ ٱۡۡلَ ِي َٖ لَِّلٍّ ِ  ُزّي

ًَافي  مى التقميلاألزرق ع -1 ۡج  وحده. في البدل، اإلشباع، و ٱدلَّ
 .أىل التقميل ، ومعوقصر البدلالتقميل، و العتقي عمى  -2
 وحده. في البدل، األزرق عمى الفتح، واإلشباع -3
 .عمى الفتح، وقصر البدل، ومعو أىل الفتح األصبياني -4

 ِِۗث َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡيٰ ٓۡ يَ ُٛ َٜۡر اْ وَ ٜۡ ٌَ َٖ ٱتٍّ ِي  َوٱَّلٍّ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمع، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم  -2

 يََشآُء ةَِنرۡيِ ِضَصاٖب ٖ َٔ ُ يَۡرُزُق    ڨ١٤َوٱَّللٍّ

 .العتقيعمى االشباع، ومعو  األزرق -1
 .، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
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 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 ُ ٗث َنِٰضَدٗة َذَتَكَد ٱَّللٍّ ٍّٔ ُ
َٖ ََكَن ٱنلٍّاُس أ ًِّـۧ َٓ ٱنلٍّبِ َُِتَٰب ةِٱۡۡلَّيِ ِِلَۡطُس ّۡ ُٓ ٱ ُٛ َك َٔ َٗزَل 

َ
َٖ َوأ ِ٘ذرِي ُٔ َٖ َو ِي بَّۡشِ ُٔ

ٜاْ ذًِِِٙۙ  ا ٱۡخَخَُْى َٕ  َبنۡيَ ٱنلٍّاِس ذًِ

 .ئِيَ يبِ انلَّ قرأ اإلمام نافع باليمز، ومع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل،  ،ئِيَ يبِ انلَّ عمى اليمز في  األزرق  -1 ي البدل، ومعو العتقي ف )تشق(مع وا 
 .عمى قصر البدل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡۖ ۡٓ ُٛ َ٘ ًَۢا ةَۡح ًَِّنُٰج َبۡن ُٓ ٱۡۡلَ ُٛ ا َسآَءۡت َٔ ٖۢ َبۡكِد  ٜهُ ِٔ وحُ
ُ
َٖ أ ِي ا ٱۡخَخََْه ذًِِٙ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ َٔ  َو

 .عمى قصر البدل عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقيو  ي البدل،ف )تشق(عمى األزرق  -1
وأبو الزعراء وابن ، ومعو الباقون عدا المروزي صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2

 سعدان.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ُٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٛ  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت

 ۗٱۡۡلَّيِ بِإِۡذِِٗٙۦ َٖ ِٔ ٜاْ ذًِِٙ  ا ٱۡخَخَُْى َٕ ِ ٜاْ ل ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُ ٱَّلٍّ َدى ٱَّللٍّ َٛ  َذ

 .ومعو الكل عمى قصر البدل، في البدل )تشق(عمى  األزرق -1

 ۡصخًٌٍَِم َّٔ ٖ يََشآُء إََِلٰ ِضَرٰٖط  َٔ ِدي  ۡٛ ُ َح   ک١٤َوٱَّللٍّ

 .يََشآُء إََِلٰ  في وىو المقروء بوقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا،  البيان:

 .ومعو العتقيالمتصل،  إشباعب األزرق -1
 .ومعو الباقون عدا المروزي، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
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 .المروزي عمى التوسط في المتصل، وحده -3

 ِۖ ِٖٔ َرۡتُِْس اْ  ٜۡ َٖ َخَْ ِي ُِ ٱَّلٍّ َر ٍّٔ حُِسٓ 
ۡ
ا يَأ ٍّٕ َ ٍَّ٘ث َول ٜاْ ٱۡۡلَ ن حَۡدُخُْ

َ
ٓۡ أ ۡم َضِصۡبُخ

َ
 أ

حُِسٓبدال في ، واإلالصمة شباعإعمى  األزرق -1
ۡ
 .، ومعو العتقييَأ

 ، وحده.واإلبدالالصمة، األصبياني عمى قصر  -2
 .، وتحقيق اليمز، ومعو ابن إسحاق وابن فرحعمى صمة ميم الجمع الحمواني -3
 .ان وأبو الزعراءالمروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو القاضي وابن سعد -4

 

 ٰ ٜاْ َضِتٍّ ُ آُء َوُزلۡزِل ٍّ َشآُء َوٱلَّضٍّ
ۡ
ُٓ ٱۡۡلَأ ُٛ ۡخ صٍّ َٜل  ٍّٔ ٌُ ِۗ َح َِتٰ َٗۡۡصُ ٱَّللٍّ َٔ ۥ  ُٙ َك َٔ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي  ٱلرٍُّشُٜل َوٱَّلٍّ

 .ُْل قُ حَ نافع برفع الالم في اإلمام  أقر : بيانال

، ومعو العتقي َيَت في  والتقميلالبدل،  شباع في المتصل، و)تشق( فيزرق عمى اإلاأل -1
 .عمى قصر البدل

 .، وحدهَيَت في  والفتحالبدل،  شباع في المتصل، و)تشق( فيى اإلزرق عماأل -2
َشآءُ واإلبدال في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3

ۡ
 .، وحدهوالفتح ،ٱۡۡلَأ

 ، وحده.، والفتحتوسط المتصلتحقيق اليمز، و المروزي عمى  -4
 .ابن إسحاق وابن فرح، والفتح، ومعو الجمال عمى فويق القصر في المتصل -5
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.المتصل، والتقميل فويق القصر فيأبو عون عمى  -6

 ًَرِيٞب ِ ََّلٓ إِنٍّ َٗۡۡصَ ٱَّللٍّ
َ
 ڪ١٤خ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده.  -3
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 َٜۡۖن ٌُ اَذا يُ٘ىِ َٔ  ٍَ  يَۡصـََُْٜٔٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡ ًَۡربنَِي َوٱِۡلََتَٰۡمٰ َوٱل
َ
ِٖ َوٱِۡل يۡ دِٰلَ ـَ ْۡ ِ ٖۡ َخرۡيٖ وَْ ِ ّٔ ُخٓ  ٌۡ َٗى

َ
آ أ َٔ  ِۡ ًُ ِۗ ِِ بًِ ِٖ ٱلصٍّ ُِنِي َوٱةۡ َسٰ َٕ

 

ًَۡربنِيَ عمى االشباع في المنفصل، والنقل في  األزرق -1 َ
، ومعو َوٱِۡلََتَٰۡمٰ في  ، والتقميلَوٱِۡل

 .العتقي
 ، وحده.، والفتحعمى االشباع في المنفصل، والنقل األزرق -2
 ، وحده .، والفتح، والنقلعمى قصر المنفصل األصبياني -3
 .، والفتح، وحده، وترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 .ابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعو، وسكون ميم الجمع، والتقميلعمى قصر المنفصل القاضي -5
 ، ومعو ابن فرح.صل، وصمة ميم الجمع، والفتحالجمال عمى قصر المنف -6
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -7
ٖۡ َخرۡيٖ ، واإلخفاء في المنفصل، وصمة ميم الجمع، والفتحابن إسحاق عمى قصر  -8 ِ ّٔ ،

 .وحده
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -9

 ا َٔ ٓٞ َو َ ةِِٙۦ َقًِْ ٖۡ َخرۡيٖ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ِٔ ٜاْ   ګ١٤َتۡىَكُْ

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -1
ٖۡ َخرۡيٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ِٔ. 

 ۡۖ ۡٓ ٍُّّس ۡرهٞ  َُ  َٜ ُٚ ُٓ ٱٌَِّۡخاُل َو ًُۡس خَِب َقَْ َُ
 

َْ وَ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُِ.ومعو العتقي وأبو الزعراء ، 
َْ وَ األصبياني عمى ضم الياء في  -2 ُِ والغنة في ، ۡٓ ٍُّّس ۡرهٞ  َُ

.ومعو ابن إسحاق ، 
 ، ومعو الباقون.َْ ِ  وَ عمى سكون الياء في  المروزي -3
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 ۡۖ ۡٓ َٜ َخرۡيٞ ٍُّّس ُٚ ا َو ًۡـٔٗ ٜاْ َش ُٚ ن حَۡسَر
َ
 وََقََسَٰٓ أ

شباع المنفصل، وتوسط المين الميموزوََقََسَٰٓ  عمى تقميل األزرق -1 في  ثم إشباعو ، وا 
ا ًۡـٔٗ َْ وَ في وضم الياء  ،َش ُِ،  وترقيق الراء في َٞخرۡي.وحده ، 

 .، وحدهما سبق، ولكن بترك المد في المين الميموزالعتقي عمى  -2
 وحده. وما سبق لو، ،فتحالعمى  األزرق -3
َْ وَ ، وقصر المنفصل، وضم الياء في األصبياني عمى الفتح -4 ُِ،  وترك المد في المين

ٓۡ والغنة في  الميموز،  ، ومعو ابن إسحاق.َخرۡيٞ ٍُّّس
 .الجمال وابن فرح، ومعو َْ ِ  وَ  المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الياء -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
 سعدان.ابن و  القاضي ، ومعوَْ ِ  وَ أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وسكون الياء  -7
َْ وَ في ، وضم الياء أبو الزعراء عمى التقميل -8 ُِ.وحده ، 

 ۚ ۡٓ ٍُّّس  ٞ َٜ َۡشّ ُٚ ا َو ًۡـٔٗ ٜاْ َش ن َُتِتَّ
َ
 وََقََسَٰٓ أ

شباع المنفصلوََقََسَٰٓ  تقميلعمى  األزرق -1 في  ثم إشباعو ، وتوسط المين الميموز، وا 
ا ًۡـٔٗ َْ وَ في وضم الياء ، َش ُِوحده ،. 

 .سبق، ولكن بترك المد في المين الميموز، وحدهما عمى العتقي  -2
 .، وحدهوما سبق لو، فتحالعمى  األزرق -3
َْ وَ ، وقصر المنفصل، وضم الياء في األصبياني عمى الفتح -4 ُِ والغنة في ، ۡٓ ٍُّّس  ٞ ، َۡشّ

 ومعو ابن إسحاق .
 والجمال.، ومعو ابن فرح َْ ِ  وَ ، وسكون الياء لمروزي عمى الفتح، وقصر المنفصلا -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
 .، ومعو ابن سعدان والقاضيَْ ِ  وَ  أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وسكون الياء -7
َْ وَ  أبو الزعراء عمى التقميل، وضم الياء -8 ُِ.وحده ، 
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 َٜن ُٕ ٓۡ ََّل َتۡكَْ ُٗخ
َ
ُٓ َوأ ُ َحۡكَْ   ڬ١٤َوٱَّللٍّ

 أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو -1
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ِِٙۖ رِ ٱۡۡلََراِم ًَِخاٖل ذًِ ۡٛ ِٖ ٱلشٍّ ٍَ َق  يَۡصـََُْٜٔٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞۚترِي ََ ِۡ ًَِخاٞل ذًِِٙ  ًُ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِۚ ۡزَۡبُ ِقَ٘د ٱَّللٍّ
َ
ُٙ أ ۡ٘ ِٔ ِِْٙۦ  ۡٚ َ

ۡصِشِد ٱۡۡلََراِم ِإَوۡخَراُج أ َٕ ۡ ِ َوُكۡىُرۢ ةِِٙۦ َوٱل ِِ ٱَّللٍّ  َوَضدٌّ َقٖ َشبًِ

 .، ومعو العتقيِإَوۡخَراجُ  في راءالترقيق األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِۗ ِِ ۡخ ٌَ َٖ ٱّۡ ۡزَۡبُ ِٔ
َ
َُ٘ث أ ّۡىِۡخ  َوٱ

 .ومعو الكل األزرق، -1

 ْۚ ٜا ٓۡ إِِن ٱۡشخََطُٰك ٓۡ َقٖ دِيُِ٘س وُك ٰ يَُردَّ ٓۡ َضِتٍّ  َوََّل يََزالَُٜن يَُؼٰخَُُِْٜٗس

ٓۡ إِنِ  فيصمة الاألزرق عمى إشباع  -1  ، ومعو العتقي.دِيُِ٘س
 .، ومعو أبو عوناألصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.عمى سكون ميم الجمعالمروزي  -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.مى صمة ميم الجمعالجمال ع -4

 ًََا َوٱٓأۡلِخر ۡج ٓۡ ِِف ٱدلَّ ُٛ ۡقَؿُْٰ
َ
ٍَ َضتَِؽۡج أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َٜ ََكوِرٞ وَأ ُٚ ۡج َو ُٕ ًَ ٓۡ َقٖ دِيِِ٘ٙۦ َذ ُِٔ٘س ٖ يَۡرحَِدۡد  َٔ  ةِِۖ َو
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َْ لياء في األزرق عمى ضم ا -1 ُِ ، واإلشباع في المتصل ، ََكوِرٞ ، وترقيق الراء في َو
ٓۡ والنقل في  ُٛ ۡقَؿُْٰ

َ
ًَافي  ، والتقميلَضتَِؽۡج أ ۡج ِ ، والنقل في ٱدلَّ  مع )تشق( في َوٱٓأۡلِخَرة

 .، ومعو العتقي عمى قصر البدلالبدل، ومع ترقيق الراء
 وحده. وما سبق لو، ،الفتحاألزرق عمى  -2
، ، والفتح، والنقليق القصر في المتصلاألصبياني عمى ضم الياء، وتفخيم الراء، وفو  -3

 .وحده
َْ ضم الياء في أبو الزعراء عمى  -4 ُِ  وحده. ،والتقميل ،َو
ِ  ، وسكون الياء المروزي عمى توسط المتصل -5  وحده.والفتح، ، َْ َو
 القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى سكون ميم الجمع، وسكون الياء، والتقميل، ومعو  -6
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، وسكون الياء، والفتح، ومعو ابن فرح. -7
 .، وحدهوالفتح، وضم الياء، ، والصمةابن إسحاق عمى فويق القصر في المتصل -8

 ِِۖۡضَحُٰب ٱنلٍّار
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 َوأ

 ، ومعو العتقي.ٱنلٍّارِ ، والتقميل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 ، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.، والفتحصبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 ، ومعو القاضي وأبو الزعراء وابن سعدان.صل، والتقميلأبو عون عمى فويق القصر في المت -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 وَن ا َخِِٰلُ َٛ ٓۡ ذًِ   ڭ١٤ُٚ

 .ومعو أىل اإلسكانعمى سكون ميم الجمع، األزرق  -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ِۚ ٍَ يَرُۡسَٜن رَۡۡحََج ٱَّللٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ِ أ ِِ ٱَّللٍّ ُدواْ ِِف َشبًِ َٛ اَسُرواْ َوَجٰ َٚ  َٖ ِي ٜاْ َوٱَّلٍّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل -1  .األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 .، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
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 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

 ٞٓ ُ َدُىٜرٞ رٍِّضً   ڮ١٤َوٱَّللٍّ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٓٞ األصبياني بالغنة في  -2  ، وحده.َدُىٜرٞ رٍِّضً

 

 ِِۖحِۡۡس َٕ ۡ رِ َوٱل ٕۡ ِٖ ٱۡۡلَ ٍَ َق  ۞يَۡصـََُْٜٔٗ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۗا َٕ ِٛ ۡىكِ ۡزَۡبُ ِٖٔ جٍّ
َ
آ أ َٕ ُٛ ُٕ ٍّ٘اِس ِإَوۡث َنٰىُِف لِْ َٔ ترِيٞ َو ََ  ٞٓ آ إِذۡ َٕ ِٛ ِۡ ذًِ ًُ 

ترِيٞ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وترقيق الراء في  -1 ََ
ومعو العتقي ،. 

 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٜۡۖن ٌُ اَذا يُ٘ىِ َٔ  ٍَ  َويَۡصـََُْٜٔٗ

   ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۗ َٜ َّۡكۡى ِِ ٱ ًُ 

   ، ومعو الكل.األزرق -1

 ُروَن ٍُّ ٓۡ َتَخَى ٍُّْس ُٓ ٱٓأۡلَيِٰج ََّك ُ َُّس ُ ٱَّللٍّ ٍَ يُبنَّيِ ِ َذٰل    گ١٤ََ

عمى قصر  البدل، ومعو العتقي واألصبياني و)تشق( في، ٱٓأۡلَيِٰج األزرق عمى النقل في  -1
 .البدل
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 .ترك النقل، ومعو أىل اإلسكان المروزي عمى -2
 الحمواني عمى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3

 ًَِِۗا َوٱٓأۡلِخَرة ۡج  ِِف ٱدلَّ

ًَافي  األزرق عمى التقميل -1 ۡج مع )تشق( في البدل، وترقيق الراء،  َوٱٓأۡلِخَرةِِۗ ، والنقل في ٱدلَّ
 .ومعو العتقي عمى قصر البدل

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعووتفخيم الراء،  وترك النقل، ،أبو عون عمى التقميل -2
 .وحده وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 ، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.النقلالمروزي عمى الفتح، وترك  -5

 ِۖ ِٖ ٱِۡلََتَٰۡمٰ ٍَ َق  َويَۡصـََُْٜٔٗ

 ، ومعو أىل التقميل.ٱِۡلََتَٰۡمٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 ، ومعو أىل الفتح.ٱِۡلََتَٰۡمٰ األزرق عمى الفتح في  -2

 ۡۖ ٓۡ َخرۡيٞ ُٛ ٍّ ِۡ إِۡضََلٞح ل ًُ 

ِۡ إِۡضََلحٞ األزرق عمى النقل في  -1 ًُ وتغميظ الالم في ، ٞإِۡضََلحومعو العتقي ،. 
ٓۡ والغنة في األصبياني عمى النقل، وترك التغميظ،  -2 ُٛ ٍّ  ، وحده.إِۡضََلٞح ل
ابن سعدان وأبو و  أبو عون وسكون ميم الجمع، ومعووترك الغنة، المروزي عمى ترك النقل،  -3

 .لزعراء والقاضيا
 ابن فرح.الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -4
 والصمة، وحده. ،ابن إسحاق عمى الغنة -5

 ۚ ۡٓ ُُٰٗس ـَ ٓۡ وَإِۡخ ُٚ  ِإَون َُتَاُِّؽٜ

 ، ومعو أىل اإلسكان.ميم الجمع األزرق عمى سكون -1
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 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ِۙۡطِِْص ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ۡىِصَد  ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُ َحۡكَْ  َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 

 ۚ ۡٓ ََ٘خُس ۡخ
َ
ُ َِل ٜۡ َشآَء ٱَّللٍّ َ  َول

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َشاءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٞٓ ًُِ َ َقزِيٌز َض   ڰ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۚ ٍّٖ ٰ يُۡؤِٔ ُٕۡۡشَِكِٰج َضِتٍّ ۡ ٜاْ ٱل ُُِط  َوََّل حَ٘

ۚ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٍّٖ ِٔ  .، ومعو العتقي واألصبيانييُۡؤ
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۗ ۡٓ ۡقَشَتۡخُس
َ
ٜۡ أ َ ۡۡشَِكثٖ َول َّٔ  ِٖ ّٔ ٌَ٘ث َخرۡيٞ  ِٔ ۡؤ َّٔ ثٞ  َٔ َ

 َوَِل

ََثٌ مُ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٓۡ ، وترقيق الراء، والنقل في ْؤِي ۡقَشَتۡخُس
َ
ٜۡ أ َ ، ومعو َول

 العتقي.
 ، وحده.الراء، والنقل ، وتفخيماألصبياني عمى اإلبدال -2
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 .عدا ابن إسحاقالمروزي عمى تحقيق اليمز، وترك النقل، ومعو الباقون  -3
ٌَ٘ث َخرۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ِٔ ۡؤ َّٔ

وحده ،. 

 ْۚ ٜا ُ٘ ِٔ ٰ يُۡؤ ۡۡشِكنَِي َضِتٍّ ُٕ ۡ ٜاْ ٱل ُُِط  َوََّل حُ٘

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٜا ُ٘ ِٔ  ، ومعو العتقي واألصبياني.يُۡؤ
 اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق  -2

 ۗ ۡٓ ۡقَشَتُس
َ
ٜۡ أ َ ۡۡشِٖك َول َّٔ  ِٖ ّٔ ٌٖ َخرۡيٞ  ِٔ ۡؤ َّٔ  َوََّكۡتٞد 

ٌٖ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ِٔ ۡؤ َّٔ
 وترقيق الراء، والنقل في ، ۗ ۡٓ ۡقَشَتُس

َ
ٜۡ أ َ ، ومعو َول

 العتقي.
 وحده.والنقل، تفخيم الراء، اإلبدال، و  األصبياني عمى -2
 .عدا ابن إسحاقالمروزي عمى تحقيق اليمز، وترك النقل، ومعو الباقون  -3
ٌٖ َخرۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ِٔ ۡؤ َّٔ

.وحده ، 

 ِِۖيَۡدُقَٜن إََِل ٱنلٍّار ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 ، ومعو العتقي.انلَّارِ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، والتقميل في  -1
، ومعو الجمال وابن إسحاق انلَّارِ ، والفتح في المتصلصبياني عمى فويق القصر في األ -2

 .ن فرحواب
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل -3
 .وحده والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ۡۡنىَِرةِ بِإِۡذِِٗٙۖۦ َٕ ۡ ٍّ٘ثِ َوٱل ٜٓاْ إََِل ٱۡۡلَ ُ يَۡدُق  َوٱَّللٍّ

ِ صل، وترقيق الراء في المنفاألزرق عمى اإلشباع في  -1 ۡنىَِرة َٕ ۡ  ، ومعو العتقي.َوٱل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ُروَن ٍَّ ٓۡ َحَخَذ ُٛ ٍّْ ٍّ٘اِس ََّك ُ َءاَيٰخِِٙۦ لِْ   ڱ١٤َوُيبنَّيِ

عمى  ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانوسك، َءاَيٰخِِٙۦ البدل في )تشق(األزرق عمى  -1
 .قصر البدل

 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِِۖطًِظ َٕ ۡ ِٖ ٱل ٍَ َق  َويَۡصـََُْٜٔٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِۖطًِظ َٕ ۡ ٜاْ ٱّّجَِصآَء ِِف ٱل ُ ٗذى وَٱۡخََتِل
َ
َٜ أ ُٚ  ِۡ ًُ  

 ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المتصل،  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡۖۡرَن ُٛ ٰ َحۡؽ ٍّٖ َضِتٍّ ُٚ َرُبٜ ٌۡ  َوََّل َت

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۚ ُ ُٓ ٱَّللٍّ َمَرُك
َ
ًُۡد أ ٖۡ َض ِٔ  ٍّٖ ُٚ حُٜ

ۡ
ۡرَن وَد ٍّٛ  وَإَِذا َتَؽ

ٍّٖ في  األزرق عمى اإلبدال -1 ُٚ حُٜ
ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.وَد

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٖ ِرِي ّٛ َخَؽ ُٕ ۡ ٰبنَِي َويُِطبَّ ٱل ٍـّ َ ُُيِبَّ ٱّلٍّ   ڲ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 

 ۡۖ ۡٓ ٰ ِشۡئُخ ّنٍّ
َ
ٓۡ خ ٜاْ َضۡرذَُس حُ

ۡ
ٓۡ وَد ٍُّّس ٓۡ َضۡرٞث   نَِصآؤُُز
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ْ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، واإلبدال في  -1 ٜا حُ
ۡ
شباع وَد ، والتقميل في الصمة، وا 

 ٰ ّنٍّ
َ
 ، ومعو العتقي.خ

 .وحده وما سبق لو، ،الفتحاألزرق عمى  -2
ٓۡ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3 ٍُّّس واإلبدال في  ،َضۡرٞث 

 ْ ٜا حُ
ۡ
ٓۡ  ،وَد ّنَّ ، والفتح في الصمة، وقصر ِشۡئُخ

َ
 ، وحده.أ

ٰ أبو عون عمى تحقيق اليمز، والصمة في  -4 ّنٍّ
َ
ٓۡ خ  .، وحدهل، والتقميَضۡرذَُس

 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.، والتقميلالقاضي عمى سكون ميم الجمع -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
 .، ومعو ابن فرح، والفتحالجمال عمى صمة ميم الجمع -7
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -8

 ۚ ۡٓ ُٗىِصُس
َ
ٜاْ ِِل ُم  َوًَّدِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٜۗه ٌُ ٰ َؾ َّٔ ٍُّٗسٓ 
َ
ٜٓاْ خ ُٕ َ َوٱۡقَْ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ  َوٱتٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن -2

 المروزي.
 ، وبصمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى قصر المنفصل -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِٔ٘نَِي ۡؤ ُٕ ۡ ِ ٱل   ڳ١٤َوبَّۡشِ

ِٔ٘نِيَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ۡؤ ُٕ ۡ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱل
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ِٜۙاْ َبنۡيَ ٱنلٍّاِس ٜاْ َوحُۡطُِْط ٌُ واْ َوَتخٍّ ن َتَۡبَّ
َ
ٓۡ أ يَۡؿُِٰ٘س

َ
َ ُقۡرَعٗث ِّلِ ٜاْ ٱَّللٍّ  َوََّل ََتَۡكُْ

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع -2
 .ابن فرح، ومعو عمى صمة ميم الجمع الحمواني -3
 األصبياني عمى الغنة في  -4

َ
ٓۡ أ يَۡؿُِٰ٘س

َ
 .، ومعو ابن إسحاققصر الصمة ع، منُقۡرَعٗث ِّلِ

 ٞٓ ًٌِٕف َقًِْ ُ َش   ڴ١٤َوٱَّللٍّ

 .و الكلاألزرق، ومع -1

 ۗ ۡٓ َصَتۡج ًُُُْٜبُس ََ ا  َٕ ِ ٓۡ َوَلِٰسٖ يَُؤاِخُذُزٓ ة يَۡؿُِٰ٘س
َ
ٍّْۡنِٜ ِِفٓ خ ُ ةِٱل ُٓ ٱَّللٍّ  َّلٍّ يَُؤاِخُذُز

 ، ومعو العتقي.، واإلشباع في المنفصليَُؤاِخُذُكىُ األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، وحده.، وقصر المنفصليَُؤاِخُذُكىُ األصبياني عمى اإلبدال في  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.ى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمعالمروزي عم -4
 ، ومعو أىل الصمة.، وصمة ميم الجمعالمنفصلالجمال عمى قصر  -5

  ٞٓ ُ َدُىٌٜر َضًِْ   ڵ١٤َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖۖر ُٛ ۡش
َ
ۡرَبَكثِ أ

َ
ٓۡ حََربَُّص أ ِٛ ِ ِٖٔ نَِّصآن َٖ يُۡؤلَُٜن  ي ِ َِّّّلٍّ

 

 ، واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي.يُۡؤلُٜنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بدالاألصبياني عمى اإل -2
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده -3
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -4
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 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى سكون ميم الجمع -5

 ٞٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضً  ڶ١٤وَإِن وَآُءو وَإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .ع المتصل، وعمى )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلعمى إشبا األزرق -1
ٓٞ ، والغنة في صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2  .، وحدهَدُىٜرٞ رٍِّضً
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك الغنة -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4

  ٞٓ ًٌِٕف َقًِْ َ َش َؾَٰي وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٜاْ ٱّؽٍّ   ڷ١٤ِإَوۡن َقَزُم

َؾٰيَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1  .، وحدهٱّؽٍّ
 ، ومعو الباقون.العتقي عمى ترك التغميظ -2

 ِۙ ٍّٖ ذََؾَٰرَث ًُُروٓءٖ ُٗىِصِٛ
َ
َٖ ةِأ بٍّۡط ٍَّْؼُٰج َحََتَ َؽ ُٕ ۡ  َوٱل

ٍَّْؼُٰج األزرق عمى التغميظ في الالم في  -1 َؽ ُٕ ۡ  ، واإلشباع في المتصل، وحده.َوٱل
شباع المتصل، وحده.العتقي عمى ترك التغميظ -2  ، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4

 ِِٜۡم ٱٓأۡلخ ِ َوٱِۡلَ ٍّٖ ةِٱَّللٍّ ِٔ ٍّٖ يُۡؤ ٍّٖ إِن ُز ِٛ رَۡضاِم
َ
ُ ِِفٓ أ ا َخََْي ٱَّللٍّ َٔ  َٖ ٕۡ ن يَۡسُخ

َ
ٍّٖ أ ُٛ َ َِّ ل ِۙ َوََّل َُيِ  رِ

ٍّٖ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، واإلبدال في  -1 ِۙ ، والنقل في يُۡؤِٔ  واإلشباع ،ٱٓأۡلِخرِ
 وحده في البدل،

 .، وحدهقصر البدل ولكن معسبق، ما  العتقي عمى -2
 ، وحده.بياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، والنقلاألص -3
 .اقونالمروزي عمى قصر المنفصل، وعمى تحقيق اليمز، وترك النقل، ومعو الب -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 َۚراُدٓواْ إِۡضَؾٰٗطا
َ
ٍَ إِۡن أ ِ ٍّٖ ِِف َذٰل َضيَّ ةَِرّدِِٚ

َ
ٍّٖ أ ُٛ  َوُبُكَّٜلُ

ْ األزرق عمى النقل في  -1 َراُدٓوا
َ
، وعمى اإلشباع في المنفصل، وتغميظ الالم في إِۡن أ

إِۡضَؾٰٗطا.ومعو العتقي ، 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
  .وتوسط المنفصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ِۙۡكُروِف َٕ ۡ ٍّٖ ةِٱل ِٛ ًۡ ِي َقَْ ُِ ٱَّلٍّ ِٔۡر  ٍّٖ ُٛ َ  َول

 .زرق، ومعو الكلاأل -1

 َٞۗدرََسث ٍّٖ ِٛ ًۡ  َولِْرَِّساِل َقَْ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٌٓ ًُِ ُ َقزِيٌز َض   ڸ١٤َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖحَاِن َؾُٰي َمرٍّ  ٱّؽٍّ

َؾٰيُ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1  .، وحدهٱّؽٍّ
 .، ومعو الباقونالعتقي عمى ترك التغميظ -2

 ِۗ ٖٖ ۡو تَۡۡسِيُصۢ بِإِۡضَسٰ
َ
ۡكُروٍف أ َٕ ِ  وَإِۡمَصاُكۢ ة

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ۡكُروٍف أ َٕ ِ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ة

 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -2

 ِۡۖ ا ُضُدوَد ٱَّللٍّ َٕ َّلٍّ يًٌُِ
َ
ن َُيَاوَآ خ

َ
ٓ أ ًۡـًٔا إَِّلٍّ ٍّٖ َش ُٚ ٜ ُٕ آ َءاحَحۡخُ ٍّٕ ُخُذواْ مِ

ۡ
ن حَأ

َ
ٓۡ أ َِّ َُّس   َوََّل َُيِ
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نعمى إشباع الصمة في  األزرق -1
َ
ٓۡ أ ْ ، واإلبدال في َُّس ُخُذوا

ۡ
شباع المنفصل، و حَأ ، ا 

ًۡـًٔاو)تشق( في البدل، وتوسط ثم إشباع  ٓ ، والنقل في َش ًۡـًٔا إَِّلٍّ  .وحده، َش
 .وحده ،ما سبق، ولكن مع ترك المد في المين الميموزالعتقي عمى  -2
ّلَّ ، والغنة في النقل، وقصر المنفصل، و ، واإلبدالاألصبياني عمى قصر الصمة -3

َ
 .، وحدهأ

 .ز، وترك النقل، ومعو ابن فرحالمنفصل، وتحقيق اليم، وقصر عمى صمة الميم الحمواني -4
ّلَّ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في -5

َ
  .، وحدهأ

 .وحده وترك الغنة، سكون ميم الجمع، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -6
 .ى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عم -7

 ا َٕ َّلٍّ يًٌُِ
َ
ٓۡ خ ا ٱۡذَخَدۡت ةِِٙۦۗ وَإِۡن ِخۡىُخ َٕ ا ذًِ َٕ ِٛ ًۡ َ٘اَح َقَْ ِ وَََل ُس  ُضُدوَد ٱَّللٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
ّلَّ األصبياني عمى الصمة مع القصر، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.أ

 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو ابن فرح. -3
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -4
ّلَّ الغنة في ابن إسحاق عمى  -5

َ
ٓۡ واإلخفاء في  ،أ  ، وحده.وَإِۡن ِخۡىُخ

  ۚا َٚ ِ وَََل َتۡكخَُدو ٍَ ُضُدوُد ٱَّللٍّ ْۡ ِ  ح

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٜن ُٕ ِْٰ ُٓ ٱّظٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ِ وَأ ٖ َحَخَكدٍّ ُضُدوَد ٱَّللٍّ َٔ   ڹ١٤َو

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۗۥ َُِص َزوًۡسا َدرۡيَهُ ٰ حَ٘ ٖۢ َبۡكُد َضِتٍّ َِّ ََلُۥ ِٔ ا وَََل ََتِ َٛ ٌَ ٍّْ  وَإِن َؼ
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ااألزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َّ  ، وحده.َدرۡيَهُۥ، وترقيق الراء في َظوََّق
 ، وحده.عمى ترك التغميظ، وترقيق الراء العتقي -2
 ، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق.األصبياني عمى تفخيم الراء -3
 ، وحده.َزوًۡسا َدرۡيَهُۥابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4

  ِۗ ا ُضُدوَد ٱَّللٍّ َٕ ن يًٌُِ
َ
ٍّ٘آ أ ن َحََتَاَسَكآ إِن َؿ

َ
آ أ َٕ ًِٛۡ َ٘اَح َقَْ ا وَََل ُس َٛ ٌَ ٍّْ  وَإِن َؼ

ااألزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َّ  ، واإلشباع في المنفصل، وحده.َظوََّق
االعتقي عمى ترك تغميظ الالم في  -2 َّ  .، واإلشباع في المنفصل، وحدهَظوََّق
 مى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني ع -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4

 َٜن ُٕ ٖم َحۡكَْ ٜۡ ٌَ ا ِّ َٛ ُ٘ ِ ًّ ِ يُبَ ٍَ ُضُدوُد ٱَّللٍّ ْۡ ِ   ں١٤َوح

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِۙۡكُروٖف َٕ ِ ٍّٖ ة ُٚ ۡو ََسُِّضٜ
َ
ۡكُروٍف أ َٕ ِ ٍّٖ ة ُٚ ٜ ُُ ۡمِص

َ
ٍّٖ وَأ ُٛ َسَْ

َ
َٖ أ ُٓ ٱّجَِّصآَء َذَتَْۡن ُخ ٌۡ ٍّْ  ِإَوَذا َؼ

ُٓ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ُخ ٌۡ ٍّْ ۡكُروٍف ، والنقل في ، وعمى اإلشباع في المتصلَؼ َٕ ِ ة
وۡ 

َ
 .، وحدهأ

 ، وحده.وعمى اإلشباع في المتصل، والنقل ،العتقي عمى ترك تغميظ الالم -2
 ، وحده.مى فويق القصر في المتصل، والنقلاألصبياني ع -3
 .، ومعو الباقون عدا المروزيعمى ترك النقل الحمواني -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ْۚ َۡكَخُدوا اٗرا ّّلِ ٍّٖ ِِضَ ُٚ ٜ ُُ ِص ٕۡ  َوََّل ُت

 إسحاق.األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن  -1
ْ األصبياني عمى الغنة في  -2 َۡكَخُدوا اٗرا ّّلِ  ، ومعو ابن إسحاق.ِِضَ
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 ۚۥ ُٙ َٓ َجۡىَص ۡد َؿَْ ٌَ ٍَ َذ ِ ِۡ َذٰل ٖ َحۡىَك َٔ  َو

َٓ م الدال في الظاء ادغبإورش والحمواني قرأ اإلمام  البيان: ۡد َؿَْ ٌَ  .َذ

 وحده. ،َظوَىَ ، وتغميظ الالم في وَىَ َفَقد ظَّ األزرق عمى اإلدغام  -1
 ، ومعو األصبياني والحمواني.َظوَىَ ، وترك تغميظ الالم في العتقي عمى اإلدغام -2
َٓ المروزي عمى اإلظيار في  -3 ۡد َؿَْ ٌَ  ، ومعو الباقون.َذ

  ِ ُزٗوۚا َوََّل َتخٍِّخُذٓواْ َءاَيِٰج ٱَّللٍّ ُٚ
 

زُ  اإلمام نافع باليمز في قرأ البيان: ُِ ً ، ولمجميع عدا إسماعيل ضم الزاي، وإلسماعيل ؤا
 .سكان الزايإ

ُزؤاً البدل، وقراءة  ق عمى اإلشباع في المنفصل ، و)تشق( فياألزر  -1 ُِعمى  ، ومعو العتقي
 .قصر البدل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا إسماعيل والمروزي بخمف. -2
ز  إسماعيل عمى قصر المنفصل، وقراءة  -3 ُِ ً  ، وحده.ؤا
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُِۚسٓ ةِٙۦ ـُ ثِ يَكِ َٕ ُۡ َُِتِٰب َوٱۡۡلِ َٖ ٱّۡ ِ ّٔ ًُۡسٓ  َٗزَل َقَْ
َ
آ أ َٔ ٓۡ َو ًُۡس ِ َقَْ َج ٱَّللٍّ َٕ ُرواْ ِٗۡك َُ  َوٱۡذ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
بخمف عن  اإلسكاناألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل  -2

 .المروزي
َٖ أبو عون عمى الصمة في  -3 ِ ّٔ ًُۡسٓ   ، وحده.َقَْ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ، ومعو أىل الصمة.مى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصلالجمال ع -5
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 ٞٓ ٍء َقًِْ ِ ََشۡ
ِّ َ ةُِس نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ٜٓاْ أ ُٕ َ َوٱۡقَْ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ  ڻ١٤َوٱتٍّ

ءٍ في المين الميموز في  ثم اإلشباع في المنفصل، والتوسطاألزرق عمى اإلشباع  -1 ، ََشۡ
 وحده.

 وحده.وترك المد في المين الميموز، العتقي عمى اإلشباع في المنفصل،  -2
 .بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

  إِذَا حََرَٰع ٍّٖ ُٛ ۡزَنَٰس
َ
َٖ أ ُِۡط ن يَ٘

َ
ٍّٖ أ ُٚ ٍّٖ وَََل َتۡكُغُْٜ ُٛ َسَْ

َ
َٖ أ ُٓ ٱّّجَِصآَء َذَتَْۡن ُخ ٌۡ ٍّْ ُٛٓ ِإَوَذا َؼ َ٘ اْ ةَۡح ٜۡ

ۡكُروِفِۗ  َٕ ۡ  ةِٱل

ُٓ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ُخ ٌۡ ٍّْ  .، وحده، وعمى اإلشباع في المتصلَؼ
 اإلشباع في المتصل، وحده.، وعمى العتقي عمى ترك تغميظ الالم -2
، وسكون ميم الجمع، ومعو أبو عون والقاضي عمى فويق القصر في المتصل األصبياني -3

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -5

 ُٖ ِٔ ٓۡ يُۡؤ ٖ ََكَن ُِٔ٘س َٔ َٜخُؾ ةِِٙۦ  ٍَ يُ ِ ِٜۡم ٱٓأۡلِخرِِۗ َذٰل ِ َوٱِۡلَ  ةِٱَّللٍّ

ُٖ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ِٔ  وحده. البدل، في مع اإلشباع ٱٓأۡلِخرِ ، والنقل في يُۡؤ
 األصبياني. عمى اإلبدال، والنقل، وقصر البدل، ومعو لعتقيا -2
 .ومعو أىل اإلسكان، روزي عمى تحقيق اليمز وترك النقلالم -3
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4

  ۚ ُر َٛ ۡؼ
َ
ٓۡ َوأ ۡزََكٰ َُّس

َ
ٓۡ أ  َذُِّٰس

ۡزََكٰ ، والتقميل في الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
َ
 ، ومعو العتقي.أ
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 ، وحده.والفتح إشباع الصمة، األزرق عمى -2
ۡزََكٰ األصبياني عمى قصر الصمة في  -3

َ
ٓۡ أ  ، وحده.، والفتحَذُِّٰس

 ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، عمى الصمة في ميم الجمع، والفتح الجمال -4
ۡزََكٰ أبو عون عمى الصمة في  -5

َ
ٓۡ أ  ، وحده.، والتقميلَذُِّٰس

 ، وحده.والفتح ،المروزي عمى سكون ميم الجمع -6
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.، والتقميلسكون ميم الجمعالقاضي عمى  -7

  َٜن ُٕ ٓۡ ََّل َتۡكَْ ُٗخ
َ
ُٓ َوأ ُ َحۡكَْ   ڼ١٤َوٱَّللٍّ

 .سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى  -1

 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ِۖ ّنَۡيِ ََكمِْنَۡيِ ٜۡ ٍّٖ َض ُٚ ۡوَلَٰد
َ
َٖ أ َِّٰدُٰت يُۡرِعۡك ـَ ّۡ  ۞َوٱ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۚٱلرٍَّعاَقَث ٍّٓ ِ ن يُخ
َ
َراَد أ

َ
ٖۡ أ َٕ ِ  ل

َرادَ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ٖۡ أ َٕ ِ  .العتقي واألصبياني، ومعو ل

 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -2

 ِۙۡكُروِف َٕ ۡ ٍّٖ ةِٱل ُٛ ُت َٜ ٍّٖ َوكِۡص ُٛ لُٜدِ ََلُۥ رِزُۡر ٜۡ َٕ ۡ  َولََعَ ٱل

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۚا َٛ ٍُّْه َجۡىٌس إَِّلٍّ وُۡشَك  ََّل حَُس

 ، ومعو العتقي واألصبياني.َجْفٌس إِّلَّ األزرق عمى النقل في  -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2
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 ِۚۦ دَلِه َٜ ِ ُۥ ة لُٜدٞ َلٍّ ٜۡ ا َوََّل َم َٚ دَلِ َٜ ِ ةُۢ ة  ََّل حَُغٓارٍّ َندِٰلَ

 .لعتقياألزرق، ومعو ا -1
ُۥعمى الغنة في و  عمى فويق القصر في الالزم، األصبياني -2 لُٜدٞ َلٍّ ٜۡ  ، ومعو ابن إسحاق.َم
 ومعو الباقون عدا المروزي.فويق القصر في الالزم،  الحمواني عمى -3
 المروزي عمى توسط المد الالزم، وحده. -4

 ۗ ٍَ ِ ُِ َذٰل ِٔۡر َٜارِِث  ۡ  َولََعَ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۗا َٕ ِٛ ًۡ َ٘اَح َقَْ ا َوتََشاُورٖ وَََل ُس َٕ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َراَدا وَِطاًَّل َقٖ حََراٖض 
َ
 وَإِۡن أ

 .وَِطاًَّل قرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتغميظ ثم الترقيق في  البيان:

َراَدااألزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي.وَِطاًَّل الالم في  غميظ، وتوَإِۡن أ

 واألصبياني.، ومعو العتقي الالم رقيق، وتاألزرق عمى النقل -2
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -3

 ِۗۡكُروِف َٕ ۡ آ َءاحَۡحُخٓ ةِٱل ٍّٔ ُخٓ  ٕۡ ٍّْ ٓۡ إِذَا َش ًُۡس َ٘اَح َقَْ ٓۡ وَََل ُس ۡوَلَٰدُز
َ
ٜٓاْ أ ن تَۡصََتِۡعُك

َ
ٓۡ أ َردتَّ

َ
  ِإَوۡن أ

ٓۡ األزرق عمى النقل في  -1 َردتَّ
َ
شباع المنفصلالصمة، وعمى إشباع ِإَوۡن أ  ، و)تشق( في، وا 

 .عمى قصر البدل البدل، ومعو العتقي
 ، وقصر المنفصل، وحده.قصر الصمةاألصبياني عمى النقل، و  -2
 ، وتوسط المنفصل، وحده.عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي  -3
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -5
ني أبو عون عمى الصمة ف -6

َ
ٓۡ أ َردتَّ

َ
آ  ،أ ٍّٔ ُخٓ  ٕۡ ٍّْ ٓۡ إِذَا َش ًُۡس  .، وحدهَقَْ



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[67] 
 

 َُْٜٞن ةَِطري َٕ ا َتۡك َٕ ِ َ ة نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ َ َوٱۡقَْ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   ڽ١٤َوٱتٍّ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -3

 ۡۖا رٖ وََقۡۡشٗ ُٛ ۡش
َ
ۡرَبَكَث أ

َ
ٍّٖ أ ِٛ ُٗىِص

َ
َٖ ةِأ بٍّۡط ۡزَنٰٗسا َحََتَ

َ
ٓۡ َويََذُروَن أ ُِٔ٘س َن  ٜۡ َٜوٍّ َٖ ُحَخ ِي  َوٱَّلٍّ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ٍّٖ ُٛ َسَْ
َ
َٖ أ ۡكُروِفِۗ  وَإَِذا ةََْۡن َٕ ۡ ٍّٖ ةِٱل ِٛ ُٗىِص

َ
َٖ ِِفٓ أ ْۡ ا َذَك َٕ ٓۡ ذًِ ًُۡس َ٘اَح َقَْ  وَََل ُس

 .إلشباع في المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى ا -1
، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن األصبياني عمى سكون ميم الجمع -2

 المروزي.
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3
 ، ومعو أىل الصمة.، وقصر المنفصلل عمى صمة ميم الجمعالجما -4

 َُْٜٞن َخترِي َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ھ١٤َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 

 ۚ ۡٓ ُٗىِصُس
َ
ٓۡ ِِفٓ أ َ٘جخُ ۡز

َ
ۡو أ

َ
ٖۡ ِخۡؽَتثِ ٱّجَِّصآءِ أ ِٔ ا َقرٍّۡعُخٓ ةِِٙۦ  َٕ ٓۡ ذًِ ًُۡس َ٘اَح َقَْ  َوََّل ُس

وۡ  ياًء فيقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية  :البيان
َ
 .ٱّجَِّصآءِ أ

ٓۡ ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1 َ٘جُخ ۡز
َ
ۡو أ

َ
شباع المنفصل، ومعو أ ، وا 

 العتقي.
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، وقصر المنفصل، ي المتصل، والنقلاألصبياني عمى سكون ميم الجمع، وفويق القصر ف -2
 .وحده

 المروزي.أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  -3
 ، وتوسط المنفصل، وحده.ميم الجمع ، والتوسط في المتصل المروزي عمى سكون -4
 وقصر المنفصل، وحده.ميم الجمع ، والتوسط في المتصل،  المروزي عمى سكون -5
، وقصر المنفصل، ومعو ابن ، وفويق القصر في المتصلالجمع الجمال عمى صمة ميم -6

 .فرح
، وقصر المنفصل، واإلخفاء ق القصر في المتصل، وفويالجمع صمة ميمابن إسحاق عمى  -7

ٖۡ ِخۡؽتَثِ في  ِٔ، .وحده 

 ۚۡكُروٗوا ٍّٔ َّٗل  ٜۡ ٜاْ ًَ ُ ٜل ٌُ ن َت
َ
ٓ أ ا إَِّلٍّ ٍّٖ َِسًّ ُٚ َٜاِقُدو ٍّٖ َوَلِٰسٖ َّلٍّ حُ ُٛ ُروَج َُ ٓۡ َشخَۡذ ٍُّٗس

َ
ُ خ َٓ ٱَّللٍّ  َقِْ

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ا ، والنقل في َِسًّ ٓ َِسًّ ، واإلشباع في المنفصل، ومعو إَِّلٍّ
 العتقي.

، ، وقصر المنفصلوالنقل ،َوَلِٰسٖ َّلٍّ والغنة في األصبياني عمى سكون ميم الجمع،  -2
 .وحده

 وتوسط المنفصل، وحده. وترك الغنة، ، وترك النقل،المروزي عمى سكون ميم الجمع -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 .منفصل، ومعو ابن فرحصمة ميم الجمع، وقصر الالجمال عمى  -5
 ، وحده.والغنة عمى صمة ميم الجمع،ابن إسحاق  -6

 ۚۥ ُٙ َسَْ
َ
َُِتُٰب أ ّۡ ٰ َحۡتَُْل ٱ َدةَ ٱنلََِّّكِح َضِتٍّ ٌۡ ٜاْ ُخ  َوََّل َتۡكزُِم

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ُۚوَٱۡضَذُروه ۡٓ ُٗىِصُس
َ
ا ِِفٓ أ َٔ  ُٓ َ َحۡكَْ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ٜٓاْ أ ُٕ  َوٱۡقَْ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
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األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن  -2
 المروزي.

 الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٞٓ َ َدُىٌٜر َضًِْ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ  ڿ١٤َوٱۡقَْ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۚوَرِيَغٗث ٍّٖ ُٛ َ ٜاْ ل ۡو َتۡىرُِع
َ
ٍّٖ أ ُٚ ٜ صَّ َٕ ٓۡ َت َ ا ل َٔ ُٓ ٱّّجَِصآَء  خُ ٌۡ ٍّْ ٓۡ إِن َؼ ًُۡس َ٘اَح َقَْ  َّلٍّ ُس

ٓۡ إِنصمة في الاألزرق عمى إشباع  -1 ًُۡس ُٓ ، وتغميظ الالم في َقَْ ُخ ٌۡ ٍّْ شباع َؼ ، وا 
 .المتصل، وحده

 وحده. وما سبق لألزرق، العتقي عمى ترك التغميظ، -2
 .أبو عون ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة -3
 ، وحده.ى سكون ميم الجمع، وتوسط المتصلالمروزي عم -4
، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو القاضي عمى سكون ميم الجمع -5

 .الزعراء

 ِٜشِف ُٕ ۡ ٍّٖ لََعَ ٱل ُٚ ّخُِكٜ َٔ َِتِ  ًََدُرهُۥَو ٌۡ ُٕ ۡ ۡكُروِفِۖ  ًََدُرهُۥَولََعَ ٱل َٕ ۡ َتَٰكۢا ةِٱل َٔ
 

 .البإسكان الد ُرهُ قَد   اإلمام نافع: قرأ البيان

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡطِصجنَِي ُٕ ۡ ا لََعَ ٱل ًٌّ   ۀ١٤َض
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 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ن
َ
ٓ أ ٓۡ إَِّلٍّ ا وََرۡعُخ َٔ ٍّٖ وَرِيَغٗث وَِ٘ۡطُه  ُٛ َ ٓۡ ل ٍّٖ َوًَۡد وََرۡعُخ ُٚ ٜ صَّ َٕ ن َت

َ
ِِ أ ِٖٔ َرۡت  ٍّٖ ُٚ ٜ ُٕ ُخ ٌۡ ٍّْ  َحۡكُىَٜن ِإَون َؼ

َدةُ ٱنلََِّّكِحِۙ  ٌۡ ًَِدهِۦ ُخ ِي بِ اْ ٱَّلٍّ َٜ ۡو َحۡكُى
َ
 أ

ٍّٖ األزرق بتغميظ الالم في  -2 ُٚ ٜ ُٕ ُخ ٌۡ شباع الصمة، واإلشباع في المنفصلَؼٍّْ  ، وحده.، وا 
شباع المنفصل،  -3  وحده.وترك التغميظ، العتقي عمى إشباع الصمة، وا 
ٓ في األصبياني عمى قصر الصمة  -4 ٓۡ إَِّلٍّ  ، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون.وََرۡعُخ
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 .أىل اإلسكان، ومعو المروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل -6
 .، ومعو أىل الصمة، وقصر المنفصلالجمال عمى صمة ميم الجمع -7

 ٰۚى َٜ ٌۡ ًَۡرُب لِْخٍّ َ
ٜٓاْ أ ن َتۡكُى

َ
 َوأ

ىٰۚ ، والتقميل في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1 َٜ ٌۡ  ، ومعو العتقي.لِْخٍّ
 .، وحده، والفتحاألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -2
وجو والجمال وابن إسحاق وابن ، ومعو المروزي في والفتح ،األصبياني عمى قصر المنفصل -3

 .فرح
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعو، والتقميلأبو عون عمى قصر المنفصل -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ۡٓۚ َُ٘س َِ ةَۡح ُٜاْ ٱَّۡىۡغ  َوََّل حَجَص

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  َُْٜن ةَِطرٌي َٕ ا َتۡك َٕ ِ َ ة   ہ١٤إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َقِٰ٘تنَِي ِ ٜاْ َّلِلٍّ ُٜۡشَؽٰى َوًُُٜم ۡ ةِ ٱل ٰٜ َْ ِٰت َوٱلطٍّ ـَ َْ ٜاْ لََعَ ٱلطٍّ ـُ   ۂ١٤َحٰىِ

ِ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ة ٰٜ َْ ِٰت َوٱلطٍّ ـَ َْ ُٜۡشؽَ في  ، والتقميلٱلطٍّ ۡ  .ومعو العتقي، ىٰ ٱل
 .وحده، ، والفتحاألزرق عمى تغميظ الالم -2
 .، والفتح، ومعو أىل الفتحاألصبياني عمى ترك التغميظ -3
 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -4

 ۡۖ َتاٗجا َۡ ۡو ُر
َ
ٓۡ وَرَِساًَّل أ  وَإِۡن ِخۡىُخ

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.وَرَِساًَّل أ

 ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون  -2
 .عمى صمة ميم الجمع ، وترك النقل، ومعو ابن فرح الجمال -3
ٓۡ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4  وحده .وعمى صمة ميم الجمع ،، وَإِۡن ِخۡىُخ

 َٜن ُٕ ٜاْ َتۡكَْ ٓۡ حَُسُٜٗ َ ا ل ٍّٔ َُٕسٓ  ٍّْ ا َق َٕ ََ  َ ُرواْ ٱَّللٍّ َُ ٓۡ وَٱۡذ ُِٔ٘خ
َ
  ۃ١٤وَإَِذآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -2

 المروزي.
ًَُكى، وصمة الميم في أبو عون عمى قصر المنفصل -3  .، وحدهايَّ  َعوَّ
 .صمةالجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم الجمع، ومعو أىل ال -4
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -5

 ۡزَنٰٗسا
َ
ٓۡ َويََذُروَن أ ُِٔ٘س َن  ٜۡ َٜوٍّ َٖ ُحَخ ِي ًٍّثٗ َوٱَّلٍّ ِل َدرۡيَ إِۡخَراٖجِۙ  َوِض ٜۡ َتًٰكا إََِل ٱۡۡلَ ٍّٔ  ِٓٛ ۡزَنِٰس

َ
 ِّلِ

 .َوِصيَّثٌ في  بالرفع اإلمام نافعقرأ  البيان:

َتًٰكا إََِل عمى النقل في  األزرق -1 ٍّٔ
 وترقيق الراء في ، َٖدرۡيَ إِۡخَراج.ومعو العتقي ، 
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المروزي عمى ترك النقل، وترك الترقيق، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2
 األصبياني.

َوَِٰجِّىأبو عون عمى الصمة في  -3 ز 
َ
َتًَٰعا ّّلِ  ، وحده.يَّ

َوَِٰجِّى َوِصيَّث  ، والغنة في األصبياني عمى النقل -4 ز 
َ
 .، وحدهّّلِ

 .ابن فرحالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -5
 ، وحده.، والغنةابن إسحاق عمى صمة ميم الجمع -6

 ِۗۡكُروٖف ٍّٔ  ِٖٔ  ٍّٖ ِٛ ُٗىِص
َ
َٖ ِِفٓ أ ْۡ ا َذَك َٔ ٓۡ ِِف  ًُۡس َ٘اَح َقَْ َٖ وَََل ُس  وَإِۡن َخرَۡس

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن األصبياني عمى سكون ميم الجمع -2

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 .، ومعو ابن فرحمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصلالجمال ع -4
َٖ ابن إسحاق عمى الصمة، وقصر المنفصل، واإلخفاء في  -5  ، وحده.وَإِۡن َخرَۡس

 ٞٓ ًُِ ُ َقزِيٌز َض  ۄ١٤َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖۡكُروِف َٕ ۡ َتُٰفۢ ةِٱل َٔ ٍَّْؼِٰج  َؽ ُٕ ْۡ ِ  َول

ِ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ٍَّْؼِٰج َول َؽ ُٕ ْۡ
.وحده ، 

 العتقي عمى ترك التغميظ، ومعو الباقون. -2

 خٌٍّنَِي ُٕ ۡ ا لََعَ ٱل ًٌّ   ۅ١٤َض

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َتۡكٌَُِْٜن ۡٓ ٍُّْس ٓۡ َءاَيٰخِِٙۦ ََّك ُ َُّس ُ ٱَّللٍّ ٍَ يُبنَّيِ ِ َذٰل ََ٢٤٢  

 .البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل ، و)تشق( فيصمةالعمى إشباع  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى الصمة -3
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -4

 

 ٍّٓ ٜاْ ُث ُ ُمٜحُ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ َ اَل ل ٌَ ِٜۡت َذ َٕ ۡ لٌُٜف َضَذَر ٱل
ُ
ٓۡ خ ُٚ ٓۡ َو ٜاْ ِٖٔ دَِيٰرِِٚ َٖ َخرَُس ِي ٓۡ حََر إََِل ٱَّلٍّ َ ل

َ
ۚ ۞خ ۡٓ ُٛ ۡضَيٰ

َ
 أ

ٓۡ األزرق عمى التقميل في  -1 شباع الصمة، و دَِيٰرِِٚ ٓۡ ، والتقميل في ا  ُٛ ۡضَيٰ
َ
 .، ومعو العتقيأ

ٓۡ  األزرق عمى التقميل في -2 شباع في الصمة، والفتح في ، و دَِيٰرِِٚ ٓۡ ا  ُٛ ۡضَيٰ
َ
 ، وحده.أ

ُ في الميم ، وعمى صمة أبو عون عمى التقميل -3 ل
ُ
ٓۡ خ ُٚ  ، وحده.ٌٜف َو

 .ع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجم -4
 ، وحده.، والفتح، وعمى قصر الصمةاألصبياني عمى سكون ميم الجمع -5
 .الفتح، وسكون ميم الجمع، وحده المروزي عمى -6
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع -7

 ُروَن ُُ ۡزََثَ ٱنلٍّاِس ََّل يَۡش
َ
ٍّٖ أ ٍِ لََعَ ٱنلٍّاِس َوَلِٰس و وَۡغ َ ََّلُ   ٢٤٣إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٞٓ ًٌِٕف َقًِْ َ َش نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ ِ َوٱۡقَْ ِِ ٱَّللٍّ ٜاْ ِِف َشبًِ   ٢٤٤َوَقٰخُِْ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 ، ومعو أىل القصر بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3
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 ًَۡر َ رُِض ٱَّللٍّ ٌۡ ِي ُح ٖ َذا ٱَّلٍّ ا ٍّٔ ٗ٘ ۥ ًعا َضَص ُٙ ًَُضٰكَِى ررَِيٗةۚ َذ ََ ۡعَكاٗذا 
َ
ۥٓ أ  ََلُ

 بتخفيف العين وضم الفاء. َفُيَضاِعُفُنافع  اإلمام وقرأ البيان:

ررَِيةٗ اإلشباع في المنفصل، وترقيق الراء في  عمى األزرق -1 ََ
.ومعو العتقي ، 

 عن المروزي. ، ومعو أىل القصر بخمفاألصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء -2
 .ط المنفصل، وحدهالمروزي عمى توس -3

 

 تُِظ ٌۡ ُ َح ُػ َوٱَّللٍّ ُ
  ٢٤٥ِإَوَِلِۡٙ حُرَۡسُكَٜن َوَيۡتط 

 .بالصاد الخالصة ُصُط َوَيت  نافع  اإلمام قرأ البيان:

 ، ومعو الباقون.األزرق -1

 ْٜا ُ ٖۢ َبۡكِد ُمََٜسَٰٓ إِۡذ ًَال ِٔ َِ َٰٓءِي ٖۢ ةَِّنٓ إِۡشَر ِٔ ََلِ  َٕ ۡ ٓۡ حََر إََِل ٱل َ ل
َ
ِِ  نِلَِبّٖ خ ِۡ ِِف َشبًِ ِ ُٓ ٱۡبَكۡد نَلَا َمَِّْٗك ََّٗؼٰخ ُٛ ٍّ ل

 ِۡۖ   ٱَّللٍّ

 .نِلَِِبء قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في البيان:

 ، ومعو العتقي.ُمَْس عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل ، والتقميل في  األزرق -1
 ، وحده.ُمَْس األزرق عمى اإلشباع في المنفصل والمتصل، والفتح في  -2
 نِلَِِبءٍ والغنة في  ،، وفويق القصر في المتصل، والفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل -3

 َّ ىُ ل ُّ،  ابن إسحاقومعو. 
 .ابن فرحالجمال عمى ترك الغنة، ومعو  -4
، ومعو القاضي وابن قميل، والت، وفويق القصر في المتصلأبو عون عمى قصر المنفصل -5

 سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7

 ِۡ َٚ ٓۡ ًَاَل  ْۖۡ َقَصحۡخُ ٜا َّلٍّ حَُؼٰخُِْ
َ
ُٓ ٱٌَِّۡخاُل خ ًُۡس خَِب َقَْ َُ  إِن 

 .ي ُخى  َعصِ نافع بكسر السين  اإلمام قرأ :البيان

 .، ومعو العتقيباع الصمةعمى إش األزرق -1
ّلَّ والغنة في  ،األصبياني عمى قصر الصمة -2

َ
 .ابن إسحاق ومعو ،أ

 ترك الغنة، ومعو ابن فرح.و  صمة الميم، الحمواني عمى -3
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ۡۖ َ٘ا ِ َ٘آن ۡب
َ
ِٖٔ دَِيٰرَِٗا َوخ َ٘ا  ۡخرِۡس

ُ
ِ َوًَۡد أ ِِ ٱَّللٍّ َِ ِِف َشبًِ ِ َّلٍّ َُٗؼٰخ

َ
ا نَلَآ خ َٔ ٜاْ َو ُ  ًَال

َ٘ااألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -1 ۡخرِۡس
ُ
، دَِيٰرَِٗا، والتقميل في َوًَۡد أ

 ، ومعو العتقي.تصلفي الم واإلشباع
ّلَّ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

َ
، وفويق القصر في والنقل، الفتح ،أ

 .، وحدهالمتصل
ّلَّ والغنة في  عمى قصر المنفصل،ابن إسحاق  -3

َ
، وفويق القصر في النقل، الفتحترك و  ،أ

 .، وحدهالمتصل
 ، وحده.سط المتصلوتو ، ر المنفصل، وترك النقل، والفتحالمروزي عمى قص -4
 ابن فرح.في المتصل، ومعو  ، وفويق القصرالجمال عمى قصر المنفصل، والفتح -5
القاضي وابن معو ، وفويق القصر في المتصل، و و عون عمى قصر المنفصل، والتقميلأب -6

 سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المنفصل، والمتصل، وحده. -7

 ۚ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ اْ إَِّلٍّ ًًََِْٗل  ٜۡ ٍّّ َٜ ٌَِّۡخاُل حَ ُٓ ٱ ِٛ ًۡ خَِب َقَْ َُ ا  ٍّٕ  وََْ

اْ إَِّلٍّ األزرق عمى النقل في  -1 ٜۡ ٍّّ َٜ  ، ومعو العتقي واألصبياني.حَ
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 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 ِٕنَي ِْٰ ۢ ةِٱّظٍّ ُٓ ُ َقًِْ   ٢٤٦َوٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۡٓ ُٛ َ ٓۡ َوًَاَل ل ُٛ ًَّ ِ ٓۡ َؼالَُٜت َمَِّْٗكۚ  َٗب َ ًَۡد َبَكَد َُّس  إِنٍّ ٱَّللٍّ

ىٍَ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان: ُّ  .بِيُئ

شباع المتصل، األزرق عمى اإلشباع في -1 ىٍَ  فيصمة ال وا  ُّ  ، ومعو العتقي.إِن بِيُئ
 ومعو أبو عون. القصر في المتصل،وفويق ، األصبياني عمى قصر الصمة -2
 . المروزي عمى سكون ميم الجمع، وتوسط المتصل، وحده -3
القاضي عمى سكون ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو  -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِۙاِل َٕ ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ ٓۡ يُۡؤَت َشَكٗث  َ ُٙ َول ۡ٘ ِٔ  ٍِ ْۡ ُٕ ۡ َضيَّ ةِٱل
َ
ُٖ أ َ٘ا َوََنۡ ًۡ ٍُ َقَْ ْۡ ُٕ ۡ ٰ يَُسُٜن ََلُ ٱل ّنٍّ

َ
ٜٓاْ خ ُ  ًَال

ّنَّ في  عمى اإلشباع في المنفصل، والتقميل األزرق -1
َ
 .، ومعو العتقييُۡؤَت ، واإلبدال في أ

 .، وحدهواإلبدال، والفتح، األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -2
 .، وحدهصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، واإلبدالاأل -3
 ، وتحقيق اليمز، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح -4
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.عمى قصر المنفصل، والتقميل أبو عون -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ًَاَل  ِِۖٓ ۡص ِٓ َوٱۡۡلِ ْۡ ّۡكِ ٓۡ َوَزاَدهُۥ بَۡصَؽٗث ِِف ٱ ًُۡس ُٙ َقَْ ٰ َ ٱۡضَؽَىى  إِنٍّ ٱَّللٍّ

ُٙ عمى التقميل في  األزرق -1 ٰ  أبو عون والقاضي.و  العتقي ، وسكون ميم الجمع، ومعوٱۡضَؽَىى
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ُٙ عمى التقميل في  ابن سعدان -2 ٰ  .أبو الزعراءمعو ، و َوَزاَدهُۥ ،ٱۡضَؽَىى
 .، وسكون ميم الجمع، ومعو األصبياني والمروزيعمى الفتح األزرق -3
 .سحاق وابن فرح، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إالجمال عمى الفتح -4

 ۚيََشآُء ٖ َٔ ۥ  ُٙ َُ ُ يُۡؤِِت ُمْۡ  َوٱَّللٍّ

 ، واإلشباع في المتصل، ومعو العتقي.يُۡؤِِت األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، وحده.القصر في المتصل، وفويق ى اإلبدالاألصبياني عم -2
 ، وحده.عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل المروزي -3
 ، ومعو الباقون.ق اليمز، وفويق القصر في المتصلعمى تحقي الحمواني -4

 ٞٓ ُ َنِٰشٌف َقًِْ   ٢٤٧َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٓ ُٛ َ ٓۡ َوًَاَل ل ُٛ ًَّ ِ ا  َٗب ٍّٕ ًٍّثٞ ّمِ ٓۡ َوَبٌِ ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ َ٘ثٞ  ًُِ ُٓ ٱّلٍّاةُُٜت ذًِِٙ َش تًَُِس
ۡ
ن يَأ

َ
ُِِٙۦٓ أ  إِنٍّ َءايََث ُمْۡ

ُثۚ  َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ُٙ ٱل ُِْٕ  حََرَك َءاُل ُمََٜسٰ َوَءاُل َهُٰروَن ََتۡ

ىْ قرأ اإلمام نافع باليمز، ومع المد المتصل في  البيان: ُّ  .ٍَبِيُئ

شباع الصمة في ، َءايَثَ )تشق( في البدل في األزرق عمى  -1 ىْ وا  ُّ ، واإلبدال في إِنَّ  ٍَبِيُئ
 ُٓ ًَُس تِ

ۡ
الفتح التقميل ثم ، و َوآُل  ُمَْس  آُل ، وقصر البدل في ، وعمى إشباع المنفصليَأ
 .، ومعو عمى القصر والتقميل العتقي، واإلشباع في المتصلُمَْْس في 

شباع البدل في األزرق عمى  -2 ، ُمَْْس الفتح في التقميل ثم ، و َوآُل  ُمَْس  آُل ما سبق، وا 
 واإلشباع في المتصل، وحده.

، ُمَْْس الفتح في التقميل ثم ، و َوآُل  ُمَْس  آُل ما سبق، وتوسط البدل في األزرق عمى  -3
 واإلشباع في المتصل، وحده.
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ىْ األصبياني عمى قصر الصمة في  -4 ُّ والغنة في  ، وعمى قصر المنفصل،، واإلبدالإِنَّ  ٍَبِيُئ
ٌّبُِكىْ رَّ  ِي،  والفتح في ُمَْْسوفويق القصر في المتصل، وحده ،. 

ىْ أبو عون عمى الصمة في  -5 ُّ ، وفويق ، والتقميل، وقصر المنفصل، وتحقيق اليمزإِنَّ  ٍَبِيُئ
 .، وحدهالقصر في المتصل

 .والمنفصل، وحده ، وتوسط المتصلوالفتحالجمع، المروزي عمى سكون ميم  -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.، والتقميلالقاضي عمى سكون ميم الجمع -8
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. ، والفتحالجمال عمى صمة ميم الجمع -9

 ِٔ٘نَِي ۡؤ َّٔ ُ٘خٓ  َُ ٓۡ إِن  ٍَ ٓأَليَٗث ٍُّّس ِ   ٢٤٨إِنٍّ ِِف َذٰل

ٓۡ إِنفي  البدل، عمى إشباع الصمة األزرق عمى )تشق( في -1 ٍُّّس
 واإلبدال في ،

 َِٔ٘نِي ۡؤ َّٔ
العتقي عمى قصر البدلو ، ومع. 

 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 .وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرحالحمواني عمى صمة الميم،  -3
ٓۡ إِناألصبياني عمى قصر الصمة في  -4 ٍُّّس

 ، والغنة في ۡٓ ٍُّّس  وحده. ،واإلبدال، ٓأَليَٗث 
 وحده. وتحقيق اليمز، ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، -5

 ٍّّ  ٖ َٔ ُٙ وََْحَۡس ِّّٔنِ َو ۡ٘ ِٔ َٕٖ َۡشَِب  رٖ َذ َٛ َ٘ ِ ۡتَخًُِْسٓ ة ُٔ  َ ُٜ٘دِ ًَاَل إِنٍّ ٱَّللٍّ َِ َؼالُُٜت ةِٱۡۡلُ ا وََط ٍّٕ ُٙ وََْ ٕۡ  ٓۡ َحۡؽَك
ِٖ ٱۡدََتََف  َٔ ٓ إَِّلٍّ  ِّّٔنِ ۥ  ُٙ ِۦۚ ُمۡروََۢة وَإٍِّٗ ًَِده  بِ

فََۢةغَ نافع بفتح الغين اإلمام قرأ  البيان: َ  في فتح ياء اإلضافةب وقرأ اإلمام نافع .ر   .إِّلَّ  ِيّنِ

 ، ومعو العتقي.فََصَن األزرق عمى تغميظ الالم في  -1
ٓۡ والغنة في األصبياني عمى ترك التغميظ، وسكون ميم الجمع،  -2 ٍّّ  ٖ َٔ  .، وحدهَو
 ومعو أىل اإلسكان. وترك الغنة، ،عمى سكون الميم المروزي -3
 .، ومعو ابن فرحالجمعالجمال عمى صمة ميم  -4
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 .، وحدهابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة -5

  ۚ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ُٙ إَِّلٍّ ًًََِْٗل  ۡ٘ ِٔ ٜاْ   وََۡشُِب

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚۦ ُٜ٘دِه َٜۡم ِِبَالَُٜت وَُس ٜاْ ََّل َؼاًََث نَلَا ٱِۡلَ ُ ۥ ًَال ُٙ َك َٔ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َٜ َوٱَّلٍّ ُٚ ا َساَوَزهُۥ  ٍّٕ  وََْ

 .عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل األزرق -1

 ِۗ ررَِيةَۢ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ ََ ِٖ وَِئثٖ ًًٍََِْْث َمََْتۡج وَِئٗث  ّٔ ِ َزٓ  ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ ٰ َؾ َّٔ  ٓ ُٛ جٍّ
َ
ََّٜ٘ن خ ـُ َٖ َح ِي   ًَاَل ٱَّلٍّ

ررَِيةَۢ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ََ
ومع العتقي ،. 

 ، ومعو أىل اإلسكان.الجمع ، وتفخيم الراءى سكون ميم األصبياني عم -2
 فرح.ابن ، ومعو عمى صمة الحمواني -3
 .، وحدهًًٍََِْْث َمََْتۡج خفاء في ابن إسحاق عمى اإل -4

 َٖ ِٰۡبِي َف ٱّصٍّ َٔ  ُ   ٢٤٩َوٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ََٗا لََع َ٘ا َوٱُٗۡصۡ َٔ ًَۡدا َ
ا َوَثّتِۡج أ َ٘ا َضۡۡبٗ ًۡ ۡورِۡغ َقَْ

َ
َ٘آ أ ٜاْ َربٍّ ُ ا ةََرُزواْ ِۡلَالَُٜت وَُسُٜ٘دِهِۦ ًَال ٍّٕ َ ِٜۡم َول ٌَ  ٱّۡ

 َٖ َّۡؽٰىِرِي   ٪٢٤ٱ

َ٘ااألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل في  -1 َٔ ًَۡدا َ
َٖ ، والتقميل في َوَثّتِۡج أ َّۡؽٰىِرِي ، ٱ

 .ومعو العتقي
 ، وحده.لفتح، واوالنقل، األصبياني عمى القصر في المنفصل -2
 .، ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4
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 ََث وَق َٕ ُۡ ٍَ َوٱۡۡلِ ْۡ ُٕ ۡ ُ ٱل ُٙ ٱَّللٍّ ٰ َِ َداوُۥُد َسالَُٜت َوَءاحَى ِ َوَرَخ ٓ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ ُٚ َزُمٜ َٛ ا يََشآُءۗ َذ ٍّٕ ۥ مِ ُٙ َٕ ٍّْ
 

ُٙ الفتح في التقميل ثم األزرق عمى توسط البدل، و  -1 ٰ  .، وحده، واإلشباع في المتصلَوَءاحَى
ُٙ الفتح في التقميل ثم البدل، و  األزرق عمى إشباع -2 ٰ  .، وحده، واإلشباع في المتصلَوَءاحَى
ُٙ في التقميل البدل، و  األزرق عمى قصر -3 ٰ  .، ومعو العتقيفي المتصل ، واإلشباعَوَءاحَى
ُٙ أبو عون عمى سكون ميم الجمع، والتقميل في  -4 ٰ ، وفويق القصر في المتصل، ومعو َوَءاحَى

 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.
 .، ومعو العتقي، واإلشباع في المتصلآحَاهُ في الفتح البدل، و  األزرق عمى قصر -5
 .وحدهقصر في المتصل، ، وفويق الآحَاهُ في  األصبياني عمى الفتح -6
 .ى سكون ميم الجمع، والفتح، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عم -7
، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن آحَاهُ ، والفتح في صمة ميم الجمعالجمال عمى  -8

 إسحاق وابن فرح.

 ََّل ٜۡ َ ِٕنَي َدۡذُف َول ٍِ لََعَ ٱَّۡعَْٰ َ ذُو وَۡغ ٍّٖ ٱَّللٍّ ۡرُض َوَلِٰس
َ
ٍَّّىَصَدِت ٱِۡل ٓ ةَِتۡكٖظ  ُٛ ِ ٱنلٍّاَس َبۡكَغ   ٢٤٫ٱَّللٍّ

 .ر الدال وفتح الفاء وألف بعدىابكس دِفَاعُ نافع  اإلمام : قرأالبيان

ۡرُض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقيٱِۡل

 وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع،  -2
ٍَّّىَصَدتِ ، والغنة في عمى النقل ألصبيانيا -3  ، وحده.ةَِتۡكٖظ 
 ى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح.الجمال عم -4
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -5

 ِۙ ٍَ ةِٱۡۡلَّيِ ًۡ ا َقَْ َٚ ِ َجۡخُْٜ ٍَ َءاَيُٰج ٱَّللٍّ ْۡ ِ  ح

 .الكل عمى قصر البدل ، ومعوالبدلاألزرق عمى )تشق( في  -1

 ۡرَشْنَِي ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٕ َ ٍَ ل   ٢٤٬ِإَوٍّٗ
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 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َِۘبۡكٖظ ٰ ٓۡ لََعَ ُٛ َ٘ا َبۡكَغ ْۡ ُِ وَغٍّ ٍَ ٱلرَُّش ْۡ ِ  ۞ح

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۖ ُ َٓ ٱَّللٍّ ٖ َُكٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ 

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .، ومعو أىل الصمةعمى صمة ميم الجمع الحمواني -2

 َِۙدَرَجٰٖج ۡٓ ُٛ  َوَرَذَف َبۡكَغ

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ِ ًّ َٓ ٱۡۡلَ َٖ َمۡريَ َ٘ا ِقحََس ٱۡب ُدِسِۗ َوَءاحَۡح ٌُ ُٙ ةُِروِح ٱّۡ يٍّۡدَنٰ
َ
 َنِٰج َوخ

 .، ومعو الكل عمى قصر البدلالبدل األزرق عمى )تشق( في -1

ٜٱۡخَخَُْى ِٖ ًَِّنُٰج َوَلِٰس ُٓ ٱۡۡلَ ُٛ ا َسآَءۡت َٔ ٖۢ َبۡكِد  ِ ّٔ ٖۢ َبۡكِدِٚٓ  ِٔ  َٖ ِي َِ ٱَّلٍّ ا ٱۡرَخَخ َٔ  ُ ٜۡ َشآَء ٱَّللٍّ َ  اْ َول
ٖ َزَىَرۚ  ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َٖ َو َٔ ٖۡ َءا ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ  وَ

َٖ ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1 َٔ ٖۡ َءا ٍّٔ
 ومع )تشق( في البدل، ومعو ،

 .العتقي عمى قصر البدل
 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وسكون ميم الجمع، وحدهاأل -2
 .، وحدهوترك النقل، وسكون ميم الجمع ،القاضي عمى فويق القصر في المتصل -3
 .ابن إسحاق وابن فرح، ومعو ، وعمى صمة الميمعمى فويق القصر في المتصل الحمواني -4
 ، وحده.مى توسط المتصل، وسكون ميم الجمعالمروزي ع -5
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ىُ حَجاءَ  ،َشاءَ ، والتقميل في سعدان عمى فويق القصر في المتصل ابن -6 ُّ ن ميم ، وسكو
 .الزعراء الجمع، ومعو أبو

 ا يُرِيُد َٔ  ُِ َ َحۡىَك ٍّٖ ٱَّللٍّ ٜاْ َوَلِٰس ا ٱۡرَخَخُْ َٔ  ُ ٜۡ َشآَء ٱَّللٍّ َ   ٭٢٤َول

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
المروزي وابن سعدان وأبو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2

 .الزعراء
 .سط المتصل، وحدهالمروزي عمى تو  -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َشاءَ ، والتقميل في صلابن سعدان عمى فويق القصر في المت -4

 ٍّْ ًۡٞف ذًِِٙ َوََّل ُخ ٜۡمٞ َّلٍّ َب َِتَ يَ
ۡ
ن يَأ

َ
ِِ أ ِٖ َرۡت ّٔ ًَۡنُٰسٓ  ا َرَز ٍّٕ ٜاْ مِ ٌُ ٗىِ

َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
د  ثٞ َوََّل َيَٰٓ

 ۗ   َشَػَٰكثٞ

َِتَ البدل، واإلبدال  عمى اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في األزرق -1
ۡ
، ومعو العتقي عمى يَأ

 .قصر البدل
ٜۡمٞ َّلٍّ والغنة في  ،بياني عمى قصر المنفصل، واإلبدالاألص -2  وحده. ،يَ

القاضي وابن  ، وسكون ميم الجمع، ومعوعمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز المروزي -3
 .سعدان وأبو الزعراء

 .، ومعو ابن فرحعمى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمع الحمواني -4
 وحده. ،ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -5
 .وحده وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  َٜن ُٕ ِْٰ ُٓ ٱّظٍّ ُٚ َّۡؽٰىُِروَن   ٮ٢٤َوٱ

َّۡؽٰىُِرونَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.َوٱ
 .غمى ترك الترقيق، ومعو الباقون األصبياني -2
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  ۚ ُٜم ًَّ ٌَ ََّۡحَّ ٱّۡ َٜ ٱ ُٚ َٙ إَِّلٍّ  ٰ ُ ََّلٓ إَِل  ٱَّللٍّ

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ٜٞۚۡم َ٘ثٞ َوََّل َٗ ُخُذهُۥ ِش
ۡ
 ََّل حَأ

ُخُذهُۥاألزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.حَأ

 ، ومعو الباقون.حقيق اليمزالمروزي عمى ت -2

 ِۗۡرِض
َ
ا ِِف ٱِۡل َٔ ِٰت َو ـَ َؿٰ ا ِِف ٱلصٍّ َٔ ُۥ   َلٍّ

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱِۡل

 .عمى ترك النقل، ومعو الباقون المروزي -2

 ِۚۥٓ إَِّلٍّ بِإِۡذِٗٙۦ ِي يَۡشَىُف ِقَ٘دهُ ٖ َذا ٱَّلٍّ َٔ
 

 ، ومعو العتقي.ي المنفصلاألزرق عمى اإلشباع ف -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۖ ۡٓ ُٛ َْۡى ا َخ َٔ ٓۡ َو يِۡديِٛ
َ
ا َبنۡيَ خ َٔ  ُٓ  َحۡكَْ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ۚا َشآَء َٕ ِ ِِٕٙۦٓ إَِّلٍّ ة ْۡ ٖۡ ِق ِ ّٔ ءٖ   َوََّل ُُيًُِؽَٜن بََِشۡ
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، واإلشباع في المنفصل ءٖ بََِشۡ في  ثم إشباعو األزرق عمى توسط المين الميموز -1
 .، وحدهوالمتصل

 العتقي عمى إشباع المنفصل والمتصل، وحده. -2
األصبياني عمى قصر المنفصل، عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -3

 المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء.
 .روزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصلالم -4
 .ومعو أبو الزعراء، َشاءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 .، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -6

 ۡۖۡرَض
َ
ِٰت َوٱِۡل ـَ َؿٰ ُٙ ٱلصٍّ ًَّ ۡرِش َُ  وَِشَف 

ۡرَضۖۡ وَ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱِۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۚا َٕ ُٛ ـُ  َوََّل يَـُُٜٔدهُۥ ِضۡى

 .ومعو الكل عمى قصر البدلالبدل،  )تشق( فياألزرق عمى  -1

 ُٓ ً ـِ َّۡك َّۡكَِلَّ ٱ َٜ ٱ ُٚ   ٢٥٥َو

َْ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُِ  ، ومعو األصبياني والعتقي وأبو الزعراء وابن إسحاق.َو
ِ  المروزي عمى سكون الياء في  -2  .اني والقاضي وابن سعدان وابن فرح، ومعو الحمو َْ َو

 ِِٖۖ َراهَ ِِف ٱدّلِي َۡ  ََّلٓ إِ

َراهَ األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وترقيق الراء في  -1 َۡ  .، ومعو العتقيإِ
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده.  -3
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 ۚ ِ َغّ
ّۡ َٖ ٱ ِٔ َ ٱلرَّۡشُد   ًَد حٍّبنَيٍّ

َ  قَد  قرأ اإلمام ابن إسحاق بإظيار الدال عند التاء في موضع  البيان:  فقط. حَبَيَّ

 .ألزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاقا -1
َ  قَد  ابن إسحاق عمى اإلظيار في  -2  .، وحدهحَبَيَّ

 ۗا َٛ َ ۡثَقٰ ََّل ٱٗىَِطاَم ل ُٜ ۡ ُّۡكۡرَوةِ ٱل ٍَ ةِٱ َص ٕۡ ِد ٱۡشَخ ٌَ ِ َذ ٖۢ ةِٱَّللٍّ ُٰنِٜت َويُۡؤِٔ ٖ يَۡسُىۡر ةِٱّطٍّ َٕ  َذ

ٖۢ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ِٔ ۡثَقٰ ، والتقميل في َوُيۡؤ ُٜ ۡ  ، ومعو العتقي.ٱل
 ، ومعو األصبياني.األزرق عمى اإلبدال، والفتح -2
 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، اليمز، والفتحالمروزي عمى تحقيق  -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوأبو عون عمى التقميل -4

 ٌٓ ًٌِٕف َقًِْ ُ َش   ٢٥٦َوٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِِۖر َُْؿِٰج إََِل ٱنلَّٜ َـّ َٖ ٱّ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ٜاْ ُُيۡرُِس ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُ َوِِلَّ ٱَّلٍّ   ٱَّللٍّ

 ، وحده.توسط ثم إشباع البدل األزرق عمى -1
 .أىل اإلسكان، ومعو عمى قصر البدل، وسكون ميم الجمعاألزرق  -2
َٖ عمى صمة ميم الجمع في  الحمواني -3 ِ ّٔ  ٓ ُٛ  ، ومعو أىل الصمة.ُُيۡرُِس

 َُِْۗؿِٰج َـّ رِ إََِل ٱّ َٖ ٱنلَّٜ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ُٰنُٜت ُُيۡرُِسَٜج ُٓ ٱّطٍّ ُٚ ۡوِِلَآُؤ
َ
َٖ َزَىُرٓواْ أ ِي  َوٱَّلٍّ

 ، ومعو العتقي.والمتصلاألزرق عمى اإلشباع في المنفصل  -1
المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى قصر  -2

 .المروزي
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
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 .ر المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى قص -4
 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي  -5

 ِِۖۡضَحُٰب ٱنلٍّار
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

 .، ومعو العتقيانلَّارِ األزرق عمى اإلشباع في المتصل، والتقميل في  -1
 .ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، ، والفتحفي المتصلاألصبياني عمى فويق القصر  -2
 الزعراء.، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو ، والتقميلبو عون عمى فويق القصر في المتصلأ -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 وَن ا َخِِٰلُ َٛ ٓۡ ذًِ ُٚ٢٥٧  

 ، ومعو أىل اإلسكان.عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة ميم الجمع الجمال -2

 َ ُٓ َرَّبِ ٍَ إِۡذ ًَاَل إِةَۡرِٰٚـۧ ْۡ ُٕ ۡ ُ ٱل ُٙ ٱَّللٍّ ٰ ۡن َءاحَى
َ
َٓ ِِف َرّبِِٙۦٓ أ ِي َضآجٍّ إِةَۡرِٰٚـۧ ٓۡ حََر إََِل ٱَّلٍّ َ ل

َ
ًُِٕج خ ۦ َوُي ِي يَُۡحِ  ٱَّلٍّ

ًُِٔجۖۡ 
ُ
ۦ َوأ ۡۡحِ

ُ
َٗا۠ أ

َ
 ًَاَل خ

ۦ األلف في اإلمام نافع أثبت  البيان: ۡۡحِ
ُ
َٗا۠ أ

َ
 . وصاًل ووقًفا خ

ٰ ، والنقل في لعمى اإلشباع في المنفص األزرق -1 ۡن َءاحَى
َ
التقميل ثم مع توسط البدل، و  ُٙ أ

ثبات ألف آحَاهُ الفتح في  ح  ، وا 
ُ
ٍَا أ
َ
 .، وحدهِي أ

ْن آحَاهُ ، والنقل في لعمى اإلشباع في المنفص األزرق -2
َ
الفتح التقميل ثم البدل، و  مع إشباع أ

ثبات ألف آحَاهُ في  ح  ، وا 
ُ
ٍَا أ
َ
 .، وحدهِي أ

ن  ، والنقل في لعمى اإلشباع في المنفص األزرق -3
َ
الفتح التقميل ثم البدل، و  مع قصر آحَاهُ  أ

ثبات ألف آحَاهُ في  ح  ، وا 
ُ
ٍَا أ
َ
 .، ومعو العتقي عمى قصر البدل والتقميلِي أ

 .وحده، قصر المنفصل، والنقل ، والفتحفويق القصر في الالزم، و األصبياني عمى  -4
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، ومعو ابن ، والفتح، وترك النقلقصر المنفصلفويق القصر في الالزم، و عمى الجمال  -5
 إسحاق وابن فرح .

القاضي وابن  ، ومعوقصر المنفصل، والتقميلفويق القصر في الالزم، و أبو عون عمى  -6
 .سعدان وأبو الزعراء

 .وحده والفتح، المروزي عمى توسط المد الالزم، وتوسط المنفصل، -7
 .روزي عمى توسط المد الالزم، وقصر المنفصل، وحدهالم -8

 ۗ ِي َزَىَر َِٛج ٱَّلٍّ ۡنرِِب َذُت َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ا  َٛ ِ ِت ة
ۡ
ۡۡشِِق وَأ َٕ ۡ َٖ ٱل ِس ِٔ ٕۡ َِت ةِٱلشٍّ

ۡ
َ يَأ ُٓ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ   ًَاَل إِةَۡرِٰٚـۧ

َِت عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
تِ ، يَأ

ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.وَأ

 .تحقيق اليمز، ومعو الباقونالمروزي عمى  -2

 ِٕنَي ِْٰ َٜۡم ٱّظٍّ ٌَ ِدي ٱّۡ ۡٛ ُ ََّل َح  ٢٥٨َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٛ ِ ح ٜۡ ُ َبۡكَد َم ۦ َهِٰذهِ ٱَّللٍّ ٰ يَُۡحِ ّنٍّ
َ
ا ًَاَل خ َٛ ٰ ُقُروِش ٰ ًَۡرَيثٖ َوِِهَ َخاوَِيٌث لََعَ ِي َمرٍّ لََعَ ٱَّلٍّ ََ ۡو 

َ
ۖۡ أ  ا

ّنَّ ، والتقميل في َوِهَ األزرق عمى كسر الياء في  -1
َ
 ، ومعو العتقي وأبو الزعراء.أ

ّنَّ ، والفتح في َوِهَ األزرق عمى كسر الياء في  -2
َ
 .، ومعو األصبياني وابن إسحاقأ

َ المروزي عمى سكون الياء في  -3  .، ومعو الجمال وابن فرح، والفتحَوه 
َ أبو عون عمى سكون الياء في  -4  .القاضي وابن سعدان، ومعو ، والتقميلَوه 

 ۡۖۥ ُٙ ٍّٓ َبَكَر ِٔاْئََث ََعمٖ ُث  ُ ُٙ ٱَّللٍّ احَ َٔ َ
 وَأ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َۡۖۡلِۡرَج ۡٓ  ًَاَل َز

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 ِٖۖم ٜۡ ۡو َبۡكَظ يَ
َ
ا أ ًٔ ٜۡ  ًَاَل َۡلِۡرُج يَ

ا األزرق عمى النقل في  -1 ًٔ ٜۡ وۡ يَ
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني .أ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -2

 ۡۖ ۡٙ ٍّ٘ ٓۡ يَتََص َ ٍَ ل ِ اة ٍَ َوَۡشَ ۡر إََِلٰ َؼَكاِم ـُ ِٔاْئََث ََعٖم وَٱٗ ِۡرَج   ًَاَل ةَِ ۡلٍّ

ۡر إََِلٰ األزرق عمى النقل في  -1 ـُ  . ، ومعو العتقي واألصبيانيوَٱٗ
 . المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2

 ٍِّۖ٘اِس ِّّْ ٍَ َءايَٗث  ۡر إََِلٰ ِۡحَارَِك َونِلَۡشَكَْ ـُ  َوٱٗ

ۡر إََِلٰ األزرق بالنقل في  -1 ـُ ، ومعو العتقي البدل ، و)تشق( فيِِحَارِكَ ، والتقميل في َوٱٗ
 .عمى قصر البدل

ٍّ٘اِس والغنة في  ،األصبياني بالنقل، والفتح -2 ِّّْ  .، وحدهَءايَٗث 
 ، ومعو الجمال وابن فرح .والفتح، المروزي بترك النقل -3
 .، وحدهوالغنة ،الفتحب ابن إسحاق -4
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. أبو عون عمى التقميل -5

 ًَۡه ََ اِم  ـَ ّۡكِ ۡر إََِل ٱ ـُ ا َوٱٗ َٚ اۚ ُٗجِِشُ ٕٗ ا َۡلۡ َٚ ٍّٓ َٗۡسُصٜ  ُث

اٍُننافع اإلمام قرأ  البيان: َِ  بالراء. ِِشُ

ۡر إِ عمى النقل في  األزرق -1 ـُ  ، ومعو العتقي.ترقيق الراء، و ََل َوٱٗ
 .، وحده، وتفخيم الراءالنقلاألصبياني عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ءٖ ًَِديٞر ِ ََشۡ
ٰ ُكّ َ لََعَ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ُٓ أ ۡقَْ

َ
َ ََلُۥ ًَاَل أ ا حَبنَيٍّ ٍّٕ   ٢٥٩وََْ

ءٖ  ثم إشباعو في األزرق عمى توسط المين الميموز -1  ، وحده.ََشۡ
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 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ِۖ َِتٰ ٜۡ َٕ ۡ ًَۡه حَُۡحِ ٱل ََ رِِِن 
َ
ُٓ َرّبِ أ  ِإَوۡذ ًَاَل إِةَۡرِٰٚـۧ

َِتٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ٜۡ َٕ ۡ  .أىل التقميل، ومعو ٱل

 .أىل اإلسكان، ومعو األزرق عمى الفتح -2

 

 ِۖ ِٔ ٓۡ حُۡؤ َ َول
َ
 ًَاَل أ

ِٖٔاإلبدال في األزرق عمى  -1  العتقي واألصبياني. ، ومعوحُۡؤ
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ًَِِْۖۡب ٍّٖ ِ ه َٕ َۡؽ  ًَاَل ةَََلٰ َوَلِٰسٖ ِّلِ

 .، ومعو أىل التقميلةَََلٰ األزرق عمى التقميل في  -1

 ابن فرح.و ، ومعو المروزي والجمال األزرق عمى الفتح -2
ٍّٖ والغنة في  ،ةََل عمى الفتح في  األصبياني -3 ِ ه َٕ َۡؽ  ، ومعو ابن إسحاق.َوَلِٰسٖ ِّلِ

 ُٱۡدخ ٍّٓ ٍّٖ ُسزٗۡءا ُث ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ  ِٖ ِ َسَت
ٰ ُكّ ِۡ لََعَ ٍّٓ ٱۡسَك ٍَ ُث ٍّٖ إَِِلۡ ُٚ رۡيِ وَُۡصۡ َٖ ٱّؽٍّ ِ ّٔ ۡرَبَكٗث 

َ
ٍَ ًَاَل وَُخۡذ أ حِحَ٘

ۡ
ٍّٖ يَأ ُٛ

اۚ  ًٗ  َشۡك

ۡرَبَكثٗ عمى النقل في  األزرق -1
َ
ٍَ واإلبدال في ، وَُخۡذ أ َ٘ حِح

ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.يَأ

 . عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقونزي المرو  -2

 ٞٓ ًُِ َ َقزِيٌز َض نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٓۡ أ   ٪٢٥َوٱۡقَْ

نٍّ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ٓۡ أ  .، ومعو العتقي واألصبيانيَوٱۡقَْ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 َُْشۢنُت ِ
َِ ِِف ُكّ ِ َ٘اة ۢنتَخَۡج َشۡتَف َش

َ
ِِ َضتٍٍّث أ َر َٕ ََ  ِ ِِ ٱَّللٍّ ٓۡ ِِف َشبًِ ُٛ َ ٰل ـَ ۡٔ َ

َٜن أ ٌُ َٖ يُ٘ىِ ِي ُِ ٱَّلٍّ َر ِاْئَُث َضتٍّثِٖۗ ٍّٔ ّٔ  ثٖ 

ۢنَتَخۡج األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َضتٍٍّث أ

 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل،  -2
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -3

 

 ۚيََشآُء َٖٕ ِ ُ يَُضٰكُِه ل  َوٱَّللٍّ

 .عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي األزرق -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ٌٓ ُ َنِٰشٌف َقًِْ   ٢٥٫َوٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡس
َ
ٓۡ أ ُٛ ٍّ ٗذى ل

َ
ا َوََّلٓ أ ّٗ٘ َٔ ٜاْ  ٌُ َٗى

َ
آ أ َٔ ٍّٓ ََّل يُۡتتُِكَٜن  ِ ُث ِِ ٱَّللٍّ ٓۡ ِِف َشبًِ ُٛ َ ٰل ـَ ۡٔ َ

َٜن أ ٌُ َٖ يُ٘ىِ ِي ٓۡ َوََّل ٱَّلٍّ ِٛ ِ ٓۡ ِقَ٘د َرّب ُٚ ُر
ٓۡ َُيَۡزَُٜٗن  ُٚ ٓۡ َوََّل  ِٛ ًۡ ٌٜۡف َقَْ   ٢٥٬َخ

شباع عمى اإلشباع في المنفصل األزرق -1  ، ومعو العتقي.الصمة، وا 
ٓۡ والغنة في ، صمةقصر الاألصبياني عمى قصر المنفصل ، و  -2 ُٛ ٍّ ٗذى ل

َ
 ، وحده.أ

 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -3
ٓۡ ي أبو عون عمى الصمة ف -4 ُٚ ۡسُر

َ
ٓۡ أ ُٛ ٍّ ٓۡ َُيۡزَ  ،ل ُٚ  ، وحده.ُٜٗنَ َوََّل 

 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -5
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو ابن فرح -6
 ، وحده.عمى صمة ميم الجمع، والغنة ابن إسحاق -7
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 ۗٗذى
َ
آ أ َٛ ِٖ َضَدًَثٖ يَۡتَتُك ّٔ ۡنىَِرةٌ َخرۡيٞ  َٔ ۡكُروٞف َو ٍّٔ ٞل  ٜۡ ًَ۞ 

ۡنىَِرةٌ َخرۡيٞ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 َٔ َذىفي  ، والتقميلواإلشباع في المنفصل ،َو
َ
، أ

 .ومعو العتقي
 ، وحده.األزرق عمى ترقيق الراء، واإلشباع في المنفصل، والفتح -2
وجو والجمال ، ومعو المروزي في فتحالعمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، و  األصبياني -3

 .وابن فرح
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعور المنفصل، والتقميل، أبو عون عمى قص -4
 .وحدهوالفتح، ، المروزي عمى توسط المنفصل -5
ۡنىَِرةٌ َخرۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 َٔ  ، وقصر المنفصل، وحده.َو

 ٞٓ ُ َمِّنٌّ َضًِْ   ٭٢٥َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّاََلُۥ رِئَآَء ٱنل َٔ ِي يُ٘ىُِي  ٱَّلٍّ ََ َذٰى 
َ
ِ َوٱِۡل ّٖ َٕ ۡ ٜاْ َضَدَقٰخُِسٓ ةِٱل ٜاْ ََّل ُتۡتِؽُْ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
د ُٖ َيَٰٓ اِس َوََّل يُۡؤِٔ

ِٜۡم ٱٓأۡلِخرِِۖ  ِ َوٱِۡلَ  ةِٱَّللٍّ

ْ  في البدل والتوسطألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ا -1 ٜا ُ٘ َٔ َذىٰ ، والنقل في َءا
َ
، َوٱِۡل

َذىٰ  في ثم الفتح والتقميل، ٱٓأۡلِخرِِۖ 
َ
ُٖ ، واإلبدال في َوٱِۡل ِٔ  .وحده ،يُۡؤ

ْ  في البدل واإلشباعألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ا -2 ٜا ُ٘ َٔ َذىٰ ، والنقل في َءا
َ
، َوٱِۡل

َذىٰ  في والتقميل ثم الفتح، ٱٓأۡلِخرِِۖ 
َ
ُٖ ، واإلبدال في َوٱِۡل ِٔ  .وحده ،يُۡؤ

ْ  في البدل والقصرألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ا -3 ٜا ُ٘ َٔ َذىٰ ، والنقل في َءا
َ
، َوٱِۡل

َذىٰ  في والتقميل ثم الفتح، ٱٓأۡلِخرِِۖ 
َ
ُٖ ، واإلبدال في َوٱِۡل ِٔ  .ومعو العتقي عمى التقميل ،يُۡؤ

 ، وحده.والفتح، واإلبدال ،، والنقلاألصبياني عمى قصر المنفصل -4
 ، وحده.وتوسط المتصل، وتحقيق اليمز، والفتحالمروزي عمى قصر المنفصل،  -5
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لقاضي وابن سعدان ، ومعو ا، وسكون ميم الجمع، والتقميلأبو عون عمى قصر المنفصل -6
 .وأبو الزعراء

 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، وصمة ميم الجمعر المنفصل، والفتحالجمال عمى قص -7
 .وحده وسكون الميم، توسط المتصل،المروزي عمى توسط المنفصل، و  -8

 ۡۖا ۥ َضِۡلٗ ُٙ َك ِٞ َذََتَ ِ ۥ َواة ُٙ َضاةَ
َ
ًِۡٙ حَُراٞب وَأ َٜاٍن َقَْ ِِ َضۡى َر َٕ ََ ۥ  ُٙ َرُْ َٕ  َذ

 .األزرق، ومعو الكل عدا ابن سعدان -1
ًِۡٙ بالصمة في ابن سعدان  -2  .، وحدهَقَْ

 ْۗ ٜا َصُت ََ ا  ٍّٕ ءٖ ّمِ ٰ ََشۡ ِدُروَن لََعَ ٌۡ  َّلٍّ َح

ِدُرونَ الترقيق في عمى  األزرق -1 ٌۡ ءٖ المين الميموز في  ثم إشباع ، وتوسطَح  .، وحدهََشۡ
 .وحده ،الميموز مد في المينال العتقي عمى الترقيق، وترك -2
  ، ومعو الباقون.تفخيم الراءاألصبياني عمى  -3

 َٖ َّۡؽٰىِرِي َٜۡم ٱ ٌَ ِدي ٱّۡ ۡٛ ُ ََّل َح   ٮ٢٥َوٱَّللٍّ

َٖ األزرق عمى التقميل في  -1  .، ومعو أىل العتقيٱَّۡؽٰىِرِي
 .، ومعو أىل الباقونفتحالاألصبياني عمى  -2

 ِۭ ٍّ٘ث ِِ َس َر َٕ ََ  ۡٓ ِٛ ُٗىِص
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ِ َوحَۡثتِحٗخا  ُٓ ٱةۡخَِنآَء َمۡرَعاِت ٱَّللٍّ ُٛ َ ٰل ـَ ۡٔ َ

َٜن أ ٌُ َٖ يُ٘ىِ ِي ُِ ٱَّلٍّ َر َٔ ٍة َو َٜ ِٞ ةَِرۡب ِ ا َواة َٛ َضاَب
َ
 أ

اوَـَٔاحَۡج  َٛ ُزَْ
ُ
ۗ  أ ٞ ِّ ِٞ َذَؽ ِ ا َواة َٛ ٓۡ يُِطۡت  ِعۡكَىنۡيِ وَإِن ٍّّ

ةٍ قرأ اإلمام نافع  البيان: َْ انافع اإلمام قرأ  بضم الراء. ةُِربْ َّ ْكوُ
ُ
 بإسكان الكاف. أ

ٓۡ عمى النقل في و ، َمۡرَعاتِ والفتح في ، عمى إشباع المتصل األزرق -1 ِٛ ُٗىِص
َ
ٖۡ أ ِ ٍة ، ّٔ َْ ةُِربْ

ا َّ َصاَب
َ
افَآحَْج ، أ َّ ْكوَ

ُ
، ومعو العتقي عمى فعن  ، وال تغميظ في و)تشق( في البدل ،أ

 .قصر البدل
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 .وما سبق لو، وحده، َمۡرَعاتِ عمى التقميل في  األزرق -2
ٓۡ والغنة في  ، والنقل،صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -3 ٍّّ  وحده. ،وَإِن 
 .عمى فويق القصر في المتصل، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح الجمال -4
 وحده. ،ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -5
القاضي ، ومعو ، وسكون ميم الجمعأبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل -6

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7

 َُْٜن ةَِطرٌي َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ٯ٢٥َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖٔ ا  َٛ َٗۡفُٰر ََلُۥ ذًِ
َ
ا ٱِۡل َٛ ِٖٔ ََتۡخِ َ٘اٖب ََتۡرِي  ۡخ

َ
ِٖ َوأ ًِ ِٖ َّنٍّ ّٔ ٍّ٘ثٞ  ن حَُسَٜن ََلُۥ َس

َ
ٓۡ أ َضُدُز

َ
َٜدَّ أ يَ

َ
ِ خ

ُكّ
َُِۡبُ َوََلُۥ ذُّرِيٍّثٞ ُعَكَىآءُ  ّۡ ُٙ ٱ َضاةَ

َ
َرِٰت َوأ َٕ آ إِۡقَطارٞ ذًِِٙ َٗارٞ وَٱۡضََتًََۡجۗ  ٱثلٍّ َٛ َضاَب

َ
 وَأ

نعمى إشباع الصمة في  األزرق -1
َ
ٓۡ أ َضُدُز

َ
، واإلشباع في المتصل والمنفصل، والنقل في أ

 َُٗۡفٰر
َ
 .، ومعو العتقيٱِۡل

، والنقل القصر في المتصل، وقصر المنفصل األصبياني عمى قصر صمة الميم، وفويق -2
َٗۡفٰرُ في 

َ
 .، وحدهٱِۡل

، وترك النقل، ومعو ل، وقصر المنفصصمة الميم، وفويق القصر في المتصلعمى  الحمواني -3
 .أىل الصمة

 .، وحده، وتوسط المنفصلالمروزي عمى سكون ميم الجمع، وتوسط المتصل -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
ومعو ابن سعدان وأبو  وفويق القصر في المتصل، ،ون ميم الجمعالقاضي عمى سك -6

 .الزعراء

 ُروَن ٍُّ ٓۡ َتَخَى ٍُّْس ُٓ ٱٓأۡلَيِٰج ََّك ُ َُّس ُ ٱَّللٍّ ٍَ يُبنَّيِ ِ َذٰل ََ٢٥ٰ  
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، ومعو عمى قصر البدل العتقي البدل ، مع )تشق( فيٱٓأۡلَيِٰج األزرق عمى النقل في  -1
 .واألصبياني

 .اإلسكانون ميم الجمع، ومعو أىل ، وسكك النقلالمروزي عمى تر  -2
 .ة الميم، ومعو أىل الصمةصمالحمواني عمى  -3

 

 

 ِۖۡرِض
َ
َٖ ٱِۡل ِ ّٔ َ٘ا َُّسٓ  ۡخرَۡس

َ
آ أ ٍّٕ ٓۡ َوِم َصۡبُخ ََ ا  َٔ ًَِّبِٰج  ٜاْ ِٖٔ َؼ ٌُ ٗىِ

َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
د  َيَٰٓ

ۡرِض ، والنقل في البدل ، و)تشق( فيق عمى اإلشباع في المنفصلاألزر  -1
َ
العتقي  ومع، و ٱِۡل

 .عمى قصر البدل
 .عمى قصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني  -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.ع، وترك النقل ، سكون ميم الجمصر المنفصلالمروزي عمى ق -3
ٌَ وصمة الميم في ، أبو عون عمى قصر المنفصل -4  .، وحدههَُكى ِيّ
 .الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -5
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -6

 ًِِِٜۙٙاْ ذ ُِٕغ ن ُتۡن
َ
ٓ أ َٜن َولَۡصُخٓ أَـِبِخِذيِٙ إَِّلٍّ ٌُ ُٙ حُ٘ىِ ۡ٘ ِٔ ٜاْ ٱۡۡلَتًَِد  ُٕ ٍّٕ ًَ  َوََّل َت

 .فصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلاألزرق عمى اإلشباع في المن -1
أىل اإلسكان بخمف عن معو ، و ، وقصر المنفصلاألصبياني عمى سكون ميم الجمع -2

 .المروزي
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة -4

 َمِّنٌّ َۡحًٌِد َ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٜٓاْ أ ُٕ   ٱ٢٥َوٱۡقَْ
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 ، ومعو العتقي.ى اإلشباع في المنفصلاألزرق عم -1
 .عن المروزي قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف األصبياني عمى -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ُِِۖمرُُزٓ ةِٱَّۡىۡطَشآء
ۡ
َر َوَيأ ٌۡ ُٓ ٱَّۡى ُٖ يَكُِدُز ًَۡطٰ  ٱلشٍّ

ُمرُُزٓاألزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 ، واإلشباع  في المتصل، ومعو العتقي.َوَيأ

 ، وفويق القصر في المتصل ، وحده.األصبياني عمى اإلبدال -2
 ، وحده.لمتصل، وتوسط االيمز المروزي عمى تحقيق -3
 .، ومعو أىل اإلسكانأبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع -4
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -5

 َۗووَۡغَٗل ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ ۡنىَِرٗة  ٍّٔ ُ يَكُِدُزٓ   َوٱَّللٍّ

ۡنىَِرٗة األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ٍّٔ
، . ومعو العتقي 

 .األصبياني عمى سكون ميم الجمع، وعمى تفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان -2
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -3

  ٞٓ ُ َنِٰشٌف َقًِْ   ٲ٢٥َوٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 

 ۚيََشآُء ٖ َٔ َث  َٕ ُۡ ِ  يُۡؤِِت ٱۡۡل

 في المتصل، ومعو العتقي.، واإلشباع يُۡؤِِت األزرق عمى اإلبدال في  -1
 .، وفويق القصر في المتصل، وحدهاألصبياني عمى اإلبدال -2
  .، وحدهي عمى تحقيق اليمز، توسط المتصلالمروز  -3
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني -4
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 ۗررِٗيا ََ ا  وِِتَ َخرۡيٗ
ُ
ۡد أ ٌَ َث َذ َٕ ُۡ ِ ٖ يُۡؤَت ٱۡۡل َٔ  َو

وِِتَ ، والنقل في يُۡؤَت األزرق عمى اإلبدال في  -1
ُ
ۡد أ ٌَ البدل، وترقيق الراء  ، و)تشق( فيَذ

ررِٗيافي  ََ ا   .، ومعو العتقي عمى قصر البدلَخرۡيٗ
 ، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، والنقل -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك النقل، ومعو الباقون. -3

 

  َّۡبِٰب َ
ٜاْ ٱِۡل ُ ْول

ُ
ٓ أ ُر إَِّلٍّ ٍَّ ا يَذٍّ َٔ   ٳ٢٥َو

َّۡبٰبِ والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل،  -1 َ
 العتقي. ، ومعوٱِۡل

 .، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل -2
 .، ومعو الباقون، وترك النقلالمروزي عمى قصر المنفصل -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

 ۗۥ ُٙ ُٕ َ َحۡكَْ ِٖ ٍّٗۡذرٖ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ّٔ ۡو ََٗذۡرحُٓ 
َ
ٍث أ ٌَ َى ِٖ جٍّ ّٔ ُخٓ  ٌۡ َٗى

َ
آ أ َٔ  َو

وۡ ، والنقل في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
َ
ٍث أ ٌَ َى  ، ومعو العتقي.جٍّ

 ، وحده.لمنفصل، والنقلعمى قصر ا األصبياني -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.عالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون ميم الجم -3
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة الميم الحمواني -4
 .وحده وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 َٗطاٍر
َ
ٖۡ أ ِٔ ِٕنَي  ِ ْٰ ا لِْظٍّ َٔ   ٴ٢٥َو

َٗطارٍ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ٖۡ أ ِٔ والتقميل في ، ٍَٗطار

َ
 ، ومعو العتقي.أ

 ، وحده.األصبياني عمى النقل، والفتح -2
 ، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.، والفتحالمروزي عمى ترك النقل -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[97] 
 

 ، ومعو الباقون.أبو عون عمى التقميل -4

 ۡۖ ا ِِهَ ٍّٕ َدَقِٰج وَِ٘كِ  إِن ُتۡتُدواْ ٱلطٍّ

سماعيل والمسيبي  البيان: اقرأ قالون وا  ًَّ سكان العين، والثاني: بكبوجيين فََِْع : سر النون وا 
اوقرأ ورش  .، وىو المقروء بوكسر العينبكسر النون واختالس  ًَّ بإتمام كسر النون  فََِعِ

 .والعين

ااألزرق عمى قراءة  -1 ًَّ  بكسر النون والعين، ومعو والعتقي واألصبياني.بإتمام  فََِعِ
االمروزي عمى قراءة  -2 ًَّ  ، ومعو الباقون.بكسر النون واختالس كسر العين فََِعِ

 ۚ ۡٓ َٜ َخرۡيٞ ٍُّّس ُٛ َرآَء َذ ٌَ ُّۡى ا ٱ َٚ ا َوحُۡؤحُٜ َٚ  ِإَون َُتُۡىٜ

ااألزرق عمى اإلبدال في  -1 َٚ َْ ، واإلشباع في المتصل، وضم الياء في َوحُۡؤحُٜ ُّ ، وترقيق َف
 ، ومعو العتقي .َخرۡيٞ الراء في 

َْ ، وفويق القصر في المتصل، وضم الياء في األصبياني عمى اإلبدال -2 ُّ ، وتفخيم الراء، َف
ٓۡ والغنة في  ٍُّّس  .، وحدهَخرۡيٞ 

ّ  ، وسكون الياء في ، والتوسط في المتصلالمروزي عمى تحقيق اليمز -3  ، وحده .َْ َف
ّ  عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الياء في  الحمواني -4 ابن فرح و  القاضي ، ومعوَْ َف

 .وابن سعدان
َْ ، وضم الياء في إسحاق عمى فويق القصر في المتصل ابن -5 ُّ َخرۡيٞ والغنة في ، َف

 ۡٓ ٍُّّس
وحده ،. 

َْ ، وضم الياء في لزعراء عمى فويق القصر في المتصلأبو ا -6 ُّ  .وترك الغنة، وحده، َف

 َوُيَسّىُِر ۗ ۡٓ ًِّـَٔاحُِس ِٖ َش ّٔ  َقُ٘سٓ 

 .والجزمبالنون  َوٍَُكّفِر  نافع  اإلمام قرأ البيان:
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 وحده. وسكون الميم، البدل، في زرق عمى اإلشباعاأل -1
 .ومعو أىل اإلسكان العتقي عمى سكون الميم، وقصر البدل، -2
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم -3

  َُْٜٞن َخترِي َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ٵ٢٥َوٱَّللٍّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 

 ۗيََشآُء ٖ َٔ ِدي  ۡٛ َ َح ٍّٖ ٱَّللٍّ ٓۡ َوَلِٰس ُٛ ٰ َدى ُٚ  ٍَ ًۡ ٍّّحَۡس َقَْ ۞ 

ٓۡ ، مع التقميل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -4 ُٛ ٰ َدى ُٚ
.ومعو العتقي ، 

 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.، وسكون ميم الجمعأبو عون عمى التقميل -1
 ، وحده .عمى اإلشباع في المتصل، مع الفتحاألزرق  -2
 وحده .، المتصل، وفويق القصر في ، وسكون ميم الجمعتحاألصبياني عمى الف -3
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى الفتح -4
ومعو ابن إسحاق وابن  المتصل،، وصمة ميم الجمع، وفويق القصر في الجمال عمى الفتح -5

 فرح.

 ۡٓۚ ُٗىِصُس
َ
ٖۡ َخرۡيٖ وَِِل ِٔ ٜاْ  ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ  َو

 ابن إسحاق. ، ومعو الكل عدااألزرق  -1
ٖۡ َخرۡيٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ِٔ.وحده ، 

  ِۚ َٜن إَِّلٍّ ٱةۡخَِنآَء وَۡسِٙ ٱَّللٍّ ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ  َو

 ، ومعو العتقي. األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 ََّل ۡٓ ُٗخ
َ
ٓۡ َوأ ٖۡ َخرۡيٖ يَُٜفٍّ إَِِلُۡس ِٔ ٜاْ  ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ َٜن َو ُٕ َْ ـۡ  ٶ٢٥ُت

ٜنَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -3 ُٕ َْ ـۡ  . ، وحدهُت
 ، ومعو أىل اإلسكان.العتقي عمى ترك التغميظ، وسكون ميم الجمع -1
 ، عدا ابن إسحاق.صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2
ٖۡ َخرۡيٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ِٔوحده ،. 

 ۡرِض
َ
ٗبا ِِف ٱِۡل ِ ََّل يَۡصَخِؽًُكَٜن َِضۡ ِِ ٱَّللٍّ واْ ِِف َشبًِ ۡضِۡصُ

ُ
َٖ أ ِي َرآءِ ٱَّلٍّ ٌَ ُْۡى ِ ُٓ ل ُٛ َٖ َُيَۡصُت ِٔ ًَآَء  ۡمِ٘

َ
ُِ أ ٱۡۡلَاِٚ

ٓۡ ََّل يَۡصـََُْٜٔن ٱنلٍّاَس إِۡۡلَاٗذاۗ  ُٛ ٓ بِِصًَؿٰ ُٛ ِه َتۡكرُِذ  ٱّلٍَّكىَّ

ُٓ في  بكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان: ُٛ  .َُيِۡصُت

ْ ، وترقيق الراء في األزرق  عمى اإلشباع في المتصل -1 وا ۡضِۡصُ
ُ
ۡرِض ، والنقل في أ

َ
، ٱِۡل

ٓۡ وعمى التقميل في  ُٛ  ومعو العتقي .، بِِصًَؿٰ
 وحده.وما سبق لو، ، األزرق  عمى الفتح -2
 ، وحده.قل، وعمى الفتحاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومع الن -3
، وعمى سكون ميم لتقميل، وعمى ا، وترك النقليق القصر في المتصلأبو عون عمى فو   -4

 الجمع، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.
، ومعو ابن فرح وعمى صمة ميم الجمع، ويق القصر في المتصل، وعمى الفتحالجمال عمى ف -5

 . وابن إسحاق
 ، واإلسكان، وحده. ، والفتحالمروزي عمى توسط المتصل -6

 ٌٓ َ ةِِٙۦ َقًِْ ٖۡ َخرۡيٖ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ِٔ ٜاْ  ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ   ٷ٢٥َو

 .، عدا ابن إسحاقاألزرق ومعو الكل  -1
ٖۡ َخرۡيٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ِٔوحده ،. 
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 ٜۡ ٓۡ َوََّل َخ ِٛ ِ ٓۡ ِقَ٘د َرّب ُٚ ۡسُر
َ
ٓۡ أ ُٛ ًَٗث وََْ ا وََقََلجِ ارِ َِسّٗ َٛ ِِ َوٱنلٍّ ۡ ٓ ةِٱِلٍّ ُٛ َ ٰل ـَ ۡٔ َ

َٜن أ ٌُ َٖ يُ٘ىِ ِي ٓۡ ٱَّلٍّ ُٚ ٓۡ َوََّل  ِٛ ًۡ ٌف َقَْ
  ٸ٢٥َُيَۡزَُٜٗن 

ارِ األزرق عمى التقميل في  -1 َّ ا، وترقيق الراء في انلَّ شباع الصمة في َِسّٗ ٓۡ ، وا  ُٛ وََْ
 ۡٓ ُٚ ۡسُر

َ
 ، ومعو العتقي. أ

ٓۡ ، وصمة الميم في عمى التقميل أبو عون -2 ُٚ ۡسُر
َ
ٓۡ أ ُٛ ٓۡ َُيَۡزُٜٗنَ  ،وََْ ُٚ  ، وحده. َوََّل 

 القاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.  -3
ٓۡ ، وقصر الصمة في األصبياني عمى الفتح -4 ُٚ ۡسُر

َ
ٓۡ أ ُٛ  ، وحده.وََْ

 عمى الفتح، وسكون ميم الجمع، وحده. المروزي -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6

 ۚ ّسِ َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ُٖ ًَۡطٰ ُٙ ٱلشٍّ ِي َحخََختٍُّؽ ُٜم ٱَّلٍّ ٌُ ا َح َٕ ََ ُٜمَٜن إَِّلٍّ  ٌُ اْ ََّل َح ٰٜ ُزَُْٜن ٱلّرَِب
ۡ
َٖ يَأ ِي  ٱَّلٍّ

ُزُْٜنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 ومعو العتقي واألصبياني.، يَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز ومعو الباقون. -2

 ْۗ ا ٰٜ ُِ ٱلّرَِب ِٔۡر ًُۡف  ا ٱۡۡلَ َٕ ٜٓاْ إِجٍّ ُ ٓۡ ًَال ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ةِد ِ  َذٰل

ُّىفي  اليمزة ياء إبداللألصبياني  البيان: جَّ
َ
 .ةِأ

 األزرق عمى اإلشباع  في المنفصل، ومعو العتقي.  -1
 ، وحده.سكون ميم الجمع، وتوسط المنفصل المروزي عمى -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل -3
ُّى، واإلبدال في األصبياني عمى سكون ميم الجمع -4 جَّ

َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.ةِأ

 ، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -5

 ْۚ ا ٰٜ َم ٱلّرَِب ًَۡف وََضرٍّ ُ ٱۡۡلَ ٍِّ ٱَّللٍّ َض
َ
 َوأ
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 .ومعو الكل ،األزرق  -1

 ِۡۖ ۥٓ إََِل ٱَّللٍّ ۡمُرهُ
َ
ا َشََْه َوأ َٔ ۥ  ُٙ ّبِِٙۦ وَٱَٗخََهٰ وََْ ِٖ رٍّ ّٔ ثٞ  ـَ ِٜۡق ٖ َسآَءهُۥ َم َٕ  َذ

 ، وعمى اإلشباع في المنفصل،وَٱَٗخََهٰ التقميل في و األزرق عمى اإلشباع في المتصل،  -1
 ومعو العتقي.

 .وعمى اإلشباع في المنفصل، وحده ،الفتحو  ،األزرق عمى اإلشباع في المتصل -2
ّبِِٙۦاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -3 ِٖ رٍّ ّٔ، والقصر في ، والفتح

 المنفصل، وحده. 
ومعو  ،وترك الغنةمنفصل، والقصر في ال، ، والفتحالجمال عمى فويق القصر في المتصل -4

 .ابن إسحاق وابن فرح
 .والقصر في المنفصل، ومعو القاضي ،فويق القصر في المتصل، والتقميل أبو عون عمى -5
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل والمنفصل -6
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل وقصر المنفصل -7
 لزعراء .، وقصر المنفصل، ومعو أبو اوَٱَٗخََهٰ ، َجاَءهابن سعدان عمى التقميل في  -8

 ِِۖۡضَحُٰب ٱنلٍّار
َ
ٍَ أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٖۡ ََعَد وَأ َٔ  َو

 . ومعو العتقي ،انلَّارِ ، والتقميل في األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 ، ومعو أىل الفتح عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتحاأل -2
 ، ومعو أىل التقميل.بو عون عمي فويق القصر، والتقميلأ -3
 .، وحده، والفتحمى توسط المتصلالمروزي ع -4

 وَن ا َخِِٰلُ َٛ ٓۡ ذًِ   ٹ٢٥ُٚ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2
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 َِۗدَقِٰج اْ َوُيۡرَِب ٱلطٍّ ٰٜ ُ ٱلّرَِب َطُي ٱَّللٍّ ٕۡ  َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ثًٍِم
َ
اٍر أ ىٍّ ََ ُ ََّل ُُيِبَّ ُكٍّ    ٺ٢٥َوٱَّللٍّ

ارٍ األزرق عمى التقميل في  -1 ثِيمٍ ، وعمى النقل في َلفَّ
َ
اٍر أ  ومعو العتقي. َلفَّ

 ، وحده.األصبياني عمى الفتح، والنقل -2
 .ومعو أىل الفتحالمروزي عمى الفتح، وترك النقل،  -3
 سعدان وأبو الزعراء.، ومعو القاضي وابن أبو عون عمى التقميل  -4

 َِق٘د ۡٓ ُٚ ۡسُر
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ةَ ل ٰٜ ََ اْ ٱلزٍّ ُٜ ةَ َوَءاحَ ٰٜ َْ ٜاْ ٱلطٍّ ًَاُم

َ
َِْٰحِٰج َوأ ٜاْ ٱّصٍّ ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ٌٜۡف  إِنٍّ ٱَّلٍّ ٓۡ َوََّل َخ ِٛ ِ َرّب

ٓۡ َُيَۡزَُٜٗن  ُٚ ٓۡ َوََّل  ِٛ ًۡ   ٻ٢٥َقَْ

ةَ البدل، وتغميظ الالم في  األزرق عمى )تشق( في -1 ٰٜ َْ شباع ٱلطٍّ ٓۡ صمة في ال، وا  ُٛ َ ل
 ۡٓ ُٚ ۡسُر

َ
 .، ومعو العتقي عمى قصر البدلأ

 .وحده، التغميظ، وقصر الصمة األصبياني عمى ترك -2
ٓۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُٚ ۡسُر

َ
ٓۡ أ ُٛ َ ٓۡ َُيَۡزُٜٗنَ  ،ل ُٚ  ، وحده.َوََّل 

 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة.  -4
 ، ومعو أىل اإلسكان.ميم الجمع المروزي عمى سكون -5

 ۡؤِٔ٘نَِي َّٔ ُ٘خٓ  َُ اْ إِن  َٰٜٓ َٖ ٱلّرَِب ِٔ ا ةَِقَ  َٔ َ َوذَُرواْ  ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ ٜاْ ٱتٍّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
د  ټ٢٥َيَٰٓ

ِٔ٘نِيَ البدل، واإلبدال في  ، و)تشق( فيق عمى اإلشباع في المنفصلاألزر  -1 ۡؤ َّٔ
 ومعو ،

 .العتقي عمى قصر البدل
 .وحده ،، واإلبدالاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى قصر المنفصل وتحقيق اليمز -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َِۡورَُشَِٜلۖۦ ِ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ٜاْ ِِبَۡرٖب  َذُٗ
ۡ
ٜاْ وَأ ٓۡ َتۡىَكُْ ٍّّ  وَإِن 

ْ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٜا َذُٗ
ۡ
 .، ومعو العتقيوَأ

 ، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى تحقيق اليمز -2
ٓۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٍّّ  ، وحده.اإلبدال، و وَإِن 
 .وحده والغنة، ،بتحقيق اليمزابن إسحاق  -4

 َٜن ُٕ َْ ـۡ َٜن َوََّل ُت ُٕ ِْ ـۡ ٓۡ ََّل َت ُِّٰس ـَ ۡٔ َ
ٓۡ رُُءوُس أ ٓۡ وََُْس   ٽ٢٥ِإَون حُۡبُخ

ٜنَ الالم في البدل، وعمى تغميظ  األزرق عمى )تشق( في -1 ُٕ َْ ـۡ  .، وحدهُت
 ومعو أىل اإلسكان. وقصر البدل، ، العتقي عمى سكون ميم الجمع، وترك التغميظ -2
 أىل الصمة. ، ومعوالجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 َٰرةٌ إََِل ـِ َ٘ ةٖ َذ ةِٖۙ ِإَون ََكَن ُذو ُقۡۡسَ ۡحَۡسَ َٔ
 

ةِٖۙ نافع بضم السين في  اإلمام قرأ :البيان ۡحُۡسَ َٔ
. 

ََِظَرةٌ إَِل األزرق عمى النقل في  -1  ومعو العتقي.راء فييا، ، وترقيق الَف
 ، وعمى النقل، وحده.الراء تفخيماألصبياني عمى  -2
 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -3

 ن
َ
ْ َوأ ٜا ًُ ٓۡ ۖۡ حََطدٍّ   َخرۡيٞ ٍُّّس

ْا اإلمام نافع بتشديد الصادقرأ  البيان: ق دَّ  .حَصَّ

 ومعو العتقي. ،َخرۡيٞ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
ٓۡ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في   -2  ومعو ابن إسحاق.  َخرۡيٞ ٍُّّس
 ومعو الباقون.، المروزي عمى ترك الغنة -3
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 َٜن ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُ٘خ َُ   پ٢٥إِن 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

 

 ِۡۖ ا حُرَۡسُكَٜن ذًِِٙ إََِل ٱَّللٍّ ٗٔ ٜۡ ٜاْ يَ ٌُ  َوٱتٍّ

 ، ومعو الكل. األزرق -1

  َٜن ُٕ َْ ـۡ ٓۡ ََّل ُح ُٚ َصتَۡج َو ََ ا  ٍّٔ ٰ ُكَّ َجۡىٖس  ِفٍّ َٜ ٍّٓ حُ   ٿ٢٥ُث

ٰ في  األزرق عمى التقميل -1 ِفٍّ َٜ ٜنَ ، وتغميظ الالم في حُ ُٕ َْ ـۡ  .، وحدهُح
والقاضي وابن ومعو أبو عون وبترك التغميظ، ، ، وسكون ميم الجمعالعتقي عمى التقميل -2

 .سعدان وأبو الزعراء
 .، وحده، وتغميظ الالمالفتحاألزرق عمى  -3
 ومعو المروزي. ،األصبياني عمى الفتح -4
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، وصمة ميم الجمعالجمال عمى الفتح -5

 ُٜۚه َصّۡمٗ وَٱۡزُخُت َّٔ  ِٖ َس
َ
ٍٖ إََِلَٰٓ أ ٜٓاْ إِذَا حََدايَجُخٓ ةَِديۡ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
د  َيَٰٓ

ٍٖ إََِلَٰٓ البدل، والنقل في  و)تشق( فيق عمى اإلشباع في المنفصل، األزر  -1 ، ومعو ةَِديۡ
 .العتقي عمى قصر البدل

 ، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان  -3

 وأبو الزعراء.
 .وابن فرح ابن إسحاق ، ومعوعمى قصر المنفصل، وصمة ميم الجمال  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 ََِۙكحُِبۢ ةِٱَّۡكۡدِل ۡٓ َُ٘س ُخب ةٍّۡح ُۡ  َوِۡلَ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل االسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 

 ۚ ُ ُٙ ٱَّللٍّ َٕ ٍّْ ا َق َٕ ََ ن يَۡسُخَب 
َ
َب ََكحٌِب أ

ۡ
 َوََّل يَأ

َب األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
ن، والنقل في يَأ

َ
 .ومعو العتقي واألصبياني ََكحٌِب أ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.  -2

 ۚا ًۡـٔٗ ُٙ َش ۡ٘ ِٔ ۥ َوََّل َحۡتَخۡس  ُٙ َ َربٍّ ًِۡٙ ٱۡۡلَيَّ َوِۡلَخٍِّي ٱَّللٍّ ِي َقَْ ِِ ٱَّلٍّ ِْ ٕۡ ُخۡب َوِۡلُ ُۡ ًَ ْۡ  وَ

افي المين الميموز في ثم اإلشباع األزرق عمى التوسط  -1 ًۡـٔٗ  .، وحدهَش
 .عدا ابن سعدان ومعو الباقون ،العتقي -2
ًِۡٙ ابن سعدان عمى الصمة في  -3  ، وحده.َقَْ

 ۥ ُٙ ِۡ َوِِلَّ ِْ ٕۡ ًُ ْۡ َٜ وَ ُٚ  ٍِّ ِٕ ن يُ
َ
ۡو ََّل يَۡصَخِؽًُف أ

َ
ۡو َعكًًِىا أ

َ
ا أ ًٛ ًِۡٙ ٱۡۡلَيَّ َشىًِ ِي َقَْ   ةِٱَّۡكۡدِلِۙ وَإِن ََكَن ٱَّلٍّ

َْ  في موضع البيان: ُِ ًِنَّ  ، وقرأ اإلمام ابن فرح حًداواإلمام أبي عون بإسكان الياء قواًل قرأ ا يُ
 بالخمف واإلسكان مقدم، والباقون ليم الضم. 

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ۡو َعكًًِىا أ

َ
ا أ ًٛ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َشىًِ

َْ المروزي بترك النقل، ومعو الباقون عدا من يسكن  -2 ُِ ًِنَّ   .وابن سعدان يُ
َْ أبو عون عمى إسكان الياء في  -3 ُِ ًِنَّ   ، ومعو ابن فرح.يُ
ًِۡٙ ابن سعدان عمى الصمة في  -4  ، وحده.َقَْ

 ۡۖ ۡٓ ِٖٔ رَِّساُِّس  ِٖ ًَِٛديۡ ُِٛدواْ َش  َوٱۡشتَۡش
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 .عدا األصبياني ومعو الكل ،األزرق  -1
ٓۡ األصبياني عمي الغنة في  -2  ، وحده.ِٖٔ رَِّساُِّس

 

 َا َذخُذ َٕ ُٛ ٰ ٍِّ إِۡضَدى ن حَِغ
َ
َدآءِ أ َٛ َٖ ٱلشَّ ِٔ َن  ٜۡ ٖ حَۡرَع ٍّٕ حَاِن ِم

َ
ِٞ َوٱۡمَرخ ٓۡ يَُسَٜٗا رَُسْنَۡيِ وَرَُس ٍّّ َِر وَإِن  َّ 

ۡخَرٰىۚ 
ُ
ا ٱِۡل َٕ ُٛ ٰ  إِۡضَدى

نفي  الثانية ياءً اليمزة ل اإلمام نافع بإبداقرأ  البيان:
َ
َدآءِ أ َٛ  .ٱلشَّ

افي  ، والتقميلإشباع المتصلعمى  األزرق -1 َٕ ُٛ ٰ ۡخَرىٰ والنقل في  ،إِۡضَدى
ُ
، مع التقميل، ٱِۡل

 .ومعو العتقي
افي إشباع المتصل، والفتح عمى  األزرق -2 َٕ ُٛ ٰ ۡخَرىٰ في  التقميلو ، والنقل ،إِۡضَدى

ُ
، ٱِۡل

 .وحده
 .المنفصل، والفتح، وحدهمى توسط المروزي ع -3
 .الجمال عي فويق القصر، والفتح، ومعو ابن فرح -4
 ومعو القاضي وابن سعدان وابو الزعراء. ،، والتقميلأبو عون عمي فويق القصر -5
ٓۡ عمى الغنة في األصبياني  -6 ٍّّ ، ، والفتح، مع النقل، وعمي فويق القصر في المنفصلوَإِن 

 .وحده
 ، وحده.النقلوترك ، ابن إسحاق عمى الغنة -7

 ْۚ ٜا ا ُدُق َٔ َدآُء إِذَا  َٛ َب ٱلشَّ
ۡ
 َوََّل يَأ

َداُء إِذَا بإبدال اليمزة الثانية واًوا، وىو المقروء بو اإلمام نافعقرأ  البيان: َّ  .الشر

َب األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 اإلشباع في المتصل ومعو العتقي.و ، يَأ

 ، وحده.المتصلاألصبياني عمي االبدال، وفويق القصر في  -2
 ، وحده.تحقيق اليمز، والتوسط في المتصلالمروزي ب -3
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 ، ومعو الباقون.ق اليمز، وفويق القصر في المتصلالحمواني عمي تحقي  -4

 َِۚسِْٙۦ
َ
ترًِيا إََِلَٰٓ أ ََ ۡو 

َ
ٜهُ َضنِرًيا أ ن حَۡسُخُت

َ
ٜٓاْ أ ُٕ  َوََّل تَۡصـَٔ

ترًِيا، َضنِرًيا، والترقيق في عمى اإلشباع في المنفصل األزرق -1 ََ
 والنقل في ، ۡو

َ
 .َضنرًِيا أ

 األصبياني قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 .ن، ومعو الباقو ، وترك النقلالمروزي قصر المنفصل -3
  .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4

ۡۖ ْٜٓا َّلٍّ حَۡرحَاةُ
َ
ۡدَّنَٰٓ خ

َ
َفَٰدةِ َوأ َُٜم لِْشٍّ ًۡ

َ
ِ َوأ ًَۡصُػ ِقَ٘د ٱَّللٍّ

َ
ٓۡ أ    َذُِّٰس

ۡدَّنَٰٓ في  ة، واإلشباع في المنفصل، والتقميلاألزرق عمى إشباع الصم -1
َ
 .، ومعو العتقيَوأ

 وحده.وما سبق لو، الفتح، األزرق عمى  -2
ّلَّ في  المنفصل، والغنة، وقصر الفتح، و األصبياني عمى قصر الصمة -3

َ
، ومعو ابن أ

 .إسحاق
 الجمال عمى الفتح، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -5
 ، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى سكون الميم -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -7
 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8

 ن حَُسَٜن
َ
ٓ أ ٗة إَِّلٍّ اۗ حَِجَٰرةً َضاِِضَ َٚ َّلٍّ حَۡسُخُتٜ

َ
َ٘اٌح خ ٓۡ ُس ًُۡس ٓۡ وََْحَۡس َقَْ َُ٘س ا ةَۡح َٛ  حُِديُروَج

ةٌ  بالرفع في اإلمام نافعقرأ  البيان:  .ِِتَاَرةٌ َحاِِضَ

َّلٍّ والنقل في  وترقيق الراء، عمى اإلشباع في المنفصل، األزرق -1
َ
َ٘اٌح خ  .العتقي، ومعو ُس

ّلَّ والنقل، والغنة في  وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
َ
 ، وحده.أ

 .المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان -3
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح. -4
ّلَّ والغنة في  ابن إسحاق عمى صمة ميم الجمع، -5

َ
 ، وحده.أ

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 

 ۚ ۡٓ ُِٛدٓواْ إِذَا َتَتاَحۡكُخ ۡش
َ
 َوأ

 .العتقي ، ومعواألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 األصبياني عمى القصر، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 َۚوََّل يَُغٓارٍّ ََكحِٞب َوََّل َشًِٛٞد 

 .العتقيومعو  عمى اإلشباع في الالزم، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى التوسط في الالزم، وحده. -3

 ۗ ۡٓ ۥ وُُصُٜقۢ ةُِس ُٙ ٜاْ وَإٍِّٗ  ِإَون َتۡىَكُْ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۡۖ َ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ  َوٱتٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۗ ُ ُٓ ٱَّللٍّ ُس ُٕ ِ ّْ  َوُيَك

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٞٓ ٍء َقًِْ ِ ََشۡ
ِّ ُ ةُِس   ڀ٢٥َوٱَّللٍّ
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ءٍ ، ثم اإلشباع في زرق عمى التوسط في المين الميموزاأل -1  .، وحدهََشۡ
 ومعو الباقون. عمى ترك المد في المين الميموز، العتقي  -2

 

 ۡۖ ُتَٜعثٞ ٌۡ ٍّٔ  ٖٞ ٓۡ ََتُِدواْ ََكحِٗتا وَرَِهٰ َ ٰ َشَىرٖ َول ٓۡ لََعَ ُ٘خ َُ  ۞ِإَون 

 .سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى  -1
 ىل الصمة.ومعو أ ،الجمال عمى الصمة -2

 ۗۥ ُٙ َ َربٍّ ۥ َوِۡلَخٍِّي ٱَّللٍّ ُٙ ََ٘خ َمٰ
َ
َٖ أ ِٕ ِي ٱۡؤحُ ًَُؤّدِ ٱَّلٍّ َٖ َبۡكُغُسٓ َبۡكٗغا وَْۡ ِٔ

َ
 وَإِۡن أ

َٖ األزرق عمى النقل في  -1 ِٔ
َ
ًَُؤّدِ ، واإلبدال في وَإِۡن أ ْۡ َٖ ، وَ ِٕ ِي ٱۡؤحُ ومعو العتقي  ،ٱَّلٍّ

 واألصبياني.
 ىل االسكان. أسكون ميم الجمع، ومعو و ، تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2
 ، ومعو ابن اسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ََۚفَٰدة ٜاْ ٱلشٍّ ُٕ  َوََّل حَۡسُخ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۗۥ ُٙ ٓٞ ًَْۡتُ ِ ۥٓ َءاذ ُٙ ا وَإٍِّٗ َٛ ٕۡ ٖ يَۡسُخ َٔ  َو

 .قصر البدلعمى  ومعو العتقيالبدل،  و)تشق( فيزرق عمى اإلشباع في المنفصل، األ -1
 األصبياني عمى القصر، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

  ٞٓ َُْٜن َقًِْ َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ځ٢٥َوٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ِۗۡرِض
َ
ا ِِف ٱِۡل َٔ ِٰت َو ـَ َؿٰ ا ِِف ٱلصٍّ َٔ  ِ ٍّ  َّلّلِ

ۡرِضِۗ األزرق بالنقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱِۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۖ ُ ٜهُ ُُيَاِشۡتُسٓ ةِِٙ ٱَّللٍّ ۡو َُتُۡى
َ
ٓۡ أ ُٗىِصُس

َ
ا ِِفٓ أ َٔ  ِإَون ُتۡتُدواْ 

شباع  -1  ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى اإلشباع في المنفصل، وا 
وۡ صمة في قصر الو ، األصبياني عمى قصر المنفصل -2

َ
ٓۡ أ ُٗىِصُس

َ
 .ومعو أبو عون أ

 ، ومعو ابن اسحاق و ابن فرح. الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم  -3
القاضي وابن سعدان وابن  ، ومعولجمعالمروزي عمى قصر المنفصل، سكون ميم ا  -4

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ًَۡنىُِر َٕٖ يََشآُء َذ ِ ُب ل ٖ يََشآُءۗ َويَُكّذِ َٔ
 

فِر  قرأ اإلمام نافع بالجزم في  البيان:  .ََُحَعّذِب   ،َفَيغ 
سحاق بطرقو، وأبو الزعراء بإدغام الباء في الميم في  ْب وقرأ العتقي وقالون بطرقو، وا  َوُيَعّذِ

 ، وقرأ الباقون األزرق واألصبياني وابن فرح باإلظيار.َيٌ

 .، وحده، مع اإلشباع المتصلَوُيَعّذِب  َيٌفي  اإلظياراألزرق عمى  -1
 .، وحدهاإلشباع المتصل ، معٌَوُيَعّذِب يَّ في  العتقي عمى اإلدغام -2
، ومعو ابن المتصل فويق القصر في، مع َوُيَعّذِب  َيٌفي  عمى اإلظيار األصبياني -3

 فرح.
، ومعو القاضي المتصل فويق القصر في، مع ٌَوُيَعّذِب يَّ في  الحمواني عمى اإلدغام -4

 وابن إسحاق وابن سعدان وأبو الزعراء.
 ، وحده.المتصل التوسط في، مع ٌيَّ  َوُيَعّذِبفي  المروزي عمى اإلدغام -5
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 ءٖ ًَِديٌر ِ ََشۡ
ٰ ُكّ ُ لََعَ   ڂ٢٥َوٱَّللٍّ

ءٖ في  األزرق عمى توسط المين الميموز، ثم إشباعو -1  .، وحدهََشۡ
 .ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقوناألزرق عمى  -2

 َُٜۚ٘ن ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ّبِِٙۦ َوٱل ِٖٔ رٍّ ٗزَِل إَِِلِۡٙ 
ُ
آ أ َٕ ِ َٖ ٱلرٍُّشُٜل ة َٔ  َءا

ُٜ٘نَ ، واإلبدال في األزرق عمى )تشق( في البدل، واإلشباع في المنفصل -1 ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ، ومعو َوٱل
 .العتقي عمى القصر في البدل

ّبِِٙۦ، والغنة في االصبياني عمى قصر المنفصل -2  . وحده، واإلبدال، ِٖٔ رٍّ
 ، وترك الغنة، ومعو الباقون.المروزي عمي قصر المنفصل -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4

 ِۚرَُّشِْٙۦ ِٖ ّٔ َضٖد 
َ
خِِٙۦ َوُكُختِِٙۦ َورُُشِِْٙۦ ََّل ُجَىّرُِق َبنۡيَ أ َُ ِ َلَٰٓه َٔ ِ َو َٖ ةِٱَّللٍّ َٔ  ُكٌّ َءا

َٖ األزرق عمى النقل في  -1 َٔ ، ومعو وعمى اإلشباع في المتصل، ، وقصر المنفصلُكٌّ َءا
 .العتقي عمى قصر البدل

ِٖ رَُّشِِْٙۦاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ّٔ.وحده ، 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ۡۖ َ٘ا َؼۡك
َ
َ٘ا َوأ ۡك ِٕ ٜاْ َش ُ  َوًَال

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ِطرُي َٕ ۡ ٍَ ٱل َ٘ا ِإَوَِلۡ ٍَ َربٍّ   ڃ٢٥ُدۡىَراَٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۚا َٛ ُ َجۡىًصا إَِّلٍّ وُۡشَك ُِّْىٱَّللٍّ  ََّل يَُس
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 ومعو العتقي واالصبياني. ،َجۡىًصا إَِّلٍّ األزرق عمى النقل في  -1
 ومعو الباقون. ،المروزي عمى ترك النقل -2

 

 ۗا ٱۡزتََصَتۡج َٔ ا  َٛ ًۡ َصَتۡج وََقَْ ََ ا  َٔ ا  َٛ َ  ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۚٗا
ۡ
ۡخَؽد

َ
ۡو أ

َ
َ٘آ أ ٍِّصح َ٘ا ََّل حَُؤاِخۡذَٗآ إِن ن  َربٍّ

ٓ ، واإلبدال في األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1 وۡ ، والنقل في حَُؤاِخۡذَٗا
َ
ۚ  أ َٗا

ۡ
ۡخَؽد

َ
  ،أ

 ومعو العتقي. 
ٓ في واإلبدال منفصل، الاالصبياني عمى قصر  -2 وۡ في  والنقل واإلبدال، حَُؤاِخۡذَٗا

َ
 أ

َٗا
ۡ
ۡخَؽد

َ
 ، وحده.أ

 ، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َۚ٘ا َٖ ِٖٔ َرۡتِْ ِي ۥ لََعَ ٱَّلٍّ ُٙ َْۡخ ا َۡحَ َٕ ََ ا  َ٘آ إِۡۡصٗ ًۡ ِۡ َقَْ ِٕ َ٘ا َوََّل ََتۡ  َربٍّ

 ، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًَا ََّل َؼا َٔ َ٘ا  ْۡ ِ ّٕ َ٘ا َوََّل َُتَ  َث نَلَا ةِِٙۖۦۡ َربٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٓۚ٘ا ٍّ٘ا َوٱۡمىِۡر نَلَا َوٱرَۡۡحۡ  َوٱۡخُه َخ



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[003] 
 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٖ َّۡؽٰىِرِي ِٜۡم ٱ ٌَ ّۡ َٗا لََعَ ٱ َ٘ا وَٱُٗۡصۡ ٰ َّى ٜۡ َٗج َم
َ
 ڄ٢٥أ

َ٘اعمى التقميل في  األزرق -1 ٰ َّى ٜۡ َٖ ، والتقميل في َم َّۡؽٰىِرِي  .ومعو العتقي ،ٱ
َ٘اعمى التقميل في أبو عون  -2 ٰ َّى ٜۡ  .ومعو أىل التقميل، َم
َ٘افي  فتحعمى ال األزرق -3 ٰ َّى ٜۡ َٖ ، والتقميل في َم َّۡؽٰىِرِي  ، وحده.ٱ
 ، ومعو الباقون.األصبياني عمى الفتح -4

 

 
 
 

 تمت سورة البقرة

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 آل عمرانورة س

 (3المجلد )

 

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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َؽانَ  ٕۡ َٜرةُ آِل ِق  ـُ

 ِٓ ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ٓٓ ٓ   ١ال

 .العتقيومعه  ،عمى إشباع المد الالزم األزرق -1
 ، ومعه الباقون عدا المروزي.وي الالزم بصباايي عمى ووقق القبصراأل -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 يَُّٜم ٌَ ََّۡحَّ ٱّۡ َٜ ٱ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ ُ ََلٓ إَِل   ٢ٱَّللٍّ

 .مى إشباع الميفبصل، ومعه العتقياألزرق ع -1
 .بخمف عن المروزي ، ومعه الباقوناألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -3

 ِٙۡا َبۡۡيَ يََػي َٕ ِ ّ ا ل ًٗ َُِتََٰب ةِٱۡۡلَّيِ ُمَطّػِ
ٍَ ٱّۡ َل َقَْۡي  َٗؾٍّ

 .ومعه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاق ،األزرق -1
ااألبصباايي عمى الغية وي  -2 َٕ ِ ّ ا ل ًٗ  ومعه ابن إسحاق. ،ُمَطّػِ

 َِ جِني ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ٜۡ َٗؾَل ٱتلٍّ
َ
  ٣َوأ

َٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1 َرى ٜۡ َِ  ، واليقل ويثَ ٱتلٍّ جِني  ، ومعه العتقي.َوٱۡۡلِ
 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.و  أبو عون عمى التقمقل، وترك اليقل، ومعه المروزي -2
 ، وحده.، واليقلاألبصباايي عمى الفتح -3
َٰثَ وي  المروزي عمى الفتح -4 َرى ٜۡ  وابن ورح.  وابن إسحاق ومعه الجمالوترك اليقل، ، ٱتلٍّ

 ُِ ُّۡىۡؽًَاَنَۗ ِٖٔ َرۡت َٗؾَل ٱ
َ
ٍّ٘اِس َوأ ِّّْ ٗػى  ُٚ 

 .األبصباايي وابن إسحاقومعه الكل عدا ، األزرق -1
ٍّ٘اِس األبصباايي عمى الغية وي  -2 ِّّْ ٗػى  ُٚ.ومعه ابن إسحاق ،  
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 ََۗقَؼاٞب َشِػيٞػ ۡٓ ُٛ َ ِ ل َٖ َزَىُؽواْ أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .  معه أهل اإلسكان عمى قبصر البدلو  قم،وسكون الم البدل، )تشق( وياألزرق عمى  -1
 .الجمال عمى البصمة، ومعه أهل البصمة -2

 اٍم ٌَ ُ َقؾِيٞؾ ذُو ٱٗخِ   ٤َوٱَّللٍّ

 ومعه الكل. ،األزرق -1

 ِآء َٕ ۡرِض َوََل ِِف ٱلفٍّ
َ
ءٞ ِِف ٱۡۡل َ ََل ََيََۡفَٰ َقَْۡيِٙ ََشۡ   ٥إِنٍّ ٱَّللٍّ

ءٞ وي  اإلشباع ثم ، والتوسطََيََۡفَٰ وي  تقمقلاألزرق عمى ال -1 ۡرِض وي ، واليقل ََشۡ
َ
، ٱۡۡل

 .واإلشباع وي المتبصل، وحده
 ، واإلشباع وي المتبصل، وحده.واليقلوترك المد وي المقن الماموز، العتقي عمى التقمقل،  -2
 ، ومعه القاضي وأبو الزعراء.ووقق القبصر وي المتبصلو ، أبو عون عمى التقمقل -3
 ، وحده.َقَْۡيِٙ ابن سعدان عمى التقمقل، والبصمة وي  -4
ءٞ اإلشباع وي التوسط ثم ، و األزرق عمى الفتح -5  ، واإلشباع وي المتبصل، وحده.، واليقلََشۡ
 ووقق القبصر وي المتبصل، وحده.وترك المد وي المقن الماموز، األبصباايي عمى اليقل،  -6
 المروزي عمى الفتح ، وترك اليقل، وتوسط المتبصل، وحده. -7
 . ، ومعه ابن إسحاق وابن ورحلمتبصللقبصر وي ا، وووقق االجمال عمي الفتح -8

 ُۚ ۡيَه يََشآُء ََ رَۡضاِم 
َ
ٓۡ ِِف ٱۡۡل ِرُُز ّٜ ِي يَُط َٜ ٱَّلٍّ ُٚ 

رَۡضامِ وي  األزرق عمى اليقل -1
َ
ٓۡ وترققق الراء وي ، ٱۡۡل ِرُُز ّٜ ، واإلشباع وي المتبصل ،يَُط

 .ومعه العتقي
 . ، وحدهي المتبصلووقق القبصر وو  وتفخقم الراء، مى اليقل،األبصباايي ع -2
 . ، وحدهالمروزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل -3
 أبو عون عمى سكون مقم الجمع، ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه أهل اإلسكان. -4
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه أهل البصمة. -5
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 ُٓ ُِي َكؾِيُؾ ٱۡۡلَ
ّۡ َٜ ٱ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ   ٦ََلٓ إَِل

 بصل، ومعه العتقي.يفاإلشباع وي الماألزرق عمى  -1
 ، ومعه الباقون بخمف عن المروزي.األبصباايي عمى القبصر وي الميفبصل -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -3

 ٞۖتََشَٰتَِفَٰٞج ُٔ َعُؽ 
ُ
َُِتَِٰب َوأ ّۡ مَّ ٱ

ُ
ٍّٖ أ ُٚ َؿٌَٰج  َُ ۡ ُٙ َءاَيَٰٞج ُّمَّ ۡ٘ ِٔ َُِتََٰب  ٍَ ٱّۡ َٗؾَل َقَْۡي

َ
ِٓي أ َٜ ٱَّلٍّ ُٚ 

 . معه العتقي عمى قبصر البدل، و البدل )تشق( وي، والميفبصلعمى إشباع األزرق  -1
 .األبصباايي عمى القبصر وي الميفبصل، ومعه الباقون بخمف عن المروزي -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -3

 ۡٱةۡخَِنآَء ٱّۡىِخ ُٙ ۡ٘ ِٔ  َٙ َت ا تََشَٰ َٔ ٓۡ َزۡيٞل َذيَتٍّتُِكَٜن  َٖ ِِف ًُُْٜبِِٛ ِي
ا ٱَّلٍّ ٍّٔ
َ
وِيِِْٙۖۦٞ وَأ

ۡ
 َ٘ثِ َوٱةۡخَِنآَء حَأ

وِيِِْٙۦ، واإلبدال وي األزرق عمى إشباع المتبصل -1
ۡ
 .، ومعه العتقيحَأ

 .، وحدهل، واإلبدالاألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبص -2
، وتحققق الامز، ومعه أهل ، وووقق القبصر وي المتبصلأبو عون عمى سكون مقم الجمع -3

 اإلسكان عدا المروزي.
 عمى توسط المتبصل، وحده.المروزي  -4
 ومعه أهل البصمة. ،وووقق القبصر وي المتبصل، الجمال عمى بصمة مقم الجمع -5

 َۗ ُ ۥٓ إَِلٍّ ٱَّللٍّ ُٙ وِيَْ
ۡ
ُٓ حَأ ا َحۡكَْ َٔ  َو

ۥاألزرق عمى اإلبدال وي  -1 ُٙ وِيَْ
ۡ
 ، ومعه العتقي.، واإلشباع وي الميفبصلحَأ

 وحده. ، ، وقبصر الميفبصلاألبصباايي عمى اإلبدال -2
 .، وحدهعمى تحققق الامز، وتوسط الميفبصلوزي المر  -3
 قبصر الميفبصل، ومعه الباقون.المروزي عمى  -4

 َۗ َ٘ا ِ ٖۡ ِقِ٘ػ َرّب ِ ّٔ  
ٞ ٍّ٘ا ةِِٙۦ ُكّ َٔ ٜلَُٜن َءا ٌُ ِٓ َح ْۡ ّۡكِ ُغَٜن ِِف ٱ ـِ َٰ  َوٱّرٍّ
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 . معه الكل عمى قبصر البدلالبدل، و  )تشق( وياألزرق عمى  -1

 ْ ٜا ُ ْول
ُ
ٓ أ ُؽ إَِلٍّ ٍَّ ا يَؼٍّ َٔ َّۡبَِٰب  َو

َ
  ٧ٱۡۡل

َّۡبَٰبِ ، واليقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل -1
َ
 ، ومعه العتقي.ٱۡۡل

 ، وحده.ى القبصر وي الميفبصل، واليقلاألبصباايي عم -2
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك اليقل، ومعه الباقون.   -3
 .، وحده، وترك اليقلالمروزي عمى توسط الميفبصل -4

 َ٘ َ٘ا ََل حُؾِۡغ ًَُُْٜب ُۚ َربٍّ ٍَ رَۡۡحًَث ٗ ُ ِٖٔ َّلٍّ ۡب جَلَا  َٚ َ٘ا َو َػيۡتَ َٚ  ا َبۡكَػ إِۡذ 

 .ه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاقومع ،األزرق -1
 .ومعه ابن إسحاق، ك  ىَّلد  ِنواألبصباايي عمى الغية وي  -2

 اُب ٍّٚ َٜ ۡ َٗج ٱل
َ
ٍَ أ   ٨إٍِّٗ

 .ومعه الكل ،األزرق -1

  ٓ َ٘ا ٍَ  َربٍّ ِٔفُ  إٍِّٗ ٜۡ  ٱجلٍّاِس  َسا   ذِيِٙ   َرۡيَب  َلٍّ  م  حِلَ

 ، ومعه العتقي.األزرق عمى إشباع الميفبصل -1
م  ، والغية وي األبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2 ٜۡ  ، ومعه ابن إسحاق.َلٍّ  حِلَ
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك الغية، ومعه الباقون. -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4

 َِٕيَكاد ۡ َ ََل َُيُِْۡه ٱل   ٩ إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ومعه الكل. ،األزرق -1

 ٞۖ ا ِ َشۡيـٔٗ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ  ٓ ُٚ َُٰػ ۡوَل
َ
ٓۡ َوََلٓ أ ُٛ ُ َٰل ـَ ۡٔ

َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ َٖ َزَىُؽواْ َّٖ ُتۡنِِنَ َخ ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

شباع الميفبصل، وتوسطبصمةالاألزرق عمى إشباع  -1 ا ثم إشباع ، وا   . ، وحدهَشۡيـٔٗ
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شباع الميفبصل،بصمةالالعتقي عمى إشباع  -2  وحده.  وي المقن الماموز، وترك المد ، وا 
 األبصباايي عمى قبصر البصمة، وقبصر الميفبصل، وحده. -3
ٓۡ أبو عون عمى بصمة المقم وي   -4 ُٛ ُ َٰل ـَ ۡٔ

َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ َٖ  ،َخ ِ ّٔ  ٓ ُٚ ۡوَلَُٰػ

َ
 ، وحده.َوََلٓ أ

 .عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة الجمال -5
 .، وحدهالمروزي عمى سكون المقم، وتوسط الميفبصل -6
 ن المقم، وقبصر الميفبصل، ومعه أهل اإلسكان.المروزي عمى سكو  -7

 َِوًُُٜد ٱجلٍّار ۡٓ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٪َوأ

 ، ومعه العتقي.انلَارِ األزرق عمى إشباع المتبصل، والتقمقل وي  -1
 ، وحده.، والفتحاألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع -2
، ومعه القاضي وابن والتقمقل، الجمع لقبصر وي المتبصل، وسكون مقمأبو عون عمى ووقق ا -3

 سعدان وأبو الزعراء. 
، ومعه ابن إسحاق وابن ، وبصمة مقم الجمع، والفتحووقق القبصر وي المتبصلعمى الجمال  -4

 ورح.
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -5

 ُۚ ۡٓ ِٛ َٖ ِٖٔ َرۡتِْ ِي
َن َوٱَّلٍّ ٜۡ ِب َءاِل وِؽَۡق

ۡ
َػأ ََ 

 ه الكل عدا األبصباايي.ومعالبدل،  )تشق( ويعمى  األزرق -1
بِ األبصباايي عمى اإلبدال وي  -2

ۡ
َػأ ََوحده ،. 

 َۗ ۡٓ ِٛ ِ ُ ةُِؼُٜٗب ُٓ ٱَّللٍّ ُٚ َعَؼ
َ
َ٘ا وَأ ٜاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ؼٍّ ََ 

 .ومعه الكل عمى قبصر البدلالبدل،  )تشق( وياألزرق عمى  -1

 اِب ٌَ ُ َشِػيُػ ٱّۡكِ   ٫َوٱَّللٍّ

 ومعه الكل. ،األزرق -1
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 ََزى َٖ ِي َِّّّلٍّ  ًُِ ٞۖ َٓ ٍّ٘ َٛ وَن إََِلَٰ َس ُخۡنَُْتَٜن َوُُتََۡشُ ـَ  ُؽواْ 

 ومعه الكل. ،األزرق -1

 اُد َٛ ِٕ ۡ   ٬َوبِۡئَؿ ٱل

 .، ومعه العتقي واألبصبااييَوبِۡئَؿ األزرق عمى إبدال  -1
 .روزي عمى التحققق، ومعه الباقونالم -2

 ٞۖ َخا ٌَ ٓۡ َءايَثٞ ِِف وَِئتَۡۡيِ ٱتۡلَ  ًَۡػ ََكَن َُّس

  و)تشق( وي البدل، ومعه العتقي عمى قبصر البدل. شباع بصمة المقم،األزرق عمى إ -1
 . وأبو عون األبصباايي عمى قبصر البصمة، ومعه أهل البصمة -2
 المروزي عمى سكون المقم، ومعه أهل اإلسكان. -3

 ٞۡعَؽىَٰ ََكوَِؽة
ُ
ِ َوأ ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ ُِ ِِف  ٓوَِئثٞ حَُؼَٰخِ ُٛ َي ٱَّۡكۡۡيِ   يََؽۡوَج

ۡ
ٓۡ َرأ ِٛ ِۡرَْۡي ّٔ  

ُٓٛقرأ اإلمام ياوع  البيان:  .بالتاء حََؽۡوَج

ۡعَؽىَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1
ُ
ٞ وترققق الراء وي  ،َوأ  .ومعه العتقي، ََكوَِؽة

مت  ، وبصمة المقم وي ، وتفخقم الراءأبو عون عمى التقمقل -2 ٍد ۡون  ٍِمۡ  ر  ۡي
ِۡثل   .، وحدهن 

 سعدان وأبو الزعراء. ، ومعه ابنوسكون مقم الجمع، القاضي عمى التقمقل -3
يَ ، واإلبدال وي مى الفتحعاألبصباايي  -4

ۡ
 ، وحده.َرأ

 .الفتح، وسكون مقم الجمع، وحده المروزي عمى -5
 .حاق وابن ورحالجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إس -6

 ُۚ ٖ يََشآُء َٔ َ٘ۡۡصِهِۦ  ِ ُ يَُؤّيُِػ ة  َوٱَّللٍّ

ِ  ؤ  يد  األزرق عمى اإلبدال وي -1 شباع المتبصل، ومعه العتقي، و دد ي  .ا 
 ، وحده.، ووقق القبصر وي المتبصلاألبصباايي عمى اإلبدال -2
 .ققق الامز، وتوسط المتبصل، وحدهالمروزي عمى تح -3
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 ، ومعه الباقون.عمى ووقق القبصر وي المتبصل الحموايي -4

 ِةَۡصَٰؽ
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ٍَ َّكِۡۡبَٗة ّۡلِ ِ َٰل   ٭إِنٍّ ِِف َذ

ةَۡصَٰؽِ ، واليقل وي َّكِۡۡبَةٗ  األزرق عمى ترققق الراء وي -1
َ
 .، والتقمقل وقاا، ومعه العتقيٱۡۡل

ْوِِل والغية وي  ،األبصباايي عمى تفخقم الراء -2
ُ
 .، والفتح وقاا، وحدهواليقل ،َّكِۡۡبَٗة ّۡلِ

 وحده. والفتح، ابن إسحاق عمى الغية، وترك اليقل، -3
 ، ومعه الجمال وابن ورح.المروزي عمى الفتح -4
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعهى التقمقلأبو عون عم -5

 ِث ِب َوٱّۡىِغٍّ َٚ َٖ ٱَّلٍّ ِٔ َ٘ؽَؽةِ  ٌَ ُٕ ۡ َجَِٰؽريِ ٱل ٌَ
َٖ ٱّّنَِفآءِ َوٱۡۡلَنَِۡي َوٱّۡ َِٰت ِٔ ـَ َٛ ٍّ٘اِس ُضبَّ ٱلشٍّ َٖ لِْ ِ ِِ  ُزّي َوٱۡۡلَۡي

ِٓ َوٱۡۡلَۡؽِثِۗ  َٗۡعَٰ
َ
ثِ َوٱۡۡل َٔ ٍّٜ َف ُٕ ۡ  ٱل

ِٓ واليقل وي  األزرق عمى إشباع المتبصل، -1 َٰ َٗۡع
َ
  .، ومعه العتقيَوٱۡۡل

 .، وحدهمى ووقق القبصر وي المتبصل، واليقلاألبصباايي ع -2
 ، ومعه الباقون عدا المروزي.، وترك اليقللعمى ووقق القبصر وي المتبص الحموايي -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل -4

 ٞۖ ۡجَيا َٰٜةِ ٱَّلَّ َي َتَُٰف ٱۡۡلَ َٔ  ٍَ ِ َٰل  َذ

ۡجَياوي  قلتقماألزرق عمى ال -1  .تقمقل، ومعه أهل الٱَّلَّ
 ، ومعه أهل الفتح.فتحاألزرق عمى ال -2

 ـَٔاِب َٕ ۡ ُٖ ٱل ُ ِقَ٘ػهُۥ ُضۡف   ٮَوٱَّللٍّ

 .اعتباره عارض لمسكون باليسبة لاممعه الكل عمى البدل، و  إشباعاألزرق عمى  -1
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 ٞۖ ۡٓ ُِس َّٰ ِٖ َذ ّٔ رۡي  
ُؤَّٗبِئُُسٓ ِِبَ

َ
ِۡ أ ًُ۞ 

ُؤَّٗبِئُُسٓ رش بطرقهقرأ اإلمام و  البيان:
َ
القاضي  ومعه بدون إدخالو بتساقل الامزة الثايقة،  أ

سحاق وابن ورح بالتساقل مع  بطرقققه والحموايي وأبو الزعراء، وقرأ الباقون وهم المروزي وا 
 اإلدخال.

ِۡ األزرق عمى اليقل وي  -1 ُؤَّٗبُِئُسٓ ًُ
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.، وتساقل الامزة الثايقةأ

، وسكون مقم الجمع، حركات 4بمقدار  دخالالمروزي عمى ترك اليقل، والتساقل مع اإل -2
 .حدهو 

 .حدهبصمة مقم الجمع، و  عمىعمى التساقل بدون اإلدخال، و الجمال  -3
 ، ومعه القاضي وأبو الزعراء.مقم الجمع سكونعمى أبو عون عمى التساقل بدون اإلدخال، و  -4
 ، ومعه بن ورح.مقم الجمع بصمة، و حركات 3بمقدار  التساقل مع اإلدخالابن إسحاق عمى  -5
 ، وحده.مقم الجمع سكون، و حركات 3بمقدار  التساقل مع اإلدخالابن سعدان عمى  -6

 َٞؽة ٍّٛ َؽ َّٔ ۡزَنَٰٞج 
َ
ا َوأ َٛ َٖ ذِي ي َٗۡفَُٰؽ َخَِِٰلِ

َ
ا ٱۡۡل َٛ ِٖٔ َُتۡخِ َٰٞج ََتۡؽِي  ٓۡ َسجٍّ ِٛ ِ اْ ِقَ٘ػ َرّب ٜۡ ٌَ َٖ ٱتٍّ ي ِ

ِّٔ لَِّلٍّ َٰٞن  ـَ َِۗ َورِۡع   َٖ ٱَّللٍّ

َٗۡفَٰؽُ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ٱۡۡل

 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكان -2
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3

 ِّۡكَِتاد ُ ةَِطرُيۢ ةِٱ   ٯَوٱَّللٍّ

ۢ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1  العتقي. ، ومعهةَِطرُي
 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى تفخقم الراء -2

 َِ٘ا َقَؼاَب ٱجلٍّار َ٘ا َوًِ ٍّ٘ا وَٱۡمىِۡؽ جَلَا ُذَُٜٗب َٔ َ٘آ َءا َ٘آ إِجٍّ ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ َٖ َح ِي   ٰٱَّلٍّ

معه العتقي عمى ، و ارِ انلَ البدل، والتقمقل وي  )تشق( وياألزرق عمى إشباع الميفبصل، و -1
 .قبصر البدل



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[11] 
 

، ومعه المروزي وي وجه والجمال وابن إسحاق وابن بصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتحاأل -2
 ورح.

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعهو عون عمى قبصر الميفبصل، والتقمقلأب -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط الميفبصل، -4

 ٘ىٌَِِۡي ُٕ ۡ ِتَِۡي َوٱل َّۡؼَٰ٘ َِٰػرَِۡي َوٱ َٖ َوٱّصٍّ َِٰۡبِي َطارِ ٱّصٍّ ـۡ
َ
َٖ ةِٱۡۡل ۡفَخۡنىِؽِي ُٕ ۡ  ٱَوٱل

َطارِ عمى اليقل وي  األزرق -1 ـۡ
َ
 .لعتقيومعه ا والتقمقل وقاا، ،ةِٱۡۡل

 ، وحده.والفتح ،األبصباايي عمى اليقل -2
 المروزي عمى ترك اليقل، والفتح، ومعه أهل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل. -4

  ٓۥ ََل ُٙ ٍّٗ
َ
ُ أ َِٛػ ٱَّللٍّ ٌِّۡۡفِػ   َش ۢا ةِٱ َٕ ِ ِٓ ًَآن

ْۡ ّۡكِ ٜاْ ٱ ُ ْول
ُ
ُث َوأ َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ

ۡ َٜ َوٱل ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ  إَِل

شباع المتبصل، ومعه العتقي. -1  األزرق عمى إشباع الميفبصل، وا 
 ، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي.األبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 وحده. المروزي عمى قبصر الميفبصل، وتوسط المتبصل، -3
 .، وحده، وتوسط المتبصلالمروزي عمى توسط الميفبصل -4

 ُٓ ُِي َكؾِيُؾ ٱۡۡلَ
ّۡ َٜ ٱ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ   ٲََلٓ إَِل

 ، ومعه العتقي.األزرق عمى إشباع الميفبصل -1
 .ل، ومعه الباقون بخمف عن المروزياألبصباايي عمى قبصر الميفبص -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -3

 ِقَ٘ػ َٖ َۗ إِنٍّ ٱَّّلِي ُٓ َٰ َؾ ـۡ ِ ٱۡۡلِ  ٱَّللٍّ

ُٓ وي األزرق عمى اليقل  -1 َٰ َؾ ـۡ  ، ومعه العتقي واألبصباايي.ٱۡۡلِ
 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[11] 
 

  َۗ ۡٓ ُٛ َ٘ ُٓ َبۡنَيۢا ةَۡي ْۡ ّۡكِ ُٓ ٱ ُٚ ا َسآَء َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ َُِتََٰب إَِلٍّ  ٜاْ ٱّۡ وحُ
ُ
َٖ أ ِي ا ٱۡعَخََْه ٱَّلٍّ َٔ  َو

شباع المتبصلا )تشق( وياألزرق عمى  -1  .معه العتقي عمى قبصر البدل، و لبدل، وا 
وابن سعدان وأبو  ، ومعه الباقون عدا المروزيبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2

 .الزعراء
 ى توسط المتبصل، وحده.المروزي عم -3
مد ابن سعدان عمى التقمقل وي  -4 ٌد اء   ، ومعه أبو الزعراء.ح 

 ِ ٖ يَۡسُىۡؽ أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ َٔ َ ََسِيُف ٱۡۡلَِفاِب  َو   ٳوَإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .معه الكل عمى قبصر البدلو  ،البدل )تشق( وياألزرق عمى  -1

 ِۗ ِٖ َتَك ِٖ ٱتٍّ َٔ ِ َو ُج وَۡسِِهَ َّلِلٍّ ٕۡ
َْ ـۡ
َ
ِۡ أ ٌُ َٜك َذ  وَإِۡن َضآسَّ

وِ وي  أ اإلمام ياوع بإثبات القاء وبصاًل قر  :البيان  .اَتب ع وِ  و ن 

ٕۡ زم، واليقل وي األزرق عمى إشباع الال -1 َْ ـۡ
َ
ِۡ أ ٌُ  ، ومعه العتقي.ُج َذ

 ، واليقل، وحده.القبصر وي الالزماألبصباايي عمى ووقق  -2
 عمى ووقق القبصر وي الالزم، وترك اليقل، ومعه الباقون عدا المروزي. الحموايي -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط الالزم -4

  ِّيِـ ّٔ
ُ
َُِتََٰب َوٱۡۡل ٜاْ ٱّۡ وحُ

ُ
َٖ أ ِي َِّّّلٍّ ُۚ َوًُِ  ۡٓ ُخ ٕۡ َْ ـۡ

َ
 َٖ َءأ

ُۚ قرأ اإلمام ورش بتساقل الامزة الثايقة بدون إدخال وي  البيان: ۡٓ خُ ٕۡ َْ ـۡ
َ
، وقزقد لألزرق وجه َءأ

 اإلبدال مع اإلشباع، ولمباققن تساقل الامزة الثايقة مع اإلدخال، وقكون من قبقل المد المتبصل.

ِّيِ ، واليقل وي األزرق عمى )تشق( وي البدل -1 ّٔ
ُ
َٖ َوٱۡۡل ، وتساقل الامزة الثايقة وي ـ 

 ُۚ ۡٓ ُخ ٕۡ َْ ـۡ
َ
 .، ومعه العتقي واألبصباايي عمى قبصر البدلَءأ

 .، وحدهمع اإلشباع األزرق عمى إبدال الامزة الثايقة -2
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وي  حركات 4بمقدار  ، وتساقل الامزة الثايقة مع اإلدخالالمروزي عمى ترك اليقل -3
 ۡٓ ُخ ٕۡ َْ ـۡ
َ
 .وحده، َءأ

ٓۡ حركات وي  3الامزة الثايقة مع اإلدخال بمقدار الحموايي عمى تساقل  -4 ُخ ٕۡ َْ ـۡ
َ
، ومعه َءأ

 الباقون.

 ْٞۖ َخَػوا ۡٚ ِػ ٱ ٌَ ٜاْ َذ ُٕ َْ ـۡ
َ
 وَإِۡن أ

ْ األزرق عمى اليقل وي  -1 ٜا ُٕ َْ ـۡ
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.وَإِۡن أ

 ، ومعه الباقون.المروزي عمى ترك اليقل -2

 ۡا َقَْي َٕ اْ وَإِجٍّ ٜۡ ٍّّ َٜ َُٰلَۗ ِإَّون حَ  ٍَ ٱۡۡلََؾ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

  ِّۡكَِتاد ُ ةَِطرُيۢ ةِٱ   ٴَوٱَّللٍّ

ۢ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1  .لعتقي، ومعه اةَِطرُي
 األبصباايي عمى تفخقم الراء، ومعه الباقون. -2

 ُخَُْٜن ٌۡ ِ َويَ َٖ يَۡسُىُؽوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ِي َٖ إِنٍّ ٱَّلٍّ َٖ ةَِنرۡيِ ضَ ٱجلٍّبِّيِـ  ُمُؽوَن ةِٱٌِّۡۡفِػ ِٔ
ۡ
َٖ يَأ ِي ُخَُْٜن ٱَّلٍّ ٌۡ  ّي  َوَي

حِلٍم 
َ
ٓ ةَِكَؼاٍب أ ُٚ ۡ   ٵٱجلٍّاِس وَبََّشِ

 .ۡيَ هِ ـٱجلٍّبِيقرأ اإلمام ياوع بالامز، مع المد المتبصل وي  البيان:

شباع المتبصل، واإلبدال وي  )تشق( وياألزرق عمى  -1 ُمُؽونَ يَ البدل، وا 
ۡ
ذ  ، واليقل وي أ  اب  بِع 

ِِلم  
 
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلأ

 ، وحده.ر وي المتبصل، واإلبدال، واليقلاألبصباايي عمى ووقق القبص -2
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، وتحققق الامز، وترك اليقل، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعهسكون مقم الجمعأبو عون عمى  -4
 .توسط المتبصل، وحده المروزي عمى -5
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 َٖ َِٰۡصِي ِٖ نٍّ ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ل َٔ ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ َو ٓۡ ِِف ٱَّلَّ ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
َٖ َضتَِؽۡج أ ِي ٍَ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  ٶأ

ٓۡ ، واليقل وي األزرق عمى إشباع المتبصل -1 ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
ۡجَياوي  ، والتقمقلَضتَِؽۡج أ ، واليقل وي ٱَّلَّ

 ِة ِخر  اْلآ  .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل وقاا ، و)تشق( ويوقاا، وترققق الراء و 
 .وحدهوما سبق له، ، الفتحاألزرق عمى  -2
 ، وحده.مى ووقق القبصر وي المتبصل، واليقل، والفتحاألبصباايي ع -3
 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.يقل، وعمى بصمة مقم الجمع، والفتحالجمال عمى ترك ال -4
ِٖجمع وي ، وبصمة مقم العمى التقمقلأبو عون  -5 ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ل َٔ  ، وحده.َو
، ومعه ابن سعدان وأبو ، والتقمقل، وسكون مقم الجمعالقاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل -6

 .الزعراء
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل، الفتح -7

 ِ َن إََِلَٰ ََِتَِٰب ٱَّللٍّ ٜۡ َُِتَِٰب يُۡػَق ّۡ َٖ ٱ ِ ّٔ ٜاْ َِٗطيٗتا  وحُ
ُ
َٖ أ ِي ٓۡ حََؽ إََِل ٱَّلٍّ َ ل

َ
َٰ وَؽِيٞي  أ ِلٍّ َٜ ٍّٓ َحَخ ٓۡ ُث ُٛ َ٘ َٓ ةَۡي حِلَۡطُس

ۡكؽُِعَٜن  َّٔ  ٓ ُٚ ٓۡ َو ُٛ ۡ٘ ِ   ٷّٔ

َٰ وي  ثم الفتح األزرق عمى توسط البدل، والتقمقل -1 ِلٍّ َٜ  ، وحده.َحَخ
َٰ وي  ثم الفتح ، والتقمقلاألزرق عمى إشباع البدل -2 ِلٍّ َٜ  ، وحده.َحَخ
َٜ األزرق عمى قبصر البدل، والتقمقل وي  -3 َٰ َحَخ والقاضي وابن سعدان وأبو ، ومعه العتقي ِلٍّ

 .الزعراء
ۡكؽُِعٜنَ ، وبصمة المقم وي أبو عون عمى التقمقل -4 َّٔ  ٓ ُٚ  ، وحده.َو
َٰ األزرق عمى قبصر البدل، والفتح وي  -5 ِلٍّ َٜ  ومعه األبصباايي والمروزي. وسكون المقم، ،َحَخ
 .رح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن والجمال عمى الفتح -6

 ٖۖ ۡكُػوَدَٰت  ٍّٔ ا  ٗٔ يٍّا
َ
ٓ أ َ٘ا ٱجلٍّاُر إَِلٍّ فٍّ َٕ ٜاْ َّٖ َت ُ ٓۡ ًَال ُٛ جٍّ

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل  َذ

 األزرق عمى إشباع الميفبصل، ومعه العتقي. -1
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -2
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أبو عون والقاضي وابن سعدان الميفبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه عمى قبصر  المروزي -3
 وأبو الزعراء.

بدال الامزة قاء وي األبص -4 ٍدمباايي عمى قبصر الميفبصل، وا  َن
 
 ، وحده.بِأ

 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، وقبصر الميفبصل، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -5

 وَن ٜاْ َحۡىََتُ ا ََكُٗ ٍّٔ  ِٓٛ ٓۡ ِِف دِيِ٘ ُٚ   ٸوََمؽٍّ

 .، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سكون مقم الجمع -1
ادِيأبو عون عمى البصمة وي  -2 ٍّٔ  ِٓٛ ِ٘.وحده ، 
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -3

 َٜن ُٕ َْ ـۡ ٓۡ ََل ُح ُٚ َفَتۡج َو ََ ا  ٍّٔ م  َلٍّ َرۡيَب ذِيِٙ َوُوّذَِيۡج ُكَّ َجۡىؿ   ٜۡ ٓۡ حِلَ ُٛ ۡيَه إَِذا ََجَۡكَجَٰ َُ   ٹوَ

ٜنَ األزرق عمى تغمقظ الالم وي  -1 ُٕ َْ ـۡ  ، وحده.ُح
 وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان عدا األبصباايي. العتقي عمى ترك التغمقظ ، -2
م  َلٍّ األبصباايي عمى الغية وي  -3 ٜۡ  .، وحدهحِلَ
 ومعه أهل البصمة عدا ابن إسحاق. وترك الغية، الجمال عمى بصمة مقم الجمع، -4
م  َلٍّ عمى الغية وي عمى البصمة، و ابن إسحاق  -5 ٜۡ  .، وحدهحِلَ

 ٍِ ْۡ ُٕ ۡ ٍَ ٱل ِ ٍّٓ َمَْٰ ُٛ ٍّْ ِِ ٱل ًُ  ٖ َٔ ٖ تََشآُء َوحُِؼلَّ  َٔ ٖ تََشآُء َوحُكِؾَّ  ٍّٕ ٍَ ِم ْۡ ُٕ ۡ ٖ تََشآُء َوحزَنُِع ٱل َٔ  ٍَ ْۡ ُٕ ۡ  حُۡؤِِت ٱل
 ٞۖ  تََشآُء

شباع المتبصلِِت حُؤۡ األزرق عمى اإلبدال وي  -1  .، ومعه العتقي، وا 
 ، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده.األبصباايي عمى اإلبدال -2
 وتوسط المتبصل، وحده.، الامز المروزي عمى تحققق -3
 ، ومعه الباقون.عمى تحققق الامز، وووقق القبصر وي المتبصل الحموايي -4
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 ٞۖ  بَِيِػَك ٱۡۡلَرۡيُ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ء  ًَِػيٞؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ٍَ لََعَ   ٺإٍِّٗ

ء  المقن الماموز وي  ثم إشباع األزرق عمى توسط -1  ، وحده.ََشۡ
 ماموز، ومعه الباقون.العتقي عمى ترك المد وي المقن ال -2

 ٖۖ ِِ ۡ
اَر ِِف ٱحلٍّ َٛ ارِ َوحُُِّٜز ٱجلٍّ َٛ َِ ِِف ٱجلٍّ ۡ  حُُِّٜز ٱحلٍّ

 .، ومعه أهل التقمقلارِ ٍ  انلَ األزرق عمى التقمقل وي  -1
ارِ األبصباايي عمى الفتح وي  -2  ٍ  .، ومعه أهل الفتحانلَ

 ّيَِج َٕ ۡ ؽُِج ٱل
ّيِِج َوُُتۡ َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ََّۡحٍّ  ؽُِج ٱ

ۖٞ  َوُُتۡ ََحِّ
َٖ ٱّۡ ِٔ 

 األزرق، ومعه الكل. -1

  تََشآُء ةَِنرۡيِ ِضَفاب ٖ َٔ   ٻَوحَۡؽُزُق 

 .، ومعه العتقياألزرق عمى إشباع المتبصل -1
 األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 َِٰىِؽ َؽ
ّۡ َُٜ٘ن ٱ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِِٔ٘ۡيۖٞ َلٍّ َحخٍِّغِؼ ٱل ۡؤ ُٕ ۡ ِٖٔ ُدوِن ٱل ۡوحِلَآَء 

َ
َٖ أ  ي

ُٕ  األزرق عمى اإلبدال وي -1 ۡ ُٜ٘نَ ٱل ِٔ ِِٔ٘ۡيَ ، ۡؤ ۡؤ ُٕ ۡ َٖ ، والتقمقل وي ٱل َٰىِؽِي َّۡؽ شباع ٱ ، وا 
 .المتبصل، ومعه العتقي

 ، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده.األبصباايي عمى اإلبدال، والفتح -2
 وحده.ل، ، وتوسط المتبصالمروزي عمى تحققق الامز -3
 الباقون.، ومعه ووقق القبصر وي المتبصلعمى الحموايي  -4
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 َۗ َٰٗث ى ٌَ ٓۡ ُت ُٛ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ٌُ ن َتخٍّ
َ
ٓ أ ٍء إَِلٍّ ِ ِِف ََشۡ َٖ ٱَّللٍّ ِٔ ٍَ وََْيَۡؿ  ِ َٰل ِۡ َذ ٖ َحۡىَك َٔ  َو

ءٍ األزرق عمى توسط المقن الماموز وي  -1 شباع الميفبصلََشۡ وي  ثم الفتح ، والتقمقل، وا 
 ٌَ َٰثٗ ُت ٓ ل وي واليق ،ى ٍء إَِلٍّ   .وحده ،ََشۡ

ءٍ األزرق عمى إشباع المقن الماموز وي  -2 شباع الميفبصل، والتقمقلََشۡ وي  ثم الفتح ، وا 
 ٌَ َٰثٗ ُت  ، وحده.ى

 وحده.، واليقل، والتقمقلوترك المد وي المقن الماموز، العتقي عمى إشباع الميفبصل،  -3
 .وحده، واليقل، األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتح -4
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وترك اليقل، وحده. -5
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وسكون المقم، وحده. -6
 أبو عون عمى التقمقل، وسكون مقم الجمع، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 .، ومعه ابن إسحاق وابن ورحالجمال عمى الفتح، وبصمة المقم -8

 َۗۥ ُٙ ُ َجۡىَف ُٓ ٱَّللٍّ رُُز  َوُيَطّؼِ

مد وي  عمى ترققق الراء ألزرقا -1 ردكد ِذ  يدح   .، ومعه العتقيو 
 .، ومعه الباقوناألبصباايي عمى تفخقم الراء -2

  ِطرُي َٕ ۡ ِ ٱل   ټِإَوََل ٱَّللٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 َۗ ُ ُٙ ٱَّللٍّ ٕۡ ۡو ُتۡتُػوهُ َحۡكَْ
َ
ٓۡ أ ا ِِف ُضُػورُِك َٔ ٜاْ  ِۡ إِن ُُتُۡى ًُ 

ِۡ إِ األزرق عمى اليقل وي  -1 شباع نًُ  .تقي، ومعه العالبصمة، وا 
 ، وحده.اايي عمى اليقل، وعمى قبصر البصمةاألبصب -2
 ، ومعه أهل اإلسكان.المروزي عمى ترك اليقل، وسكون مقم الجمع -3
 ، ومعه أهل البصمة. عمى بصمة المقم الحموايي -4
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 ِۗۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل َٔ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلفٍّ َٔ  ُٓ  َوَيۡكَْ

 األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ۡرِض ٱۡۡل

 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2

 ٞء  ًَِػيؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ٽَوٱَّللٍّ

 ، وحده.ثم إشباعه األزرق عمى توسط المقن الماموز -1
 ، ومعه الباقون.ي عمى ترك المد وي المقن الماموزالعتق -2

 ٖۡ ِٔ َِْٕۡج  ا َق ٍّٔ َٜۡم ََتُِػ ُكَّ َجۡىؿ   ا  يَ َٛ َ٘ نٍّ ةَۡي
َ
ٜۡ أ َ َٜدَّ ل ٜٓء  حَ ـُ  ِٖٔ َِْٕۡج  ا َق َٔ ا َو ََۡضٗ َػۢا َعرۡي  ُّمَّ َٔ

َ
ۥٓ أ ُٙ َ٘ َوَبۡي

 ةَكِيٗػاَۗ 

نٍّ األزرق عمى إشباع المتبصل، وعمى اليقل وي  -1
َ
ٜۡ أ َ شباع الميفبصل، ومعه العتقي.ل  ، وا 

 ، وحده.المتبصل، واليقل، وقبصر الميفبصل األبصباايي عمى ووقق القبصر وي -2
ومعه الباقون عدا وقبصر الميفبصل، عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وترك اليقل،  حمواييال -3

 .وابن إسحاق المروزي
 المروزي عمى توسط المتبصل، وتوسط الميفبصل، وحده. -4
 ، وحده.، وقبصر الميفبصلالمروزي عمى توسط المتبصل -5
ٖۡ َعرۡي  ابن إسحاق عمى اإلخفاء وي  -6 ِٔ.وحده ، 

 ُ ُٓ ٱَّللٍّ رُُز ۗۥَ  َوُيَطّؼِ ُٙ  َجۡىَف

ماألزرق عمى ترققق الراء وي -1 ردكد ِذ  يدح   ، ومعه العتقي.و 
 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى تفخقم الراء -2

 ِّۡكَِتاد ُ رَُءوُفۢ ةِٱ   پَوٱَّللٍّ

 .ومعه الكل عمى قبصر البدلالبدل،  األزرق عمى )تشق( وي -1
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 ۡوَٱحٍّتُِكِِٜن ُي َ ٓۡ ُُتِتََّٜن ٱَّللٍّ ُ٘خ َُ ِۡ إِن  ًُ ُۚ ۡٓ ٓۡ ذُُٜٗبَُس ُ َويَۡنىِۡؽ َُّس ُٓ ٱَّللٍّ  تِۡتُس

ِۡ إِناألزرق عمى اليقل وي  -1 ًُ.ومعه العتقي واألبصباايي ، 
 .، ومعه أهل اإلسكانالمروزي عمى ترك اليقل -2
 الجمال عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة. -3

 ٞٓ ُ َدُىٜرٞ رٍِّضي   ٿَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل عدا األبصباايي. -1
ٓٞ بصباايي عمى الغية وي األ -2  .، وحدهَدُىٜرٞ رٍِّضي

 ٞۖ َٜل ـُ َ َوٱلؽٍّ ٜاْ ٱَّللٍّ ِؼيُك
َ
ِۡ أ ًُ 

ْ األزرق عمى اليقل وي  -1 ٜا ِؼيُك
َ
ِۡ أ ًُومعه العتقي واألبصباايي ،. 

 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2

 َٖ َٰىِؽِي َؽ
ّۡ َ ََل ُيِبَّ ٱ اْ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٜۡ ٍّّ َٜ   ڀوَإِن حَ

َٖ زرق عمى التقمقل وي األ -1 َٰىِؽِي  .العتقي ، ومعهٱَّۡؽ
 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى الفتح -2

 َِٕۡي َ َّۡعَْٰ َرََٰن لََعَ ٱ ٕۡ َٓ َوَءاَل ِق ِي َٰٚ ٜٗضا َوَءاَل إِةَۡر َ ٱۡضَؽََفَٰٓ َءاَدَم َوُٗ   ځ۞إِنٍّ ٱَّللٍّ

شباع الميفبصل، و)تشق(ٱۡضَؽََفَٰٓ األزرق عمى التقمقل وي  -1 ، ومعه العتقي عمى بدلوي ال ، وا 
 .قبصر البدل

شباع الميفبصل، و)تشق( وي البدل، وحده.األزرق عمى الفتح -2  ، وا 
 األبصباايي عمى الفتح، وقبصر الميفبصل، ومعه أهل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى الفتح، وتوسط الميفبصل، وحده. -4
 ان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقمقل، والقبصر وي الميفبصل، ومعه القاضي وابن سعد -5
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 ِۗ ٖۢ َبۡكظ  ا ِٔ َٛ   ُذّرِيٍَّۢة َبۡكُغ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٌٓ ِٕيٌف َقِْي ـَ  ُ  ڂَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

  ٖۖ ٓ ِِّٔنِ  
ِۡ تٍّ ٌَ ٗرا َذخَ ا ِِف َبۡؽِِن ُُّمَؽٍّ َٔ  ٍَ َ َرََٰن رَّبِ إِّّنِ ََٗؼۡرُت ل ٕۡ ُت ِق

َ
 إِۡذ ًَاَِّج ٱۡمَؽأ

 .ِنِن   اوع بفتح القاء وبصاًل وي قرأ اإلمام ي البيان:

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 ُٓ َّۡكِْي ِٕيُف ٱ َٗج ٱلفٍّ
َ
ٍَ أ   ڃإٍِّٗ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٖۖ ََٗثَٰ
ُ
ٱۡۡل ََ ُؽ  ََ ا َوَعَكۡج َوَّيَۡؿ ٱَّلٍّ َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ

َ
ُ أ ََٗثَٰ َوٱَّللٍّ

ُ
آ أ َٛ ا ًَاَّۡج َرّبِ إِّّنِ َوَعۡكُخ َٛ ا َوَعَكۡخ ٍّٕ

  وََْ

ََٗثَٰ ، والتقمقل وي مى إشباع الميفبصلرق عاألز  -1
ُ
ََٗثَٰ ، واليقل والتقمقل وي أ

ُ
ٱۡۡل ََ ومعه ،

 .العتقي
 .وحده وما سبق له، ،الفتحاألزرق عمى  -2
 ، واليقل، وحده.األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتح -3
 .ومعه ابن إسحاق وابن ورح والجمال، ر الميفبصل، والفتح، وترك اليقلالمروزي عمى قبص -4
 .، ومعه أهل التقمقل، والتقمقلعون عمى قبصر الميفبصلأبو  -5
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -6

 ِٓ ِٖ ٱلؽٍِّسي ۡيَطَٰ َٖ ٱلشٍّ ِٔ ا  َٛ ٍَ َوُذّرِيٍَّخ ِ ا ة َٚ ِخيُؼ
ُ
ٓ أ َٓ ِإَوّّنِ ا َمۡؽَي َٛ ۡيُخ ٍّٕ ـَ   ڄِإَوّّنِ 

اقرأ اإلمام ياوع بفتح قاء اإلضاوة وي  البيان:  ٌ ِعيذد
د
 .ِإَوِِن   أ

 ، ومعه الكل.األزرق -1
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 ا ٗ٘ ا َجَتاحًا َضَف َٛ ۢنَتَخ
َ
ٖ  َوأ ُتٍٜل َضَف

ٌَ ِ ا ة َٛ ا َربَّ َٛ تٍَّْ ٌَ ۖٞ َذَخ ا َزَكؽِيٍّا َٛ َْ  َوَكىٍّ

ا قرأ اإلمام ياوع البيان:  ٍ ل  ف  ك   بالامز. اءد يَ رِ ك  ز  بالتخفقف، وقرأ  و 

 .إشباع المتبصل، ومعه العتقياألزرق عمى  -1
 قبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي.األبصباايي عمى ووقق ال -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ٞۖ ا ًٗ ا رِۡز َٚ ِٕۡطَؽاَب وََسَػ ِقَ٘ػ ۡ ا َزَكؽِيٍّا ٱل َٛ َِ َقَْۡي ا َدَع َٕ
 ُُكٍّ

ِٕۡطَؽاَب عمى إشباع المتبصل، وترققق الراء وي األزرق  -1 ۡ  .ومعه العتقي، ٱل
 .لراء ، ومعه الباقون عدا المروزيوتفخقم ا، ووقق القبصر وي المتبصلاألبصباايي عمى  -2
 .روزي عمى توسط المتبصل، وحدهالم -3

 َٞۖهََٰؼا ٍِ َ َٰ ل ّنٍّ
َ
ُٓ أ ۡؽَي َٕ َٰ  ًَاَل َي

َٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1 ّنٍّ
َ
 .، ومعه أهل التقمقلأ

 .، ومعه أهل الفتحاألزرق عمى الفتح -2

 ِٞۖ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ ِٔ  َٜ ُٚ  ًَاَّۡج 

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ِيََشآُء ةَِنرۡيِ ِضَفاٍب إ ٖ َٔ َ يَۡؽُزُق    څنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 الباقون عدا المروزي.ومعه األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل،  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل -3

 َدََع ٍَ ِ َ٘ال ۖۥٞ  َزَكؽِيٍّاُٚ ُٙ  َربٍّ

رَِياءد مز وي كممة قرأ اإلمام ياوع بالا البيان:
ك   .ز 
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 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 ، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي.ألبصبااييا -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ٞۖ ٍَ ذُّرِيٍّٗث َؼّيَِتًث ٗ ُ ِٖٔ َّلٍّ ۡب َِل  َٚ  ًَاَل َرّبِ 

 .قه الكل عدا األبصباايي وابن إسحااألزرق، ومع -1
 ، ومعه ابن إسحاق.ىك  و َّلد نِ األبصباايي عمى الغية وي  -2

 ََِعٓء ِٕيُف ٱَّلَّ ـَ  ٍَ   چإٍِّٗ

 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 .، ومعه الباقون عدا المروزياألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ُٚ ُث َو َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ
ۡ ُٙ ٱل َ٘اَدحۡ ّيِٗػا َذ ـَ ِ َو َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ث   َٕ ًَۢا ةَِسِْ َُك بَِيۡطََيَٰ ُمَطّػِ َ يُبََّشِ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ِٕۡطَؽاِب أ ۡ ٓٞ يَُطّّلِ ِِف ٱل ِ َٜ ًَآن

ا وََضُطٜٗرا  ِِطَۡي َوَٗبِّيٗ َْٰ َٖ ٱّصٍّ ِ   ڇّٔ

 وضم الااء ورش وابن إسحاق .اى بِيئ   وي ، مع المد المتبصلقرأ اإلمام ياوع بالامز البيان:
َ  وأبو الزعراء وي  ٌد  ، وقرأ الباقون بإسكان الااء.و 

َ  ، وضم الااء وي األزرق عمى إشباع المتبصل -1 ٌد ِٕۡطَؽابِ ، وترققق الراء وي و  ۡ ، ٱل
  دك  ، ومعه العتقي.بَِيۡطََيَٰ والتقمقل وي ، يدب ِِش 

 وحده.وما سبق له، ، الفتحاألزرق عمى   -2
 ، ومعه ابن إسحاق.الفتحو ، ، وضم الااءتبصلبصباايي عمى ووقق القبصر وي الماأل -3
 التقمقل، وحده.و ، ووقق القبصر وي المتبصل، وضم الااءأبو الزعراء عمى  -4
ٌۡ عمى سكون الااء وي  الجمال -5  ومعه وابن ورح.، والفتح، َ  و 
ٌۡ عمى سكون الااء وي  أبو عون -6  ابن سعدان.و  القاضي التقمقل، ومعهو ، َ  و 
ٌۡ وسكون الااء وي  ،المروزي عمى توسط المتبصل -7  وحده. والفتح، ،َ  و 
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 ٞۖ ِِت ََعًِٞؽ
َ
َُِۡبُ َوٱۡمَؽأ ٓٞ َوًَۡػ ةَََْنِِنَ ٱّۡ َٰ َٰ يَُسُٜن َِل ُمَؾ ّنٍّ

َ
 ًَاَل َرّبِ أ

 األزرق عمى التقمقل وي  -1
 
 .، ومعه أهل التقمقلَِن أ

َِن األزرق عمى الفتح وي  -2
 
 .، ومعه أهل الفتحأ

 َح ُ ٍَ ٱَّللٍّ ِ َذَٰل ََ ا يََشآُء ًَاَل  َٔ  ُِ   ڈۡىَك

 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل -3

 ٞۖ ٓ َءايَٗث  ًَاَل َرّبِ ٱۡسَكِ َّلِ

 .ِل  بفتح القاء وي  قرأ اإلمام ياوع البيان:

 وحده. وي البدل، اإلشباع، و ِل  لقاء وي األزرق عمى وتح ا -1
 .العتقي عمى قبصر البدل، ومعه الباقون -2

 َۗيٍّاٍم إَِلٍّ َرۡمٗؾا
َ
ََٰرَث أ َٓ ٱجلٍّاَس ذََؾ ِ ّْ َلٍّ حَُس

َ
ٍَ أ  ًَاَل َءاَحُخ

يٍّاٍم إَِلٍّ ، واليقل وي البدل )تشق( وياألزرق عمى  -1
َ
 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل، أ

 عدا األبصباايي وابن إسحاق.الباقون اليقل، ومعه المروزي عمى ترك  -2
َّل األبصباايي عمى الغية وي  -3

 
 ، وحده.، واليقلأ

َّل ابن إسحاق عمى الغية  -4
 
 ، وترك اليقل، وحده.أ

 َِٰؽ ةَۡؽ ّتِۡص ةِٱَّۡكِشِّ َوٱۡۡلِ ـَ ررِٗيا َو ََ  ٍَ بٍّ ؽ رٍّ َُ   ډَوٱۡذ

ررِٗيااألزرق عمى ترققق الراء وي  -1 ََوي  ، واليقل َِٰؽ ةَۡؽ  .، والتقمقل وقاا، ومعه العتقيَوٱۡۡلِ
 ، وحده.، والفتح وقاابصباايي عمى تفخقم الراء، واليقلاأل -2
 المروزي عمى ترك اليقل، والفتح، ومعه الجمال وابن إسحاق وابن ورح. -3
 أبو عون عمى التقمقل، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[23] 
 

 ُث َُ ِ َلَٰٓه َٕ
ۡ َِٕۡي  ِإَوۡذ ًَاَِّج ٱل َ َّۡعَْٰ َٰ نَِفآءِ ٱ ٍِ لََعَ َٰ َؽِك َوٱۡضَؽَىى ٍّٛ ٍِ َوَؼ َٰ َ ٱۡضَؽَىى ُٓ إِنٍّ ٱَّللٍّ ۡؽَي َٕ َٰ   ڊَي

ٍِ األزرق عمى إشباع المتبصل، والتقمقل وي  -1 َٰ  ، ومعه العتقي.وي الموضعقن ٱۡضَؽَىى
 ، وحده.ى إشباع المتبصل، والفتحاألزرق عم -2
 .بن إسحاق وابن ورح، ومعه الجمال وافتحمى ووقق القبصر وي المتبصل، والاألبصباايي ع -3
 ، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.ووقق القبصر وي المتبصل، والتقمقل أبو عون عمى -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل، والفتح -5

 ِكَِۡي ََٰ َف ٱّرٍّ َٔ ِِع  ََ ُشِػي َوٱۡر ـۡ ٍِ َوٱ ِ ُِِ٘ت لَِؽّب ُٓ ٱۡر ۡؽَي َٕ َٰ   ڋَي

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ُۚ ٍَ ِٜضيِٙ إحَِلۡ َّۡنۡيِب ُٗ ۢنَتآءِ ٱ
َ
ٖۡ أ ِٔ  ٍَ ِ َٰل  َذ

ۢنَتآءِ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ٖۡ أ ِٔومعه العتقي، وعمى إشباع المتبصل ،. 

 .، وعمى ووقق القبصر وي المتبصل، وحدهاليقلاألبصباايي عمى  -2
 المروزي عمى ترك اليقل، وعمى توسط المتبصل، وحده. -3
 متبصل، ومعه الباقون.عمى ووقق القبصر وي ال الحموايي -4

 َٜن ُٕ ٓۡ إِۡذ ََيۡخَِط ِٛ يۡ َ٘ج ََّلَ
َُ ا  َٔ َٓ َو ُِ َمۡؽَي ٓۡ يَۡسُى ُٛ حَّ

َ
ٓۡ أ ُٛ َٕ َٰ ًَۡؾ

َ
َٜن أ ٌُ ٓۡ إِۡذ يُْۡ ِٛ يۡ َ٘ج ََّلَ

َُ ا  َٔ   ڌَو

ٓۡ إِذۡ بصمة وي الاألزرق عمى إشباع  -1 ِٛ يۡ ٓۡ  ،ََّلَ ُٛ حَّ
َ
ٓۡ أ ُٛ َٕ َٰ ًَۡؾ

َ
يۡ  ،أ ٓۡ إِذۡ ََّلَ ِٛومعه العتقي ،. 

 باايي عمى قبصر البصمة وي المواضع السابقة، ومعه أبو عون.األبص -2
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3
 المروزي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -4
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ِفيُص ِقيََس ٱ َٕ ۡ ُٙ ٱل ُٕ ـۡ ُٙ ٱ ۡ٘ ِ ّٔ ث   َٕ ُِك ةَِسِْ َ يُبََّشِ ُٓ إِنٍّ ٱَّللٍّ ۡؽَي َٕ َٰ ُث َي َُ ِ َلَٰٓه َٕ
ۡ ا ِِف إِۡذ ًَاَِّج ٱل ٗٛ َٓ وَِسي ُٖ َمۡؽيَ ۡب

بَِۡي  ؽٍّ ٌَ ُٕ ۡ َٖ ٱل ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ َؤِ   ڍٱَّلَّ

دك  األزرق عمى إشباع المتبصل، وترققق الراء وي  -1 ۡجيَا، والتقمقل وي يدب ِِش  ، واليقل وي ٱَّلَّ
 ِة  ، مع )تشق( وي البدل، وترققق الراء وقاا، ومعه العتقي عمى قبصر البدل.اْلِخر 

د ب  يد عمى إشباع المتبصل، وترققق الراء وي  األزرق -2 ۡجيَاوالفتح وي  ،ك  ِِش  واليقل وي  ،ٱَّلَّ
 ِةِ ر  اْلخوحده.، وترققق الراء وقااالبدل ، مع )تشق( وي ، 

 وحده.، وي المتبصل، وتفخقم الراء، والفتح، واليقلاألبصباايي عمى ووقق القبصر  -3
 رك اليقل، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.، وت، والفتحالجمال عمى ووقق القبصر وي المتبصل -4
 أبو عون عمى ووقق القبصر وي المتبصل، والتقمقل، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى توسط المتبصل، والفتح، وحده. -6

 ِِطَۡي َْٰ َٖ ٱّصٍّ ِٔ ٗٗل َو ۡٛ ِػ َوَك ۡٛ َٕ ۡ ُٓ ٱجلٍّاَس ِِف ٱل ِ ّْ   ڎَوُيَس

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ًََاَّۡج ر ٞۖ َفۡفِِن بَََشٞ ٕۡ ٓۡ َح َ َٰ يَُسُٜن َِل َوََّلٞ َول ّنٍّ
َ
 ّبِ أ

 األزرق عمى التقمقل وي  -1
 
 ، ومعه العتقي وأهل التقمقل.َِن أ

َِن األزرق عمى الفتح وي  -2
 
 ، ومعه األبصباايي وأهل الفتح.أ

 ُۚ ا يََشآُء َٔ ُ ََيُُْۡي  ٍِ ٱَّللٍّ ِ َذَٰل ََ  ًَاَل 

 .العتقي، ومعه األزرق عمى إشباع المتبصل -1
 .، ومعه الباقون عدا المروزياألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل -2
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -3

 ُٜن ُُ ُٜل ََلُۥ ُزٖ َذَي ٌُ ا َح َٕ ۡمٗؽا وَإِجٍّ
َ
  ڏإَِذا ًَََضَٰٓ أ

شباع الميفبصلض  ق  األزرق عمى التقمقل وي  -1  .، ومعه العتقي، وا 
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شباع الميفبصل، وحده. ،ق ض  األزرق عمى الفتح وي  -2  وا 
 .المروزي أهل اإلسكان بخمف عن، ومعه وي الميفبصل األبصباايي عمى الفتح، والقبصر -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4
 .أهل التقمقل، وقبصر الميفبصل، ومعه أبو عون عمى التقمقل -5

 َِ جِني ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ٜۡ َث َوٱتلٍّ َٕ
ُۡ ِ َُِتََٰب َوٱۡۡل ّۡ ُٙ ٱ ُٕ ِ ّْ   ڐَوُيَك

َٰثَ األزرق عمى التقمقل وي  -1 َرى ٜۡ َِ ، واليقل وي َوٱتلٍّ جِني  ، ومعه العتقي.َوٱۡۡلِ
َٰثَ وي عمى التقمقل المروزي  -2 َرى ٜۡ  .أهل التقمقل ، وترك اليقل، ومعهَوٱتلٍّ
 .وحدهواليقل، ، عمى الفتح األبصباايي -3
 ، وعمى ترك اليقل، ومعه الجمال وابن إسحاق وابن ورح.المروزي عمى الفتح -4

 ٞۖ ۡٓ ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ ّّنِ ًَۡػ ِسۡئُخُسٓ أَـِبيَث  
َ
َِ أ َٰٓءِي َر ـۡ ًَٜل إََِلَٰ ةَِِنٓ إِ ـُ    َوَر

 من مستثيقات اإلبدال لألبصباايي، وفقاا التحققق. ِسۡئُخُسٓكممة  البيان:

شباع المتبصل، وعمى إشباع الميفبصلل  َّل  إِ شد ر  و  األزرق عمى اليقل وي  -1  ، و)تشق( وي، وا 
 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل ،البدل

و نِ ، والغية وي ووقق القبصر وي المتبصل، وقبصر الميفبصل، و األبصباايي عمى اليقل -2
ِ  رَ   .، وحدهمكد ب

 ، وحده.قل، وتوسط الميفبصل، وتوسط المتبصلالمروزي بترك الي -3
 ، وتوسط المتبصل، وحده.، وقبصر الميفبصلالمروزي بترك اليقل -4
 هل البصمة.الجمال عمى بصمة المقم، ومعه أ -5
 أبو عون بترك الغية، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -6

  ٓ ّّنِ
َ
ۡعُُْي  أ

َ
ُٜن أ ُُ ُٗىُظ ذِيِٙ َذَي

َ
رۡيِ وَأ ۡيـَٔثِ ٱّؽٍّ َٛ ََ ِۡي  َٖ ٱّّؽِ ِ ّٔ ۢا َُّسٓ  ِۖٞ َؼرۡيَ  بِإِۡذِن ٱَّللٍّ

ِ ط   بكسر الامزةو  بألف بعد الطاء، قرأ اإلمام ياوع البيان: َۢاان وتح القاء وي و امزة وبكسر ال، ر 
   إِِِن. 
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ۡيـَٔثِ وتوسط ثم إشباع المقن الماموز وي األزرق عمى إشباع المتبصل، وترققق الراء،  -1 َٛ ََ ،
 .وحده

 العتقي عمى ما سبق، وبترك المد وي المقن الماموز، وحده. -2
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءاألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه  -3
 عمى توسط المتبصل، وحده. المروزي -4
 عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة. الحموايي -5

 ِٞۖ َِتَٰ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ ٜۡ َٕ ۡ ۡۡحِ ٱل
ُ
ةَۡؽَص َوأ

َ
َٙ َوٱۡۡل َٕ ۡز

َ
ةۡؽُِئ ٱۡۡل

ُ
 َوأ

ةَۡؽَص األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
َٙ َوٱۡۡل َٕ ۡز

َ
َِتَٰ التقمقل وي و  ،ٱۡۡل ٜۡ َٕ ۡ  ، ومعه العتقي.ٱل

 .ومعه األبصباايي، عمى اليقل، والفتحاألزرق  -2
 المروزي عمى ترك اليقل، والفتح، ومعه أهل الفتح. -3
 .أبو عون عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل -4

 ُۚ ۡٓ ِعُؽوَن ِِف ُبيُٜحُِس ا حَػٍّ َٔ ُزَُْٜن َو
ۡ
ا حَأ َٕ ِ َّٗبُِئُسٓ ة

ُ
 َوأ

سماعقل بضم الباء وي  البيان: ٓۡ قرأ اإلمام ورش وا   ر الباء.، وقرأ قالون إسحاق بكسُبُيٜحُِس

ُزُْٜنَ األزرق عمى اإلبدال وي  -1
ۡ
وي  بضم الباءو ، ون  رد خِ دَ ت  ، وترققق الراء وي حَأ

م  ، ومعه العتقي.بديدَتِكد
 .، وحدهإلبدال، وتفخقم الراء، وضم الباءاألبصباايي عمى ا -2
 .وأبو عون القاضي وابن سعدان، ومعه تحققق الامز، وكسر الباء المروزي عمى -3
موي  مى سكون المقم، وضم الباءأبو الزعراء ع -4  .، وحدهبديدَتِكد
موي وكسر الباء ، الجمال عمى بصمة مقم الجمع -5  .ابن إسحاق ومعه، بِيدَتِكد
موي  مة مقم الجمع، وضم الباءعمى بص ابن ورح -6  .، وحدهبديدَتِكد
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 َِِٔ٘ۡي ۡؤ َّٔ ُ٘خٓ  َُ ٓۡ إِن  ٍَ ٓأَليَٗث ٍُّّس ِ َٰل   ڑإِنٍّ ِِف َذ

شباع  شق( وياألزرق عمى )ت -1 ٓۡ إِنبصمة وي الالبدل، وا  ٍُّّس
 واإلبدال وي ، َِِٔ٘ۡي ۡؤ َّٔ ،

 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل
 المروزي عمى سكون مقم الجمع، وتحققق الامز، ومعه أهل اإلسكان. -2
 ، ومعه ابن ورح.الحموايي عمى بصمة المقم -3
ٓۡ عمى الغية وي  األبصباايي -4 ٍُّّس  .، وحدهواإلبدال البصمة،عمى قبصر و  ،ٓأَليَٗث 
 وحده.وتحققق الامز، ، وعمى بصمة المقم، ابن إسحاق عمى الغية -5

 ُۚ ۡٓ ِي ُضّؽَِم َقَْۡيُس ٍِّ َُّسٓ َبۡكَظ ٱَّلٍّ ِض
ُ
َٰثِ َوِۡل َرى ٜۡ َٖ ٱتلٍّ ِٔ ا َبۡۡيَ يََػيٍّ  َٕ ِ ّ ا ل ًٗ  َوُمَطّػِ

َٰثِ األزرق عمى التقمقل وي  -1 َرى ٜۡ عون والقاضي وابن وأبو  والمروزي وي وجه ، ومعه العتقيٱتلٍّ
 سعدان وأبو الزعراء.

 المروزي عمى ترك الغية، والفتح، واإلسكان، وحده. -2
 ، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن ورح.الجمال عمى الفتح -3
اعمى الغية وي  األبصباايي -4 َٕ ِ ّ ا ل ًٗ  .وحده، وسكون مقم الجمع، عمى الفتحو  ،َوُمَطّػِ
 ، وحده.لجمع، وبصمة مقم اابن إسحاق عمى الغية، وعمى الفتح -5

 ِؼيُكِٜن
َ
َ َوأ ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ ٓۡ وَٱتٍّ ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ  ڒوَِسۡئُخُسٓ أَـِبيَث  

األزرق عمى )تشق( وي البدل، ومعه العتقي عمى قبصر البدل وأهل اإلسكان عدا  -1
 .األبصباايي

ماألبصباايي عمى الغية وي  -2 ِ كد  ، وحده.ِنو َرب
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -3

  ُۚ ٓۡ وَٱۡختُُػوهُ َ َرّّبِ َوَربَُّس  إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ، ومعه أهل اإلسكان.األزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 .ومعه أهل البصمة، الجمال عمى بصمة مقم الجمع -2
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 ٞٓ ۡفخٌَِي َّٔ   ړَهََٰؼا ِضَرَٰٞط 

 .األزرق، ومعه الكل -1

 َٗط
َ
ٖۡ أ َٔ ُّۡسۡىَؽ ًَاَل  ُٓ ٱ ُٛ ۡ٘ ِٔ َضؿٍّ ِقيََسَٰ 

َ
آ أ ٍّٕ ِۖٞ ۞وََْ  ارِٓي إََِل ٱَّللٍّ

ى: قرأ اإلمام ياوع بفتح القاء من البيان
 
ارِي  أ  .ص 

َٗطارِيٓ ، واليقل وي يص  عِ ، والتقمقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل -1
َ
ٖۡ أ َٔ،  ومعه

 .العتقي
 وحده وما سبق له، ،األزرق عمى الفتح -2
 .، واليقل، وحدهفتحاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وال -3
 ، وترك اليقل، ومعه الجمال وابن إسحاق وابن ورح.عمى قبصر الميفبصل، والفتح المروزي -4
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعهأبو عون عمى التقمقل -5
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -6

 ُٕ ٍّٗا ُمۡفِْ
َ
ۡػ ةِأ َٛ ِ َوٱۡش ٍّ٘ا ةِٱَّللٍّ َٔ ِ َءا َٗطاُر ٱَّللٍّ

َ
ُٖ أ َٜارِيََّٜن ََنۡ   ڔَٜن ًَاَل ٱۡۡلَ

 .، ومعه الكل عمى قبصر البدل عدا األبصبااييالبدل األزرق عمى )تشق( وي -1
ىَااألبصباايي عمى اإلبدال قاء وي  -2

 
 ، وحده.بِأ

 َٖ ِِٛػي َٰ َف ٱّشٍّ َٔ َ٘ا  َٜل وَٱۡزُخۡب ـُ َ٘ا ٱلؽٍّ َتۡك َّۡج َوٱتٍّ َٗؾ
َ
آ أ َٕ ِ ٍّ٘ا ة َٔ َ٘آ َءا   ڕَربٍّ

 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل ي)تشق( واألزرق عمى إشباع الميفبصل، و -1
 .األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، ومعه الباقون بخمف عن المروزي -2
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -3

 ٞۖ ُ َؽ ٱَّللٍّ َُ َٔ ُؽواْ َو َُ َٔ  َو

 األزرق، ومعه الكل. -1
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 َٖ ُِؽِي َٰ ُ َعرۡيُ ٱَّۡؿ   ږَوٱَّللٍّ

 لعتقي.، ومعه اَعرۡيُ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1
 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى تفخقم الراء -2

 ِ ُِ ٱَّلٍّ َٖ َزَىُؽواْ وََساِق ِي َٖ ٱَّلٍّ ِٔ ُِؽَك  ّٛ َؽ ُٔ ٍَ إََِلٍّ َو ٍَ َوَراوُِك َٜوِّي َخ ُٔ ُ َيَٰكِيََسَٰٓ إِّّنِ  َق إِۡذ ًَاَل ٱَّللٍّ ٜۡ َتُكَٜك وَ َٖ ٱتٍّ ي
ثِٖۖ  َٕ ٌَِّۡحَٰ ِٜۡم ٱ َٖ َزَىُؽٓواْ إََِلَٰ يَ ِي  ٱَّلٍّ

شباع الميفبصلَيَٰكِيََسَٰٓ عمى التقمقل وي األزرق  -1 ردك  وترققق الراء وي ، ، وا   ٍِ ط  ومعه ، و ند
 العتقي.

 وحده. وما سبق له، ،األزرق عمى الفتح -2
 .المروزيأهل الفتح بخمف عن األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتح، ومعه  -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4
 .أهل التقمقلومعه  يفبصل،وقبصر الم ،أبو عون عمى التقمقل -5

 ذِيِٙ َُتَۡخُِْىَٜن ۡٓ ُ٘خ َُ ا  َٕ ٓۡ ذِي َُ٘س ُٓ ةَۡي ۡضُس
َ
ٓۡ وَأ ٍّٓ إََِلٍّ َمؽِۡسُكُس  ڗُث

 ، ومعه أهل اإلسكان.األزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 .، ومعه أهل البصمةالجمال عمى بصمة مقم الجمع -2

  َقَؼاٗةا ۡٓ ُٛ ُب َقّؼِ
ُ
َٖ َزَىُؽواْ وَأ ِي ا ٱَّلٍّ ٍّٔ

َ
َٖ وَأ َِٰۡصِي ِٖ نٍّ ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ل َٔ ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ َو   ژَشِػيٗػا ِِف ٱَّلَّ

ۡجَيااألزرق عمى التقمقل وي  -1 ِ ر  اْلخِ واليقل وي ، ٱَّلَّ  وترققق الراء، ،البدل ، و)تشق( وية
 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل

اوبصمة المقم وي  وتفخقم الراء، ، وترك اليقل،أبو عون عمى التقمقل -2 َٔ ِٖ َو ّٔ  ٓ ُٛ َ  ، وحده.ل
 .ع، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراءعمى سكون مقم الجم، و عمى التقمقلالقاضي  -3
 وحده. وما سبق له، ،األزرق عمى الفتح -4
 ، وتفخقم الراء، وحده.األبصباايي عمى الفتح، واليقل -5
 ، وحده.، وترك اليقل، وسكون مقم الجمعالمروزي عمى الفتح -6
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 الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.، وبصمة مقم الجمال عمى الفتح -7

 َِدَِٰج َْٰ ٜاْ ٱّصٍّ ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ ٍّٔ
َ
ٓۡ َوأ ِٛ َّٜوِي َۗ  َذُي ۡٓ ُٚ ُسَٜر

ُ
 أ

ُ٘ قرأ اإلمام ياوع  البيان: ٓۡ َذ ِٛ  باليون. َٜوِّي

شباع بصمة المقم،  األزرق عمى )تشق( وي -1  .ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل، وا 
 ر البصمة، ومعه أهل البصمة.األبصباايي عمى قبص -2
 الجمع، ومعه أهل اإلسكان. مالمروزي عمى سكون مق -3

 َِٕۡي ِ َْٰ ُ ََل ُيِبَّ ٱّظٍّ   ڙَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ِٓ ُِي ؽِ ٱۡۡلَ َۡ َٖ ٱٓأۡلَيَِٰج َوٱَّّلِ ِٔ ٍَ ٜهُ َقَْۡي ٍَ َجۡخُْ ِ َٰل   ښَذ

العتقي واألبصباايي عمى قبصر ومعه  ،، وتوسط البدلٱٓأۡلَيَِٰج األزرق عمى اليقل وي  -1
 .البدل

 المروزي عمى ترك اليقل، معه الباقون. -2

 ٞۖ ِِ َءاَدَم َر َٕ
ََ  ِ َِ ِقيََسَٰ ِقَ٘ػ ٱَّللٍّ َر َٔ  إِنٍّ 

 عمى قبصر البدل. ، و)تشق( وي البدل، ومعه أهل التقمقلِعيص  األزرق عمى التقمقل وي  -1
 ه أهل الفتح عمى قبصر البدل.ومعالبدل،  ، و)تشق( وييص  عِ األزرق عمى الفتح وي  -2

 ُٜن ُُ ٍّٓ ًَاَل ََلُۥ ُزٖ َذيَ ِٖٔ حَُؽاب  ُث ۥ  ُٙ ٌَ
  ڛَعَْ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 َٖ ََتِي ٕۡ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ ٍَ وََٗل حَُسٖ  ِ ّب ِٖٔ رٍّ   ڜٱۡۡلَيَّ 

 األزرق، ومعه الكل عدا األبصباايي. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[31] 
 

ِ  و رَ نِ األبصباايي عمى الغية وي  -2  .، وحدهك  ب

 ٓ ٖۡ َضا َٕ ٓۡ َونَِفآَءَٗا َذ َ٘آَءُز ۡب
َ
َ٘آَءَٗا َوأ ۡب

َ
اْ َٗۡػُع أ ٜۡ َ ِۡ َتَكال ٌُ ِٓ َذ ْۡ ّۡكِ َٖ ٱ ا َسآَءَك ِٔ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ ٍَ ذِيِٙ  سٍّ

َِٰؼبَِۡي  َّۡؽ ِ لََعَ ٱ ََ٘ج ٱَّللٍّ ٍّّۡك َ٘ۡشَكِ  ِۡ َذ ِٛ ٍّٓ َٗۡبَخ ٓۡ ُث ُٗىَفُس
َ
َ٘ا َوأ ُٗىَف

َ
ٓۡ َوأ   ڝَونَِفآَءُز

شباع المتبصل، األزرق عمى إشباع الال -1  ومعه العتقي.زم، وا 
األبصباايي عمى ووقق القبصر وي الالزم، وووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع،  -2

 .أبو عون والقاضيومعه 
 الجمال عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة. -3
اء ك  ابن سعدان عمى التقمقل وي  -4  ، ومعه أبو الزعراء.ح 
 وحده. والفتح، تبصل،والم المروزي عمى التوسط وي الالزم -5

 ُۚ َطُص ٱۡۡلَيَّ ٌَ ّۡ َٜ ٱ ُٛ َ  إِنٍّ َهََٰؼا ل

 .بصباايي وابن إسحاق وأبو الزعراء، ومعه العتقي واألٍَد ل  األزرق عمى ضم الااء وي  -1
 ، ومعه الباقون.ٍَۡ ل  المروزي عمى سكون الااء وي  -2

 ُۚ ُ ٍٙ إَِلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ٖۡ إَِل ِٔ ا  َٔ  َو

ٖۡ إِ األزرق عمى اليقل وي  -1 ٍٙ إَِلٍّ ِٔ َٰ  ، ومعه العتقي واألبصباايي.َل
 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2

 ُٓ ُِي َكؾِيُؾ ٱۡۡلَ
ّۡ َٜ ٱ ُٛ َ َ ل   ڞِإَونٍّ ٱَّللٍّ

َاألزرق عمى ضم الااء وي  -1 ٍد  ، ومعه العتقي واألبصباايي وابن إسحاق وأبو الزعراء .ل 
ٍۡ المروزي عمى سكون الااء وي  -2  . ، ومعه الباقونَل 

 َٖ ۡىِفِػي ُٕ ۡ ۢ ةِٱل ُٓ َ َقِْي اْ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٜۡ ٍّّ َٜ   ڟوَإِن حَ

 األزرق، ومعه الكل. -1
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 َوََل َ َلٍّ َجۡكُتَػ إَِلٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٓۡ أ َُ٘س َ٘ا َوَبۡي َ٘ ِۭ ةَۡي َٜآء ـَ ث   َٕ ِ اْ إََِلَٰ َُك ٜۡ َ َُِتَِٰب َتَكال َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ ِۡ َيَٰٓ ا َوََل ًُ نَُۡشَِك ةِِٙۦ َشۡيـٔٗ

ُِۚ َحخٍِّغَؼ بَ  ِٖ ُدوِن ٱَّللٍّ ّٔ ۡرَباٗبا 
َ
َ٘ا َبۡكًغا أ  ۡكُغ

ْ إََِلَٰ ، واليقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ا ٜۡ َ شباع المتبصلَتَكال شباع ، وا  بصمة وي ال، وا 
 ٍَّل

َ
ٓۡ أ َُ٘س ۡرَباٗباالمقن الماموز، واليقل وي  ثم إشباع ، وتوسطَوَبۡي

َ
 ، وحده.َبۡكًغا أ

 .ترك المد وي المقن الماموز، وحدهما سبق، ولكن مع العتقي عمى  -2
البصمة وي قبصر ، و ، وووقق القبصر وي المتبصلاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل، واليقل -3

 ٍَّل
َ
ٓۡ أ َُ٘س َّل والغية وي ، َوَبۡي

 
 وحده. ،أ

 ،وسكون مقم الجمعالمروزي عمى قبصر الميفبصل، وبترك اليقل، والتوسط وي المتبصل،  -4
 .وحده وترك الغية،

 .ابن ورحومعه  وبصمة المقم، ، وووقق القبصر وي المتبصل،مى قبصر الميفبصلالحموايي ع -5
َّل ابن إسحاق عمى البصمة، والغية وي  -6

 
 ، وحده.أ

 .، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون مقم الجمع -7
 ، وحده.توسط الميفبصل، والمتبصلالمروزي عمى  -8

 ٍّٗ
َ
ُػواْ ةِأ َٛ ٜاْ ٱۡش ُ ٜل ٌُ اْ َذ ٜۡ ٍّّ َٜ َٜن وَإِن حَ ُٕ   ڠا ُمۡفِْ

 .عدا األبصباايي ، ومعه الكلاألزرق -1
ىَااألبصباايي عمى اإلبدال وي  -2

 
 .، وحدهبِأ

 َُۚٓبۡكِػهِۦ ٖۢ ِٔ  
ُِ إَِلٍّ جِني َُٰث َوٱۡۡلِ َرى ٜۡ ٗؾَِِّج ٱتلٍّ

ُ
آ أ َٔ َٓ َو ِي َٰٚ َٜن ِِفٓ إِةَۡر َٓ ُُتَآسَّ ِ َُِتَِٰب ل َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ   َيَٰٓ

شب -1 َٰثُ ٱتلٍّ اع المد الالزم، والتقمقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل، وا  َرى ٜۡ واليقل وي ،
 ُِ جِني  ، ومعه العتقي.َوٱۡۡلِ

 .وحده، ، والفتح، واليقلوووقق القبصر وي الالزم، األبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 .اليقل، ومعه ابن إسحاق وابن ورحالجمال عمى ترك  -3
َٰثُ ٱتلٍّ وي  أبو عون عمى التقمقل -4 َرى ٜۡقمقل.، ومعه أهل الت 
َٰثُ ٱتلٍّ وي  الفتح ثم التقمقل، ، وتوسط الالزمالمروزي عمى قبصر الميفبصل -5 َرى ٜۡ.وحده ، 
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َٰثُ ٱتلٍّ وي الفتح ثم التقمقل المروزي عمى توسط الميفبصل، وتوسط الالزم،  -6 َرى ٜۡ.وحده ، 

 وََٗل َتۡكٌَُِْٜن
َ
  ڡأ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ِذ ۡٓ ُؤََلٓءِ َحََٰشۡشُخ ٓۡ َهَٰٓ ُٗخ
َ
أ ُٓٞۚ َهَٰٓ ْۡ ا َّيَۡؿ َُّسٓ ةِِٙۦ ِق َٕ َٜن ذِي َٓ ُُتَآسَّ ِ ٓٞ وَْ ْۡ ا َُّسٓ ةِِٙۦ ِق َٕ  ي

ٓۡ  قرأ اإلمام ورش بحذف األلف وي البيان: ُٗخ
َ
أ ، وعمقه ومقوسف والعتقي تساقل، وقزقد َهَٰٓ

لقوسف وجه اإلبدال مع اإلشباع، واألبصباايي له التحققق مع الحذف، والباقون لام التساقل مع 
، وهو كالمد الميفبصل، والمروزي له توسط ثم قبصر مع التساقل، -إثبات األلف– خالاإلد

 والباقون قبصر مع التساقل.

ٓۡ عمى تساقل الامزة مع حذف األلف وي  األزرق -1 ُٗخ
َ
أ شباع و  ،َهَٰٓ عمى إشباع الميفبصل، وا 

شباع الالزمالمتبصل  ، ومعه العتقي.، وا 
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع وي  -2

َ
أ ٓۡ َهَٰٓ شباع المتبصل، ُٗخ ، وعمى إشباع الميفبصل، وا 

شباع الالزم، وحده.  وا 
ٓۡ عمى تحققق الامزة مع حذف األلف وي األبصباايي  -3 ُٗخ

َ
أ عمى قبصر الميفبصل، وووقق ، َهَٰٓ

 .وحدهالقبصر وي المتبصل والالزم، وسكون مقم الجمع ، 
ٓۡ َهَٰٓ حركات وي  4عمى تساقل الامزة مع اإلدخال ألف بمقدار المروزي  -4 ُٗخ

َ
 ، عمى توسطأ

 وحده. لمتبصل والالزم، وسكون مقم الجمع،الميفبصل، وتوسط ا
ٓۡ المروزي عمى تساقل الامزة مع اإلدخال ألف بمقدار  حركتقن وي  -5 ُٗخ

َ
أ ، عمى قبصر َهَٰٓ

 الميفبصل، وتوسط المتبصل والالزم، وسكون مقم الجمع،  وحده.
ٓۡ ر  حركتقن وي أبو عون عمى تساقل الامزة مع اإلدخال ألف بمقدا -6 ُٗخ

َ
أ ، عمى قبصر َهَٰٓ

الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل والالزم، وعمى سكون مقم الجمع، ومعه القاضي وابن 
 سعدان وأبو الزعراء.
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ٓۡ عمى تساقل الامزة مع اإلدخال ألف بمقدار  حركتقن وي الجمال  -7 ُٗخ
َ
أ ، عمى قبصر َهَٰٓ

، ومعه ابن إسحاق مى بصمة مقم الجمععالميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل والالزم، و 
 وابن ورح.

 َٜن ُٕ ٓۡ ََل َتۡكَْ ُٗخ
َ
ُٓ َوأ ُ َحۡكَْ   ڢَوٱَّللٍّ

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -2

 ِ٘ا َوَلَِٰسٖ ََكَن َض اجِّيٗ ٜدِيّٗا َوََل َٗۡۡصَ ُٛ ُٓ َح ِي َٰٚ ا ََكَن إِةَۡر َۡشِكَِۡي َٔ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ا ََكَن  َٔ ا َو ٕٗ ۡفِْ َّٔ   ڣيٗىا 

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٜهُ َوَهََٰؼا َتُك َٖ ٱتٍّ ِي َٓ لََّلٍّ ِي َٰٚ ۡوَِل ٱجلٍّاِس بِإِةَۡر
َ
َْۗ  ٱجلٍِّبَّ إِنٍّ أ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي  َوٱَّلٍّ

 .انلَِِبءد  ياوع بالامز، مع المد المتبصل وي قرأ اإلمام البيان:

 وحده. ،البدل وي ، واإلشباعشباع المتبصلإاألزرق عمى  -1
 .، وحدهقبصر البدلو  إشباع المتبصل، العتقي عمى -2
 .، ومعه الباقون عدا المروزياألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل -3
 .توسط المتبصل، وحدهالمروزي عمى  -4

 َِِٔ٘ۡي ۡؤ ُٕ ۡ ُ َوِِلَّ ٱل   ڤَوٱَّللٍّ

ِِٔ٘ۡيَ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ۡؤ ُٕ ۡ  ه العتقي واألبصباايي.، ومعٱل
 المروزي عمى تحققق الامز، ومعه الباقون. -2

 ا يَۡشُكُؽوَن َٔ ٓۡ َو ُٛ ُٗىَف
َ
ٓ أ ََّْٜن إَِلٍّ ا يُِغ َٔ ٓۡ َو ََُّْٜٗس ٜۡ يُِغ َ َُِتَِٰب ل ِِ ٱّۡ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ آنَِىثٞ    ڥَودٍّت ؼٍّ

ِِ إشباع المتبصل، واليقل وي  األزرق عمى -1 ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ شباع الميفبصل، ومعه  العتقي.، وا 

 .، وقبصر الميفبصل، وحدهمى ووقق القبصر وي المتبصل، واليقلاألبصباايي ع -2
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 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3
 ، ومعه أهل اإلسكان عدا المروزي.عمى ترك اليقل، وسكون مقم الجمعأبو عون  -4
 ، وتوسط الميفبصل، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل -5
 قبصر الميفبصل، وحده.، و المتبصل المروزي عمى توسط -6

 ُػوَن َٛ ٓۡ تَۡش ُٗخ
َ
ِ َوأ َٓ حَۡسُىُؽوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ِ َُِتَِٰب ل َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ   ڦَيَٰٓ

 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل، األزرق عمى إشباع الميفبصل، و)تشق( وي البدل -1
 .وسكون مقم الجمع بخمف عن المروزياألبصباايي عمى قبصر الميفبصل،  -2
 ، ومعه أهل البصمة.قمعمى بصمة الم الحموايي -3
 .ى توسط المتبصل، وسكون مقم الجمع، وحدهالمروزي عم -4

 َٜن ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗخ
َ
َٜن ٱۡۡلَيٍّ َوأ ُٕ ِِ َوحَۡسُخ َبَِٰؽ

ّۡ ْۡبُِفَٜن ٱۡۡلَيٍّ ةِٱ َٓ حَ ِ َُِتَِٰب ل َِ ٱّۡ ۡٚ
َ
أ   ڧَيَٰٓ

 .، ومعه العتقياألزرق عمى إشباع الميفبصل -1
الجمع، ومعه أهل اإلسكان بخمف عن األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم  -2

 المروزي.
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة عمى الحموايي -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل -4

 ۡارِ َوٱز َٛ َٙ ٱجلٍّ ٜاْ وَۡس ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ٗؾَِل لََعَ ٱَّلٍّ
ُ
ِٓي أ ٜاْ ةِٱَّلٍّ ُ٘ ِٔ َُِتَِٰب َءا ّۡ ِِ ٱ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ آنَِىثٞ   َؽهُۥ ُىُؽٓواْ َءاعِ َوًَاَّج ؼٍّ

ٓۡ يَؽِۡسُكَٜن  ُٛ ٍّْ   ڨََّك

ِِ ، واليقل وي األزرق عمى إشباع المتبصل -1 ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔشباع الميفبصل ، و)تشق( وي ، البدل، وا 

ارِ والتقمقل وي   ٍ  .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلانلَ
، وسكون مقم ، واليقل، وقبصر الميفبصل، والفتحوي المتبصلاألبصباايي عمى ووقق القبصر  -2

 وحده.الجمع، 
 الجمال بترك اليقل، وعمى الفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -3
 .وحدهمقم الجمع، ومعه  ، وبصمةالتقمقلعمى أبو عون  -4
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 ، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.ي عمى التقمقل، وسكون مقم الجمعالقاض -5
 المروزي عمى توسط المتبصل، وتوسط الميفبصل، وحده. -6
 لمتبصل، وقبصر الميفبصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -7

 ُوحِيخ
ُ
آ أ َٔ  َِ ِۡر ّٔ َضٞػ 

َ
ن يُۡؤَِتَٰٓ أ

َ
ِ أ َػى ٱَّللٍّ ُٚ َػىَٰ  ُٛ ۡ ِۡ إِنٍّ ٱل ًُ ۡٓ ٖ حَتَِف دِيَُ٘س َٕ ِ ٜٓاْ إَِلٍّ ل ُ٘ ِٔ ٓۡ َوََل حُۡؤ ُٜك ۡو ُيَآسَّ

َ
 ٓۡ أ

 َۗ ۡٓ  ِقَ٘ػ َرّبُِس

ْ إَِلٍّ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ٜٓا ُ٘ ِٔ شباع الميفبصلحُۡؤ ِۡ إِنٍّ ، واليقل وي ، وا  ًُوالتقمقل وي ، 
 ََٰػى ُٛ ۡ شباع البصمة ويمع التقمقل يُۡؤَِتَٰٓ  ، واإلبدال ويٱل وۡ  ، وا 

َ
ٓۡ أ وحِيُخ

ُ
 ، و)تشق( ويأ

شباع المد الالزم، و البدل  .معه العتقي عمى قبصر البدل، وا 
 وحده. وما سبق له، ،الفتحاألزرق عمى  -2
، والفتح، وقبصر البصمة، وووقق القبصر وي ، واليقللاألبصباايي عمى اإلبدال، وقبصر الميفبص -3

 الالزم، وحده.
، وسكون مقم الجمع، وتوسط الالزم ، والفتح،، وتوسط الميفبصلالمروزي عمى تحققق الامز -4

 .وحده
 .قبصر الميفبصل، والفتح، وسكون مقم الجمع، وتوسط الالزم، وحدهالمروزي عمى  -5
وۡ لمقم وي ، وبصمة اأبو عون عمى التقمقل، وقبصر الميفبصل -6

َ
ٓۡ أ وحِيُخ

ُ
، وووقق القبصر وي أ

 الالزم، وحده.
 ، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.ي عمى التقمقل، وسكون مقم الجمعالقاض -7
 ومعه ابن إسحاق وابن ورح.، جمال عمى بصمة مقم الجمع، والفتحال -8

 َۗ ٖ يََشآُء َٔ ِ يُۡؤتِيِٙ  َِ بَِيِػ ٱَّللٍّ َّۡىۡغ ِۡ إِنٍّ ٱ ًُ 

ِۡ إِنٍّ  ليقل وياألزرق عمى ا -1 ًُ ،واإلبدال وي  ِٙيُۡؤتِيومعه ، واإلشباع وي المتبصل ،
 .العتقي

 ، وحده.، وووقق القبصر وي المتبصلاألبصباايي عمى اليقل، واإلبدال -2
 ، وتوسط المتبصل، وحده.زي عمى ترك اليقل، وتحققق الامزالمرو  -3
 ، ومعه الباقون.عمى ووقق القبصر وي المتبصل الحموايي -4
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 ُ ٓٞ  َوٱَّللٍّ ٌف َقِْي ـِ   کَنَٰ

 .األزرق، ومعه الكل -1

 َۗ ٖ يََشآُء َٔ  ََيَۡخصَّ ةِؽَۡۡحَخِِٙۦ 

 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل -3

 ِٓ ي ـِ َّۡك ِِ ٱ َىۡغ
ّۡ ُ ُذو ٱ   ڪَوٱَّللٍّ

 زرق، ومعه الكل.األ -1

 ٍَّ٘ار  َل ُٙ ةِِػي ۡ٘ َٔ
ۡ
ٖۡ إِن حَأ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ٍَ َو ُٙ ةٌَِِ٘ؽار  يَُؤّدِهِۦٓ إحَِلۡ ۡ٘ َٔ

ۡ
ٖۡ إِن حَأ َٔ َُِتَِٰب  ّۡ ِِ ٱ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِٔ ٍَ ۞َو  يَُؤّدِهِۦٓ إحَِلۡ

 َۗ ا ٕٗ ِ َج َقَْۡيِٙ ًَآن ۡٔ ا ُد َٔ  
 إَِلٍّ

سماعقل بالبصمة وي  :البيان ٍَ يَُؤّدِهِۦٓ إِ قرأ ورش وا  وي الموضعقن، وقرأ قالون والمسقبي  حَلۡ
 باختالس كسرة الااء وي هذا الموضع وباقي المواضع إال ما استثيي.

ِِ األزرق عمى اليقل وي  -1 ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِٔ ٖۡ إِن ،َو َٔ واإلبدال وي ، ُٙ ۡ٘ َٔ

ۡ
ِ  ،حَأ ه دِ  ، والتقمقل وي يدؤ 

  َ٘ار   ،ةٌَِِ٘ؽار ِ دِ  ؤ  يد ، وبصمة الااء وي ةِِػي شباع المتبصلم ه  .، ومعه العتقيع اإلشباع، وا 
َ٘ار  والغية وي  ، وبصمة الااء، وقبصر الميفبصل،ي عمى اليقل، واإلبدال، والفتحاألبصبااي -2 ةِِػي

 وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. ،َلٍّ 
ِ ، وتحققق الامز، والفتح، واختالس الااء وي المروزي عمى ترك اليقل -3 ه دِ  ، وسكون مقم يدؤ 

 .حدهتوسط المتبصل، و الجمع ، و 
 .ع، مع ووقق القبصر وي المتبصل، وحدهالجمال عمى ما سبق، وبصمة مقم الجم -4
َ٘ار  َلٍّ ابن إسحاق عمى ما سبق، والغية وي  -5  ، وحده.ةِِػي
ِ ، وبصمة الااء وي المقم ، وبصمةابن ورح عمى الفتح -6 ه دِ   ، وحده.يدؤ 
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 .حده، و ، واختالس الااء، وبصمة المقمأبو عون عمى التقمقل  -7
واختالس الااء، ، ، وعمى سكون مقم الجمع، وووقق القبصر وي المتبصلالقاضي عمى التقمقل -8

 .وحده
عمى التقمقل، وعمى سكون مقم الجمع، وووقق القبصر وي المتبصل، واختالس  ابن سعدان -9

 ، وحده.َقَْۡيِٙ الااء، وبصمة الااء وي 
ِ وي  ، وسكون مقم الجمع، وبصمة الااءأبو الزعراء عمى التقمقل -11 ه دِ   ، وحده.يدؤ 

 ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ِؼَب َو َُ ّۡ ِ ٱ ٜلَُٜن لََعَ ٱَّللٍّ ٌُ ِٞ َوَي بِي ـَ  َٖ ِّيِـ  ّٔ
ُ
َ٘ا ِِف ٱۡۡل ٜاْ َّيَۡؿ َقَْۡي ُ ٓۡ ًَال ُٛ جٍّ

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل   ګَٜن َذ

َٖ األزرق عمى اليقل وي   -1 ِّيِـ  ّٔ
ُ
 .، ومعه العتقي، وسكون مقم الجمعٱۡۡل

 ن مقم الجمع ، ومعه أهل اإلسكان.، وسكو المروزي عمى ترك اليقل -2
ٓۡ أبو عون عمى بصمة المقم وي  -3 ُٚ ٜنَ َو ُٕ  .، وحدهَحۡكَْ
ٓۡ األبصباايي عمى اإلبدال وي  -4 ُٛ جٍّ

َ
 ، واليقل، وحده.ةِأ

 ، ومعه أهل البصمة.بصمة مقم الجمعو  تحققق الامز، الجمال عمى -5

 َ ِػهِۦ َوٱتٍََّقَٰ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ۡٛ ۡوََفَٰ ةَِك
َ
ٖۡ أ َٔ خٌٍَِّۡي ةََّلَٰ  ُٕ ۡ   ڬُيِبَّ ٱل

ۡوََفَٰ ، َوٱتٍََّقَٰ  ،ةََّلَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1
َ
ۡوََفَٰ واليقل وي  ،أ

َ
ٖۡ أ َٔومعه العتقي ،. 

 ، وترك اليقل، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقمقل -2
 .، ومعه األبصباايياألزرق عمى الفتح، واليقل -3
  .قل، ومعه أهل الفتحعمى ترك الي المروزي -4

 ِ ٓۡ ِِف ٱٓأۡلِعَؽة ُٛ َ ٍَ ََل َعَؾََٰي ل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ا ًَِْيًٗل أ ٗ٘ َٕ ٓۡ َث ِٛ ِ َٰ٘ يَۡؿ

َ
ِ َوأ ِػ ٱَّللٍّ ۡٛ وَن ةَِك َٖ يَۡشََتُ ِي ُ  إِنٍّ ٱَّلٍّ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ ُٕ ِ ّْ َوََل يَُس

 َقَؼاٌب ۡٓ ُٛ َ ٓۡ َول ِٛ ثِ َوََل يَُؾّكِي َٕ ٌَِحَٰ
ّۡ َٜۡم ٱ ٓۡ يَ ِٛ ُؽ إحَِلۡ ـُ ٓٞ  َوََل يَ٘ حِل

َ
  ڭأ

ْوَلَٰٓ األزرق عمى اليقل وي  -1
ُ
ٍَ ًَِْيًٗل أ ِ شباع المتبصل، واليقل وي ه ِ ، وا  ، مع ترققق ٱٓأۡلِعَؽة

 ذ  ع  ، واليقل وي ، و)تشق( وي البدلاءالر 
 
 ، ومعه العتقي عمى قبصر البدل.مٌ ِِل اٌب أ

 ، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده.األبصباايي عمى اليقل -2
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 .ليقل، وتوسط المتبصل، وسكون مقم الجمع، وحدهزي عمى ترك االمرو  -3
 ومعه أهل اإلسكان.، وووقق القبصر وي المتبصلأبو عون عمى سكون مقم الجمع،  -4
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -5

 َُِتَِٰب ّۡ ٓ ةِٱ ُٛ لِۡفنََخ
َ
ُٜۥَن أ ْۡ ا يَ ٌٗ ٓۡ ََّىؽِي ُٛ ۡ٘ ِٔ ٜهُ ِإَونٍّ  ا تِلَۡطَفُت َٔ َُِتَِٰب َو ّۡ َٖ ٱ ِٔ َٜ ُٚ ٜلَُٜن  ٌُ َُِتَِٰب َوَي َٖ ٱّۡ ِٔ  َٜ ُٚ

َٜن  ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ِؼَب َو َُ ّۡ ِ ٱ ٜلَُٜن لََعَ ٱَّللٍّ ٌُ ِۖٞ َوَي ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ ِٔ َٜ ُٚ ا  َٔ ِ َو ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ   ڮِٔ

ٜهُ قرأ اإلمام ياوع بكسر السقن وي  البيان:  .تِلَۡطِفُت

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
ٜنَ بصمة مقم الجمع مى ن عأبو عو  -2 ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ  ، وحده.َو
 ، ومعه أهل البصمة.مى بصمة مقم الجمعالجمال ع -3

 َو َٓ َُِتََٰب َوٱۡۡلُۡس ّۡ ُ ٱ ُٙ ٱَّللٍّ ن يُۡؤتَِي
َ
ا ََكَن ِّبَََشٍ أ ٍّٜةَ َٔ ِ  ٱجلَُّت ٜاْ ِقَتاٗدا َّلِ ِٖٔ ُدوِن ٱَّللٍّ ُٜٗ

َُ ٍّ٘اِس  َٜل لِْ ٌُ ٍّٓ َح ُث
ٜاْ رَ  ُٜٗ َُ ٓۡ َوَلَِٰسٖ  ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َٖ ة ِّيِـ  َٰ٘ َٜن بٍّ ُٕ ِ ّْ َٜن ُتَك ـُ ٓۡ حَۡػُر ٘خُ َُ ا  َٕ ِ َُِتََٰب َوب

ّۡ   گٱ

َن  قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان: سكان العقن، ووتح الالم مخففة. ت عآل هد وقرأ اإلمام  بفتح التاء، وا 
ة  ياوع بالامز، مع المد المتبصل وي  َء   .انلَبد

نِّبَ عمى اليقل وي األزرق  -1
َ
ُٙ عمى اإلبدال وي ، و ََشٍ أ شباع المتبصل، و يُۡؤتَِي ومعه ، ا 

 العتقي.
 .، وحدهِقَتاٗدا َّلِ ، والغية وي اإلبدال، وووقق القبصر وي المتبصل، و األبصباايي عمى اليقل -2
 ، وحده.، وتوسط المتبصل، وسكون مقم الجمعتحققق الامزالمروزي عمى  -3
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه ابن ورح -4
ٓۡ حَۡػرُ أبو عون عمى ووقق القبصر وي المتبصل، والبصمة وي  -5 ُ٘خ ٜنَ َُ  ، وحده.ـُ
 ، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون مقم الجمع -6
 .، وحدهإسحاق عمى بصمة مقم الجمع، والغيةابن  -7
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 َوََل ۡٓ ُمَؽُك
ۡ
َث وَ يَأ َُ ِ َلَٰٓه َٕ

ۡ ن َتخٍِّغُؼواْ ٱل
َ
َٖ أ ُۚ ٱجلٍّبِّيِـ  ۡرَباةًا

َ
 أ

 قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان:
ۡ
مۡ ي أ ردكد وقرأ اإلمام ياوع بالامز، مع المد المتبصل  بضم الراء. مد

 ، وكذلك هي وي جمقع المواضع.انلَبِيهِي  وي 

 األزرق عمى اإلبدال وي  -1
ۡ
مۡ ي أ ردكد شباع البصمة وي مد  ، وا 

ۡ
مۡ ي أ ردكد ن مد

 
شباع المتبصلأ  ،، وا 

 .عتقي عمى قبصر البدلو)تشق( وي البدل، ومعه ال
 .، وحده، وووقق القبصر وي المتبصل، وعمى قبصر البصمةاألبصباايي عمى اإلبدال -2
 المروزي عمى تحققق الامز، وسكون مقم الجمع، وتوسط المتبصل، وحده. -3
 .ل، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون مقم الجمع، وووقق القبصر وي المتبص -4
 ه أهل البصمة.ومع، عمى بصمة المقم الحموايي -5

 َٜن ُٕ ۡفِْ َّٔ ُٗخٓ 
َ
ُّۡسۡىؽِ َبۡكَػ إِۡذ أ ُمؽُُزٓ ةِٱ

ۡ
يَأ
َ
  ڰأ

ُمؽُُزٓاألزرق عمى اإلبدال وي  -1
ۡ
يَأ
َ
ٗخُٓ، واليقل وي أ

َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.إِۡذ أ

 المروزي عمى تحققق الامز، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -2
ٜنَ قم وي أبو عون عمى بصمة الم -3 ُٕ ۡفِْ َّٔ ُٗخٓ 

َ
 .، وحدهأ

 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -4

 ِٔيَثََٰي  ُ َعَؼ ٱَّللٍّ
َ
َٖ ِإَوۡذ أ آ ٱجلٍّبِّيِـ  َٕ َ ا َءاحَۡيُخُسٓ ل َٕ ِ ّ ٞق ل َطّػِ َّٔ ٜٞل  ـُ ٓۡ َر ٍّٓ َسآَءُز ث  ُث َٕ ُۡ ِٖ ََِتَٰب  وَِض ّٔ 

 ُٙ ٍّٗ ٓۡ تَلُۡؤُُِٔنٍّ ةِِٙۦ َوتَلَُ٘ۡصُ َكُس  ۚۥُ َٔ

ميآ آت  قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان:  بيون وألف بعدها. ي اكد

َعؼَ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
شباع المتبصلو ، ِإَوۡذ أ شباع الميفبصل،  و)تشق( وي ،ا  البدل، وا 

ُُِٔنٍّ واإلبدال وي   .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلتَلُۡؤ
اية وي األبصباايي عمى اليقل، مع ووقق القبصر وي المتبصل، والغ -2 َٕ ِ ّ ٞق ل َطّػِ َّٔواإلبدال ، ،

 وحده.
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، وتحققق ،  وسكون مقم الجمعالمروزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل، وتوسط الميفبصل -3
  .الامز، وحده

تحققق ، و ، وسكون مقم الجمع، وقبصر الميفبصلالمروزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل -4
 .الامز، وحده

 .ورح مى بصمة مقم الجمع، ومعه ابنالجمال ع -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى البصمة، والغية -6
 ، وحده.وم ِن  اكد ي  يۡ ات  ء  أبو عون عمى بصمة مقم الجمع وي  -7
 ، وحده.القاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع -8
 ، ومعه أبو الزعراء.مكد اء  ح  ، والتقمقل وي ابن سعدان عمى سكون مقم الجمع -9

  َۡعؼ
َ
ٓۡ َوأ ًَۡؽۡرُت

َ
ٓۡ إِۡۡصِيٖۖ ًَاَل َءأ ُِس َّٰ َٰ َذ ٓۡ لََعَ  ُت

ٓۡ وي بدون إدخال بتساقل الامزة الثايقة  ورشقرأ اإلمام  البيان: ًَۡؽۡرُت
َ
، وقزقد لألزرق وجه َءأ

قرأ  اإلبدال مع اإلشباع، ولمباققن تساقل الثايقة مع اإلدخال، وقكون من قبقل المد المتبصل.
ذتُّماإلمام ياوع كممة  خ 

 
 وي التاء.بإدغام الذال  أ

ٓۡ الامزة الثايقة وي األزرق عمى تساقل  -1 ًَۡؽۡرُت
َ
شباع َءأ ٓۡ إِۡۡصِيبصمة وي ال، وا  ُِس َّٰ ، َذ

 ومعه العتقي.
 .، وقبصر البصمة، وحدهاايي عمى تساقل الامزة الثايقةاألبصب -2
 .وجه اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق له، وحدهاألزرق عمى  -3
ٓۡ حركات وي  اإلدخال بمقدار أربعة الثايقة مع المروزي عمى تساقل الامز  -4 ًَۡؽۡرُت

َ
وسكون  ،َءأ

 .المقم
ٓۡ الجمال عمى تساقل الامزة الثايقة مع اإلدخال بمقدار ثالث حركات وي  -5 ًَۡؽۡرُت

َ
، وعمى َءأ

 بصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.
 عمى تساقل الامزة الثايقة مع اإلدخال بمقدار ثالث حركات وي أبو عون  -6

َ
ٓۡ َءأ وبصمة  ،ًَۡؽۡرُت

ٓۡ إِۡۡصِيالمقم وي  ُِس َّٰ  ، وحده.َذ
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ٓۡ القاضي عمى تساقل الامزة الثايقة مع اإلدخال بمقدار ثالث حركات وي  -7 ًَۡؽۡرُت
َ
، َءأ

 وسكون المقم، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.

 ُۚ ًَۡؽۡرَٗا
َ
ٜٓاْ أ ُ  ًَال

 األزرق عمى إشباع الميفبصل، ومعه العتقي. -1
 ى قبصر الميفبصل، ومعه الباقون بخمف عن المروزي.األبصباايي عم -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -3

 َٖ ِِٛػي َٰ َٖ ٱّشٍّ ِ ّٔ َكُسٓ  َٔ َٗا۠ 
َ
ُػواْ َوأ َٛ   ڱًَاَل وَٱۡش

 .، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. الحموايي -2

 ِ َٰل َٰ َبۡكَػ َذ ِلٍّ َٜ ٖ حَ َٕ َٜن َذ ٌُ َّۡػَِٰف ُٓ ٱ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
  ڲٍَ وَأ

َٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1 ِلٍّ َٜ شباع المتبصل، ومعه العتقي.حَ  ، وا 
 ، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه أهل التقمقل.أبو عون عمى التقمقل -2
شباع المتبصل، وحده.األزرق عمى الفتح -3  ، وا 
 الباقون عدا المروزي.، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه األبصباايي عمى الفتح -4
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -5

 ِ ِٖ ٱَّللٍّ َذَنرۡيَ دِي
َ
ا ِإَوحَلِۡٙ َحۡتُنَٜن أ ٗٚ ۡرِض َؼَٜٗۡع َوَكۡؽ

َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ٖ ِِف ٱلفٍّ َٔ  َٓ َْ ـۡ

َ
ۥٓ أ   ڳيُؽَۡسُكَٜن َوََلُ

عدَن   ،ت بآغدَن  قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان:  .قنوي الموضع تاءالب تدرآح 

َذَنرۡيَ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1
َ
شباع الميفبصل، واليقل وي أ ۡرِض ، وا 

َ
، ومعه َوٱۡۡل

 العتقي.
 .، وحدهالراء، وقبصر الميفبصل، واليقلاألبصباايي عمى تفخقم  -2
 المروزي عمى القبصر، وترك اليقل، ومعه الباقون. -3
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 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4

 ِ ٍّ٘ا ةِٱَّللٍّ َٔ ِۡ َءا وًُ
ُ
آ أ َٔ َتاِط َو ـۡ

َ
َٜب َوٱۡۡل ٌُ َدََٰي َوَيۡك ـۡ َِ ِإَو َؿَٰكِي ـۡ َٓ ِإَو ِي َٰٚ َٰٓ إِةَۡر ٗؾَِل لََعَ

ُ
آ أ َٔ َ٘ا َو ٗؾَِل َقَْۡي

ُ
آ أ َٔ ِِتَ َو

َٜن  َوٱجلٍّبِيَّٜنَ ُمََٜسَٰ وَِقيََسَٰ  ُٕ ُٖ ََلُۥ ُمۡفِْ ٓۡ َوََنۡ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َضػ  
َ
ٓۡ ََل ُجَىّؽُِق َبۡۡيَ أ ِٛ ِ ّب   ڴِٖٔ رٍّ

ٍّ٘اعمى اليقل وي األزرق  -1 َٔ ِۡ َءا ًُالبدل ، و)تشق( وي َيا شباع الميفبصل، واليقل وي آن  ، وا 
 

 
وِِتَ وي  وقبصر البدل، اِط ب  شآ ال

ُ
، يص  عِ  ،َس  مد وي  ثم الفتح والتقمقل، ئدَن  انلَبِي، أ

ن  انلَبِيوقراءة   .، وحدهئَد
شباع البدلاألزرق عمى ما سبق،  -2 ِت  وي  وا  وآ

د
، مدَس  ، والتقمقل ثم الفتح وي انلَبِيآئدَن   ،أ

  ِعيآص وقراءة ،  انلَبِيآئدَن .وحده ، 
ِت  وي  وقبصر البدلاألزرق عمى ما سبق،  -3 وآ

د
ن  ، أ ، مدَس  ، والتقمقل ثم الفتح وي انلَبِيآئَد

  ِعيآص وقراءة ،  انلَبِيآئدَن.ومعه العتقي عمى قبصر البدل والتقمقل ، 
ِ  و رَ نِ األبصباايي عمى اليقل، وقبصر الميفبصل، والفتح ، والغية وي  -4  .، وحدهمٍِ ب
 المروزي عمى ترك اليقل، وتوسط الميفبصل، والفتح، وترك الغية، وحده. -5
 وحده.يفبصل، والفتح، قبصر المالمروزي عمى  -6
 ، والبصمة، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.الجمال عمى الفتح -7
 سكان، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقمقل، واإل -8

 َٖ َذَِِٰسِي
َٖ ٱّۡ ِٔ َٜ ِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ  ُٚ ُٙ َو ۡ٘ ِٔ  َِ َت ٌۡ ا وََْٖ ُح ٗ٘ ِٓ دِي َٰ َؾ ـۡ ٖ يَبۡخَِل َدرۡيَ ٱۡۡلِ َٔ   ڵَو

ِٓ واليقل وي  ،َدرۡيَ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1 َٰ َؾ ـۡ ، واليقل َ  ٌد و  ، وضم الااء وي ٱۡۡلِ
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل ، ومع ترققق الراء ، و)تشق( ويِعَؽةِ ٱٓأۡلوي 

 األبصباايي عمى تفخقم الراء، واليقل، وحده. -2
 وابن سعدانوالقاضي ، ومعه الحموايي َ  ٌۡ و  المروزي عمى ترك اليقل، وسكون الااء وي  -3

 .وابن ورح
  ابن إسحاق بضم الااء، ومعه أبو الزعراء. -4
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 ۡٛ ۡيَه َح ُٓ ٱۡۡلَّيَِجَُٰجُۚ ََ ُٚ َٜل َضّيٞ وََسآَء ـُ نٍّ ٱلؽٍّ
َ
ُِٛػٓواْ أ ٓۡ وََش ِٛ ِ ا َزَىُؽواْ َبۡكَػ إِيَؿَٰ٘ ٗٔ ٜۡ ًَ ُ  ِػي ٱَّللٍّ

شباع المتبصلعمى إشباع الميفبصلعمى )تشق( وي البدل، و األزرق  -1 عمى  ، ومعه العتقي، وا 
 .قبصر البدل

 معه القاضي وأبو عون.، وووقق القبصر وي المتبصل، و ألبصباايي عمى قبصر الميفبصلا -2
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحده. -3
 ، ومعه أبو الزعراء.مد ٌد اء  ح  و  ابن سعدان عمى التقمقل وي  -4
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحده. -5
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -6

َّٜۡم ٱ ٌَ ِػي ٱّۡ ۡٛ ُ ََل َح َِٕۡي َوٱَّللٍّ ِ َْٰ   ڶظٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 َۡجَكَِۡي
َ
ثِ َوٱجلٍّاِس أ َُ ِ َلَٰٓه َٕ

ۡ ِ َوٱل ََ٘ث ٱَّللٍّ ٓۡ َّۡك ِٛ نٍّ َقَْۡي
َ
ٓۡ أ ُٚ ٍَ َسَؾآُؤ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  ڷأ

شباع بصمة مقم الجمع وي  -1  ٌد اؤد ز  ح  األزرق عمى إشباع المتبصل ، وا 
 
 ، ومعه العتقي.نَ م أ

 متبصل، وقبصر البصمة، ومعه أبو عون.األبصباايي عمى ووقق القبصر وي ال -2
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -3
 القاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وسكون المقم، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -5

ُ٘ي ۡٓ ُٚ ُٓ ٱَّۡكَؼاُب َوََل  ُٛ ۡ٘ ُه َخ ا ََل َُيَىٍّ َٛ َٖ ذِي ي ُؽوَن َخَِِٰلِ   ڸـَ

 .األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -1
 .وايي عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمةمالح -2

 ٌٓ َ َدُىٜرٞ رٍِّضي ٜاْ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ۡضَُْط
َ
ٍَ َوأ ِ َٰل ٖۢ َبۡكِػ َذ ِٔ ٜاْ  َٖ حَاةُ ِي   ڹإَِلٍّ ٱَّلٍّ

ْ األزرق عمى تغمقظ الالم وي  -1 ٜا ۡضَُْط
َ
 .، ومعه العتقيَوأ
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ٌٓ ، والغية وي األبصباايي عمى ترك التغمقظ -2  حده.، و َدُىٜرٞ رٍِّضي
 .زي عمى ترك الغية، ومعه الباقونالمرو  -3

ٓا ُٓ ٱلغٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ٓۡ َوأ ُٛ َبُخ ٜۡ َِ حَ َت ٌۡ ٍّّٖ ُت ٍّٓ ٱۡزَداُدواْ ُزۡىٗؽا  ٓۡ ُث ِٛ ِ َٖ َزَىُؽواْ َبۡكَػ إِيَؿَٰ٘ ِي   ںََّّٜن إِنٍّ ٱَّلٍّ

شباع المد الالزم، ومعه العتقيوي البدل، و  عمى )تشق(األزرق  -1 عمى  عمى إشباع المتبصل، وا 
 .قبصر البدل

 المروزي عمى توسط المتبصل، وتوسط المد الالزم، وحده. -2
، ومعه أهل اإلسكان ، وووقق القبصر وي المتبصل والالزمأبو عون عمى سكون مقم الجمع -3

 عدا األبصباايي والمروزي.
ٍّّٖوالغية وي  األبصباايي عمى سكون مقم الجمع، -4 القبصر وي المتبصل  ، وووققُزۡىٗؽا 

 .، وحدهوالالزم
 ، ومعه ابن ورح.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -5
 .، وحدهسحاق عمى بصمة مقم الجمع، والغيةابن إ -6

ٗتا َٚ ۡرِض َذ
َ
ُء ٱۡۡل ِۡ ِ ّٔ َضِػِٚٓ 

َ
ٖۡ أ ِٔ  َِ َت ٌۡ ارٞ وََْٖ ُح ىٍّ َُ  ۡٓ ُٚ ٜاْ َو احُ َٔ َٖ َزَىُؽواْ َو ِي  َولَِٜ ٱۡذخََػىَٰ ةِِٙۦَٓۗ  إِنٍّ ٱَّلٍّ

ءُ قرأ اإلمام األبصباايي عن ورش باليقل وي  :البيان ِۡ ِ ّٔ.والباقون بالتحققق ، 

َضِػِٓٚاألزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ٖۡ أ ِٔ ، ۡرِض

َ
 ، ومعه العتقي.ٱۡذَخَػىَٰ ، والتقمقل وي ٱۡۡل

 ، والفتح، وحده.األزرق عمى اليقل -2
ۡرِض   وي الثالثة األبصباايي عمى اليقل -3

َ
ُء ٱۡۡل ِۡ ِ ّٔ َضِػِٚٓ 

َ
ٖۡ أ ِٔوحده.، والفتح ، 

 المروزي عمى ترك اليقل، وسكون مقم الجمع، والفتح، وحده. -4
 القاضي عمى اإلسكان، والتقمقل، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
ءُ بصمة المقم وي أبو عون عمى  -6 ِۡ ِ ّٔ َضِػِٚٓ 

َ
 وحده.، ، والتقمقلأ

 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.ح، والفتلجمعالجمال عمى بصمة مقم ا -7
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  َٖ َِٰۡصِي ِٖ نٍّ ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ل َٔ ٓٞ َو حِل
َ
ٓۡ َقَؼاٌب أ ُٛ َ ٍَ ل ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  ڻأ

 األزرق عمى إشباع المتبصل، واليقل وي  -1
 
 ، ومعه العتقي.مِِل عذاٌب أ

 ، واليقل، وحده.بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2
 ، وحده.وم ِن  ٍد ل  قل، والبصمة وي أبو عون عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وترك الي -3
 عمى ووقق القبصر وي المتبصل، عمى سكون المقم، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -4
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -5
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -6

 ُۚا ُُتِتََّٜن ٍّٕ ٜاْ مِ ٌُ َٰ حُ٘ىِ ٜاْ ٱِّۡۡبٍّ َضِتٍّ ُ َ٘ال  َّٖ َت

 ، ومعه العتقي.الِبَ وي  عمى ترققق الراء األزرق -1
 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى تفخقم الراء -2

 ٞٓ َ ةِِٙۦ َقِْي ء  وَإِنٍّ ٱَّللٍّ ِٖٔ ََشۡ ٜاْ  ٌُ ا حُ٘ىِ َٔ   ڼَو

 المقن الماموز، وحده. ثم إشباع األزرق عمى توسط -1
 العتقي عمى ترك المد وي المقن الماموز، ومعه الباقون. -2

َل ٱتلٍّ ۞ُكَّ ٱ ن ُتزَنٍّ
َ
ِِ أ ِٖٔ َرۡت َٰ َجۡىِفِٙۦ 

ُِ لََعَ َٰٓءِي َر ـۡ َم إِ ا َضؽٍّ َٔ َِ إَِلٍّ  َٰٓءِي َر ـۡ َِِنٓ إِ  ّۡلِ
ٗ
َكاِم ََكَن ِضّٗل ُۚ ّؽٍّ َُٰث َرى ٜۡ 

شباع المتبصل، والتقمقل وي  -1 َٰثُ األزرق عمى إشباع الميفبصل، وا  َرى ٜۡ  ، ومعه العتقي.ٱتلٍّ
َٰثُ متبصل، والفتح ثم التقمقل وي المروزي عمى توسط الميفبصل، وتوسط ال -2 َرى ٜۡ  ، وحده.ٱتلٍّ
َٰثُ المروزي عمى قبصر الميفبصل، وتوسط المتبصل، والفتح ثم التقمقل وي  -3 َرى ٜۡ  ، وحده.ٱتلٍّ
َٰثُ الجمال عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، والفتح وي  -4 َرى ٜۡ ، ومعه ابن ٱتلٍّ

 ورح.
 قل.أبو عون عمى التقمقل، ومعه أهل التقم -5
َِِنٓ عمى الغية وي  األبصباايي -6  ّۡلِ

ٗ
عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، و  ،ِضّٗل

َٰثُ  والفتح وي َرى ٜۡ  .، ومعه ابن إسحاقٱتلٍّ
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 َصَِٰػرَِۡي ۡٓ ُ٘خ َُ آ إِن  َٚ َٰثِ وَٱحُْٜۡ َرى ٜۡ ٜاْ ةِٱتلٍّ حُ
ۡ
ِۡ وَأ   ڽًُ

ْ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ٜا حُ
ۡ
َٰثِ ةِٱتلٍّ ، والتقمقل وي وَأ َرى ٜۡ.شباع الميفبصل، ومعه العتقي  ، وا 

َٰثِ والفتح وي  ،األبصباايي عمى اإلبدال -2 َرى ٜۡ  ، والقبصر وي الميفبصل، وحده.ةِٱتلٍّ
َٰثِ وي  والفتحالمروزي عمى تحققق الامز،  -3 َرى ٜۡ  وتوسط الميفبصل، وحده. ،ةِٱتلٍّ
َٰثِ وي  لمروزي عمى تحققق الامز، والفتحا -4 َرى ٜۡ  ميفبصل، وحده.، وقبصر الةِٱتلٍّ
 الجمال عمى قبصر الميفبصل، والفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -5
َٰثِ وي  والتقمقلالمروزي عمى تحققق الامز،  -6 َرى ٜۡ  ، وتوسط الميفبصل، وحده.ةِٱتلٍّ
َٰثِ وي  التقمقلالمروزي عمى تحققق الامز،  -7 َرى ٜۡ الميفبصل، ومعه القاضي وابن  ، وقبصرةِٱتلٍّ

 .أبو الزعراءسعدان و 
 أبو عون عمى التقمقل، وعمى بصمة مقم الجمع، وحده. -8

 َٜن ُٕ ِ َْٰ ُٓ ٱّظٍّ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٍَ وَأ ِ َٰل ٖۢ َبۡكِػ َذ ِٔ ِؼَب  َُ ِ ٱّۡ ِٖ ٱۡذََتَىَٰ لََعَ ٱَّللٍّ َٕ   ھَذ

شباع المتبصل، ومعه العتقيٱۡذََتَىَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1  .، وا 
 .الزعراء، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو وي المتبصل ، وووقق القبصرأبو عون عمى التقمقل -2
 .ومعه الجمال وابن إسحاق وابن ورح، األبصباايي عمى الفتح، وووقق القبصر وي المتبصل -3
 .، وتوسط المتبصل، وحدهعمى الفتحالمروزي  -4

 َۗ ُ ِۡ َضَػَق ٱَّللٍّ ًُ 

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 َو ٞۖ َٓ َضِ٘يٗىا ِي َٰٚ ٍَّْث إِةَۡر ٜاْ ِم َۡشِكَِۡي وَٱحٍّتُِك ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ا ََكَن   ڿَٔ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

  َِٕۡي َ َْۡعَْٰ ِ ّّ ٗػى  ُٚ َتاَرٗٗك َو ُٔ َث  ٍُّ ِي ةَِت ٍّ٘اِس لََّلٍّ َل َبۡيج  ُوِعَف لِْ وٍّ
َ
  ۀإِنٍّ أ

 ، ومعه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاق.األزرق -1
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ِٕۡيَ األبصباايي عمى الغية وي  -2 َ َْۡعَْٰ ِ ّّ ٗػى  ُٚ  إسحاق.، ومعه ابن َو

 ٞۖ َٓ ِي َٰٚ اُم إِةَۡر ٌَ ٍّٔ  ذِيِٙ َءاَيَُٰجۢ َبّيَِجَٰٞج 

 .ومعه الكل عمى قبصر البدلالبدل،  األزرق عمى )تشق( وي -1

 َۗ ا ٗ٘ ِٔ ۥ ََكَن َءا ُٙ ٖ َدَعَْ َٔ  َو

 .باعتباره عارض لام، ومعه الكل إشباع البدلاألزرق عمى  -1

 لََعَ ٱجلٍّاِس ِ َخَؽاعَ ِضزَّ َوَّلِلٍّ ـۡ ِٖ ٱ َٔ بِيٗٗلُۚ  ٱۡۡلَۡيِج  ـَ  إحَِلِۡٙ 

جُّ قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان:  بفتح الحاء. ح 

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 َِٕۡي َ َّۡعَْٰ ِٖ ٱ َ َمِِنٌّ َق ٖ َزَىَؽ وَإِنٍّ ٱَّللٍّ َٔ   ہَو

 األزرق، ومعه الكل. -1

 َٰ ِٛيٌػ لََعَ ُ َش ِ َوٱَّللٍّ َٓ حَۡسُىُؽوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ِ َُِتَِٰب ل َِ ٱّۡ ۡٚ
َ
أ ِۡ َيَٰٓ َُْٜن ًُ َٕ ا َتۡك َٔ   ۂ 

 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل ، وعمى )تشق( ويرق عمى إشباع الميفبصلاألز  -1
 األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، ومعه الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -3

 َٔ  ِ ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ وَن َقٖ  َٓ حَُطػَّ ِ َُِتَِٰب ل
َِ ٱّۡ ۡٚ

َ
أ ِۡ َيَٰٓ ًُ َۗ َػآُء َٛ ٓۡ ُش ُٗخ

َ
َٜٗسا َوأ ا ِق َٛ َٖ َتۡتُنَٜج َٔ  ٖۡ َءا

َٖ ، وعمى اليقل وي اع الميفبصلاألزرق عمى إشب -1 َٔ ٖۡ َءا َٔ شباع البدل)تشق( وي ، وعمى ، وا 
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالمتبصل

 األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وعمى اليقل، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. -2
 ، وعمى توسط الميفبصل، وحده.بصر الميفبصل، وترك اليقلالمروزي عمى ق -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[49] 
 

ومعه  وسكون مقم الجمع، أبو عون عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، -4
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء

الجمال عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، ومع بصمة المقم، ومعه ابن  -5
 إسحاق وابن ورح.

 لميفبصل، والمتبصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -6

 َُْٜن َٕ ا َتۡك ٍّٕ ٍِ َخ ُ ةَِغَٰىِ ا ٱَّللٍّ َٔ   ۃَو

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ۡٓ ُِس َُِتََٰب يَُؽدَّوُكٓ َبۡكَػ إِيَؿَٰ٘ ّۡ ٜاْ ٱ وحُ
ُ
َٖ أ ِي َٖ ٱَّلٍّ ِ ّٔ ا  ٌٗ ٜاْ وَؽِي ٜٓاْ إِن حُِؽيُك ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
أ َٖ َيَٰٓ   ۄ َكَٰىِؽِي

َٖ ، والتقمقل وي )تشق( وي البدليفبصل، واألزرق عمى إشباع الم -1 ومعه العتقي ، َكَٰىِؽِي
 .عمى قبصر البدل

، ومعه أهل اإلسكان بخمف عن ، وسكون مقم الجمعاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 المروزي.

َٖ وي  أبو عون عمى بصمة مقم الجمع -3 ٓۡ َكَٰىِؽِي ُِس  .، وحدهإِيَؿَٰ٘
 ة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع ، ومعه أهل البصم -4
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -5

 َۗۥ َُٜلُ ـُ ٓۡ َر ِ َوذِيُس ٓۡ َءاَيَُٰج ٱَّللٍّ ٓۡ ُتۡخَّلَٰ َقَْۡيُس ُٗخ
َ
 َوَكۡيَه حَۡسُىُؽوَن َوأ

ٓۡ َءاَيَُٰج ، وعمى إشباع البصمة وي ُتۡخَّلَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1 )تشق( ، وعمى َقَْۡيُس
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل وي

ٓۡ َءاَيَُٰج وي المقم بصمة و ، عون عمى التقمقل أبو -2  ، وحده.َقَْۡيُس
 .، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء، وسكون مقم الجمعالقاضي عمى التقمقل -3
 ، وعمى )تشق( وي البدل، وحده.إشباع البصمة ، وعمىاألزرق عمى الفتح -4
 .، وحدهاألبصباايي عمى الفتح، وقبصر البصمة -5
 .م الجمع، وحده، وسكون مقالمروزي عمى الفتح -6
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 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.ح، وبصمة مقم الجمعالجمال عمى الفت -7

  ۡفَخٌِيم َّٔ ِػَي إََِلَٰ ِضَرَٰط   ُٚ ۡػ  ٌَ ِ َذ ٖ َحۡكَخِطٓ ةِٱَّللٍّ َٔ    ١٠١َو

 .األزرق، ومعه الكل -1

 ٍّٖ ُٜت ُٕ احِِٙۦ َوََل َت ٌَ َ َضيٍّ ُت ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ ٜاْ ٱتٍّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
أ َٜن َيَٰٓ ُٕ ۡفِْ َّٔ ُٗخٓ 

َ
  ١٠٢إَِلٍّ َوأ

ِ ق  تد وي  ثم الفتح البدل، والتقمقل ، و)تشق( وياألزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ، ومعه ًِ ات
 .والتقمقل العتقي عمى قبصر البدل

 .األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، الفتح، وسكون مقم الجمع، ومعه المروزي وي وجه -2
 .عه ابن إسحاق وابن ورحلفتح، وبصمة مقم الجمع، ومالجمال عمى ا -3
ٜنَ أبو عون عمى التقمقل، وبصمة المقم وي  -4 ُٕ ۡفِْ َّٔ ُٗخٓ 

َ
 ، وحده .َوأ

 .ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء ،، وسكون مقم الجمعالقاضي عمى التقمقل -5
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -6

 ُْۚ ٜا ًُ ِ ََجِيٗكا َوََل َتَىؽٍّ ِِ ٱَّللٍّ ٜاْ ِِبَۡت ُٕ  َوٱۡخَخِط

 .رق، ومعه الكلاألز  -1

 ِخِِٙۦٓ إ َٕ ۡضَتۡطُخٓ ةِِ٘ۡك
َ
ٓۡ وَأ ٍَّّه َبۡۡيَ ًُُْٜبُِس

َ
ۡقَػاٗٓء وَأ

َ
ٓۡ أ ُ٘خ َُ ٓۡ إِۡذ  ِ َقَْۡيُس َج ٱَّللٍّ َٕ ُؽواْ ِٗۡك َُ ٓۡ َوٱۡذ ٗٗا َوُكُ٘خ َٰ ـَ ۡع

 َۗ ا َٛ ۡ٘ ِ ّٔ َؼُزٓ  ٌَ ٗ
َ
َٖ ٱجلٍّارِ وَأ ِ ّٔ َٰ َشَىا ُضۡىَؽة    لََعَ

ۡقَػآءٗ  ،ٓۡ إِذۡ َقَْۡيسُ األزرق عمى إشباع البصمة وي  -1
َ
ٓۡ أ ُ٘خ َُشباع المتبصل شباع ، وا  ، وا 

 .، ومعه العتقيارِ انلَ الميفبصل، والتقمقل وي 
 ، وحده.وي المتبصل، وقبصر الميفبصل، والفتح، وووقق القبصر بصباايي عمى قبصر البصمةاأل -2
ٓۡ إِذۡ  عمى قبصر البصمة ويأبو عون  -3 ۡقَػآءٗ  ،َقَْۡيُس

َ
ٓۡ أ ُ٘خ َُ، َٓؼُز ٌَ ٗ

َ
ا وَأ َٛ ۡ٘ ِ ّٔ وووقق ،

 ، وحده.والتقمقل القبصر وي المتبصل، وقبصر الميفبصل،
 .، والفتح، ومعه ابن إسحاق وابن ورحالجمال عمى بصمة مقم الجمع -4
 ، وحده.المتبصل، وتوسط الميفبصل، والفتح، وتوسط المروزي عمى سكون مقم الجمع -5
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 ، والفتح، وحده.ع، وتوسط المتبصل، وقبصر الميفبصلالمروزي عمى سكون مقم الجم -6
 ، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.، والتقمقلالقاضي عمى سكون مقم الجمع -7

 خَُػوَن ۡٛ ٓۡ َت ٍُّْس ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦ ََّك ُ َُّس ُ ٱَّللٍّ ٍَ يُبَّۡيِ ِ َذَٰل ََ١٠٣  

ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦ بصمة ويالاألزرق عمى إشباع  -1 ومعه العتقي عمى قبصر البدل،  ، و)تشق( ويَُّس
 .البدل

م آي اتًِ ويبصمة الباايي عمى قبصر األبص -2  .وحده ،ل كد
 .الحموايي عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة -3
 المروزي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -4

  ِؽ
َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ ۡكُؽوِف َوَي َٕ

ۡ ُمُؽوَن ةِٱل
ۡ
ثٞ يَۡػُقَٜن إََِل ٱۡۡلَرۡيِ َوَيأ ٍّٔ

ُ
ٓۡ أ ُِ٘س ّٔ  َوتۡلَُسٖ 

ثٞ بصمة وي الى إشباع األزرق عم -1 ٍّٔ
ُ
ٓۡ أ ُِ٘س ّٔ  واإلبدال وي ، َُمُؽون

ۡ
 ، ومعه العتقي.َوَيأ

 .، وحدهاألبصباايي عمى قبصر البصمة، واإلبدال -2
 ، ومعه أهل البصمة.الحموايي عمى البصمة، وتحققق الامز -3
 ، ومعه أهل اإلسكان.المروزي عمى سكون مقم الجمع -4

 ۡىُِْطَٜن ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ١٠٤َوأ

 .، ومعه العتقيق عمى إشباع المتبصلاألزر  -1
 .، ومعه الباقون عدا المروزياألبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ُۚٱۡۡلَّيَِجَُٰج ُٓ ُٚ ا َسآَء َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ ٜاْ  ٜاْ َوٱۡعَخَُْى ًُ َٖ َتَىؽٍّ ِي ٱَّلٍّ ََ ٜاْ   َوََل حَُسُٜٗ

 .تبصل، ومعه العتقيق عمى إشباع الماألزر  -1
المروزي وابن سعدان وأبو ، ومعه الباقون عدا بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2

 .الزعراء
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -3
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 .، ومعه أبو الزعراءمد ٌد اء  ح  ابن سعدان عمى التقمقل وي  -4

 ٞٓ ي ـِ ٓۡ َقَؼاٌب َق ُٛ َ ٍَ ل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ١٠٥َوأ

 .، ومعه العتقيتبصلاألزرق عمى إشباع الم -1
، ومعه أهل اإلسكان عدا األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع -2

 .المروزي
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل -4

 ُۚٞ ٜه َٜدَّ وُُس ٜهٞ َوتَۡف َٜۡم حَۡبَيظَّ وُُس  يَ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ِ ا ٱَّلٍّ ٍّٔ
َ
ٓۡ حَۡسُىُؽوَن وَأ ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َكَؼاَب ة

ّۡ ٜاْ ٱ ُ ٓۡ وَُؼًو ُِس َزَىۡؽحُٓ َبۡكَػ إِيَؿَٰ٘
َ
ٓۡ أ ُٛ ُٚ َٜدٍّۡت وُُسٜ ـۡ َٖ ٱ   ١٠٦ي

َزَىۡؽحُٓاألزرق عمى إشباع بصمة المقم وي  -1
َ
ٓۡ أ ُٛ ُٚ  عه العتقيو)تشق( وي البدل، وم، وُُسٜ

 .عمى قبصر البدل
 .هوحد، األبصباايي عمى قبصر البصمة -2
َزَىۡؽحُٓمى البصمة وي أبو عون ع -3

َ
ٓۡ أ ُٛ ُٚ ٓۡ حَۡسُىُؽونَ  ،وُُسٜ ُ٘خ َُ ،.وحده 

 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -4
 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -5

 ُۡج وُس َٖ ٱۡبَيغٍّ ِي ا ٱَّلٍّ ٍّٔ
َ
ِ َوأ ٓۡ وََِف رَۡۡحَثِ ٱَّللٍّ ُٛ ُٚ وَن  ٜ ا َخَِِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي ُٚ١٠٧  

 ، ومعه أهل اإلسكان. ق عمى سكون مقم الجمعاألزر  -1
 .، ومعه أهل البصمةالجمال عمى بصمة مقم الجمع -2

 ِۗ ٍَ ةِٱۡۡلَّيِ ا َقَْۡي َٚ ِ َجۡخُْٜ ٍَ َءاَيَُٰج ٱَّللٍّ
ْۡ ِ  ح

 .، ومعه الكل عمى قبصر البدلالبدل )تشق( وياألزرق عمى  -1
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  َِٕۡي َ َْۡعَْٰ ِ ّّ ا  ٕٗ ْۡ ُ يُؽِيُػ ُؿ ا ٱَّللٍّ َٔ   ١٠٨َو

 .ه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاقومعاألزرق ،  -1
ِٕۡيَ األبصباايي عمى الغية وي  -2 َ َْۡعَْٰ ِ ّّ ا  ٕٗ ْۡ  ، ومعه ابن إسحاق.ُؿ

  ۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل َٔ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلفٍّ َٔ  ِ  َوَّلِلٍّ

ۡرِض األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 .، ومعه العتقي واألبصبااييٱۡۡل

 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2

ُمُٜر ِإَو
ُ
ِ حُؽَۡسُف ٱۡۡل   ١٠٩ََل ٱَّللٍّ

َآرد األزرق عمى اليقل وي  -1 مد
د
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ال

 ، ومعه الباقون.المروزي عمى ترك اليقل -2

 َِۗ َُٜ٘ن ةِٱَّللٍّ ِٔ ؽِ َوحُۡؤ
َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ ۡكُؽوِف َوَت َٕ

ۡ ُمُؽوَن ةِٱل
ۡ
ٍّ٘اِس حَأ ۡعؽَِسۡج لِْ

ُ
ٍث أ ٍّٔ
ُ
ٓۡ َعرۡيَ أ ُ٘خ َُ  

ۡعؽَِسۡج األزرق عمى اليقل وي  -1
ُ
ٍث أ ٍّٔ
ُ
مُ واإلبدال وي  ،َعرۡيَ وترققق الراء وي  ،أ

ۡ
، ُؽونَ حَأ

 َُٜ٘ن ِٔ  .، ومعه العتقيَوحُۡؤ
 وحده. واليقل، واإلبدال، األبصباايي عمى تفخقم الراء، -2
 المروزي عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكان. -3
 قم الجمع، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة م -4

  ٓ ُٛ ٍّ ا ل َُِتَِٰب َََّكَن َعرۡيٗ ّۡ ُِ ٱ ۡٚ
َ
َٖ أ َٔ ٜۡ َءا َ  َول

َٖ األزرق عمى اليقل وي  -1 َٔ ٜۡ َءا َ االبدل، وترققق الراء وي  ، و)تشق( ويَول ، ومعه َعرۡيٗ
 .العتقي عمى قبصر البدل

ُٓٛوالغية وي  وتفخقم الراء، ،األبصباايي عمى اليقل -2 ٍّ ا ل  .، وحدهَعرۡيٗ
 ، ومعه الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى ترك اليقل -3
 .، وحدهابن إسحاق عمى الغية -4
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 َٜن ٌُ َّۡػَِٰف ُٓ ٱ ُٚ ۡزََثُ
َ
َُٜ٘ن َوأ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ١٠٪  

ُٜ٘نَ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ  .، ومعه العتقي واألبصبااييٱل
 .، ومعه أهل الباقونالمروزي عمى تحققق الامز -2

 َّ ٞۖٗذى
َ
ٓ أ ٓۡ إَِلٍّ وُك  ٖ يََُضَّ

ٓ بصمة وي الاألزرق عمى إشباع  -1 ٓۡ إَِلٍّ وُك ٗذى، والتقمقل وي يََُضَّ
َ
 .، ومعه العتقيأ

 ، وحده.البصمة، والفتحاألزرق عمى إشباع  -2
 .ومعه الجمال وابن إسحاق وابن ورح، األبصباايي عمى قبصر البصمة، والفتح -3
 .وحده، أبو عون عمى البصمة، والتقمقل -4
 .وحده والتوسط، وزي عمى سكون مقم الجمع، والفتح،المر  -5
 المروزي عمى القبصر، وحده. -6
 .، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء، والتقمقلالقاضي عمى سكون مقم الجمع -7

 وَن ٍّٓ ََل يَُ٘ۡصُ ۡدةَاَر ُث
َ
ُٓ ٱۡۡل ُك َّّٜ َٜ ٓۡ يُ   ١٠٫ِإَون يَُؼَٰخُُِْٜك

ۡدةَارَ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 .ه العتقي واألبصباايي، ومعٱۡۡل

 .عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكانالمروزي  -2
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3

  ٱجلٍّاِس َوَبآُءو ةَِنَغب َٖ ِ ّٔ   ِ ِ وََضۡت َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ   ِ  ِِبَۡت
ٜٓاْ إَِلٍّ ا ذٌُُِى َٔ  َٖ ۡح

َ
ٍُّّث أ ُٓ ٱَّّلِ ِٛ ِ  ُُضَِبۡج َقَْۡي َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ 

 ُۚ َُ٘ث َُ ۡف َٕ ۡ ُٓ ٱل ِٛ  َوُُضَِبۡج َقَْۡي

شباع المتبصلاألزرق عم -1 عمى قبصر  ومعه العتقيو)تشق( وي البدل، ، ى إشباع الميفبصل، وا 
 .البدل

 األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.، وتوسط المتبصلالمروزي عمى قبصر الميفبصل -3
 زي عمى توسط الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحده.المرو  -4
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 ُخَُْٜن ٌۡ ِ َويَ ٜاْ يَۡسُىُؽوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل ۢنتَِيآَء َذ

َ
 ةَِنرۡيِ َضّي   ٱۡۡل

ۢنتَِئآءَ قرأ اإلمام ياوع بالامز وي  البيان:
َ
 .ٱۡۡل

ۢنتَِئآءَ ، واليقل وي )تشق( وي البدلاألزرق عمى  -1
َ
شباع المتبصل، ومعه العتقي عمى ٱۡۡل ، وا 

 .قبصر البدل
 المروزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل، وحده. -2
 أبو عون عمى سكون مقم الجمع، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه أهل اإلسكان. -3
ٍدمعمى اإلبدال وي األبصباايي  -4 َن

 
 عمى اليقل، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. بِأ

 لجمع، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم ا -5

 ٜاْ َحۡكَخُػوَن ََكُٗ ٜاْ وٍّ ا َقَط َٕ ِ ٍَ ة ِ َٰل   ١٠٬َذ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 َۗ َٜاٗٓء ـَ ٜاْ   ۞َّيُۡف

 .عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي األزرق -1
 األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ٖۡ ِ ٓۡ يَۡفُشُػوَن ّٔ ُٚ ِِ َو ۡ
ِ َءاَٗآَء ٱحلٍّ ثٞ َحۡخَُْٜن َءاَيَِٰج ٱَّللٍّ َٕ ِ ثٞ ًَآن ٍّٔ

ُ
َُِتَِٰب أ ِِ ٱّۡ ۡٚ

َ
  ٭١٠أ

ِِ األزرق عمى اليقل وي  -1 ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔشباع المتبصل، و)تشق( وي ، ومعه العتقي عمى البدل ، وا 

 .قبصر البدل
 األبصباايي عمى اليقل، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. -2
 روزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل، وحده.الم -3
ٓۡ يَۡفُشُػونَ عمى ووقق القبصر وي المتبصل ، وبصمة مقم الجمع وي  الحموايي -4 ُٚ ، ومعه َو

 أهل البصمة.
 .أهل اإلسكان، ومعه القاضي عمى سكون مقم الجمع -5
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 ۡ٘ ۡكُؽوِف َوَي َٕ ۡ ُمُؽوَن ةِٱل
ۡ
ِٜۡم ٱٓأۡلِعؽِ َوَيأ ِ َوٱحۡلَ َُٜ٘ن ةِٱَّللٍّ ِٔ ؽِ وَ يُۡؤ َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ٱل َن َق ٜۡ َِٰت َٛ ٍَ يَُسَٰؽُِقَٜن ِِف ٱۡۡلَۡيَر ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َوأ

ِِطَۡي  َْٰ َٖ ٱّصٍّ   ٮ١٠ِٔ

ُٜ٘نَ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ِٔ البدل، واإلبدال وي ، و)تشق( وي ٱٓأۡلِعؽِ ، واليقل وي يُۡؤ
 َُمُؽون

ۡ
شباع المٱۡۡلَۡيَرَٰتِ ، وترققق الراء وي َوَيأ  .عتقي عمى قبصر البدلبصل، ومعه الت، وا 

 األبصباايي عمى اإلبدال، واليقل، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. -2
 ، وتوسط المتبصل، وحده.زي عمى تحققق الامز، وترك اليقلالمرو  -3
 .القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عمى ووقق الحموايي -4

 ا َٔ ٜاْ َو ٖۡ َعرۡي  وََْٖ َحۡىَكُْ ِٔ َۗ  يُۡسَىُؽوهُ

 بالتاء. وهد رد ف  كآ تد   ،َالد ع  فآ ت  قرأ ياوع  :البيان

 ، ومعه الكل عدا ابن إسحاق.األزرق -1
ٖۡ َعرۡي  ابن إسحاق عمى اإلخفاء وي  -2 ِٔوحده ،. 

 خٌٍَِّۡي ُٕ ۡ ۢ ةِٱل ُٓ ُ َقِْي   ٯ١٠َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعه الكل -1

 ُٚ َُٰػ ۡوَل
َ
ٓۡ َوََلٓ أ ُٛ ُ َٰل ـَ ۡٔ

َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ َٖ َزَىُؽواْ َّٖ ُتۡنِِنَ َخ ِي ۖٞ إِنٍّ ٱَّلٍّ ا ِ َشۡيـٔٗ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ  ٓ 

ٓۡ بصمة وي الاألزرق عمى إشباع  -1 ُٛ ُ َٰل ـَ ۡٔ
َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ شباع المَخ المقن  ثم إشباع يفبصل، وتوسط، وا 

االماموز وي   .وحده، َشۡيـٔٗ
شباع الميفبصلالبصمةالعتقي عمى إشباع  -2  ، وحده.المقن الماموز، وترك المد وي ، وا 
 ، وحده.بصل، وقبصر الميفاألبصباايي عمى قبصر البصمة -3
ٓۡ أبو عون عمى البصمة وي  -4 ُٛ ُ َٰل ـَ ۡٔ

َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ َٖ  ،َخ ِ ّٔ  ٓ ُٚ ۡوَلَُٰػ

َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -5
 .وتوسط الميفبصل، وحده المروزي عمى سكون مقم الجمع، -6
 المروزي عمى سكون مقم الجمع، وقبصر الميفبصل، ومعه أهل اإلسكان. -7



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[57] 
 

 ۡض
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  َدَُٰب ٱجلٍّارِٖۖ َوأ

 .، ومعه العتقيارِ انلَ األزرق عمى إشباع المتبصل، والتقمقل وي  -1
 .، ومعه أهل الفتح عدا المروزيق القبصر وي المتبصل، والفتحاألبصباايي عمى ووق -2
 .، ومعه أهل التقمقلأبو عون عمى التقمقل -3
 . المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -4

 وَن ا َخَِِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي ُٚ١٠ٰ  

 .، ومعه أهل اإلسكانزرق عمى سكون مقم الجمعاأل -1
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -2

 ُٗى
َ
ٜٓاْ أ ُٕ م  َؿَْ ٜۡ َضاةَۡج َضۡؽَث ًَ

َ
ا ِۡصٌّ أ َٛ ِِ رِيص  ذِي َر َٕ

ََ ۡجَيا  ةِ ٱَّلَّ َٰٜ َي َٜن ِِف َهَِٰؼهِ ٱۡۡلَ ٌُ ا يُ٘ىِ َٔ  ُِ َر َٔ ۡٓ ُٛ َف
 ُۚ ُٙ ۡخ َُ َْ ۡٚ

َ
 وَأ

ۡجَيا األزرق عمى التقمقل وي -1 َضاةَۡج ، واليقل وي ِۡصٌّ ، وترققق الراء وي ٱَّلَّ
َ
، ِۡصٌّ أ

ْ وتغمقظ الالم وي  ٜٓا ُٕ  ، وحده.َؿَْ
 وحده.، عمى التقمقل، وترققق الراء، واليقل، وترك تغمقظ الالم العتقي -2
القاضي وابن سعدان وأبو  أبو عون عمى التقمقل، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع، ومعه -3

 .الزعراء
  وما سبق له، وحده. ،الفتح األزرق عمى -4
 .، واليقل، وقبصر الميفبصل، وحدهاألبصباايي عمى الفتح -5
 وحده. وتوسط الميفبصل، ،، وسكون مقم الجمعروزي عمى الفتح، وعمى ترك اليقلالم -6
 المروزي عمى الفتح، وعمى ترك اليقل، وسكون مقم الجمع، وقبصر الميفبصل، وحده. -7
 ومعه ابن إسحاق وابن ورح. وقبصر الميفبصل، ، مقم الجمعالجمال عمى الفتح، وبصمة  -8

 َٜن ُٕ ِْ ـۡ ٓۡ َح ُٛ ُٗىَف
َ
ٖۡ أ ُ َوَلَِٰس ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ َٕ ا َؿَْ َٔ  ٱ١٠َو

ٓۡ ، واليقل وي مد ٍد ه  ل  ظ  األزرق عمى تغمقظ الالم وي  -1 ُٛ ُٗىَف
َ
ٖۡ أ  ، وحده.َوَلَِٰس



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[58] 
 

 ، ومعه األبصباايي.العتقي عمى ترك التغمقظ، واليقل -2
 .ومعه أهل اإلسكان، ، وسكون مقم الجمعترك اليقل المروزي عمى -3
 .ل البصمة، ومعه أهعمى البصمةالحموايي  -4

 ۡٓ ا َقِ٘خَّ َٔ واْ  ٓۡ َعَتاَٗل َودَّ لَُُٜٗس
ۡ
ٓۡ ََل يَأ ِٖ ُدوُِٗس ّٔ ٜاْ ََل َتخٍِّغُؼواْ ةَِؽاَٗٗث  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
أ ًَۡػ ةََػِت  َيَٰٓ

ٓۡ وَ  ِٛ ِ َٰٚ ـَ وۡ
َ
ٖۡ أ ِٔ ُۚ ٱۡۡلَۡنَغآُء  ۡزَۡبُ

َ
ٓۡ أ ُٚ ا ُُتَِۡف ُضُػوُر َٔ 

ٓۡ البدل، واإلبدال وي  ، و)تشق( وياألزرق عمى إشباع الميفبصل -1 لَُُٜٗس
ۡ
شباع يَأ ، وا 

ٓۡ المتبصل، واليقل وي  ِٛ ِ َٰٚ ـَ وۡ
َ
ٖۡ أ ِٔ إشباع البصمة وي ، ُۡزَۡب

َ
ٓۡ أ ُٚ ، ومعه العتقي عمى ُضُػوُر

 .قبصر البدل
ل، وووقق القبصر وي المتبصل، واليقل، وقبصر ، واإلبدااألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2

 .، وحدهالبصمة
 عمى تحققق الامز، وتوسط المتبصل، وترك اليقل، وحده.عمى قبصر الميفبصل، و المروزي  -3
ۡزَۡبُ أبو عون عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل، والبصمة وي  -4

َ
ٓۡ أ ُٚ ، ُضُػوُر

 وحده.
 هل اإلسكان.القاضي عمى القبصر، وسكون مقم الجمع، ومعه أ -5
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -6
 ، وحده.، والمتبصلالمروزي عمى توسط الميفبصل -7

 ٖۖٱٓأۡلَيَِٰج ُٓ ٍّ٘ا َُّس  ًَۡػ ةَيٍّ

 وحده. واليقل،، البدل وي اإلشباعاألزرق عمى  -1
 األبصباايي.عمى اليقل، وقبصر البدل، ومعه  العتقي -2
 .المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون -3

 َتۡكٌَُِْٜن ۡٓ ُ٘خ َُ   ٲ١٠إِن 

 .، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 .، ومعه أهل البصمةعمى بصمة مقم الجمع الحموايي -2
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 َٜٓاْ ء ُ ٓۡ ًَال ُٜك ٌُ َُِتَِٰب ُُكِِّٙۦ ِإَوذَا َّ َُٜ٘ن ةِٱّۡ ِٔ ٓۡ َوحُۡؤ ٓۡ َوََل ُيِتََُّٜٗس ُٛ ْوََلٓءِ ُُتِتََّٜج
ُ
ٓۡ أ ُٗخ

َ
أ ٍّ٘ا َهَٰٓ َٔ اْ ا ٜۡ ِإَوَذا َعَْ

َّۡنۡيِؾ   َٖ ٱ ِٔ  َِ َٗاِم
َ
ُٓ ٱۡۡل ٜاْ َقَْۡيُس  َقغَّ

ٓۡ  البيان: ُٗخ
َ
أ وجه قوسف والعتقي، وقزقد لقوسف األزرق األلف  قرأ بالتساقل مع حذف َهَٰٓ
، وقرأ األبصباايي بحذف األلف مع التحققق، والباقون بإثبات األلف مع التساقل، اإلبدال أقًضا

 .ممة الميفبصل، ومممروزي توسط ثم قبصر، والباقون قبصرواأللف تعامل معا

ٓۡ وي  حذف األلفاألزرق عمى تساقل الامز مع  -1 ُٗخ
َ
أ شباع البصمة وي َهَٰٓ ٓۡ ، وا  ُٗخ

َ
أ َهَٰٓ

ْوََلٓءِ 
ُ
ُٜ٘نَ ، واإلبدال وي أ ِٔ شباع الميفبصلَوحُۡؤ البدل، واليقل وي  ، و)تشق( وي، وا 
 َِ َٗاِم

َ
 .دل، ومعه العتقي عمى قبصر البٱۡۡل

ٓۡ األزرق عمى إبدال الامز مع اإلشباع وي  -2 ُٗخ
َ
أ  .وحده وما سبق له،، َهَٰٓ

ٓۡ األبصباايي عمى حذف األلف وتحققق الامزة وي  -3 ُٗخ
َ
أ وووقق القبصر  ،، وقبصر البصمةَهَٰٓ

 ، وحده.واإلبدال، وقبصر الميفبصل، واليقل وي المتبصل،
ٓۡ وي  مع إثبات األلفالمروزي عمى تساقل الامز  -4 ُٗخ

َ
أ وتوسط  ، مع توسط الميفبصل،َهَٰٓ

 .، وحدهوسكون مقم الجمع، وتحققق الامز، وترك اليقل المتبصل،
ٓۡ وي  مع إثبات األلفالمروزي عمى تساقل الامز   -5 ُٗخ

َ
أ مع توسط ، مع قبصر الميفبصل ،َهَٰٓ

 .، وحدهالميفبصل، وسكون مقم الجمع، وتحققق الامز، وترك اليقل
ٓۡ وي  األلفلقاضي عمى تساقل الامز مع إثبات ا -6 ُٗخ

َ
أ ، مع قبصر الميفبصل، مع ووقق َهَٰٓ

 القبصر المتبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء.
ٓۡ عمى القبصر وي  مع إثبات األلفعمى تساقل الامز الجمال  -7 ُٗخ

َ
أ ، مع قبصر الميفبصل، َهَٰٓ

 عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة.وووقق القبصر وي المتبصل، و 
ٓۡ عمى القبصر وي  مع إثبات األلفعمى تساقل الامز  أبو عون -8 ُٗخ

َ
أ ، مع قبصر َهَٰٓ

ْوََلٓءِ الميفبصل، وعمى البصمة وي 
ُ
ٓۡ أ ُٗخ

َ
أ  ، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده.َهَٰٓ

 َۗ ۡٓ ُس ـِ ٜاْ ةَِنۡي ِۡ ُمٜحُ ًُ 

 .األزرق، ومعه الكل -1
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 ُِػور ۢ ةَِؼاِت ٱلطَّ ُٓ َ َقِْي   ٳ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

 الكل. ، ومعهاألزرق -1

 ٞۖ ا َٛ ِ ٜاْ ة ّيِئَثٞ َحۡىؽَُض ـَ  ۡٓ ٓۡ ِإَون حُِطۡتُس ُٚ َ٘ثٞ تَُفۡؤ ٓۡ َضَف َفۡفُس ٕۡ  إِن َت

 .ومعه أهل اإلسكان عدا األبصباايي ،األزرق عمى سكون مقم الجمع -1
ٓۡ األبصباايي عمى اإلبدال وي  -2 ُٚ  ، وحده.تَُفۡؤ
 .هل البصمة، ومعه أالجمال عمى بصمة مقم الجمع -3

 ْ وا ٜاْ ََل  ِإَون حَۡطِۡبُ ٌُ ٓۡ َوَتخٍّ َۗ يََُضَُّز ٓۡ َشۡيـًٔا ُٚ ۡيُػ ََ 

مقرأ ياوع  :البيان سكان الراء. ي ِِضآكد  بكسر الضاد وا 

ْ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1 وا  ، وحده.َشۡيـًٔاالمقن الماموز وي ثم إشباع ، وتوسط حَۡطِۡبُ
 مع ترك مد المقن الماموز، وحده.عمى ما سبق، و العتقي  -2
 ، ومعه أهل اإلسكان.، وسكون مقم الجمعيي عمى تفخقم الراءاألبصباا -3
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -4

  َُْٜن ُُّمِيٞػ َٕ ا َحۡك َٕ ِ َ ة   ٴ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ٌَِِْۗۡخاِل ِ َؼَٰكَِػ ل َٔ َِِٔ٘ۡي  ۡؤ ُٕ ۡ ُِّٜئ ٱل ٍَ ُتَت ِْ ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِٔ  ِإَوۡذ َمَػۡوَت 

ٍَ اليقل وي األزرق عمى  -1 ِْ ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِٔ واإلبدال وي ، َۡؤِِٔ٘ۡي ُٕ ۡ  ، ومعه العتقي واألبصباايي.ٱل

 المروزي عمى ترك اليقل، وتحققق الامز، ومعه الباقون.  -2

 ٌٓ ِٕيٌف َقِْي ـَ  ُ   ٵ١٠َوٱَّللٍّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1
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 َۗ ا َٕ ُٛ ُ َوحِلَّ ن َتۡىَشَٗل َوٱَّللٍّ
َ
ٓۡ أ ُِٔ٘س آنَِىَخاِن  ٍّٕج ؼٍّ َٚ   إِۡذ 

شباع ، األزرق عمى إشباع المتبصل -1 نبصمة وي الوا 
َ
ٓۡ أ  .العتقي، ومعه ُِٔ٘س

 .، ومعه أبو عون وأهل البصمة، وقبصر البصمةالمتبصليي عمى ووقق القبصر وي األبصباا -2
 القاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -4

 َُٜ٘ن ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ِ ٱل
َّكٍّ َٜ َْۡيَخ ِ وَ   ٶ١٠َولََعَ ٱَّللٍّ

ُٜ٘نَ زرق عمى اإلبدال وي األ -1 ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ  ، ومعه العتقي واألبصباايي.ٱل
 .عمى تحققق الامزة، ومعه الباقونالمروزي  -2

 ٞۖ ٍّّثٞ ذِ
َ
ٓۡ أ ٗخُ

َ
ُ ةَِتۡػر  َوأ ُٓ ٱَّللٍّ ُك ۡػ ََٗۡصَ ٌَ  َوَّ

ٗخُ وي األزرق عمى إشباع بصمة المقم  -1
َ
ٍّّثٞ َوأ ذِ

َ
 .، ومعه العتقيٓۡ أ

 .وأبو عون ، ومعه أهل البصمةاألبصباايي عمى قبصر البصمة -2
 .ومعه أهل اإلسكان، المروزي عمى سكون مقم الجمع -3

 ُؽوَن ُُ ٓۡ تَۡش ٍُّْس َ ََّك ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   ٷ١٠وَٱتٍّ

 .ون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سك -1
 .ل البصمةبصمة مقم الجمع، ومعه أه عمى الحموايي -2

 َزَنِّۡي ُٔ ثِ  َُ ِ َلَٰٓه َٕ
ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ ٓۡ َربَُّسٓ ةَِرَؾََٰرثِ َءاَلَٰه   ُز ِٕػٍّ ن يُ

َ
ٓۡ أ َّٖ يَۡسىَِيُس

َ
ۡؤَِِٔ٘ۡي أ ُٕ ْۡ ِ ُٜل ل ٌُ   ٸ١٠ إِۡذ َت

ِِٔ٘ۡيَ زرق عمى اإلبدال وي األ -1 ۡؤ ُٕ ْۡ ِ شباع البصمة وي ل ن، وا 
َ
ٓۡ أ ، و)تشق( وي يَۡسىَِيُس

شباع المتبصل، ومعه  .العتقي عمى قبصر البدل البدل، وا 
 .وووقق القبصر وي المتبصل، وحده ،، عمى قبصر البصمةايي عمى اإلبدالاألبصبا -2
 حده.و وتوسط المتبصل، ، المروزي عمى تحققق الامز، وسكون مقم الجمع -3
 ومعه أهل اإلسكان.وووقق القبصر وي المتبصل، القاضي عمى اإلسكان،  -4
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 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -5
نى البصمة وي بو عون عمأ -6

َ
ٓۡ أ  .، وحدهيَۡسىَِيُس

 ُۚ  ةََّلَٰٓ

 .عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل األزرق -1
 .زرق عمى الفتح، ومعه أهل الفتحاأل -2

 َُ ِ َلَٰٓه َٕ
ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ َفثِ َءاَلَٰه   ٕۡ ٓۡ َربَُّسٓ ِِبَ ِػۡدُز ٕۡ ٓۡ َهََٰؼا ُح رِِٚ ٜۡ ِٖ وَ ّٔ حُُٜكٓ 

ۡ
ٜاْ َويَأ ٌُ واْ َوَتخٍّ َِٔۡي ثِ إِن حَۡطِۡبُ ِ ّٜ ُمَف

  ٹ١٠

ََِني  قرأ اإلمام ياوع كممة  البيان: ص   بفتح الواو.  مد

ْ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1 وا حُُٜكٓ، واإلبدال وي حَۡطِۡبُ
ۡ
شباع البدل ، و)تشق( ويَوَيأ ، وا 

 .ومعه العتقي عمى قبصر البدلبصل ، المت
 .حدهو المتبصل، ، وووقق القبصر وي األبصباايي عمى اإلبدال -2
 .ققق الامز، وتوسط المتبصل، وحدهالمروزي عمى تح -3
 .ومعه أهل اإلسكانوووقق القبصر وي المتبصل، عمى سكون مقم الجمع،  القاضي -4
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -5
ِٖأبو عون عمى البصمة وي  -6 ّٔ حُُٜكٓ 

ۡ
 ، وحده.َوَيأ

 َو ۡٓ ىَٰ َُّس ُ إَِلٍّ بَُۡشَ ُٙ ٱَّللٍّ ا َسَكَْ َٔ ٍّٖ ًُُُْٜبُسٓ ةِِٙۗۦَ َو ِ ه َٕ  تِلَۡؽ

ىَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1  .أهل التقمقل، ومعه بَُۡشَ
 .، وسكون مقم الجمع، ومعه المروزياألبصباايي عمى الفتح -2
 .الجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه الباقون -3

 ِٓ ُِي َكؾِيؾِ ٱۡۡلَ
ّۡ ِ ٱ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ ِٔ ا ٱجلٍّۡۡصُ إَِلٍّ  َٔ   ٺ١٠َو

 .األزرق، ومعه الكل -1
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 ٜاْ َعآنِتَِۡي ُِْت ٌَ ٓۡ َذَي٘ ُٛ ۡو يَۡستَِخ
َ
َٖ َزَىُؽٓواْ أ ِي َٖ ٱَّلٍّ ِ ّٔ َؽَف َؼَؽٗوا  ٌۡ   ٻ١٠حِلَ

شباع المتبصل، ومعه العتقياألزرق عمى إشباع الميفبص -1  .ل، وا 
مع ومعه أهل ، وسكون مقم الجالمتبصل، وووقق القبصر وي األبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2

 .عدا المروزياإلسكان 
 .ر الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحدهالمروزي عمى قبص -3
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -4
 .عمى توسط الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحدهالمروزي  -5

 َٜن ُٕ ِ ٓۡ َظَْٰ ُٛ ٓۡ وَإِجٍّ ُٛ َب ۡو ُحَكّؼِ
َ
ٓۡ أ ِٛ ۡو َحُخَٜب َقَْۡي

َ
ٌء أ ۡمؽِ ََشۡ

َ
َٖ ٱۡۡل ِٔ  ٍَ َ   ټ١٠َّۡيَؿ ل

ۡمؽِ زرق عمى اليقل وي األ -1
َ
ءٌ وي  ثم إشباعه وتوسط المقن الماموز ،ٱۡۡل ، واليقل وي ََشۡ

 ۡو
َ
ٌء أ شبََشۡ وۡ اع البصمة وي ، وا 

َ
ٓۡ أ ِٛ  .، وحدهَقَْۡي

شباع البصمةالعتقي  -2  .وحده ،عمى اليقل، وترك المد وي المقن الماموز، وا 
 ، وحده.األبصباايي عمى اليقل، وقبصر البصمة -3
 .سكان، ومعه أهل اإلترك اليقل، وسكون مقم الجمععمى المروزي  -4
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -5
وۡ و عون عمى البصمة وي أب -6

َ
ٓۡ أ ِٛ ٜنَ  ،َقَْۡي ُٕ ِ ٓۡ َظَْٰ ُٛ  .، وحدهوَإِجٍّ

  ۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل َٔ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلفٍّ َٔ  ِ  َوَّلِلٍّ

ۡرِض األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 .عتقي واألبصباايي، ومعه الٱۡۡل

 .لباقون، ومعه االمروزي عمى ترك اليقل -2

 ُۚ ٖ يََشآُء َٔ ُب  َٕٖ يََشآُء َويَُكّؼِ ِ  َحۡنىُِؽ ل

 .عه العتقي، ومَحۡنىِؽُ وترققق الراء وي ق عمى إشباع المتبصل، األزر  -1
 .بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزياأل -2
 .بصل، وحدهالمروزي عمى توسط المت -3
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 ٞٓ ُ َدُىٜرٞ رٍِّضي   ٽ١٠َوٱَّللٍّ

 . لكل عدا األبصباايي، ومعه ااألزرق -1
ٓٞ ايي عمى الغية وي األبصبا -2  .، وحدهَدُىٜرٞ رٍِّضي

 ٞۖ َضََٰكَىٗث َّٔ ۡعَعَٰٗىا 
َ
اْ أ َٰٜٓ ٜاْ ٱلّؽَِب

ُزُْ
ۡ
ٜاْ ََل حَأ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
أ  َيَٰٓ

ْ بدل، واإلبدال وي ال إشباع الميفبصل، و)تشق( وي عمىاألزرق  -1 ٜا ُزُْ
ۡ
ومعه العتقي ، حَأ

 .عمى قبصر البدل
 .ى قبصر الميفبصل، واإلبدال، وحدهاألبصباايي عم -2
 .المروزي عمى القبصر، وتحققق الامزة، ومعه الباقون -3
 .حده، و المروزي عمى توسط الميفبصل -4

 ُتۡىُِْطَٜن ۡٓ ٍُّْس َ ََّك ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ   پ١٠َوٱتٍّ

 .مع، ومعه أهل اإلسكانون مقم الجاألزرق عمى سك -1
 .عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الحموايي -2

 َٖ َٰىِؽِي ۡت لَِْۡؽ ِقػٍّ
ُ
ٍِِّّتٓ أ ٜاْ ٱجلٍّاَر ٱ ٌُ   ٿ١٠َوٱتٍّ

َٖ األزرق عمى إشباع الميفبصل، والتقمقل وي  -1 َٰىِؽِي َؽ
ْۡ ِ  .، ومعه العتقيل

 .روزياألبصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتح، ومعه الباقون بخمف عن الم -2
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -3

 حُؽَۡۡحَُٜن ۡٓ ٍُّْس َٜل ََّك ـُ َ َوٱلؽٍّ ٜاْ ٱَّللٍّ ِؼيُك
َ
  ڀ١٠َوأ

 .ون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سك -1
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمةعمى  الحموايي -2
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۞ ْٜٓا ارُِق ـَ ٍٍّ٘ث َقؽۡ َو ٓۡ وََس ّبُِس ِٖ رٍّ ّٔ ۡنىَِؽة   َٔ خٌٍَِّۡي إََِلَٰ  ُٕ ْۡ ِ ۡت ل ِقػٍّ
ُ
ۡرُض أ

َ
َُٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ا ٱلفٍّ َٛ  ځ١٠ُع

َاقرأ اإلمام ياوع كممة  البيان: ارِعد  بال واو. ش 

ۡنىَِؽة  فبصل، وترققق الراء وي إشباع الميعمى األزرق  -1 َٔ واليقل وي ، ۡرُض
َ
، ومعه َوٱۡۡل

 .العتقي
ِ  و رَ نِ الغية وي و بصباايي عمى قبصر الميفبصل، وتفخقم الراء، واليقل، األ -2  .وحده، مكد ب
 .، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكانالمروزي عمى قبصر الميفبصل -3
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -4
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -5

  َّۡۡني َِٕۡي ٱ ـِ َٰ آءِ َوٱَّۡؽ ٍّ آءِ َوٱلَضٍّ ٍّ َٜن ِِف ٱلِسٍّ ٌُ َٖ يُ٘ىِ ِي ِٖ ٱجلٍّاِسِۗ ٱَّلٍّ َكاذَِۡي َق
ّۡ  َؾ َوٱ

 .عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي األزرق -1
 .بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون عدا المروزياأل -2
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -3

 ۡطِفنَِۡي ُٕ ۡ ُ ُيِبَّ ٱل   ڂ١٠َوٱَّللٍّ

 .ق، ومعه الكلاألزر  -1

 َٰ ٜاْ َف َٖ إِذَا َذَكُْ ِي ُ َوٱَّلٍّ َُٜٗب إَِلٍّ ٱَّللٍّ ٖ َحۡنىُِؽ ٱَّلَّ َٔ ٓۡ َو ِٛ ِ ُٜٗب َخۡنَىُؽواْ َِّلُ ـۡ َ وَٱ ُؽواْ ٱَّللٍّ
ََ ٓۡ َذ ُٛ ُٗىَف

َ
ٜٓاْ أ ُٕ ۡو َؿَْ

َ
ِطَشًث أ

َٜن  ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ٜاْ َو ا َذَكُْ َٔ  َٰ واْ لََعَ ٓۡ يُِۡصَّ َ   ڃ١٠َول

 ش  احِ ف  األزرق عمى اليقل وي  -1
 
ترققق شباع الميفبصل، و ، وا  َاهد ل  ظ  ، وتغمقظ الالم وي وة  أ

 .، وحدهواِصُّ يد ، َحۡنىِؽُ  الراء وي
شباع الميفبصلعتقي عمى اليقلال -2  .، وحدهترققق الراء، و ، وترك التغمقظ وي الالم، وا 
 .وحده ل،، وقبصر الميفبصاايي عمى اليقلاألبصب -3
 .، وتوسط الميفبصل، وحدهاليقلعمى ترك  المروزي -4
 .، ومعه أهل اإلسكانالجمع ، وقبصر الميفبصلمقم  ليقل، وسكوناالمروزي عمى ترك  -5
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ٜنَ ون عمى البصمة وي أبو ع -6 ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ  .، وحدهَو
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -7

 ُۚ ا َٛ َٖ ذِي ي َٗۡفَُٰؽ َخَِِٰلِ
َ
ا ٱۡۡل َٛ ِٖٔ َُتۡخِ َٰٞج ََتۡؽِي  ٓۡ وََسجٍّ ِٛ ِ ّب ِٖ رٍّ ّٔ ۡنىَِؽةٞ  ٍّٔ  ٓ ُٚ ٍَ َسَؾآُؤ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

ٞ رق عمى إشباع المتبصل، وترققق الراء وي األز  -1 ۡنىَِؽة ٍّٔقل وي ، والي َُٗۡفَٰؽ
َ
 .، ومعه العتقيٱۡۡل

ٓۡ والغية وي  فخقم الراء، واليقل،، وتبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2 ِٛ ِ ّب ِٖ رٍّ ّٔ، 
 .وحده

عدان ع، ومعه ابن س، وسكون مقم الجمالقاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وترك اليقل -3
 .وأبو الزعراء

 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -4
ٞ ى بصمة المقم وي أبو عون عم -5 ۡنىَِؽة ٍّٔ  ٓ ُٚ  .، وحدهَسَؾآُؤ
 . ، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل -6

 َِِْٕۡي َّۡعَٰ ۡسُؽ ٱ
َ
َٓ أ   ڄ١٠َوِٗۡك

 .األزرق، ومعه الكل -1

 َُنٞ وَِفرُيواْ ِِف ـُ  ۡٓ ِٖٔ َرۡتُِْس بَِۡي  ًَۡػ َعَْۡج  ّؼِ َُ ُٕ ۡ َِتُث ٱل ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع ََ ُؽواْ  ـُ ۡرِض وَٱٗ
َ
  څ١٠ٱۡۡل

آ يد صِ ف  ق عمى ترققق الراء وي األزر  -1 ۡرِض ، وعمى اليقل وي وا
َ
 .، ومعه العتقيٱۡۡل

 .عمى تفخقم الراء، واليقل، وحدهاألبصباايي  -2
 .روزي عمى ترك اليقل، ومعه أهل اإلسكانالم -3
 البصمة. الجمال عمى البصمة، ومعه أهل -4

 خٌٍَِّۡي ُٕ ْۡ ِ ّّ ثٞ  ـَ ِٜۡق ٗػى َوَم ُٚ ٍّ٘اِس َو ِّّْ   چ١٠َهََٰؼا َبَياٞن 

 .ه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاق، ومعاألزرق -1
ٍّ٘اِس يي عمى الغية وي األبصباا -2 ِّّْ ـَ  ،َبَياٞن  ِٜۡق خٌٍِّۡيَ َوَم ُٕ  .، ومعه ابن إسحاقثٞ ِّّْۡ
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 ُٗخ
َ
ٜاْ َوأ ٜاْ َوََل َُتَۡؾُٗ ُ٘ ِٛ َِِٔ٘ۡي َوََل حَ ۡؤ َّٔ ُ٘خٓ  َُ َن إِن  ٜۡ ۡقَْ

َ
  ڇ١٠ُٓ ٱۡۡل

نَ األزرق عمى اليقل وي  -1 ٜۡ ۡقَْ
َ
ِِٔ٘ۡيَ ، واإلبدال وي ٱۡۡل ۡؤ َّٔ.ومعه العتقي واألبصباايي ، 

 المروزي عمى ترك اليقل، تحققق الامز، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -2
 .، ومعه أهل البصمةعمى بصمة مقم الجمع الحموايي -3

ۚۥُ  إِن ُٙ ِۡرُْ ّٔ َٜۡم ًَۡؽٞح  ٌَ ۡػ َمؿٍّ ٱّۡ ٌَ ٓۡ ًَۡؽٞح َذ َفۡفُس ٕۡ  َح

 .األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -1
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -2

 َٜاْ َوَيخٍِّغؼ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُ ٱَّلٍّ َٓ ٱَّللٍّ ا َبۡۡيَ ٱجلٍّاِس َوحِلَۡكَْ َٛ ُ يٍّاُم َُٗػاوِل
َ
ٍَ ٱۡۡل ْۡ ِ َۗ  َوح َػآَء َٛ ٓۡ ُش  ُِٔ٘س

يٍّامُ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
شباع المتبصل، ومعه العتقي عمى البدل ، و)تشق( ويٱۡۡل ، وا 

 .قبصر البدل
 األبصباايي عمى اليقل، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده. -2
 ، وتوسط المتبصل، وحده.المروزي عمى ترك اليقل -3
 ومعه أهل اإلسكان.تبصل، وووقق القبصر وي المأبو عون عمى سكون مقم الجمع،  -4
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -5

 َِٕۡي ِ َْٰ ُ ََل ُيِبَّ ٱّظٍّ   ڈ١٠َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 َٖ َٰىِؽِي َؽ
َطَي ٱّۡ ٕۡ ٜاْ َوَي ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُ ٱَّلٍّ َص ٱَّللٍّ ّطِ َٕ   ډ١٠َوحِلُ

َٖ والتقمقل وي البدل،  )تشق( وياألزرق عمى  -1 َٰىِؽِي َؽ
ّۡ  .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلٱ

 ، ومعه الباقون.األبصباايي عمى الفتح -2

 َٖ َِٰۡبِي َٓ ٱّصٍّ ٓۡ َوَيۡكَْ ُِٔ٘س ُػواْ  َٛ َٖ َجَٰ ِي ُ ٱَّلٍّ ِٓ ٱَّللٍّ ا َحۡكَْ ٍّٕ َ ٍَّ٘ث َول ٜاْ ٱۡۡلَ ن حَۡػُعُْ
َ
ٓۡ أ ۡم َضِفۡبُخ

َ
  ڊ١٠أ
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نبصمة وي الاألزرق عمى إشباع  -1
َ
ٓۡ أ  ، ومعه العتقي .َضِفبۡخُ

نبصمة وي العمى قبصر  باايياألبص -2
َ
ٓۡ أ  .، ومعه أبو عونَضِفبۡخُ

 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -3
 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -4

 ُؽوَن ـُ ٓۡ حَ٘ ُٗخ
َ
ٜهُ َوأ ُٕ ۡحُخ

َ
ۡػ َرأ ٌَ ٜۡهُ َذ ٌَ ْۡ ن حَ

َ
ِِ أ َٜۡت ِٖٔ َرۡت َٕ

ۡ َن ٱل ٜۡ ٍّ٘ َٕ ٓۡ َت ُ٘خ َُ ۡػ  ٌَ   ڋ١٠َوَّ

ٜهُ  قرأ اإلمام األبصباايي بتساقل الامزة وي البيان: ُٕ ۡحُخ
َ
 .َرأ

 .عدا األبصباايي ، ومعه أهل اإلسكانون مقم الجمعاألزرق عمى سك -1
ُؽونَ أبو عون عمى البصمة وي  -2 ـُ ٓۡ حَ٘ ُٗخ

َ
 ، وحده.َوأ

ٜهُ األبصباايي عمى التساقل وي  -3 ُٕ ۡحُخ
َ
 ، وحده.َرأ

 ل البصمة.، ومعه أهالجمال عمى بصمة مقم الجمع -4

 ُۚ ُِ ـُ ِٖٔ َرۡتِِْٙ ٱلؽَّ ٜٞل ًَۡػ َعَْۡج  ـُ ٌػ إَِلٍّ َر ٍّٕ ا ُُّمَ َٔ  َو

 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ّل  ٌد إِ هَ مد  األزرق عمى اليقل وي  -1
 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2

 ُۚ ۡٓ ۡقَؼَٰتُِس
َ
َٰٓ أ ٓۡ لََعَ َْۡتُخ ٌَ َِ ٱٗ ِ ۡو ًُخ

َ
اَت أ ٍّٔ وَإِيْٖ 

َ
 أ

 .ى إشباع الميفبصل، ومعه العتقياألزرق عم -1
 .مع،  وعمى قبصر الميفبصل، ومعه أهل اإلسكاناألبصباايي عمى سكون مقم الج -2
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -3
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -4

 ُۚ ا َ َشۡيـٔٗ َٰ َقٌَِتۡيِٙ وََْٖ يََُضٍّ ٱَّللٍّ ِْۡب لََعَ ٌَ ٖ يَ٘ َٔ  َو

االمقن الماموز األزرق عمى توسط  -1  ، وحده.ثم إشباعه َشۡيـٔٗ
 ، معه الباقون.ترك المد وي المقن الماموز العتقي عمى -2
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 َٖ ُِؽِي َٰ ُ ٱّشٍّ َيۡشؾِي ٱَّللٍّ ـَ   ڌ١٠َو

 األزرق، ومعه الكل. -1

 َۗٗٗل َؤسٍّ َّٔ ِ ََِتَٰٗتا  َٜت إَِلٍّ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ ُٕ ن َت
َ
ا ََكَن جِلَۡىٍؿ أ َٔ  َو

ناألزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ٗٗل ، واإلبدال وي جِلَۡىٍؿ أ َؤسٍّ َّٔ.ومعه العتقي واألبصباايي ، 

 ، ومعه الباقون.زي عمى ترك اليقل، وتحققق الامزالمرو  -2

 ُۚ ا َٛ ۡ٘ ِٔ َٜاَب ٱٓأۡلِعَؽةِ ُٗۡؤحِِٙۦ  ٖ يُؽِۡد ذَ َٔ ا َو َٛ ۡ٘ ِٔ ۡجَيا ُٗۡؤحِِٙۦ  َٜاَب ٱَّلَّ ٖ يُؽِۡد ذَ َٔ  َو

ببصمة الااء، وواوقام عمى ذلك إسماعقل بطرقققه،  ُٗۡؤحِِٙۦثة قرأ اإلمام ورش بطرقه الثال البيان:
 والباقون لام عدم البصمة.

، ةِ ر  اْلخِ ، واليقل وي ، والبصمة وقااُٗۡؤحِِٙۦ، واإلبدال وي اي  نۡ اّلُّ  األزرق عمى التقمقل وي -1
 .مع ترققق الراء، و)تشق( وي البدل، ومعه العتقي عمى قبصر البدل

، ومعه القاضي وابن ُٗۡؤحِِٙ  ، واختالس الااء وي، وتحققق الامزقمقلأبو عون عمى الت -2
 .سعدان

 ، وحده.ُٗۡؤحِِٙۦ، والبصمة وي أبو الزعراء عمى التقمقل -3
 .وما سبق له، وحده، األزرق عمى الفتح -4
 وحده. وتفخقم الراء، ،، والبصمة وقاا، واليقلُٗۡؤحِِٙۦعمى الفتح، واإلبدال وي األبصباايي  -5
، وترك اليقل، ومعه ابن ُٗۡؤحِِٙ ، واختالس الااء وي ي عمى الفتح، وتحققق الامزلمروز ا -6

 إسحاق والجمال.
 ، وحده.ُٗۡؤحِِٙۦ، وبصمة الااء وي ابن ورح عمى الفتح -7

 َٖ ُِؽِي َٰ َ٘ۡشؾِي ٱّشٍّ ـَ   ڍ١٠َو

 .األزرق، ومعه الكل -1
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 ِٖ ّٔ يِّٖ 
َ
َِ َوَكأ ََٰخ ِبّ  َق

ررِيٞ ٍّٗ ََ ۥ رِّبِيََّٜن  ُٙ َك ٜاْ  َٔ ا َعُكُى َٔ ِ َو ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ ٓۡ ِِف  ُٛ َضاَب
َ
آ أ َٕ ِ ٜاْ ل ُ٘ َٚ ا َو َٕ  َذ

 َْۗ ٜا َخََكُٗ ـۡ ا ٱ َٔ  َو

 .ء  ى ِِب بضم القاف وكسر التاء، والامز وي كممة  ل  تِ قد قرأ اإلمام ياوع  البيان:

ررِيٞ ، وترققق الراء وي اع المتبصلاألزرق عمى إشب -1 ََشباع الميفبصل  ي.، ومعه العتق، وا 
، وسكون مقم ، وقبصر الميفبصل، وتفخقم الراءووقق القبصر وي المتبصل األبصباايي عمى -2

 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.و  أبو عون الجمع، ومعه
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3
 .المروزي عمى توسط المتبصل والميفبصل، وحده -4
 المروزي عمى توسط المتبصل، وقبصر الميفبصل، وحده. -5

 َٖ َِٰۡبِي ُ ُيِبَّ ٱّصٍّ   ڎ١٠َوٱَّللٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

ًَۡػا
َ
ۡمؽَِٗا َوَثّتِۡج أ

َ
َ٘ا ِِفٓ أ اَذ َ٘ا ِإَوَۡسَ َ٘ا ٱۡمىِۡؽ جَلَا ُذَُٜٗب ٜاْ َربٍّ ُ ن ًَال

َ
ٓ أ ٓۡ إَِلٍّ ُٛ َ ل ٜۡ ا ََكَن ًَ َٔ َ٘ا َو َٔ 

 َٖ َٰىِؽِي ِٜۡم ٱَّۡؽ ٌَ ّۡ َٗا لََعَ ٱ   ڏ١٠َوٱُٗۡصۡ

ٓ بصمة وي ال األزرق عمى إشباع -1 ٓۡ إَِلٍّ ُٛ َ ل ٜۡ ًَشباع الميفبصل َ٘ا، وترققق الراء وي ، وا  اَذ ، ِإَوَۡسَ
َ٘اواليقل وي  َٔ ًَۡػا

َ
َٖ ، والتقمقل وي َوَثّتِۡج أ َٰىِؽِي َّۡؽ  ، ومعه العتقي .ٱ

 .، وحدهالميفبصل، وتفخقم الراء، واليقل، والفتح ، وقبصراألبصباايي عمى قبصر البصمة  -2
 رك اليقل، ومعه أهل البصمة.وت الحموايي عمى البصمة، -3
 .، وتوسط الميفبصل، وحدهالمروزي عمى سكون مقم الجمع -4
 ، ومعه أهل اإلسكان.ى سكون مقم الجمع ، وقبصر الميفبصلالمروزي عم -5

 َِِٜۗاِب ٱٓأۡلِعَؽة َٖ ذَ ۡجَيا وَُضۡف َٜاَب ٱَّلَّ ُ ذَ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ َٰ  وَـَٔاحَى

ُٓ األزرق عمى توسط البدل وي  -1 ُٛ َٰ ِ ، واليقل وي ي انۡ اّلُّ ووي  والتقمقل وقاا ،وَـَٔاحَى ، ٱٓأۡلِعَؽة
 ، وترققق الراء، وحده.المتطرف البدل إشباعمع 
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ُٓ األزرق عمى توسط البدل وي  -2 ُٛ َٰ نۡ ووي  ، والفتح وقااوَـَٔاحَى ِ ، واليقل وي ي ااّلُّ ، ٱٓأۡلِعَؽة
 ، وترققق الراء، وحده.المتطرف البدل إشباعمع 

ُٓ شباع البدل وي األزرق عمى إ -3 ُٛ َٰ ِ ، واليقل وي ي انۡ اّلُّ ووي  ، والتقمقل وقااوَـَٔاحَى ، ٱٓأۡلِعَؽة
 ، وترققق الراء، وحده.المتطرف البدل إشباعمع 

ُٓ األزرق عمى إشباع البدل وي  -4 ُٛ َٰ نۡ ووي  ، والفتح وقااوَـَٔاحَى ِ ، واليقل وي ي ااّلُّ ، ٱٓأۡلِعَؽة
 وترققق الراء، وحده.، المتطرف البدل إشباعمع 

ُٓ األزرق عمى قبصر البدل وي  -5 ُٛ َٰ ِ ، واليقل وي ي انۡ اّلُّ ووي  ، والتقمقل وقااوَـَٔاحَى ، ٱٓأۡلِعَؽة
 وحده.، وترققق الراء، المتطرف البدل إشباعمع 

 .عمى ما سبق، ولكن مع قبصر البدل المتطرف، وحده العتقي -6
 التقمقل. أبو عون عمى التقمقل، وترك اليقل، ومعه أهل -7
ُٓ األزرق عمى قبصر البدل وي  -8 ُٛ َٰ نۡ ووي  ، والفتح وقااوَـَٔاحَى ِ ، واليقل وي ي ااّلُّ  ،ٱٓأۡلِعَؽة

 ، وترققق الراء، وحده.المتطرف البدل إشباعمع 
 .ى الفتح، واليقل، وتفخقم الراء، وحدهاألبصباايي عم -9

 .بن ورحومعه الجمال وابن إسحاق وا، المروزي عمى الفتح، وترك اليقل -11

 ۡطِفنَِۡي ُٕ ۡ ُ ُيِبَّ ٱل   ڐ١٠َوٱَّللٍّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 ِٜاْ َخَِِٰس ُِْت ٌَ ٓۡ َذخَ٘ ۡقَؼَٰتُِس
َ
َٰٓ أ ٓۡ لََعَ وُك َٖ َزَىُؽواْ يَُؽدَّ ِي ٜاْ ٱَّلٍّ ٜٓاْ إِن حُِؽيُك ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ

َ
أ َٖ َيَٰٓ   ڑ١٠ي

 .تقي عمى قبصر البدلالميفبصل، و)تشق( وي البدل، ومعه الع اعاألزرق عمى إشب -1
بخمف عن  األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -2

 .المروزي
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4
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 ٞۖ ۡٓ َُٰس َّى ٜۡ ُ َم ِِ ٱَّللٍّ  ةَ

 األزرق عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل. -1
 ومعه أهل الفتح. األزرق عمى الفتح، -2

 َٖ َِٰۡصِي َٜ َعرۡيُ ٱّجٍّ ُٚ   ڒ١٠َو

 ، ومعه العتقي.َعرۡيُ ، وترققق الراء وي َ  ٌد و  األزرق عمى ضم الااء وي  -1
 ، ومعه ابن إسحاق وأبو الزعراء.ايي عمى ضم الااء، وتفخقم الراءاألبصبا -2
 .دان وابن ورحي والحموايي وابن سع، ومعه القاضَ  ٌآ و  المروزي عمى سكون الااء وي  -3

 ٞۖ ا ٗ٘ َْۡطَٰ ـُ ِۡل ةِِٙۦ  ٓۡ ُحزَنّ َ ا ل َٔ  ِ ٜاْ ةِٱَّللٍّ ُك ۡۡشَ
َ
آ أ َٕ ِ َٖ َزَىُؽواْ ٱلؽَّۡقَب ة ِي َِْۡق ِِف ًُُِْٜب ٱَّلٍّ ُ٘  ـَ

 األزرق عمى إشباع الميفبصل، ومعه العتقي. -1
 .، ومعه الباقون بخمف عن المروزياألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 .وحده ،المروزي عمى توسط الميفبصل -3

 ٞۖ ُٓ ٱجلٍّاُر ُٛ َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  َو

، والتحققق ، واإلبدال لألبصبااييكممة اإلقواء واشتقاقاتاا، وقاا التحققق واإلبدال لمعتقي البيان:
 .، وُكلٌّ عمى أبصمه وي التقمقل والفتحلألزرق ولمن بقي

ُٓ األزرق عمى التحققق وي همزة  -1 ُٛ َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  وأبو عون جه، والتقمقل وقاا، ومعه العتقي وي و َو
 والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. 

ُٓ األزرق عمى التحققق وي همزة  -2 ُٛ َٰ َوى
ۡ
أ َٔ الجمال وابن إسحاق ومعه المروزي و  ، والفتح وقاا،َو

 وابن ورح.
ُٓ العتقي عمى اإلبدال، والتقمقل وي  -3 ُٛ َٰ َوى

ۡ
أ َٔ  ، وحده.َو

ُٓ األبصباايي عمى اإلبدال وي  -4 ُٛ َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  ، وحده.، والفتح وقااَو
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 َِٕۡي ِ َْٰ َٜى ٱّظٍّ   ړ١٠َوبِۡئَؿ َذۡ

 ، ومعه العتقي واألبصباايي.َوبِۡئَؿ األزرق عمى اإلبدال وي  -1
 ، ومعه الباقون.تحققق الامزالمروزي عمى  -2

 ٞبِإِۡذِِٗٙۖۦ ٓ ُٛ َٜج ۥٓ إِۡذ َُتُفَّ ُ وَۡقَػهُ ُٓ ٱَّللٍّ ۡػ َضَػًَُس ٌَ  َوَّ

 األزرق عمى إشباع الميفبصل، ومعه العتقي. -1
ألبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان بخمف عن ا -2

 المروزي.
 ، ومعه أهل البصمة.، وبصمة مقم الجمعالجمال عمى قبصر الميفبصل -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4

 َر
َ
آ أ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِ ّٔ ۡمؽِ وََقَطۡيُخٓ 

َ
ٓۡ ِِف ٱۡۡل ٓۡ َوحََجَٰؾَۡخُخ ُْۡخ َٰٓ إَِذا وَِش ا ُُتِتََّٜنُۚ َضِتٍّ ٍّٔ َُٰسٓ   ى

ۡمؽِ األزرق عمى إشباع الميفبصل ، واليقل وي  -1
َ
َُٰسٓ، والتقمقل وي ٱۡۡل َرى

َ
 .، ومعه العتقيأ

 .، وحده، واليقل، والفتحاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 ، وحده.المروزي عمى القبصر، وترك اليقل، والفتح -3
 .ان وأبو الزعراء، ومعه ابن سعدضي عمى سكون مقم الجمع، والتقمقلالقا -4
ٖۢ أبو عون عمى بصمة المقم وي  -5 ِ ّٔ ا ،وََقَطۡيُخٓ  ٍّٔ َُٰسٓ  َرى

َ
 ، وحده.، والتقمقلأ

 .الفتح، ومعه ابن إسحاق وابن ورح، و الجمال عمى بصمة مقم الجمع -6
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -7

 ُۚ ٖ يُؽِيُػ ٱٓأۡلِعَؽةَ ٍّٔ ۡجَيا َؤُِ٘سٓ  ٖ يُؽِيُػ ٱَّلَّ ٍّٔ  ُِٔ٘سٓ 

، المتطرف البدل وي ، واإلشباعة  ر  اْلخِ ، واليقل وي اي  نۡ اّلُّ األزرق عمى التقمقل وي  -1
 وحده.، وترققق الراء

 .، وحدهقبصر البدل ما سبق، ولكن مع العتقي عمى -2
 .، وترك اليقل، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء، وسكون مقم الجمعالقاضي عمى التقمقل -3
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 .وحده ه،وما سبق ل ،األزرق عمى الفتح -4
 ، وتفخقم الراء، وحده.األبصباايي عمى الفتح، واليقل -5
 .، وسكون مقم الجمع، وحده، وترك اليقلالمروزي عمى الفتح -6
 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.الجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع -7
 أبو عون عمى التقمقل، والبصمة، وحده. -8

 ٞۖ ۡٓ ٓۡ حِلَۡبَخَِْيُس ُٛ ۡ٘ ٓۡ َخ وَُس ٍّٓ َۡصَ  ُث

 ، ومعه أهل اإلسكان.زرق عمى سكون مقم الجمعاأل -1
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -2

 َۗ ۡٓ ۡػ َخَىا َقُ٘س ٌَ  َوَّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 َِِٔ٘ۡي ۡؤ ُٕ ۡ ٍِ لََعَ ٱل ُ ُذو وَۡغ   ڔ١٠َوٱَّللٍّ

ِِٔ٘ۡيَ األزرق عمى اإلبدال وي  -1 ۡؤ ُٕ ۡ  .عه العتقي واألبصباايي، ومٱل
 .حققق الامز، ومعه الباقونالمروزي عمى ت -2

 ِ ّّ ۢا ةَِنّم   ٍّٕ ٓۡ َد َثََٰتُس
َ
ٓۡ وَأ َُٰس ۡعَؽى

ُ
ٓۡ ِِفٓ أ ُٜل يَۡػُقُٜك ـُ َضػ  َوٱلؽٍّ

َ
َٰٓ أ ُٜۥَن لََعَ ْۡ ٜاْ ۞إِۡذ حُۡطكُِػوَن َوََل حَ ۡيَٗل َُتَۡؾُٗ َُ

 َۗ ۡٓ َصَٰتَُس
َ
آ أ َٔ ٓۡ َوََل  ا وَاحَُس َٔ  َٰ  لََعَ

ٓۡ  ، والتقمقل ويزرق عمى إشباع الميفبصلاأل -1 َُٰس ۡعَؽى
ُ
 .، ومعه العتقيأ

ۡيَٗل ، والغية وي ، والفتحاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2 َُ ِ  .، وحدهةَِنّم  ّّ
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك الغية، والفتح، وحده. -3
القاضي وابن سعدان وأبو  ، ومعه، وسكون مقم الجمعون عمى قبصر الميفبصل، والتقمقلأبو ع -4

 .الزعراء
 ، ومعه ابن ورح.م الجمع، وقبصر الميفبصل، والفتحة مقالجمال عمى بصم -5
ۡيَٗل  ، والغية ويمى بصمة مقم الجمع، وقبصر الميفبصلابن إسحاق ع -6 َُ ِ  ، وحده.ةَِنّم  ّّ
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 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -7

 َُْٜن َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ َعترُِيۢ ة   ڕ١٠َوٱَّللٍّ

ۢ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1  .، ومعه العتقيَعترُِي
 .األبصباايي عمى تفخقم الراء، ومعه الباقون -2

 ٞۖ ۡٓ ُِ٘س ّٔ ا َحۡنَشَٰ َؼآنَِىٗث  ـٗ َكا َ٘ٗث جَّ َٔ
َ
ِّٓ أ ٖۢ َبۡكِػ ٱَّۡن ِ ّٔ َٗؾَل َقَْۡيُسٓ 

َ
ٍّٓ أ  ُث

 ، ومعه العتقي.، وعمى إشباع المتبصلَحۡنَشَٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1
قم الجمع، ومعه ابن سعدان وأبو ، وووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مالقاضي عمى التقمقل -2

 الزعراء.
 .، وعمى إشباع المتبصل، وحدهاألزرق عمى الفتح -3
 ، وووقق القبصر وي المتبصل، وسكون مقم الجمع، وحده.األبصباايي عمى الفتح -4
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المتبصل، وحده. -5
 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.بصمة المقم، والفتحالجمال عمى  -6
 ، وحده.مة المقم، والتقمقلأبو عون عمى بص -7

 ِِِْٖۖٛيٍّث َخَٰ
ٍّٖ ٱّۡ ِ َدرۡيَ ٱۡۡلَّيِ َؿ ََّٜ٘ن ةِٱَّللٍّ ـُ ٓۡ َح ُٛ ُٗىُف

َ
ٓۡ أ ُٛ ۡخ ٍّٕ َٚ

َ
 َوَؼآنَِىثٞ ًَۡػ أ

ٓۡ  ًَػۡ األزرق عمى إشباع المتبصل، واليقل وي  -1 ُٛ ۡخ ٍّٕ َٚ
َ
شباع البصمة وي أ ٓۡ ، وا  ُٛ ۡخ ٍّٕ َٚ

َ
أ

 ۡٓ ُٛ ُٗىُف
َ
 ، ومعه العتقي .ۡي  غ  ، وترققق الراء وي أ

 .قبصر البصمة، وتفخقم الراء، وحده، واليقل، و ي المتبصلاألبصباايي عمى ووقق القبصر و -2
 .، ومعه أهل البصمةالجمال عمى بصمة المقم -3
ٓۡ ، وبصمة المقم مع القبصر وي ، وترك اليقلأبو عون عمى ووقق القبصر وي المتبصل -4 ُٛ ۡخ ٍّٕ َٚ

َ
أ

 ۡٓ ُٛ ُٗىُف
َ
 .، وحدهأ

 ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى اإلسكان، -5
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -6
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 ِۗ ء ۡمؽِ ِٖٔ ََشۡ
َ
َٖ ٱۡۡل ِٔ َا  َِٚ جلٍّ ٜلَُٜن  ٌُ  َح

ۡمؽِ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ۡ المقن الماموز وي  ثم إشباع ، وتوسطٱۡۡل  .، وحدهء  ش 

مۡ العتقي عمى اليقل وي  -2
 
 عه األبصباايي.وترك المد وي المقن الماموز، وم، رِ ال

 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -3

 َِۗ ۥ َّلِلٍّ ُٙ ۡمَؽ ُُكٍّ
َ
ِۡ إِنٍّ ٱۡۡل ًُ 

  ،نَ إِ  ۡل قد األزرق عمى اليقل وي  -1
 
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ر  مۡ ال

 ، ومعه الباقون.المروزي عمى ترك اليقل -2

 ٞۖ ٍَ َ ا ََل ُحۡتُػوَن ل ٍّٔ  ِٓٛ ُٗىِف
َ
 َُيُۡىَٜن ِِفٓ أ

 زرق عمى إشباع الميفبصل، ومعه العتقي.األ -1
، ومعه أهل اإلسكان بخمف عن األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم الجمع -2

 المروزي.
 .، والبصمة، ومعه أهل البصمةالحموايي عمى قبصر الميفبصل -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4

 ِا ًُخ ٍّٔ ءٞ  ۡمؽِ ََشۡ
َ
َٖ ٱۡۡل ِٔ ٜۡ ََكَن جَلَا  َ ٜلَُٜن ل ٌُ َۗ َح َ٘ا ُٛ َ٘ا َهَٰ ْۡ 

 األزرق عمى اليقل وي  -1
 
االمقن الماموز وي  ثم إشباع ، وتوسطرِ مۡ ال ٍّٔ ءٞ   ، وحده.ََشۡ

 ، وترك المد وي المقن الماموز، ومعه األبصباايي.العتقي عمى اليقل -2
 ، ومعه الباقون.ليقلالمروزي عمى ترك ا -3

 َٖ ِي َز ٱَّلٍّ ٓۡ ََّۡبَ ٓۡ ِِف ُبُيٜحُِس ُ٘خ َُ  ٜۡ ٍّّ  ًُِ  ٞۖ ۡٓ ِٛ ُِ إََِلَٰ َمَغاِسكِ ۡخ ٌَ
ّۡ ُٓ ٱ ِٛ خَِب َقَْۡي

َُ
 

مۡ قالون والمسقبي بكسر الباء وي  البيان: سماعقل بالضمبديدَتِكد  .، وورش وا 

ِ يد بد األزرق بضم الباء وي  -1  ، ومعه العتقي واألبصباايي وأبو الزعراء.مۡ كد َت
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ِ يد بِ المروزي عمى كسر الباء وي  -2 معه القاضي وأبو عون ، وسكون مقم الجمع ، و مكد َت
 وابن سعدان.

مالجمال عمى كسر الباء وي  -3  .، ومعه ابن إسحاق، وبصمة مقم الجمعبِيدَتِكد
مآ بضم الباء وي  ابن ورح -4  ، وبصمة مقم الجمع، وحده.بديدَتِكد

 ُۚ ۡٓ ا ِِف ًُُْٜبُِس َٔ َص  ّطِ َٕ ٓۡ َوحِلُ ا ِِف ُضُػورُِك َٔ  ُ  َوحِلَۡبَخِّلَ ٱَّللٍّ

 ، ومعه أهل اإلسكان.مقم الجمع األزرق عمى سكون -1
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -2

 ُِػور ۢ ةَِؼاِت ٱلطَّ ُٓ ُ َقِْي   ږ١٠َوٱَّللٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 َف ََ ا  َٔ ُٖ ةَِتۡكِظ  ۡيَطَٰ ُٓ ٱلشٍّ ُٛ ٍّ ل ََتَ ـۡ ا ٱ َٕ َكاِن إِجٍّ ٕۡ َٜۡم ٱتۡلَََق ٱۡۡلَ ٓۡ يَ ُِٔ٘س اْ  ٜۡ ٍّّ َٜ َٖ حَ ِي ْۖٞ إِنٍّ ٱَّلٍّ ٜا  ُت

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -2

 َۗ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ُ َخ ۡػ َخَىا ٱَّللٍّ ٌَ  َوَّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 ٞٓ َ َدُىٌٜر َضِْي   ڗ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ْ ٜا ٜاْ ََل حَُسُٜٗ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
أ ى  َيَٰٓ ٜاْ ُمّؾٗ ۡو ََكُٗ

َ
ۡرِض أ

َ
ٜاْ ِِف ٱۡۡل بُ ٓۡ إَِذا َُضَ ِٛ ِ َٰٗ ـَ ٜاْ ِۡلِۡع

ُ َٖ َزَىُؽواْ َوًَال ِي ٱَّلٍّ ََ

 َۗ ۡٓ ِٛ ِ ٗة ِِف ًُُْٜب ٍَ َضِۡسَ ِ َٰل ُ َذ َِ ٱَّللٍّ ٜاْ حِلَۡشَك ا ًُخُِْ َٔ ٜاْ َو احُ َٔ ا  َٔ ٜاْ ِقَ٘ػَٗا  ٜۡ ََكُٗ ٍّّ 

شب، و)تشق( وي البدلاألزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ٓۡ إَِذابصمة وي الاع ، وا  ِٛ ِ َٰٗ ـَ ، واليقل ِۡلِۡع
 وي 

 
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلِض ۡرال
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ٜۡ والغية وي  ، قبصر البصمة، واليقل، و األبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2 ٍّّ ى   .، وحدهُمّؾٗ
 .، ومعه ابن ورح، وترك اليقلعمى بصمة المقم الحموايي -3
 ، وحده.ابن إسحاق عمى البصمة، والغية -4
 ، ومعه أهل اإلسكان. زي عمى قبصر الميفبصل، وعمى سكون مقم الجمعالمرو  -5
 ، وحده.المروزي عمى توسط الميفبصل -6

 َِٕۗيُج ۦ َوُي ُ يَُۡحِ  َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعه الكل -1

 َُْٜٞن ةَِطري َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ژ١٠َوٱَّللٍّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 ۡو
َ
ِ أ ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ ٓۡ ِِف  ُخ

ْۡ ِ ٓۡ  َوَّهِٖ ًُخ خَّ ا  ُٔ ٍّٕ ِ َورَۡۡحٌَث َعرۡيٞ ّمِ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ۡنىَِؽةٞ  َٕ َ ُكَٜن ل َٕ   ڙ١٠ََيۡ

ۡ بكسر المقم، وكممة  ِنتُّمقرأ اإلمام ياوع  البيان: عدَن  ت   بالتاء. ه 

ٞ ترققق الراء وي زرق عمى األ -1 ۡنىَِؽة َٕ َ  .، ومعه العتقيَعرۡيٞ  ،ل
 .عه أهل اإلسكانم، وسكون مقم الجمع، و األبصباايي عمى تفخقم الراء -2
 .، ومعه ابن ورحالجمال عمى بصمة المقم -3
 .، وحدهَورَۡۡحٌَث َعرۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء وي  -4

 َِٖوَّه ۡٓ خَّ وَن َّٔ ِ ُُتََۡشُ ََل ٱَّللٍّ ٓۡ َۡلِ ُخ
ْۡ ِ ۡو ًُخ

َ
  ښ١٠أ

شباع بكسر المقم متُّ نِ األزرق عمى قراءة  -1   مۡ تُّ نِ بصمة وي ال، وا 
 
 ، ومعه العتقي. وۡ أ

 .ومعه أبو عون، األبصباايي عمى قبصر البصمة -2
 .بصمة المقم، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3
 .ون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكانالمروزي عمى سك -4
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 ٞۖ ۡٓ ُٛ َ ِ جِلَج ل َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ا رَۡۡحَث   َٕ ِ  وَت

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٞۖ ٍَ ِ ل ٜۡ ٖۡ َض ٜاْ ِٔ ِْۡب ََلَٗىغَّ ٌَ ا َمِْيَؾ ٱّۡ ًـّ َ٘ج َذ َُ  ٜۡ َ   َول

 .ألزرق، ومعه الكل عدا ابن إسحاقا -1
ا َمِْيَؾ ابن إسحاق عمى اإلخفاء وي  -2 ًـّ  ، وحده.َذ

 ِٖۖۡمؽ
َ
ٓۡ ِِف ٱۡۡل ُٚ ٓۡ وََشاوِۡر ُٛ َ َخۡنىِۡؽ ل ـۡ ٓۡ َوٱ ُٛ ۡ٘  وَٱۡخُه َخ

 األزرق عمى اليقل وي  -1
 
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.رِ مۡ ال

 .أهل اإلسكان ، ومعه، وترك اليقلالمروزي عمى سكون مقم الجمع -2
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -3

 ُِۚ ۡ لََعَ ٱَّللٍّ ََّٜكٍّ َج َذَخ ۡٔ  وَإَِذا َقَؾ

 .األزرق، ومعه الكل -1

  َِۡي ّّكِ َٜ َخ ُٕ ۡ َ ُيِبَّ ٱل   ڛ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٞۖ ۡٓ ُ وََٗل ََغَِّب َُّس ُٓ ٱَّللٍّ  إِن يَُ٘ۡصُۡز

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ََِبۡكِػهۗۦ ٖۢ ِ ّٔ ِي يَُ٘ۡصُُزٓ  َٕٖ ذَا ٱَّلٍّ ٓۡ َذ  ِإَون ََيُۡؼُّۡس

 .األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -1
د ي  أبو عون عمى بصمة المقم وي  -2  .، وحدهوم نِ  كد يصد
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3
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 َُٜ٘ن ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ِ ٱل
َّكٍّ َٜ َْۡيَخ ِ وَ   ڜ١٠َولََعَ ٱَّللٍّ

 ومعه العتقي واألبصباايي. ،َن  يد نِ ؤۡ الهد األزرق عمى اإلبدال وي  -1
 المروزي عمى تحققق الامز، ومعه الباقون. -2

 ا ََكَن َٔ ن  جِلَِبٍّ َو
َ
ُۚ أ ٍِّ  َحُن

 .نِل ِِبء  وبالامز وي . بضم القاء ووتح الغقن يدغ لقرأ ياوع  البيان:

 ِِب نِل  ، واليقل وي إشباع المتبصلاألزرق عمى  -1
 
 .ومعه العتقي ،نء  أ

 .وحده ،ق القبصر وي المتبصل، واليقلاألبصباايي عمى ووق -2
 توسط المتبصل، وحده.و  ترك اليقل، المروزي عمى -3
 ، ومعه الباقون.ووقق القبصر وي المتبصلعمى  الحموايي -4

  ِث َٕ ٌَِّۡحَٰ َٜۡم ٱ ٍِّ يَ ا َم َٕ ِ ِت ة
ۡ
ِۡ يَأ ٖ َحۡنُْ َٔ  َو

 ي  األزرق عمى اإلبدال وي  -1
ۡ
 .معه العتقي واألبصباايي، و تِ أ

 .الباقون، ومعه المروزي عمى تحققق الامز -2

 َٜن ُٕ َْ ـۡ ٓۡ ََل ُح ُٚ َفتَۡج َو ََ ا  ٍّٔ َٰ ُكَّ َجۡىؿ   ََٜفٍّ ٍّٓ حُ   ڝ١٠ُث

 .، وحده َن  هد ل  ظۡ يد  ، وتغمقظ الالم وي َّف َ  تد األزرق عمى التقمقل وي  -1
 .لتقمقل، ومعه أهل امى التقمقل، وترك تغمقظ الالمالعتقي ع -2
ظۡ ، وتغمقظ الالم وي األزرق عمى الفتح -3 َن  يد  ، وحده.ل هد
 ، وسكون مقم الجمع، ومعه المروزي.األبصباايي عمى الفتح -4
 الجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -5

 َو
ۡ
أ َٔ ِ َو َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ٖۢ ةَآَء بَِفَغػ   َٕ ََ  ِ ََٰن ٱَّللٍّ ـَ ِٖ ٱتٍّتََف رِۡع َٕ َذ

َ
ۖٞ أ ُٓ ٍّ٘ َٛ ُٙ َس َٰ  ى

ُٙ األزرق عمى إشباع المتبصل، وتحققق الامزة وي  -1 َٰ َوى
ۡ
أ َٔ ، والتقمقل وقاا، ومعه العتقي وي َو

 وجه.
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ُٙ  األزرق عمى إشباع المتبصل، وتحققق الامزة وي -2 َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  ، والفتح وقاا، وحده.َو

بدال الامزة وي العتقي عمى  -3 ُٙ إشباع المتبصل، وا  َٰ َوى
ۡ
أ َٔ   ، وحده. قاا، والتقمقل وَو

ُٙ  ووقق القبصر وي المتبصل، واإلبدال وي ىاألبصباايي عم -4 َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  ، والفتح، وحده.َو

الجمال عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وعمى تحققق الامز، والفتح، ومعه الجمال وابن  -5
 إسحاق وابن ورح.

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، ومعه ما سبق مع التقمقلأبو عون عمى  -6
 .وحده والفتح، زي عمى توسط المتبصل،المرو  -7

 ِطرُي َٕ ۡ   ڞ١٠َوبِۡئَؿ ٱل

ِ و  األزرق عمى اإلبدال وي  -1  ، ومعه العتقي واألبصباايي.س  ئۡ ب
 المروزي عمى تحققق الامز، ومعه الباقون. -2

 َِۗ ٓۡ َدَرَجٌَٰج ِقَ٘ػ ٱَّللٍّ ُٚ 

 ، ومعه أهل اإلسكان.األزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 لجمع، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم ا -2

  َُْٜن َٕ ا َحۡك َٕ ِ ُ ةَِطرُيۢ ة   ڟ١٠َوٱَّللٍّ

ۢ األزرق عمى ترققق الراء وي  -1  .، ومعه العتقيةَِطرُي
 .عمى تفخقم الراء، ومعه الباقون األبصباايي -2

َُْٜحۡخ ۡٓ ِٛ ُٗىِف
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ َٜٗل  ـُ ٓۡ َر ِٛ ۡؤَِِٔ٘ۡي إِۡذ َبَكَد ذِي ُٕ

ۡ ُ لََعَ ٱل ٍّٖ ٱَّللٍّ َٔ ۡػ  ٌَ َّ ُٓ ُٛ ُٕ ِ ّْ ٓۡ َوُيَك ِٛ ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦ َوُيَؾّكِي ِٛ اْ َقَْۡي
تٍِۡي  َّٔ   ِ َٰ  ََِّف َعَؾ

ُِ ٜاْ ِٖٔ َرۡت َث ِإَون ََكُٗ َٕ ُۡ َُِتََٰب َوٱۡۡلِ ّۡ   ڠ١٠ٱ

  وۡ نِ ، واليقل وي ي  يِ نِ ؤۡ الهد األزرق عمى اإلبدال وي  -1
 
شباع البصمة وي مٍِ صِ ىفد أ ٓۡ ، وا  ِٛ َقَْۡي

 .البدل، ومعه العتقي عمى قبصر البدل ، و)تشق( ويَءاَيَٰخِِٙۦ
 وحده.، األبصباايي عمى اإلبدال، واليقل، وقبصر البصمة -2
 المروزي عمى تحققق الامز، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -3
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ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦأبو عون عمى بصمة مقم الجمع وي  -4 ِٛ  ، وحده.َقَْۡي
 .ةبصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصم الجمال عمى -5

 َٞۖهََٰؼا َٰ ّنٍّ
َ
ٓۡ أ ُْۡخ ا ًُ َٛ ِۡرَْۡي ّٔ َضۡتُخٓ 

َ
ِطيَتثٞ ًَۡػ أ َّٔ َصََٰتۡخُسٓ 

َ
آ أ ٍّٕ َ َول

َ
 أ

َضۡتُخٓاألزرق عمى إشباع الميفبصل، واليقل وي  -1
َ
شباع البصمة وي ًَۡػ أ َٰ ، وا  ّنٍّ

َ
ٓۡ أ ُْۡخ ًُ ،

  والتقمقل وي
 
 .، ومعه العتقيَِن أ

 وحده. وما سبق له، ،األزرق عمى الفتح -2
 ، والفتح، وحده.يفبصل، واليقل، وقبصر البصمةاألبصباايي عمى قبصر الم -3
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع، والفتح، وحده. -4
 القاضي عمى سكون مقم الجمع، والتقمقل، ومعه ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى بصمة المقم، والفتح، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -6
َِن  ، والتقمقل وين عمى البصمةأبو عو  -7

 
 .، وحدهأ

 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -8

 َۗ ۡٓ ُٗىِفُس
َ
ٖۡ ِقِ٘ػ أ ِٔ  َٜ ُٚ  ِۡ ًُ 

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٞء  ًَِػيؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َ لََعَ   ڡ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

ء  المقن الماموز وي  ثم إشباع األزرق عمى توسط -1  ، وحده.ََشۡ
 ، ومعه الباقون.وي المقن الماموز العتقي عمى ترك المد -2

 ۡؤَِِٔ٘ۡي ُٕ ۡ َٓ ٱل ِ َوحِلَۡكَْ َكاِن وَتِإِۡذِن ٱَّللٍّ ٕۡ َٜۡم ٱتۡلَََق ٱۡۡلَ ٓۡ يَ َصََٰتُس
َ
آ أ َٔ   ڢ١٠َو

  .، ومعه العتقيي  يِ نِ ؤۡ الهد واإلبدال وي األزرق عمى إشباع الميفبصل،  -1
 ، وحده.اايي عمى قبصر الميفبصل، واإلبدالاألبصب -2
 .تحققق الامز، ومعه أهل اإلسكان ، وسكون مقم الجمع، وعمىى قبصر الميفبصلالمروزي عم -3
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -4
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 ، وحده.المروزي عمى توسط الميفبصل -5

 ُْۚ ٜا ٌُ َٖ َٗاَذ ِي َٓ ٱَّلٍّ  َوحِلَۡكَْ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 ِ ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ ٜاْ ِِف 
َٰخُِْ اْ َق ٜۡ َ ٓۡ َتَكال ُٛ َ َِ ل ْۖٞ  َورِي ٜا وِ ٱۡدَذُك

َ
 أ

 .األزرق عمى سكون المقم، ومعه أهل اإلسكان -1
 الجمال عمى بصمة المقم، ومعه أهل البصمة.  -2

 َۗ ۡٓ َتۡكَجَُٰس تٍّ ُٓ ًَِخاَٗل َلٍّ ٜۡ َجۡكَْ َ ٜاْ ل ُ  ًَال

 األزرق، ومعه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاق. -1
ٓۡ األبصباايي عمى الغية وي  -2 َتۡكَجَُٰس تٍّ  عه ابن إسحاق.، ومًَِخاَٗل َلٍّ

  ِٖ يَؿَٰ ٓۡ لِۡۡلِ ُٛ ۡ٘ ِٔ َؽُب 
ًۡ هٍِؼ أَ َٔ ٜۡ ُْۡسۡىؽِ يَ ِ ٓۡ ل ُٚ  

ًَۡؽُب األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
هٍِؼ أ َٔ ٜۡ ِٖ   ،يَ يَؿَٰ ، ومع )تشق( البدل، ومعه العتقي لِۡۡلِ

 .واألبصباايي عمى قبصر البدل
 ، ومعه أهل اإلسكان.، وسكون مقم الجمعالمروزي عمى ترك اليقل -2
 عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة.الجمال  -3

 ُۚ ۡٓ ِٛ ِ ا َّۡيَؿ ِِف ًُُْٜب ٍّٔ  ِٓٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ٜلَُٜن ةِأ ٌُ  َح

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
 ، ومعه أهل البصمة.الحموايي عمى بصمة مقم الجمع -2

 َٜن ُٕ ا يَۡسُخ َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ
َ
ُ أ   ڣ١٠َوٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعه الكل -1
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 َٖ ِي َْۗ ٱَّلٍّ ٜا ا ًُخُِْ َٔ َؼاُقَٜٗا 
َ
ٜۡ أ َ ٓۡ َوَرَكُػواْ ل ِٛ ِ َٰٗ ـَ ٜاْ ِۡلِۡع

ُ  ًَال

  َۡ ل  األزرق عمى اليقل وي  -1
 
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.اَى  اعد ط  أ

 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكان -2
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3

 َوَٱۡدرَُءواْ خ ِۡ ٓۡ َصَِٰػرَِۡي ًُ ُ٘خ َُ َٜۡت إِن  َٕ ۡ ُٓ ٱل ُٗىِفُس
َ
  ڤ١٠ٖۡ أ

  وۡ ع  عمى اليقل وي عمى )تشق( وي البدل، و األزرق  -1
 
، ومعه العتقي واألبصباايي مد كد صِ ىفد أ

 .عمى قبصر البدل
 .ون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكانالمروزي عمى ترك اليقل، وسك -2
 .، ومعه أهل البصمةعمى بصمة مقم الجمع الحموايي -3

 َُتَۡفََبٍّ َوََل ُۚ َٰحَۢا ـَ ۡٔ
َ
ِ أ ِِ ٱَّللٍّ بِي ـَ ٜاْ ِِف 

َٖ ًُخُِْ ِي  ٱَّلٍّ

ۡ قرأ اإلمام ياوع بكسر السقن وي  البيان: َ ت   .ِصب 

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 يُۡؽَزًَُٜن ۡٓ ِٛ ِ ۡضَيآٌء ِقَ٘ػ َرّب
َ
ِۡ أ   ڥ١٠ةَ

ۡضَيآءٌ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ِۡ أ شباع المتبصلةَ  لعتقي.، ومعه ا، وا 

 ، وووقق القبصر وي المتبصل، وحده.األبصباايي عمى اليقل -2
 .، وتوسط المتبصل، وحدهالمروزي عمى ترك اليقل -3
 .، وعمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمةعمى ووقق القبصر وي المتبصل الحموايي -4
 ، ومعه أهل اإلسكان.القاضي عمى سكون مقم الجمع -5
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 ِٔ  ُ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ َٰ آ َءاحَى َٕ ِ ٓۡ وَؽِِضَۡي ة ِٛ ٌٜۡف َقَْۡي  َع
َلٍّ
َ
ٓۡ أ ىِِٛ

ْۡ ٖۡ َع ِ ّٔ  ِٓٛ ِ ٜاْ ة ٌُ َط
ْۡ ٓۡ يَ َ َٖ ل ِي وَن ةِٱَّلٍّ ٖ وَۡغِِْٙۦ َويَۡفَخبَِۡشُ

ٓۡ َيَۡؾَُٜٗن  ُٚ   ڦ١٠َوََل 

ُٓ وي  ثم الفتح األزرق عمى إشباع الميفبصل، وتوسط البدل، والتقمقل -1 ُٛ َٰ ، وترققق الراء َءاحَى
شباع البصون  ِِشد بۡ ت  صۡ ي  وي  َلٍّ مة وي ، وا 

َ
ٓۡ أ ِٛ ىِ

ْۡ  ، وحده.َع
شباع البدل، والتقمقل ثم الفتح وي  -2 ُٓ األزرق عمى إشباع الميفبصل، وا  ُٛ َٰ ، وترققق الراء َءاحَى

ون  ي ۡصت بۡ وي  شباع البصمة وي ِِشد َلٍّ ، وا 
َ
ٓۡ أ ِٛ ىِ

ْۡ  ، وحده.َع
ُٛ األزرق عمى إشباع الميفبصل، وقبصر البدل، والتقمقل ثم الفتح وي  -3 َٰ ، وترققق الراء وي ُٓ َءاحَى

 ۡون  ي ۡصت ب شباع البصمة وي ِِشد َلٍّ ، وا 
َ
ٓۡ أ ِٛ ىِ

ْۡ  ، ومعه العتقي عمى التقمقل.َع
والغية وي  ،، والفتح، وسكون مقم الجمع، وقبصر البصمةاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -4

 َّل
 
 وحده.، أ

 المروزي عمى قبصر الميفبصل، والفتح، وحده. -5
 .م الجمع، ومعه ابن ورحالجمال عمى الفتح، وبصمة مق -6
ٓۡ ابن إسحاق عمى البصمة، واإلخفاء وي  -7 ِٛ ىِ

ْۡ ٖۡ َع ِ ّٔ والغية وي ، َّل
 
 ، وحده.أ

ٖۡ أبو عون عمى التقمقل، وبصمة المقم وي  -8 ِ ّٔ  ِٓٛ ِ َلٍّ  ،ة
َ
ٓۡ أ ِٛ ىِ

ٓۡ َيَۡؾُٜٗنَ  ،َعْۡ ُٚ  ، وحده.َوََل 
 وأبو الزعراء. القاضي عمى التقمقل، وسكون مقم الجمع، ومعه ابن سعدان -9

 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط الميفبصل، -11

 ۡؤَِِٔ٘ۡي ُٕ ۡ ۡسَؽ ٱل
َ
َ ََل يُِغيُف أ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ِ  َوأ ۡغ

ِ َووَ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ث   َٕ وَن ةِِ٘ۡك   ڧ١٠۞يَۡفَخبَِۡشُ

 معه العتقي.و ، ي  يِ نِ ؤۡ الهد ، واإلبدال وي ون  ِِشد بۡ ت  صۡ ي  األزرق عمى ترققق الراء وي  -1
 وحده.، ايي عمى تفخقم الراء، واإلبدالبااألبص -2
 المروزي عمى تحققق الامز، ومعه الباقون. -3

 ُۚ ۡؽُح ٌَ ّۡ ُٓ ٱ ُٛ َضاَب
َ
آ أ َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِٔ ِٜل  ـُ ِ َوٱلؽٍّ ٜاْ َّلِلٍّ َخَشاةُ ـۡ َٖ ٱ ِي  ٱَّلٍّ

 .ع الميفبصل، ومعه العتقياألزرق عمى إشبا -1
 زي.األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، ومعه الباقون بخمف عن المرو  -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                             اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[86] 
 

 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -3

 ٌٓ ي ـِ ۡسٌؽ َق
َ
اْ أ ٜۡ ٌَ ٓۡ َوٱتٍّ ُٛ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ُ٘ ۡضَف

َ
َٖ أ ي ِ   ڨ١٠لَِّلٍّ

 َآ ق  اتَ و   األزرق عمى اليقل وي -1
 
 .، ومعه العتقي واألبصبااييرٌ حۡ ا أ

 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكان -2
 .ه أهل البصمةالجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومع -3

َ٘ا ٜاْ َضۡفبُ ُ ا َوًَال ٗ٘ ٓۡ إِيَؿَٰ ُٚ ٓۡ وََؾاَد ُٚ ٜۡ ٓۡ وَٱۡعَش ٜاْ َُّس ُٓ ٱجلٍّاُس إِنٍّ ٱجلٍّاَس ًَۡػ ََجَُك ُٛ َ َٖ ًَاَل ل ِي َٓ  ٱَّلٍّ ُ َوِٗۡك ٱَّللٍّ
 ُِ كِي َٜ ۡ   ک١٠ٱل

ابصمة وي ال  إشباعاألزرق عمى  -1 ٗ٘ ٓۡ إِيَؿَٰ ُٚ مى العتقي عومعه و)تشق( وي البدل، ، وََؾاَد
 .قبصر البدل

 ، ومعه أبو عون.األبصباايي عمى قبصر البصمة -2
 .القاضيالمروزي عمى سكون المقم، ومعه  -3
 ، ومعه أبو الزعراء.مۡ ٌد اد  ز  ف  ، والتقمقل وي ابن سعدان عمى سكون مقم الجمع -4
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -5

  ِ ِ َووَۡغ َٖ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ث   َٕ ٜاْ ةِِ٘ۡك َُْت
ٌَ َِۗ وَٱٗ ََٰن ٱَّللٍّ ـَ ٜاْ رِۡع َتُك ٜٓءٞ َوٱتٍّ ـُ  ۡٓ ُٛ َفۡف ٕۡ ٓۡ َح ٍّّ 

 ، ومعه العتقي.األزرق عمى إشباع المتبصل -1
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -2
عدا أبو عون عمى سكون مقم الجمع، وووقق القبصر وي المتبصل، ومعه أهل اإلسكان  -3

 .األبصباايي
 .ابن ورح، ومعه الجمال عمى بصمة مقم الجمع -4
ٓۡ باايي عمى الغية وي األبص -5 ٍّّ  ِ ۡغ

 .، وحدهَووَ
 ابن إسحاق عمى الغية، والبصمة، وحده. -6
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  يٍم ـِ ٍِ َق ۡغ
ُ ُذو وَ   ڪ١٠َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 ۡؤَِِٔ٘ۡي َّٔ ُ٘خٓ  َُ ٓۡ وََعاوُِٜن إِن  ُٚ ۡوحِلَآَءهُۥ وََٗل َُتَاوُٜ
َ
ُٖ َُيَُِّٜف أ ۡيَطَٰ ُٓ ٱلشٍّ ُِس َّٰ ا َذ َٕ   ګ١٠إِجٍّ

 ، والباقون بحذواا.بإثبات القاء وي الوبصل َنِ افد خ  و  قرأ إسماعقل وحده  يان:الب

 ، ومعه العتقي.ي  يِ نِ ؤۡ مد األزرق عمى إشباع المتبصل، واإلبدال وي  -1
 وحده. ،ووقق القبصر وي المتبصل، واإلبدال األبصباايي عمى -2
 عراء.القاضي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان عدا المروزي وأبو الز  -3
 ، وتحققق الامز، وحده.ميتد لد ن عمى البصمة وي أبو عو  -4
ِن أبو الزعراء عمى إثبات القاء وي  -5 افَد  ، وسكون مقم الجمع، وحده.وبصاًل  و خ 
 .عدا ابن ورح الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -6
ِن  ابن ورح عمى إثبات القاء وي -7 افَد  ، وبصمة مقم الجمع، وحده.وبصالً  و خ 
 .المروزي عمى توسط المتبصل، وحده -8

 َوََل ٍَ ُسۡىؽِ  َيُۡؾٗ
ّۡ َٖ يَُسَٰؽُِقَٜن ِِف ٱ ِي  ٱَّلٍّ

ۡ قرأ اإلمام ياوع بضم القاء، وبكسر الزاي، وسكون اليون وي  البيان:  .زِىدك  يد

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ُۚ ا َ َشۡيـٔٗ واْ ٱَّللٍّ ٓۡ َّٖ يََُضَّ ُٛ  إِجٍّ

المقن الماموز وي اثم إشباع األزرق عمى توسط  -1  .، وحدهَشۡيـٔٗ
 ، ومعه أهل اإلسكان.، وسكون مقم الجمعالعتقي عمى ترك المد وي المقن الماموز -2
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3
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 ِٖۖا ِِف ٱٓأۡلِعَؽة ـّٗ ٓۡ َض ُٛ َ َِ ل َلٍّ ََيَۡك
َ
ُ أ  يُؽِيُػ ٱَّللٍّ

ِ األزرق عمى اليقل وي  -1 ، ومعه العتقي عمى قبصر البدل ، و)تشق( ويالراء ، وترقققٱٓأۡلِعَؽة
 .البدل

 .المروزي عمى سكون مقم الجمع، وترك اليقل، ومعه أهل اإلسكان -2
 .ابن ورح، معه لجمعالجمال عمى بصمة مقم ا -3
َلٍّ والغية وي  ،األبصباايي عمى اليقل -4

َ
 .وحده ،أ

َلٍّ عمى البصمة، والغية وي  ابن إسحاق -5
َ
 ، وحده.أ

 ََقؼ ۡٓ ُٛ َ ٌٓ َول ي ـِ   ڬ١٠اٌب َق

 ، ومعه أهل اإلسكان.األزرق عمى سكون مقم الجمع -1
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، معه أهل البصمة. -2

 َّ ِٖ يَؿَٰ ُسۡىَؽ ةِٱۡۡلِ
ّۡ ُواْ ٱ َٖ ٱۡشََتَ ِي ا إِنٍّ ٱَّلٍّ َ َشۡيـٔٗ واْ ٱَّللٍّ ٓٞ ٖ يََُضَّ حِل

َ
ٓۡ َقَؼاٌب أ ُٛ َ   ڭ١٠َول

ِٖ األزرق عمى اليقل وي  -1 يَؿَٰ المقن الماموز وي  ثم إشباع البدل، وتوسط ، وتوسط ويةِٱۡۡلِ
ا ٓٞ ، واليقل وي َشۡيـٔٗ حِل

َ
 ، وحده.َقَؼاٌب أ

ِٖ األزرق عمى اليقل وي  -2 يَؿَٰ شباع وي البدل، وتوسط ثم إشباع المقن الماموز وي ةِٱۡۡلِ ، وا 
ا ٓٞ ، واليقل وي َشۡيـٔٗ حِل

َ
 ، وحده.َقَؼاٌب أ

ِٖ ةِٱۡۡلِ األزرق عمى اليقل وي  -3 ، وقبصر وي البدل، وتوسط ثم إشباع المقن الماموز وي يَؿَٰ
ا ٓٞ ، واليقل وي َشۡيـٔٗ حِل

َ
 ، وحده.َقَؼاٌب أ

 العتقي عمى ما سبق، لكن مع ترك المد وي المقن الماموز، ومعه األبصباايي. -4
 المروزي عمى ترك اليقل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -5
 ، ومعه أهل البصمة.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -6

 َيَۡفََبٍّ َوََل ُۚ ۡٓ ِٛ ُٗىِف
َ
ٓۡ َعرۡيٞ ّۡلِ ُٛ َ ِّل ل ٕۡ ا ُج َٕ جٍّ

َ
َٖ َزَىُؽٓواْ أ ِي  ٱَّلٍّ

ۡ ياوع  اإلمام قرأ البيان: َ وّل ي   بكسر السقن. ِصب 
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 .، ومعه العتقيَعرۡيٞ ، وترققق  الراء وي إشباع الميفبصلاألزرق عمى  -1
ٓۡ كون مقم الجمع، والغية وي ، وساألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2 ِٛ ُٗىِف

َ
 ، وحده.َعرۡيٞ ّۡلِ

 .، ومعه أهل اإلسكان، وترك الغيةالمروزي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم الجمع -3
 .ابن ورح، ومعه مى قبصر الميفبصل، وبصمة مقم الجمعالجمال ع -4
يٌ ، والغية وي ابن إسحاق عمى بصمة مقم الجمع -5 ٍِمآ  خ  ِص نآفد

 
 ، وحده.ِل

 مروزي عمى توسط الميفبصل، وحده.ال -6

 ٞۖ ا ٕٗ ٓۡ ََِّيَۡداُدٓواْ إِذۡ ُٛ َ ِّل ل ٕۡ ا ُج َٕ  إِجٍّ

 ، ومعه العتقي.األزرق عمى إشباع الميفبصل -1
معه أهل اإلسكان بخمف عن األبصباايي عمى سكون مقم الجمع، وقبصر الميفبصل، و  -2

 .المروزي
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -3
 ومعه أهل البصمة. ،الجمال عمى بصمة مقم الجمع -4

 ِٛۡٞي ٓۡ َقَؼاٞب مَّ ُٛ
َ   ڮ١٠َول

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -2

 ِّۗيِِب َٖ ٱّؽٍّ ِٔ ََِٕي ٱۡۡلَتِيَد  َٰ يَ ٓۡ َقَْۡيِٙ َضِتٍّ ُٗخ
َ
آ أ َٔ  َٰ َِِٔ٘ۡي لََعَ ۡؤ ُٕ ۡ ُ حِلََؼَر ٱل ا ََكَن ٱَّللٍّ ٍّٔ 

شباع الميفبصل، ومعه العتقي.ي  يِ نِ ؤۡ الهد األزرق عمى اإلبدال وي  -1  ، وا 
 ، وحده.، وقبصر الميفبصلبصباايي عمى اإلبدالاأل -2
 المروزي عمى تحققق الامز، وتوسط الميفبصل، وحده. -3
 .أهل اإلسكان عدا ابن سعدان، ومعه ، وقبصر الميفبصلالمروزي عمى تحققق الامز -4
ل  ابن سعدان عمى البصمة وي  -5  ، وحده.ًِ يۡ ع 
 الجمال عمى البصمة، ومعه أهل البصمة. -6
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 ٞۖ ٖ يََشآُء َٔ ِِْٙۦ  ـُ َ ََيَۡخِب ِٖٔ رَّ ٍّٖ ٱَّللٍّ َّۡنۡيِب َوَلَِٰس ٓۡ لََعَ ٱ ُ حِلُۡؽَِْكُس ا ََكَن ٱَّللٍّ َٔ  َو

 األزرق عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -2
 متبصل، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى ووقق القبصر وي ال -3
لًِِ والغية وي األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل،  -4  وحده.، ِنو رُّشد
 ، ومعه أهل البصمة.مال عمى بصمى مقم الجمعالج -5

 ُِِْٙۚۦ ـُ ِ َوُر ٜاْ ةِٱَّللٍّ ُ٘ ِٔ  وَـَٔا

 .، ومعه الكل عمى قبصر البدلالبدل )تشق( وياألزرق عمى  -1

 ِۡإَون حُؤ ٞٓ ي ـِ ۡسٌؽ َق
َ
ٓۡ أ ٜاْ وََُْس ٌُ ٜاْ َوَتخٍّ ُ٘   گ١٠ِٔ

شباع البصمة وي َايد نِ ؤۡ تد األزرق عمى اإلبدال وي  -1   مۡ كد ل  ف  ، وا 
 
 ، ومعه العتقي .رٌ حآ أ

 ، وحده.األبصباايي عمى اإلبدال، وقبصر البصمة -2
 المروزي عمى تحققق الامز، وسكون مقم الجمع ، ومعه أهل اإلسكان. -3
 المقم، ومعه أهل البصمة.عمى بصمة  الحموايي -4

 َيَۡفََبٍّ َوََل ٖۖ ُٛ ٍّ ا ل َٜ َعرۡيٗ ُٚ ِٖٔ وَۡغِِْٙۦ   ُ ُٓ ٱَّللٍّ ُٛ َٰ آ َءاحَى َٕ ِ َٖ َحۡتَغَُْٜن ة ِي
 ٱَّلٍّ

ۡ قرأ اإلمام ياوع بكسر السقن وي  البيان: َ ي   .ِصب 

ُٓ وي  ثم الفتح ، التقمقل، وتوسط البدلاألزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ُٛ َٰ ترققق الراء وي ، و َءاحَى
ا  .، وحدهَعرۡيٗ

شباع البدل، التقمقل ثم الفتح وي  -2 ُٓ األزرق عمى إشباع الميفبصل، وا  ُٛ َٰ ، وترققق الراء وي َءاحَى
ا  ، وحده.َعرۡيٗ

ُٓ إشباع الميفبصل، وقبصر البدل، التقمقل ثم الفتح وي األزرق عمى  -3 ُٛ َٰ ، وترققق الراء وي َءاحَى
ا  التقمقل.، ومعه العتقي عمى َعرۡيٗ
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ُٓٛ والغية وي ،األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، والفتح -4 ٍّ ا ل  .ابن إسحاقومعه ، َعرۡيٗ
 ، ومعه الجمال وابن ورح.المروزي عمى قبصر الميفبصل، والفتح، وترك الغية -5
 أبو عون عمى التقمقل، ومعه القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 .، وحدهالمروزي عمى توسط الميفبصل -7

 َٜ ُٚ  ِۡ ۖٞ ةَ ۡٓ ُٛ ٍّ ٞ ل  َۡشّ

 ، ومعه الكل عدا األبصباايي وابن إسحاق.األزرق -1
ٓۡ بصباايي عمى الغية وي األ -2 ُٛ ٍّ ٞ ل  .، ومعه ابن إسحاقَۡشّ

 ِِۗث َٕ ٌَِّۡحَٰ َٜۡم ٱ ٜاْ ةِِٙۦ يَ ا َِبُِْ َٔ ًٍَُّٜٜن  ُيَؽ  ـَ

 .األزرق، ومعه الكل -1

 ِۗۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِٔيَرَُٰث ٱلفٍّ  ِ  َوَّلِلٍّ

ۡرِض عمى اليقل وي و  ،ُث ِٔيَرَٰ رققق الراء وي عمى ت األزرق -1
َ
  .العتقي ، ومعهَوٱۡۡل

 ، وحده.األبصباايي عمى اليقل -2
 ، ومعه الباقون.المروزي عمى تحققق الامز -3

 َُْٜٞن َعترِي َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ڰ١٠َوٱَّللٍّ

 ، ومعه الكل.األزرق -1

 َ ٜٓاْ إِنٍّ ٱَّللٍّ ُ َٖ ًَال ِي َل ٱَّلٍّ ٜۡ ًَ ُ َِٕف ٱَّللٍّ ـَ ۡػ  ٌَ ۡمَِ٘يآُء  ٍّّ
َ
ُٖ أ   وٌَرِيٞ َوََنۡ

شباع المتبصل ،وٌَرِيٞ وترققق الراء وي األزرق عمى إشباع الميفبصل،  -1  .ومعه العتقي، وا 
 .، ومعه الباقون عدا المروزياألبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وووقق القبصر وي المتبصل -2
 المروزي عمى قبصر الميفبصل، وتوسط المتبصل، وحده. -3
 .، وحدهط الميفبصل والمتبصلالمروزي عمى توس -4
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 ُٓ ُٛ ٜاْ َوَرۡخَْ ُ ا ًَال َٔ ُخُب  ُۡ َ٘ ۢنتَِيآءَ ـَ
َ
ٜاْ َقَؼاَب ٱۡۡلَؽِيِي  ٱۡۡل ُٜل ُذوًُ ٌُ  ڱ١٠ةَِنرۡيِ َضّي  َوَج

ۢنتِئَ قرأ اإلمام ياوع بالامز وي  البيان:
َ
 .آءَ ٱۡۡل

ۢنتَِيآءَ األزرق عمى إشباع المتبصل، واليقل وي  -1
َ
 ا، ومعه العتقي.، مع الامز وقاٱۡۡل

 األبصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، واليقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصل، وحده. -3
 الحموايي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، ومعه الباقون. -4

  َْۡكتِيِػ ِ ّّ م   ٗلٍّ ـَ ِ َ َّۡيَؿ ة نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ٓۡ َوأ يِۡػيُس

َ
ۡج أ َٔ ا ًَػٍّ َٕ ِ ٍَ ة ِ َٰل   ڲ١٠َذ

ٓۡ عمى اليقل وي األزرق  -1 يِۡػيُس
َ
ۡج أ َٔ م  ، وتغمقظ الالم وي ًَػٍّ ٗلٍّ ـَ ِ  ، وحده.ة

 .عمى اليقل، وترك التغمقظ، ومعه العتقي -2
َْۡكتِيػِ بالغية وي و  عمى اليقل، األبصباايي -3 ِ ّّ م   ٗلٍّ ـَ ِ  .، وحدهة
 المروزي عمى سكون مقم الجمع ، وترك اليقل ، ومعه أهل اإلسكان . -4
 .، ومعه ابن ورحالجمع الجمال عمى بصمة مقم -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى بصمة المقم، والغية -6

 ٍّٱجل ُٙ ُزُْ
ۡ
ۡؽَبان  حَأ ٌُ ِ َ٘ا ة حِيَ

ۡ
َٰ يَأ ٍٜل َضِتٍّ ـُ َٖ لَِؽ ِٔ َلٍّ ُٗۡؤ

َ
َِٛػ إحَِلَۡ٘آ أ َ َق ٜٓاْ إِنٍّ ٱَّللٍّ

ُ َٖ ًَال ِي َۗ ٱَّلٍّ  اُر

 ي   ،و  نِ ؤۡ ىد األزرق عمى إشباع الميفبصل ، واإلبدال وي  -1
ۡ
ِ أ  ت   ،اي  ي  ت

ۡ
 ، ومعه العتقي.ًد لد كد أ

َّل والغية وي  عمى قبصر الميفبصل، األبصباايي -2
 
 .، وحدهأ

َّل عمى الغية وي و  عمى تحققق الامز، ابن إسحاق -3
 
 ، وحده.أ

 ، ومعه الباقون.المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك الغية -4
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -5

 َر ِٖ ّٔ  ِٞ ـُ ٓۡ ُر ِۡ ًَۡػ َسآَءُز ٓۡ َصَِٰػرَِۡي ًُ ُ٘خ َُ ٓۡ إِن  ُٚ ٜ ُٕ ُْۡخ َٓ َرَخ ِ ٓۡ وَْ ُْۡخ ِي ًُ   ڳ١٠ۡتِّل ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َوبِٱَّلٍّ

شباع البصمة وي  -1 ٓۡ إِناألزرق عمى إشباع المتبصل، وا  ُٚ ٜ ُٕ ُْۡخ  ، ومعه العتقي.َرَخ
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 .، وحدهقق القبصر وي المتبصل، وقبصر البصمةاألبصباايي عمى وو  -2
ْۡخُ أبو عون عمى البصمة وي  -3 ٓۡ إِنَرَخ ُٚ ٜ ُٕ ، ََصَِٰػرِۡي ۡٓ ُ٘خ َُوحده ،. 
 القاضي عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وعمى سكون مقم الجمع، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -5
 .الجمال عمى ووقق القبصر وي المتبصل، وعمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -6
 ، ومعه أبو الزعراء.، وسكون مقم الجمعمۡ كد اء  ح  ابن سعدان عمى التقمقل وي  -7

 ِ٘رِي ُٕ
ۡ َُِتَِٰب ٱل ُبؽِ َوٱّۡ ٍَ َسآُءو ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َوٱلؾَّ ِٖ َرۡتِْ ّٔ  

ِٞ ـُ َب ُر ّؼِ َُ ۡػ  ٌَ ةَُٜك َذ ؼٍّ ََ   ڴ١٠وَإِن 

 .عمى قبصر البدل عمى إشباع المتبصل، ومعه العتقيعمى )تشق( وي البدل، األزرق  -1
اقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو ، ومعه الببصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2

 الزعراء.
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتبصل -3
 ، ومعه أبو الزعراء.َسآُءوابن سعدان عمى التقمقل وي  -4

 ِِٜۗۡت َٕ ۡ ُث ٱل ٌَ ِ  َجۡىؿ  ذَآن
 ُكَّ

 ، ومعه العتقي.األزرق عمى إشباع المتبصل -1
 المروزي.، ومعه الباقون عدا بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2
 المروزي عمى توسط المتبصل، وحده. -3

 ِٖۖث َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ ٓۡ يَ ُسَٜرُك
ُ
َن أ ٜۡ َٜوٍّ ا حُ َٕ  ِإَوجٍّ

 .ون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكاناألزرق عمى سك -1
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -2

 َۗ ۡػ وَاَز ٌَ ٍَّ٘ث َذ َِ ٱۡۡلَ ۡدِع
ُ
ِٖ ٱجلٍّارِ َوأ َٕٖ زُۡضؾَِح َق  َذ

 ، ومعه أهل التقمقل.ارِ انلَ زرق عمى التقمقل وي األ -1
 األبصباايي عمى الفتح، ومعه أهل الفتح. -2
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 َِتَُٰف ٱُّۡنُؽور َٔ ۡجَيآ إَِلٍّ  ةُ ٱَّلَّ َٰٜ َي ا ٱۡۡلَ َٔ   ڵ١٠َو

شباع الميفبصل، ومعه العتقياي  نۡ اّلُّ األزرق عمى التقمقل وي  -1  .، وا 
نۡ األزرق عمى الفتح وي  -2 شباع ي ااّلُّ  الميفبصل، وحده.، وا 
 األبصباايي عمى الفتح، وقبصر الميفبصل، ومعه أهل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى التوسط، وحده. -4
 أبو عون عمى التقمقل، وقبصر الميفبصل، ومعه القاضي ابن سعدان وأبو الزعراء. -5

ِي َٖ ٱَّلٍّ ِٔ  ٍّٖ ُك َٕ ٓۡ َوَّتَۡف ُٗىِفُس
َ
ٓۡ َوأ ُِس َّٰ ـَ ۡٔ نٍّ ِِفٓ أَ ُٜ ٜٓاْ ۞تَلُۡتَْ ُك ۡۡشَ

َ
َٖ أ ِي َٖ ٱَّلٍّ ٓۡ َؤِ ِٖٔ َرۡتُِْس َُِتََٰب  ٜاْ ٱّۡ وحُ

ُ
َٖ أ

ررِٗياُۚ  ََ ٗذى 
َ
 أ

ررِٗيا، وترققق الراء وي عمى إشباع الميفبصل، و)تشق( وي البدلاألزرق  -1 ََ ومعه العتقي ،
 .عمى قبصر البدل

بخمف عن  األبصباايي عمى قبصر الميفبصل، وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان -2
 .روزيالم

 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3
 المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده. -4

 ُِمٜر
ُ
ٖۡ َقۡؾِم ٱۡۡل ِٔ  ٍَ ِ َٰل ٜاْ وَإِنٍّ َذ ٌُ واْ َوَتخٍّ   ڶ١٠ِإَون حَۡطِۡبُ

ُمٜرِ األزرق عمى اليقل وي  -1
ُ
ْ ، وترققق الراء وي ٱۡۡل وا  ، ومعه العتقي.حَۡطِۡبُ

 .وحدهاألبصباايي عمى اليقل،  -2
 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -3

 َََ٘تُؼوهُ َور ۥ َذ ُٙ َٜٗ ُٕ ٍّ٘اِس َوََل حَۡسُخ ۥ لِْ ُٙ ٍّ٘ َُِتََٰب تَلُبَّيِنُ ٜاْ ٱّۡ وحُ
ُ
َٖ أ ِي ِٔيَثََٰي ٱَّلٍّ  ُ َعَؼ ٱَّللٍّ

َ
ٓۡ ِإَوۡذ أ ٜرِِٚ ُٛ آَء ُؿ

ا ًَِْيٗٗلۖٞ  ٗ٘ َٕ ۡواْ ةِِٙۦ َث  َوٱۡشََتَ

 األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 البدل وي  ، وعمى )تشق( ويَعؼَ ِإَوۡذ أ

د
شباع المتبصل، َاوتد أ ، وا 

 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل
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 .وحده ،، وعمى ووقق القبصر وي المتبصلاألبصباايي عمى اليقل -2
 ، وحده.زي عمى ترك اليقل، وتوسط المتبصلالمرو  -3
 الجمال عمى ووقق القبصر وي المتبصل، والبصمة، ومعه ابن إسحاق وابن ورح. -4
  ومعه الباقون.وسكون المقم، مى ووقق القبصر وي المتبصل، أبو عون ع -5

 وَن ا يَۡشََتُ َٔ   ڷ١٠وَتِۡئَؿ 

 .، ومعه العتقي واألبصبااييس  ئۡ بِ ف  األزرق عمى اإلبدال وي  -1
 .المروزي عمى تحققق الامز، ومعه الباقون -2

 ن ُيۡ َُتَۡفََبٍّ ََل
َ
ُيِطتََّٜن أ ٜاْ وٍّ حَ

َ
آ أ َٕ ِ َٖ َحۡىؽَُضَٜن ة ِي

ٜاْ وََٗل ٱَّلٍّ ٓۡ َحۡىَكُْ َ ا ل َٕ ِ ُػواْ ة َٕ ٓ ُٛ ٍّ٘ َٖ َُتَۡفبَ ِ ّٔ َىاَزة   َٕ ِ ة
َّۡكَؼاِبٖۖ   ٱ

ۡ ياوع اإلمام قرأ  البيان: َ ي  ۡ بالقاء وكسر السقن، وقرأ  ِصب  ٍدمت   .بكسر السقن ِصب َي

 .ومعه العتقي عمى قبصر البدل و)تشق( وي البدل، ،ميفبصلاألزرق عمى إشباع ال -1
 .، ومعه الباقون بخمف عن المروزيعمى قبصر الميفبصل األبصباايي -2
 الجمال عمى البصمة، ومعه أهل البصمة. -3
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -4

 ٞٓ حِل
َ
ٓۡ َقَؼاٌب أ ُٛ َ   ڸ١٠َول

ٓٞ األزرق عمى اليقل وي  -1 حِل
َ
 .، ومعه العتقي واألبصبااييَقَؼاٌب أ

 ل اإلسكان.، وسكون مقم الجمع، ومعه أهالمروزي عمى ترك اليقل -2
 ، ومعه أهل البصمة.مال عمى بصمة مقم الجمعالج -3

 ِۗۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ٍُ ٱلفٍّ ْۡ ِ ُم   َوَّلِلٍّ

ۡرِض األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.َوٱۡۡل

 المروزي عمى ترك اليقل، ومعه الباقون. -2
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 ء  ًَِػيٌؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ڹ١٠َوٱَّللٍّ

ء  المقن الماموز وي  ثم إشباع األزرق عمى توسط -1  .، وحدهََشۡ
 ، ومعه الباقون.وي المقن الماموز العتقي عمى ترك المد -2

 َّۡبَِٰب
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ارِ ٓأَلَيَٰج  ّۡلِ َٛ ِِ َوٱجلٍّ ۡ

ۡرِض َوٱۡعخَِؾَِٰه ٱحلٍّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِْۡي ٱلفٍّ   ں١٠إِنٍّ ِِف َع

ۡرِض األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
واليقل وي و)تشق( وي البدل، ، ارِ ٍ  انلَ ل وي ، والتقمقَوٱۡۡل

 َِّۡبَٰب
َ
 .عمى قبصر البدل ، ومعه العتقيٱۡۡل

ْوِِل ٓأَلوالغية وي ، ، والفتحاألبصباايي عمى اليقل -2
ُ
 .، وحدهَيَٰج  ّۡلِ

 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى ترك اليقل، والفتح، ومعه أهل الفتح -3
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الفتح، والغية -4
 ، ومعه أهل التقمقل.و عون عمى التقمقلأب -5

 ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِْۡي ٱلفٍّ ُؽوَن ِِف َع ٍُّ ٓۡ َوَيَخَى ِٛ ِ ُٜ٘ب َٰ ُس

ا َوُرُكٜٗدا َولََعَ ٕٗ َ ًَِحَٰ ُؽوَن ٱَّللٍّ َُ َٖ يَۡؼ ِي ا ٱَّلٍّ َٔ َ٘ا  َربٍّ
َ٘ا َقَؼاَب ٱجلٍّارِ  ٍَ وٌَِ َ٘ ۡتَدَٰ ـُ َج َهََٰؼا َبَِٰؽٗٗل  ٌۡ   ڻ١٠َعَْ

ۡرِض ليقل وي األزرق عمى ا -1
َ
 ، ومعه العتقي.ارِ انلَ ، والتقمقل وي َوٱۡۡل

 .، والفتح، وحدهاألبصباايي عمى اليقل -2
 .وسكون مقم الجمع،  وحده، والفتح، المروزي عمى ترك اليقل -3
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعه  وسكون مقم الجمع، أبو عون عمى التقمقل، -4
 ، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.ح، والفتالجمال عمى بصمة مقم الجمع -5

 ٞۖۥ ُٙ ۡعَؾۡيَخ
َ
ۡػ أ ٌَ ِِ ٱجلٍّاَر َذ ٖ حُۡػِع َٔ  ٍَ َ٘آ إٍِّٗ  َربٍّ

ۥ، واليقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ُٙ ۡعَؾۡيَخ
َ
ۡػ أ ٌَ  .، ومعه العتقيَذ

 .، وحده، واليقلمى قبصر الميفبصلعاألبصباايي  -2
 .المروزي عمى قبصر الميفبصل، وترك اليقل، ومعه الباقون -3
 .المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -4
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  َٗطار
َ
ٖۡ أ ِٔ َِٕۡي  ِ َْٰ ا لِْظٍّ َٔ   ڼ١٠َو

َٗطار  األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
ٖۡ أ ِٔ والتقمقل وي ،  َٗطار

َ
 .، ومعه العتقيأ

  .، والفتح، وحدهاألبصباايي عمى اليقل -2
 .المروزي عمى ترك اليقل، والفتح ، ومعه أهل الفتح -3
 معه أهل التقمقل.، و أبو عون عمى التقمقل -4

 ُۚ ٍّ٘ا َٔ ٓۡ وَـَٔا ٜاْ ةَِؽّبُِس ُ٘ ِٔ ۡن َءا
َ
ِٖ أ يَؿَٰ َ٘اِدي لِۡۡلِ َ٘ادِٗيا ُح ُٔ َ٘ا  ۡك ِٕ ـَ َ٘ا  َ٘آ إِجٍّ بٍّ  رٍّ

ْ ، واليقل وي األزرق عمى إشباع الميفبصل -1 ٜا ُ٘ ِٔ ۡن َءا
َ
ِٖ أ يَؿَٰ ، ومعه البدل مع )تشق( وي، لِۡۡلِ

 .العتقي عمى قبصر البدل
 .، وحدهالميفبصل، وعمى اليقل األبصباايي عمى قبصر -2
 .، ومعه أهل اإلسكانيفبصل، وترك اليقلالمروزي عمى قبصر الم -3
 الجمال عمى قبصر الميفبصل، وبصمة المقم، ومعه أهل البصمة. -4
 . المروزي عمى توسط الميفبصل، وحده -5

َف ٱ َٔ َ٘ا  َٜذٍّ َ٘ا َوحَ ِ ّيِـَٔاح ـَ ٍّ٘ا  َ٘ا َوَكّىِۡؽ َخ َ٘ا وَٱۡمىِۡؽ جَلَا ُذَُٜٗب ةَۡؽارِ َربٍّ
َ
  ڽ١٠ۡۡل

ةَۡؽارِ عمى اليقل وي عمى )تشق( وي البدل، و األزرق  -1
َ
عمى قبصر ومعه العتقي والتقمقل، ، ٱۡۡل

 البدل.
 .األبصباايي عمى اليقل، والفتح، وحده -2
 .أهل الفتحزي عمى ترك اليقل، ومعه المرو  -3
 أبو عون عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل. -4

 ٍّا وََقػت َٔ َ٘ا  ِ َ٘ا َوَءاح ثِٖۖ َربٍّ َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ ؾَِٗا يَ
ٍَ َوََل ُُتۡ ِْ ـُ َٰ ُر  َ٘ا لََعَ

 ، ومعه الكل عمى قبصر البدل.)تشق( وي البدلاألزرق عمى  -1

 ِٕيَكاَد ۡ ٍَ ََل ُُتُِْۡه ٱل   ھ١٠إٍِّٗ
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 األزرق، ومعه الكل. -1

 ٍؽ ََ ِٖ َذ ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ   ِ ِٕ َٰ  َع
َِ َٕ ِعيُف َخ

ُ
ّّنِ ََلٓ أ

َ
ٓۡ أ ُٛ ٓۡ َربَّ ُٛ َ َخَشاَب ل ـۡ ٖۖ  وَٱ ََٗثَٰ

ُ
ۡو أ
َ
 أ

ّّنِ بصمة وي الاألزرق عمى إشباع  -1
َ
ٓۡ أ ُٛ شباع الميفبصل، واليقل ويَربَّ ۡو  موضعي ، وا 

َ
ٍؽ أ ََ َذ

ََٗثَٰ 
ُ
 وي والتقمقل ، أ

د
 ، ومعه العتقي.ث  نآ أ

 وحده. وما سبق له، ،الفتحاألزرق عمى  -2
 .، واليقل، وحده، وقبصر الميفبصلاألبصباايي عمى قبصر البصمة -3
ّّنِ البصمة وي أبو عون عمى  -4

َ
ٓۡ أ ُٛ ِٖ، َربَّ ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔوحده. وترك اليقل، ،، والتقمقل 

 المروزي عمى سكون مقم الجمع ، وتوسط الميفبصل، والفتح، وحده. -5
 ، وحده.، والفتح، وقبصر الميفبصلالمروزي عمى سكون مقم الجمع -6
 .الزعراءالتقمقل، ومعه ابن سعدان وأبو و  ، وقبصر الميفبصل،سكون مقم الجمع القاضي عمى -7
 ، قبصر الميفبصل، والفتح، ومعه ابن إسحاق وابن ورح.الجمال عمى بصمة مقم الجمع -8

 ٖۖ ٖۢ َبۡكظ  ِ ّٔ  َبۡكُغُسٓ 

 األزرق عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان. -1
 عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. الحموايي -2

و
ُ
ٓۡ َوأ َٰؽِِٚ ِٖٔ دَِي ٜاْ  ۡعؽُِس

ُ
اَسُؽواْ َوأ َٚ  َٖ ِي ٓۡ وَٱَّلٍّ ِٛ ِ ّيِـَٔاح ـَ  ۡٓ ُٛ ۡ٘ َزّىَِؽنٍّ َخ

ُ
ٜاْ َۡل ٜاْ َوًُخُِْ َٰخَُْ بِيِّل َوَق ـَ ُذواْ ِِف 

 ُِۚ ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ ِ ّٔ اٗةا  َٜ َٗۡفَُٰؽ ذَ
َ
ا ٱۡۡل َٛ ِٖٔ َُتۡخِ َٰج  ََتۡؽِي  ٓۡ َسجٍّ ُٛ ٍّ٘

ۡدِعَْ
ُ
 َوَۡل

ٓۡ األزرق عمى التقمقل وي  -1 َٰؽِِٚ ك  وترققق الراء وي  ،وي البدل ، و)تشق(دَِي
د
نَ ل ر  واليقل  ،فِ 

َٗۡفَٰؽُ وي 
َ
 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلٱۡۡل

 .أهل التقمقل ، ومعهأبو عون عمى التقمقل، وترك اليقل، وسكون مقم الجمع -2
 .األبصباايي عمى الفتح، واليقل، وحده -3
 .، وحده، وترك اليقلوزي عمى الفتح، وسكون مقم الجمعالمر  -4
 معه ابن إسحاق وابن ورح.، و الجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع -5
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 َٜاِب ُٖ ٱثلٍّ ُ ِقَ٘ػهُۥ ُضۡف   ڿ١٠َوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعه الكل. -1

 َِٰػ َٖ َزَىُؽواْ ِِف ٱۡۡلَِؾ ِي َُّْب ٱَّلٍّ ٌَ ٍَ َت ٍّٗ   ۀ١٠ََل َحُنؽٍّ

 .، ومعه الكلاألزرق -1

 ٞۖ ُٓ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َس ُٛ َٰ َوى
ۡ
أ َٔ  ٍّٓ ِٞ ُث َتَٰٞف ًَِْي َٔ 

َٰ األزرق عمى التقمقل وي  -1 َوى
ۡ
أ َٔ ُٛ ۡٓ  وتحققق الامز وقاا، ومعه العتقي وي وجه وأبو عون

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء
َٰ األزرق عمى الفتح وي  -2 َوى

ۡ
أ َٔ ۡٓ ُٛ، وسكون مقم الجمع، ومعه المروزيوتحققق الامز ،. 

َٰ العتقي عمى اإلبدال وي  -3 َوى
ۡ
أ َٔ ۡٓ ُٛوالتقمقل، وحده ،. 

 األبصباايي عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -4
 .الجمال عمى الفتح، وبصمة مقم الجمع، ومعه ابن إسحاق وابن ورح -5

 اُد َٛ ِٕ ۡ   ہ١٠َوبِۡئَؿ ٱل

ِ و  األزرق عمى اإلبدال وي  -1  ، ومعه األبصباايي والعتقي.س  ئۡ ب
 .روزي عمى التحققق، ومعه الباقونالم -2

 َٛ َٰٞج ََتۡؽِي ِٖٔ َُتۡخِ ٓۡ َسجٍّ ُٛ
َ ٓۡ ل ُٛ اْ َربٍّ ٜۡ ٌَ َٖ ٱتٍّ ِي ِٖ ٱَّلٍّ َِۗ َلَِٰس ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّللٍّ ِ ّٔ ا ُُٗؾَٗل  َٛ َٖ ذِي ي َُٰؽ َخَِِٰلِ َٗۡف

َ
 ا ٱۡۡل

َٗۡفَٰؽُ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 ، ومعه العتقي واألبصباايي.ٱۡۡل

 ، ومعه أهل اإلسكان.، وترك اليقلالمروزي عمى سكون مقم الجمع -2
 الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة. -3

 
َ
ِّّۡل ِ َعرۡيٞ  ا ِقَ٘ػ ٱَّللٍّ َٔ   ۂ١٠ةَۡؽارِ َو

ةَۡؽارِ األزرق عمى اليقل وي  -1
َ
 ، ومعه العتقي.َعرۡيٞ وترققق الراء وي  والتقمقل وقاا، ،ِّّۡل
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ةَۡؽارِ والغية وي  ،األبصباايي عمى اليقل -2
َ
ِّّۡل  .، وحدهَعرۡيٞ 

ةَۡؽارِ ابن إسحاق عمى الغية وي  -3
َ
ِّّۡل  ، وترك اليقل، وحده.َعرۡيٞ 

 .الباققن والفتح، ومعه أهل الفتح ،قلالمروزي عمى ترك الي -4
 أبو عون عمى التقمقل، ومعه أهل التقمقل. -5

 ِ ٓۡ َخَِٰشكَِۡي َّلِلٍّ ِٛ ٗؾَِل إحَِلۡ
ُ
آ أ َٔ ٓۡ َو ٗؾَِل إحَِلُۡس

ُ
آ أ َٔ ِ َو ُٖ ةِٱَّللٍّ ِٔ ٖ يُۡؤ َٕ َ َُِتَِٰب ل ّۡ ِِ ٱ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِٔ وَن ِإَونٍّ   ََل يَۡشََتُ

ا ًَِْيًٗلُۚ  ٗ٘ َٕ ِ َث   أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ

  وۡ نِ األزرق عمى اليقل وي  -1
 
شباع الميفبصلود نِ ؤۡ يد ، واإلبدال وي لِ ٌۡ أ  )تشق( وي، و، وا 

 .، ومعه العتقي عمى قبصر البدلالبدل
 ، وقبصر الميفبصل، وحده.، واإلبدالاألبصباايي عمى اليقل -2
 ، وحده.المروزي عمى ترك اليقل، وتحققق الامز، وتوسط الميفبصل -3
 وسكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان.، عمى قبصر الميفبصلالمروزي  -4
 .الجمال عمى بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة -5

 َۗ ۡٓ ٓۡ ِقَ٘ػ َرّبِِٛ ُٚ ۡسُؽ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ٍَ ل ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

شباع  -1 ٓۡ بصمة وي الاألزرق عمى إشباع المتبصل، وا  ُٚ ۡسُؽ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ  ، ومعه العتقي.ل

َ ، وقبصر البصمة وي بصباايي عمى ووقق القبصر وي المتبصلاأل -2 ٓۡ ل ُٚ ۡسُؽ
َ
ٓۡ أ ُٛ ، ومعه أبو

 عون.
 .بصمة مقم الجمع، ومعه أهل البصمة الجمال عمى -3
 القاضي عمى سكون مقم الجمع، ومعه أهل اإلسكان عدا المروزي. -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتبصل -5

 ََسِيُف ٱۡۡلَِفاِب َ   ۃ١٠إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .األزرق، ومعه الكل -1
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 ْٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّلٍّ َٛ حَّ
َ
أ ٓۡ ُتۡىُِْطَٜن َيَٰٓ ٍُّْس َ ََّك ٜاْ ٱَّللٍّ ٌُ ٜاْ َوٱتٍّ واْ َوَضاةُِؽواْ َوَراةُِؽ  ۄ١٠ٱۡضِۡبُ

ْ البدل، وترققق الراء وي  ، و)تشق( وياألزرق عمى إشباع الميفبصل -1 واْ َوَضاةُِؽوا ، ومعه ٱۡضِۡبُ
 .العتقي عمى قبصر البدل

كان بخمف عن ، ومعه أهل اإلس، وسكون مقم الجمعاألبصباايي عمى قبصر الميفبصل -2
 المروزي.

 ومعه أهل البصمة. ،عمى بصمة مقم الجمع الحموايي -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط الميفبصل -4

 

 ل عمرانآتمت سورة 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة النساء

 (4المجلد )

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني  
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 ُشَٔرةُ اىجَِّصاءِ 

 ًِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 َٓ ا َزوَۡج َٓ ِۡ ٌِ َِ جهۡفٖس َنَِٰخَدةٖ وََخيََق  ٌّ ِي َخيََلُسً  ًُ ٱذله ٔاْ َربهُس ُل ا ٱجلهاُس ٱته َٓ حُّ
َ
د ا رَِجاٗلا َيَٰٓ ٍَ ُٓ ِۡ ا َوَبده ٌِ

 ٗۚ ا َونَِصآءا  َنررِيا

االمنفصل، وترقيق الراء في  إشباعاألزرق عمى  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.َنررِيا  ، وا 
األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم  -2

 الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
 قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وتوسط المتصل، وحده. عمى المروزي -3
َِعمى صمة  الحمواني -4 ٌّ  ، ومعو أىل الصمة.َخيََلُسً 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

 ِي َ ٱذله ٔاْ ٱَّلله ُل ۚٗ  تََصآَءلُٔنَ َوٱته رَۡخاَم
َ
 ةِِّۦ َوٱۡۡل

 بتشديد السين. آَءلُٔنَ تَصه نافع  اإلمام قرأ البيان:

رَۡخامَ األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقيَوٱۡۡل

رَۡخامَ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل في  -2
َ
 ، وحده.َوٱۡۡل

 .عدا المروزي عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون الحمواني -3
 .ى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عم -4

 َِررِيتاا إ ًۡ َ ََكَن َنيَۡيُس   ١نه ٱَّلله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۡۖ ًۡ ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ٔاْ ٱحۡلََتَََٰمَٰٓ أَ  َوَءاحُ

شباع المنفصل، وحدهٱحۡلََتَََٰمَٰٓ في  ثم الفتح األزرق عمى توسط البدل، والتقميل -1  .، وا 
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شباع المنفصل، وحده ،ٱحۡلََتَََٰمَٰٓ  في ثم الفتح األزرق عمى إشباع البدل، والتقميل -2  .وا 
شباع المنفصل، ومعو العتقيٱحۡلََتَََٰمَٰٓ في  ثم الفتح األزرق عمى قصر البدل، والتقميل -3  ، وا 

 .عمى التقميل
سحاق وابن ، ومعو المروزي في وجو والجمال وابن إتحاألصبياني عمى قصر المنفصل، والف -4

 فرح.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 ومعو أىل التقميل.وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل،  -6

 ِّۖيِِب ٔاْ ٱۡۡلَتِيَد ةِٱىفه ُ ل  َوَٗل حَتََتده

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٗۚ ًۡ َٰىُِس َن ٌۡ ًۡ إََِلَٰٓ أَ ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ٔٓاْ أَ ُزيُ
ۡ
 َوَٗل حَأ

زُ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
ْ حَأ ٔٓا شباع صمة الميم في يُ ًۡ ، وعمى إشباع المنفصل، وا  ُٓ َ َٰل َن ٌۡ أَ

 .، ومعو العتقيإََِلَٰٓ 
 األصبياني عمى اإلبدال وعمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده. -2
 ، وحده.ى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصلالمروزي عم -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.قصر المنفصل، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى  -4
 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. انيالحمو  -5

 ا ۥ ََكَن ُخٔباا َنترِيا ُّ   ٢إُِه

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيَنترِيا
 .، ومعو الباقوناألصبياني عمى تفخيم الراء -2

ٱى ََ ِ ٌّ اَب ىَُسً  ـَ ا  ٌَ ٔاْ  ٔاْ ِِف ٱحۡلََتَََٰمَٰ فَٱُِسُد ٗله ُتۡلِصُف
َ
ًۡ خ ۡرََنَٰ َوذَُلََٰد َوُرَبََٰمۖۡ ِإَوۡن ِخۡفُخ ٌَ  ّجَِصآءِ 

ٗله صمة في الاألزرق عمى إشباع  -1
َ
ًۡ خ ۡرََنَٰ  ،ٱحۡلََتَََٰمَٰ ، والتقميل في ِخۡفُخ ٌَ

 شباع ، وا 
 ومعو العتقي.المتصل، 
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ٗله صمة في الاألزرق عمى إشباع  -2
َ
ًۡ خ ۡرََنَٰ  ،ٱحۡلََتَََٰمَٰ في  ، والفتحِخۡفُخ ٌَ

 شباع ، وا 
 .هوحدالمتصل، 

ٗله والغنة في  تح، وفويق القصر في المتصل،األصبياني عمى قصر الصمة، والف -3
َ
 .وحده ،خ

 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -4
 ، والتقميل، وحده.ن عمى صمة الميمأبو عو  -5
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -6
 .ى سكون ميم الجمع، والتقميل، وحدهالقاضي عم -7
اَب عمى التقميل أيضًا في دان ابن سع -8 ـَ

 ، أبو الزعراءمعو و. 
ًۡ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -9 ٗله ، والصمة، والغنة في ِإَوۡن ِخۡفُخ

َ
 .، وحدهخ

 ٗۚ ًۡ ُُِس يَۡمَٰ
َ
ا َميََهۡج خ ٌَ ۡو 

َ
َِٰخَدةً أ ٔاْ فََن ُ ٗله َتۡهِدل

َ
ًۡ خ  فَإِۡن ِخۡفُخ

ٗله األزرق عمى إشباع الصمة في  -1
َ
ًۡ خ وۡ ، والنقل في ِخۡفُخ

َ
َِٰخَدةً أ ًۡ  ،فََن ُُس يَۡمَِٰ

َ
، َميََهۡج خ

 .ومعو العتقي
ٗله والغنة في األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل،  -2

َ
 .، وحده خ

 .، وترك النقل، ومعو ابن فرحمةعمى الص الحمواني -3
 .ى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عم -4
ٗله ، والصمة، والغنة في ُتمِخفَۡإِۡنَف َابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5

َ
 .، وحده خ

 ْٔا ُ ٗله َتُهٔل
َ
ۡدََنَٰٓ خ

َ
َٰلَِم أ  ٣َذ

ۡدََنَٰٓ األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي .أ

ۡدََنَٰٓ رق عمى إشباع المنفصل، والفتح في األز  -2
َ
 ، وحده .أ

ٗله والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح،  -3
َ
 ابن إسحاق.، ومعو خ

 الجمال وابن فرح.عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، ومعو  المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 ومعو أىل التقميل. وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل، -6
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  ٗۚ َه ِِنۡيَثا ِٓ َٰخِ ٔاْ ٱىجَِّصآَء َغُدَق  َوَءاحُ

شبالبدل األزرق عمى )تشق( في -1  .اع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا رِيٓـٔا ٌه ا  ِِيٓـٔا َْ ٔهُ  ا فَُُكُ ُّ َجۡفصا ِۡ ِ ٌّ ءٖ  ًۡ َنَ ََشۡ ۡۡبَ ىَُس ـِ   ٤فَإِن 

ءٖ ي الميموز فالمين  ثم إشباع األزرق عمى توسط -1 شباع المتصل، وحده. ،ََشۡ  وا 
شباع المتصلالعتقي عمى ترك المين الميموز -2  .، وحده، وا 
أىل اإلسكان عدا ، وسكون ميم الجمع، ومعو صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -3

 المروزي.
 .توسط المتصل، وحدهالمروزي عمى  -4
 .الصمةومعو أىل ، وفويق القصر في المتصلالجمال عمى صمة ميم الجمع،  -5

 ًۡ ُ ىَُس ًُ ٱىهِِت َجَهَو ٱَّلله َٰىَُس َن ٌۡ آَء أَ َٓ َف ٔاْ ٱلصُّ ا َوَٗل حُۡؤحُ ٍا َٰ ٗلا كَِح ۡٔ ًۡ كَ ُٓ َ ٔاْ ل ُ ًۡ َوكُٔل ُْ ا َوٱۡزُصٔ َٓ ًۡ ذِي ُْ َوٱۡرُزكُٔ
ا  ۡهُروفا   ٥ٌه

ًُ  :البيان َٰىَُس َن ٌۡ آَء أَ َٓ َف يد لألزرق بالتسييل في الثانية، ويز  في وجو قرأ ورش والحمواني ،ٱلصُّ
سماعيل والمسيبي بإسقاط اليمزة  والوجو الثاني لمحمواني وجو اإلبدال، والمروزي والقاضي وا 

 .، ويكون من قبيل المد المنفصلاألولى
ارِيَ وقرأ اإلمام نافع كممة  ٍا

 .بحذف األلف 
 األزرق عمى اإلبدال، وعمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -1

َ
آَء أ َٓ َف ًُ ٱلصُّ َٰىَُس َن ٌۡ

 ،
 ومعو العتقي.

بدال اليمزة الثانيةاألزرق عمى اإلبدال، وعمى إشباع المتصل -2 آَء في  مع اإلشباع ، وا  َٓ َف ٱلصُّ
 ًُ َٰىَُس َن ٌۡ  ، وحده.أَ

لثانية، وسكون ، وعمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة ااألصبياني عمى اإلبدال -3
 .ميم الجمع، وحده
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ًُ ألولى من عمى إسقاط اليمزة ا، و مزعمى تحقيق اليالمروزي  -4 َٰىَُس َن ٌۡ آَء أَ َٓ َف ، مع توسط ٱلصُّ
 ، وحده.المنفصل

ًُ تحقيق اليمز، وعمى إسقاط اليمزة األولى من  المروزي عمى -5 َٰىَُس َن ٌۡ آَء أَ َٓ َف ، مع قصر ٱلصُّ
 .المنفصل، ومعو أىل اإلسكان

ٌۡ الجمال عمى إسقاط اليمزة األولى من  -6
َ
آَء أ َٓ َف ًُ ٱلصُّ َٰىَُس وصمة ميم  ،قصر المنفصل، مع َن

 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمع
 ، وحده.مع قصر المنفصلالجمال عمى تسييل اليمزة الثانية، وصمة ميم الجمع،  -7
 ، وحده.مع قصر المنفصلميم الجمع،  ، وسكونعمى تسييل اليمزة الثانية أبو عون -8

 إَِذا َٰٓ ٔاْ ٱحۡلََتَََٰمَٰ َخِته ۖۡ َوٱۡبَخيُ ًۡ ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ ٔٓاْ إحَِلۡ ا فَٱۡدَذُه ًۡ رُۡطدا ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٔاْ ٱجلََِّكَح فَإِۡن َءانَۡصُخً   ةَيَُغ

شباع المنفصل، والنقل في ٱحۡلََتَََٰمَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ، و)تشق( فَإِۡن َءانَۡصُخً، وا 
شباع في  ًۡ صمة في الالبدل، وا  ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ  .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيإحَِلۡ

ًۡ ، وقصر المنفصل، والصمة في ٱحۡلََتَََٰمَٰ عون عمى التقميل في أبو  -2 ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ ، إحَِلۡ
 ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ، وحده.َءانَۡصخًُ 

 ، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل -3
شباع المنفصل، و ٱحۡلََتَََٰمَٰ في  األزرق عمى الفتح -4 ، و)تشق( في فَإِۡن َءانَۡصُخًالنقل في ، وا 

شباع البدل ًۡ صمة في ال، وا  ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ  .، وحدهإحَِلۡ
  وحده. ،والنقل، األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل -5
 .وحدهالمروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك النقل،  -6
 .سحاق وابن فرح، ومعو ابن إالجمال عمى الفتح، وقصر المنفصل، وصمة ميم الجمع -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

 ْٗۚ وا ن يَۡسََبُ
َ
ا َوبَِداًرا أ افا آ إِۡۡسَ َْ ُزئُ

ۡ
 َوَٗل حَأ

شباع المنفصل، و األزرق عمى اإلبدال -1 ا، وترقيق الراء في ا  افا ن ، والنقل في إِۡۡسَ
َ
أ

 ْٗۚ وا  .، ومعو العتقييَۡسََبُ
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 ، وحده.تفخيم الراء، و ل، وقصر المنفصلاألصبياني عمى اإلبدا -2
 .يق اليمز، وتوسط المنفصل، وحدهالمروزي عمى تحق -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ۡۖا فَۡيحَۡصَخۡهفِۡف َ ََكَن َغِِّيا ٌَ  َو

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِۚۡهُروِف ٍَ ۡ ُزۡو ةِٱل
ۡ
ا فَۡيَيأ َ ََكَن فَلِريا ٌَ  َو

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ُزۡو واإلبدال في ، فَلِريا
ۡ
 .، ومعو العتقيفَۡيَيأ

 ، وحده.، واإلبدالفي الراء ألصبياني عمى التفخيما -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 َ َٰل َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ ًۡ إحَِلۡ ۚٗ فَإَِذا َدَذۡهُخ ًۡ ِٓ ُِٓدواْ َنيَۡي ۡط
َ
ًۡ فَأ ُٓ

 

ًۡ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 ِٓ ًۡ إحَِلۡ َٰ  َدَذۡهُخ َن ٌۡ ًۡ أَ ُٓ َ  .، ومعو العتقيل
 .عمى قصر الصمة، ومعو أبو عوناألصبياني  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 . ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سك -4

 َخِصحتاا ِ  ٦َوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 .، ومعو أىل التقميلَوَكََفَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 ومعو أىل الفتح. ،َوَكََفَٰ في األزرق عمى الفتح  -2

 
َ
اِن َوٱۡۡل َٰدِلَ ا حََرَك ٱىَۡن ٍه ۡكَرُبَٔن َولِيجَِّصآءِ َُِػيٞب ّمِ

َ
اِن َوٱۡۡل َٰدِلَ ا حََرَك ٱۡىَن ٍه ُّ ّىِيرَِّجاِل َُِػيٞب ّمِ ِۡ ٌِ ا كَوه  ٍه ۡكَربَُٔن ِم

 ٗۚ ۡو َنُثَ
َ
 أ

ۡكَرُبٔنَ األزرق عمى النقل في  -1
َ
شباع المتصلَوٱۡۡل  .العتقي، ومعو ، وا 

 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
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 .، وحدهتوسط المتصلو ، ترك النقلالمروزي عمى  -3
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون.عمى  الحمواني -4

 ا ۡفُروؽا ٌه  ٧َُِػيتاا 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َٔاْ ٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱحۡل ُ ْول
ُ
َث أ ٍَ ا ِإَوَذا َخََضَ ٱىۡلِۡص ۡهُروفا ٌه ٗلا  ۡٔ ًۡ كَ ُٓ َ ٔاْ ل ُ ُّ َوكُٔل ِۡ ِ ٌّ  ً ُْ َِٰه ُُ فَٱۡرزُكُٔ َٰ ٍَ ۡ   ٨َتَََٰمَٰ َوٱل

، ومعو العتقي والقاضي وسكون ميم الجمع ،َوٱحۡلََتَََٰمَٰ ، ٱۡىُلۡرََبَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 وابن سعدان وأبو الزعراء.

ًُْ، وصمة الميم في عمى التقميلأبو عون  -2 ُّ  فَٱۡرُزكُٔ ِۡ ِ ٌّ.وحده ، 
 ، ومعو األصبياني والمروزي. سكون ميم الجمع، و األزرق عمى الفتح -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، وصمة ميم الجمعالجمال عمى الفتح -4

 ََوحۡل َ ٔاْ ٱَّلله ًۡ فَۡيَيخهُل ِٓ ٔاْ َنيَۡي ًۡ ُذّرِيهثا ِؽَعًَٰفا َخافُ ِٓ َۡ َخۡيفِ ٔاْ ٌِ ٔۡ حََرُك َ ََ ل ِي ٗلا َشِديًدا َوحۡلَۡخَض ٱذله ۡٔ ٔاْ كَ ُ  ٩ُلٔل

 كان عدا ابن سعدان وأبو الزعراء.األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلس -1
ْ ابن سعدان عمى التقميل في  -2 ٔا  ، ومعو أبو الزعراء.َخافُ
 .، ومعو ابن فرحصمة ميم الجمع الجمال عمى  -3
ًۡ ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -4 ِٓ َۡ َخۡيفِ ْ ِؽَعَٰ َ،ٌِ ٔا  ، وحده.ًفا َخافُ

  ۡۖا ًۡ َُارا ِٓ ِ ُزئَُن ِِف ُبُفُٔ
ۡ
ا يَأ ٍَ ا إِجه ًٍ ََٰل ٱحۡلََتَََٰمَٰ ُكۡي َن ٌۡ ُزئَُن أَ

ۡ
ََ يَأ ِي  إِنه ٱذله

ُزئُنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 .ومعو العتقيوالنقل، ، ٱحۡلََتَََٰمَٰ ، والتقميل في يَأ

 األصبياني. ومعو والنقل، ، والفتح،األزرق عمى اإلبدال -2
 المروزي عمى التحقيق، والفتح، وحده. -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -5
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 ا َن َشهِريا ۡٔ   ٪وََشَيۡػيَ

نَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ۡٔ ا، وترقيق الراء في وََشَيۡػيَ  العتقي. ، ومعوَشهِريا
 ومعو الباقون.وتفخيم الراء، ، عمى ترك التغميظ األصبياني -2

 ۡۖ ًۡ َِٰدُك ۡوَل
َ
ُ ِِفٓ أ ًُ ٱَّلله  ئُِغيُس

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ٌِِۡرُو َخّق َنرِ  ِۚ  لزِله ُثَيَ ُِۡ
ُ
 ٱۡۡل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۖا حََرَك ٌَ َه ذُيَُرا  ُٓ َق ٱذۡجَخَ ُِۡ فَيَ ۡٔ َه نَِصآءا فَ  فَإِن ُز

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 قون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو البا -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

 ا ٱجلِّۡػُفۚٗ َنَِٰخَدةا ِإَون ََكَُۡج َٓ  فَيَ

نافع  اإلمام قرأ :البيان
 بالرفع. ة َدَ احَِوَ 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٗۚ ا حََرَك إِن ََكَن سَلُۥ َودَلٞ ٍه ُدُس ِم ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ِ َنَِٰخٖد 
ۡيِّ ىُِكّ َٔ ةَ

َ
 َوِۡل

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ٗۚٱثلُّيُُد ِِّ ٌّ َٔاهُ فَِِلُ ةَ
َ
ۥٓ خ ُّ ُۥ َودَلٞ َوَورِذَ ًۡ يَُسَ سله  فَإِن ىه

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 .عدا األصبياني وابن إسحاقالمروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -3
ِ األصبياني عمى الغنة في  -4 ًۡ فَإ ُۥ ،ن ىه  .، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاقيَُسَ سله

 ُٗۚدُس ِِّ ٱلصُّ ٌّ َٔةٞ فَِِلُ ۥٓ إِۡخ  فَإِن ََكَن سَلُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِبۡهِد َوغ َۢ ٌِ ٍۗ ٍَ ۡو َديۡ
َ
آ أ َٓ ِ  يهثٖ ئُِِص ة

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ٗۚ ا ًۡ َجۡفها ۡكَرُب ىَُس
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
ًۡ َٗل حَۡدُروَن خ َِآؤُُز ۡب

َ
ًۡ َوخ  َءاةَآؤُُز

شباع الصمة في )تشق( في البدل األزرق عمى -1 شباع المتصل، وا  ۡكَرُب ، وا 
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
، ومعو خ

 .العتقي عمى قصر البدل
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون ميم الجمع -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، ومعو الباقون.، وصمة ميم الجمعفويق القصر في المتصل الجمال عمى -5
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 ِه ََ ٱَّلله ِ ٌّ  فَرِيَؾثا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٍا ا َخِهي ًٍ َ ََكَن َنيِي   ٫إِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٗۚ َه َودَلٞ ُٓ ه ًۡ يَُسَ ل ًۡ إِن ىه ۡزَنَُٰجُس
َ
ا حََرَك أ ٌَ ًۡ ُِۡػُف   ۞َوىَُس

ًۡ إِناع الصمة في األزرق عمى إشب -1 ۡزَنَُٰجُس
َ
 .، ومعو العتقيأ

َه والغنة في األصبياني عمى قصر الصمة،  -2 ُٓ ه ًۡ يَُسَ ل  .، وحدهإِن ىه
ًۡ إِن أبو عون عمى الصمة في -3 ۡزَنَُٰجُس

َ
 ، وترك الغنة، وحده.أ

 .ون ميم الجمع، ومعو اىل اإلسكانالمروزي عمى سك -4
 .فرحابن الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -5
َه في  ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -6 ُٓ ه ًۡ يَُسَ ل  .، وحدهإِن ىه

 ٗۚ ََ ا حََرۡك ٍه ُبُم مِ ًُ ٱلرُّ َه َودَلٞ فَيَُس ُٓ َ  فَإِن ََكَن ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚ َٖ ۡو َديۡ
َ
آ أ َٓ ِ َۢ َبۡهِد َوِغيهثٖ ئُِغ َُ ة ٌِ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبيان -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٗۚ ًۡ َودَلٞ ًۡ يَُسَ ىهُس ًۡ إِن ىه ا حََرۡكُخ ٍه ُبُم مِ َه ٱلرُّ ُٓ َ  َول

ًۡ إِناألزرق عمى إشباع الصمة في  -1  .، ومعو العتقيحََرۡكُخ
ًۡ ، والغنة في األصبياني عمى قصر الصمة -2 ًۡ  إِن ىه  .، وحدهيَُسَ ىهُس
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ًۡ والغنة في ابن إسحاق عمى صمة ميم الجمع،  -3 ًۡ يَُسَ ىهُس  .، وحدهإِن ىه
 .، ومعو ابن فرحصمة ميم الجمع الجمال عمى -4
ًۡ إِن أبو عون عمى الصمة في -5  ، وحده.حََرۡكُخ
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -6

 ََودَلٞ فَي ًۡ ًِۚ فَإِن ََكَن ىَُس ا حََرۡكخُ ٍه َُ ِم ٍُ َه ٱثلُّ ُٓ
 

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ٍۗ َٖ ۡو َديۡ
َ
آ أ َٓ ِ َۢ َبۡهِد َوِغيهثٖ حُُٔغَٔن ة ِ ٌّ 

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .ن بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقو  -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ُٗۚدُس ا ٱلصُّ ٍَ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ِ َنَِٰخٖد 
ۡخٞج فَيُِكّ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوسَلُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
 ِإَون ََكَن رَُجٞو ئُرَُث َنَلَٰيًَث أ

وِ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ۡو  ،َنَلَٰيًَث أ

َ
ٌخ أ

َ
ۡخجٞ  ،أ

ُ
ۡو أ

َ
شباع المنفصل، و أ  .معو العتقي، وا 

 ، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 .، وتوسط المنفصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ََِۚكُٓء ِِف ٱثلُّيُِد ًۡ ُُشَ ُٓ َٰلَِم َذ ٌَِ َذ ۡزَثَ 
َ
ٔٓاْ أ  فَإِن ََكُُ

شباع المتصل، ومعو ااألزرق عمى إشباع المنفصل -1  لعتقي.، وا 
، أىل ، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -2

 .اإلسكان عدا المروزي
 .، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[13] 
 

 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 َٖبۡهِد َوِغيهث َۢ ۚٗ  ئَُِصَٰ ٌِ ٍَ َدرۡيَ ُمَؾآّرٖ ۡو َديۡ
َ
آ أ َٓ ِ  ة

 بكسر الصاد وياء بعدىا. َِصَيَُقرأ نافع  :البيان

شباع الالزمَدرۡيَ ، وترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المنفصل -1  ، ومعو العتقي.، وا 
وابن  ، ومعو الباقون عدا المروزيالمنفصل، وفويق القصر في الالزماألصبياني عمى قصر  -2

 .إسحاق
 . ، والتوسط في الالزم، وحدهنفصلالمروزي عمى قصر الم -3
ٍَ َدرۡيَ ابن إسحاق عمى قصر المنفصل، واإلخفاء في  -4 ، الالزم، وفويق القصر في َديۡ

 وحده.
 ، وحده.وسط المنفصل، والتوسط في الالزمعمى تالمروزي  -5

 ِه ََ ٱَّلله ِ ٌّ  َوِغيهثا 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َِخي ًٌ ُ َنيِي ًٞ َوٱَّلله   ٬ي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٗۚ  حِۡيَم ُخُدوُد ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َورَُشٔسَلُۥ َ َ يُِفِم ٱَّلله ٌَ ُّ َو ۚٗ يُۡدِخۡي ا َٓ ََ ذِي َُۡهَُٰر َخَٰرِلِي
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي   َججه

 بالنون. ًَُىُۡدِخلَۡقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيَُۡهَٰرُ ٱۡۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2
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 ًُ ُز ٱۡىَهِلي ۡٔ َٰلَِم ٱۡىَف  ٭َوَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َورَُشٔسَلُۥ َويَخََهده ُخُدوَدهُۥ َ َ َحۡهِع ٱَّلله ٌَ ُّ َو ِٓ ُٞ يُۡدِخۡي ا َوسَلُۥ َنَذاٞب مُّ َٓ ا ذِي   ٮَُاًرا َخَٰرِلا

 بالنون. ًَُىُْدِخلَۡقرأ اإلمام نافع  البيان:

 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الكلاألزرق -1
اابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2  ، وحده.َُاًرا َخَٰرِلا

 ۡۖ ًۡ ُِِس ٌّ ۡرَبَهثا 
َ
َه أ ِٓ ًۡ فَٱۡشتَۡظُِٓدواْ َنيَۡي ٌَِ نَِّصآنُِس ت َُِ ٱىَۡفَِٰدَظَث 

ۡ
َِِٰت يَأ  َوٱله

ت َُِ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
شباع المتصل، ومعو العتقي.يَأ  ، وا 

 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى التحقيق -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة ميم الجمع،  -4
 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانأبو عون عمى سك -5

 َُِٓدواْ ف َه َشبِيٗلا فَإِن َط ُٓ َ ُ ل ۡو ََيَۡهَو ٱَّلله
َ
ُٔۡت أ ٍَ ۡ َه ٱل ُٓ َٰ َٔفهى َٰ َحَخ َه ِِف ٱۡۡلُُئِت َخِته ُْ ۡمِصُهٔ

َ
  ٯأ

سماعيل بضم الباء في  البيان: سماعيل بكسر الباء.ابلُُيَتَِقرأ اإلمام ورش وا   ، وقرأ قالون وا 

 وأبو الزعراء.ومعو العتقي  ،والتقميل ،ٱۡۡلُُئتِ ضم الباء في و  التقميل، األزرق عمى -1
 .وابن فرح األصبيانياألزرق عمى الفتح، ومعو  -2
 والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق. ،َتَِيَُابلَِالمروزي عمى كسر الباء في  -3
 ومعو القاضي وابن سعدان. وفويق القصر في المتصل، أبو عون عمى التقميل، وكسر الباء، -4

 َف ًۡ ٌُِِس ا  َٓ ِ حَِحَِٰ
ۡ
اِن يَأ َ ۖۡ َوٱذله ا ٍَ ُْ  ـَٔاُذو

ااألزرق عمى اإلبدال في  -1 َٓ ِ حَِحَِٰ
ۡ
شباع المد، و يَأ  وحده. ،البدل في ا 
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 .األصبياني عمى اإلبدال، وقصر البدل، ومعو العتقي -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع -4

 َۡغي
َ
ه فَإِن حَاةَا َوأ ٓ ا ٍَ ُٓ ِۡ ٔاْ َخ ۡنرُِؽ

َ
 َدا فَأ

ۡغيََدافي األزرق عمى تغميظ الالم  -1
َ
 .، ومعو العتقيَوأ

 األصبياني عمى ترك التغميظ، ومعو الكل. -2

 ا ًٍ اةاا رهِخي ٔه َ ََكَن حَ  ٰإِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ًٍ اةاا رهِخي ٔه  ، وحده.حَ

 َْوَلَٰٓهَِم ح
ُ
ٌَِ كَرِيٖب فَأ ًه َحخُٔبَُٔن  َٔٓء ِِبََهَٰيَثٖ ُث ئَُن ٱلصُّ ٍَ ََ َحۡه ي ِ ِ لزِله َبُث لََعَ ٱَّلله ۡٔ ا ٱتله ٍَ ه إِجه ًۡ ِٓ ُ َنيَۡي  ُخُٔب ٱَّلله

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .روزي عمى توسط المتصل، وحدهالم -3

 ا َوََك ٍا ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي  ٱَن ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

ُٔۡت كَاَل إَِّنِ ُتۡتُج ٱ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُْ َخَد
َ
َٰٓ إَِذا َخََضَ أ ّيِـَٔاِت َخِته ئَُن ٱلصه ٍَ ََ َحۡه ِي َبُث لزِله ۡٔ ََ َوىَۡحَصِج ٱتله ِي ََ َوَٗل ٱذله ىَٰٔۡـ

ًۡ نُ  ُْ ٔحَُٔن َو ٍُ ۚٗ َح اٌر  فه

ََ قرأ اإلمام ورش وابن فرح بالنقل في  البيان:  .ٱۡىَٰٔـ

ََ األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل في  -1 يِّئ اتَِ البدل مع )تشق( فيو ، ٱۡىَٰٔـ  ،السَّ
 ََ  .، ومعو العتقي عمى قصر البدلٱۡىَٰٔـ
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 وحده.، والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ميم، وحده.ابن فرح عمى النقل، وصمة ال -3
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،وزي عمى قصر المنفصل، وترك النقلالمر  -4
 .ابن إسحاقالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -6

 ا ٍا حِل
َ
ًۡ َنَذاةًا أ ُٓ َ ۡخخَۡدَُا ل

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
  ٲأ

ٍا ، والنقل في األزرق عمى إشباع المتصل -1 حِل
َ
 ، ومعو العتقي.اَنَذاةًا أ

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. وسكون الميم، أبو عون عمى ترك النقل، -3
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -5

 َٔاْ َٗل ََيِوُّ ى ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ
َ
د ۖۡ َيَٰٓ ا ْا ٔاْ ٱىجَِّصآَء َنۡر ن حَرِذُ

َ
ًۡ أ  ُس

شباع الصمةالبدل ، و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل -1 شباع المتصل، وا  ، ومعو ، وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون  -2
 وأىل الصمة.

 .ن ميم الجمع، وتوسط المتصل، وحدهو المروزي عمى قصر المنفصل، وسك -3
 .القاضي عمى سكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -4
 والمتصل، وحده. المروزي عمى توسط المنفصل -5

 ِۚ َتّحَِِثٖ ٌُّ ت َُِ ةَِفَِٰدَظثٖ 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َه إِٗله ُْ ٔ ٍُ آ َءاحَۡحُخ ٌَ ٔاْ ةَِتۡهِؼ  ُت َْ َه تِلَۡذ ُْ  َوَٗل َتۡهُؾئُ

ت َُِ البدل، واإلبدال في  اع المنفصل، و)تشق( فيمى إشباألزرق ع -1
ۡ
، ومعو العتقي عمى يَأ

 .قصر البدل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
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 .، ومعو الباقوناليمز تحقيقالمروزي عمى القصر، و  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِۚۡهُروِف ٍَ ۡ َه ةِٱل ُْ و  وشََلُِشُ

َه رقيق الراء في األزرق عمى ت -1 ُْ و  .، ومعو العتقيوشََلُِشُ
 ، ومعو الباقون.عمى تفخيم الراء األصبياني -2

 ا ا َنررِيا ُ ذِيِّ َخرۡيا ا َوَيۡجَهَو ٱَّلله ٔاْ َطۡيـٔا ُْ ن حَۡسَر
َ
َه َذَهََسَٰٓ أ ُْ ٔ ٍُ ُخ ْۡ   ٳفَإِن َنرِ

شباع المنفصل، والتوسطَذَهََسَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1 افي  إلشباعثم ا ، وا  ، َطۡيـٔا
اوترقيق الراء في  ا َنررِيا  ، وحده.َخرۡيا

 .، وحدهالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز -2
 .وحده وما سبق لو، ،األزرق عمى الفتح -3
وجو والجمال وابن إسحاق وابن األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو المروزي في  -4

 .فرح
 .لفتح، وحدهمروزي عمى توسط المنفصل، واال -5
 ومعو الباقون.وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل،  -6

 ٗۚ ُّ َطۡيـًٔا ِۡ ٌِ ُخُذواْ 
ۡ
ا فََٗل حَأ َه كَِِفارا ُٓ َٰ ًۡ إِۡخَدى ََكَن َزۡوٖج َوَءاحَحۡخُ ٌه ًُ ٱۡشتِۡتَداَل َزۡوٖج  َردتُّ

َ
  ِإَوۡن أ

ًُ األزرق عمى النقل في  -1 َردتُّ
َ
شباع  في تشق((، وِإَوۡن أ الصمة، والتقميل في البدل، وا 

 َه ُٓ َٰ ْ ، واإلبدال في إِۡخَدى ُخُذوا
ۡ
 ، وحده.َطۡيـًٔا ثم إشباع ، وتوسطحَأ

شباع الصمة، والتقميل، والنقل، -2  .وترك المد في المين الميموز، وحده العتقي عمى النقل، وا 
ًُ األزرق عمى النقل في  -3 َردتُّ

َ
شباع الصمة في و)تشق(، ِإَوۡن أ في  تح، والفالبدل، وا 

 َه ُٓ َٰ ْ ، واإلبدال في إِۡخَدى ُخُذوا
ۡ
 ، وحده.َطۡيـًٔا ثم إشباع ، وتوسطحَأ

 ، واإلبدال، وحده.، والفتحاألصبياني عمى النقل، وقصر الصمة -4
 ، وحده.، والفتحالمروزي عمى سكون ميم الجمع -5
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 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون ميم الجمع، والتقميل -6
 .الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرحمى صمة ميم الجمع، و الجمال ع -7
 وحده. والتقميل، أبو عون عمى الصمة، -8

 ا ِا تِح ٌُّ ا  ٍا ا ِإَوذۡ ِا َتَٰ ۡٓ ۥ ُب ُّ ُخُذوَُ
ۡ
حَأ

َ
  ٴخ

ُّۥاألزرق عمى اإلبدال في  -1 ُخُذوَُ
ۡ
حَأ

َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.خ

 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 َا َوَكۡيَف ح ِيَثًَٰلا َغيِيلا ٌّ ٌُِِسً  َخۡذَن 
َ
ًۡ إََِلَٰ َبۡهٖؼ َوأ فََۡضَٰ َبۡهُؾُس

َ
ۥ َوكَۡد أ ُّ ُخُذوَُ

ۡ
  ٵأ

ۥاألزرق عمى اإلبدال في  -1 ُّ ُخُذوَُ
ۡ
ۡفََضَٰ ، والنقل في حَأ

َ
ۡفََضَٰ ، والتقميل في َوكَۡد أ

َ
، أ

شباع الصمة في  ًۡ إََِلَٰ وا   .، ومعو العتقيَبۡهُؾُس
 .، وما سبق لو، وحدهحاألزرق عمى الفت -2
 عمى الفتح، وعمى قصر الصمة، وحده.عمى اإلبدال، و األصبياني  -3
 .، وحده، والفتحروزي عمى التحقيق، وترك النقلالم -4
 .، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن فرحالجمال عمى الفتح -5
اعمى الفتح، والصمة، واإلخفاء في  ابن إسحاق -6 ِيَثًَٰلا َغيِيلا ٌّ.وحده ، 
 ، وحده.، والصمةلتقميلأبو عون عمى ا -7
 ، ومعو ابن سعدان وابو الزعراء.ي عمى التقميل، وسكون ميم الجمعالقاض -8

 ٗۚا كَۡد َشيََف ٌَ ََ ٱىّجَِصآءِ إِٗله  ِ ٌّ ا ََُسَح َءاةَآؤُُزً  ٌَ ٔاْ   َوَٗل حَِِهُد

َقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في البيان:  اءَِإِّلَّ ، ولألزرق وجو الن ّس 
 اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين تسييل اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  األزرق عمى )تشق( في -1 ، ٱىجَِّصآءِ إِٗله البدل، وا 
 .ومعو العتقي عمى قصر البدل

ٓ األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع في  -2  وحده. ،ءِ إِٗله ٱىجَِّصا
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 ، وحده.، وتسييل اليمزة الثانيةاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -3
 .ع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء، وسكون ميم الجمالقاضي عمى تسييل اليمزة األولى -4
  .، وتسييل اليمزة األولى، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل، وسكون ميم الجمع -5
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.وتسييل اليمزة األولىالميم، عمى صمة  الحمواني -6
 .وحدهعمى تسييل اليمزة الثانية كورش،  الحمواني -7

 ۡلخاا وََشآَء َشبِيًٗل ٌَ َِٰدَظثا َو ۥ ََكَن َف ُّ   ٶإُِه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 وزي عمى توسط المتصل، وحده.المر  -3

 َِاُت ِخ َوَب
َ
َِاُت ٱۡۡل ًۡ َوَب ًۡ َوَخََٰلَُٰخُس َٰخُُس ًۡ وََنمه َٰحُُس َخَن

َ
ًۡ َوأ َِاحُُس ًۡ َوَب َهَُٰخُس ٌه ًۡ أُ ۡج َنيَۡيُس ٌَ ُخّرِ

 ٓ َهَُٰج نَِصا ٌه َضََٰهثِ َوأُ ََ ٱلره ِ ٌّ َٰحُُسً  َخَن
َ
ًۡ َوأ َُِس ۡرَؽۡه

َ
َِِٰتٓ أ ًُ ٱله َهَٰخُُس ٌه ۡخِج َوأُ

ُ
َِِٰت ِِف ٱۡۡل ًُ ٱله هِتُُس ًۡ َوَرَبَٰٓ نُِس

ًۡ وَ  َِاَح َنيَۡيُس َه فََٗل ُج ِٓ ِ ٔاْ َدَخۡيُخً ة ًۡ حَُسُُٔ َه فَإِن ىه ِٓ ِ َِِٰت َدَخۡيُخً ة ًُ ٱله َِ نَِّصآنُِس ٌّ َخَلَٰٓهُِو ُخُجٔرُِكً 
ۡخخَ ُِۡ 

ُ
ٔاْ َب َُۡ ٱۡۡل ُه ٍَ ن ََتۡ

َ
ًۡ َوأ ۡغَلَٰتُِس

َ
َۡ أ ٌِ ََ ِي ًُ ٱذله َِآنُِس ۡب

َ
ا كَۡد َشيََفه  خ ٌَ  إِٗله 

ًۡ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 َهَُٰخُس ٌه ًۡ أُ خِ ، والنقل في َنيَۡيُس
َ
ۡخِج  ،ٱۡۡل

ُ
َۡ  ،ٱۡۡل ٌِ

 ًۡ ۡغَلَٰتُِس
َ
ۡخَخ ُِۡ  ،أ

ُ
شباع المتصل، ٱۡۡل شباع المنفصل، وا   .وتغميظ الالم، ومعو العتقي، وا 

ق القصر في المتصل، والغنة صل، وفوي، وقصر المنفالصمة، والنقلاألصبياني عمى قصر  -2
ًۡ في   .وحدهوترك التغميظ، ، فَإِن ىه

ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 َهَٰخُُس ٌه ًۡ أُ ََ  ،َنيَۡيُس ِ ٌّ َٰحُُسً  َخَن
َ
 ،ََِوأ ٌّ وترك ، ُخُجٔرُِكً 

 وحده.النقل، وترك الغنة، 
 .، ومعو ابن فرحالجمال عمى صمة ميم الجمع -4
ًۡ والغنة في ابن إسحاق عمى الصمة،  -5  وحده.، فَإِن ىه
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
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 .ن وأبو الزعراءومعو ابن سعدا وفويق القصر في المتصل، القاضي عمى سكون ميم الجمع، -8

 ا ٍا ا رهِخي َ ََكَن َدُفٔرا   ٷإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ٍا ا رهِخي  ، وحده.َدُفٔرا

 ۡۖ ًۡ ُُِس يَۡمَٰ
َ
ا َميََهۡج خ ٌَ ََ ٱىّجَِصآءِ إِٗله  ۡدَػَجَُٰج ٌِ ٍُ ۡ  ۞َوٱل

َقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في البيان:  اءَِإِّلَّ ، ولألزرق وجو الن ّس 
 اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين تسييل اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المتصل.

َميََهۡج ، والنقل في ٱىّجَِصآءِ إِٗله ، وتسييل اليمزة الثانية في األزرق عمى إشباع المتصل -1
 ًۡ ُُِس يَۡمَٰ

َ
 ، ومعو العتقي.خ

 .وحده ،ٱىجَِّصآءِ إِٗله األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع في  -2
 ، والنقل، وحده.، وتسييل اليمزة الثانيةاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -3
 الحمواني بترك النقل، وبتسييل الثانية كاألصبياني، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وتسييل اليمزة األولى، وحده. -5
 .باقونالومعو عمى تسييل اليمزة األولى، ، و عمى فويق القصر في المتصل الحمواني -6

 ٗۚ ًۡ ِ َنيَۡيُس  نَِتََٰب ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِخوه
ُ
َٰفِِد َُۚٗ  َوأ َٰ ٌُ ِۡػِ َُِ َدرۡيَ  َٰىُِسً ُّمُّ َن ٌۡ ٔاْ ةِأَ ن حَۡبَخُغ

َ
ًۡ أ َٰىُِس ا َوَرآَء َذ ٌه  ىَُسً 

قرأ نافع عمى قراءة  البيان:
َوَ 
 
 بفتح اليمزة والحاء. لََّحَ أ

شباع إشباع المتصلاألزرق عمى  -1 نالصمة في ، وا 
َ
ًۡ أ َٰىُِس ، َدرۡيَ ، وترقيق الراء في َذ

 .ومعو العتقي
 .وحده وتفخيم الراء، ،، وقصر الصمةصبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
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 .عدا المروزي، ومعو أىل اإلسكان القاضي عمى سكون ميم الجمع -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة.المتصل، وفويق القصر في ، الحمواني عمى الصمة -5

 ٗۚ َه فَرِيَؾثا ُْ ُجَٔر
ُ
َه أ ُْ َه فَـَٔاحُٔ ُٓ ِۡ ٌِ َخۡهُخً ةِِّۦ  ٍۡ ا ٱۡشَخ ٍَ  َذ

 األزرق عمى توسط البدل ثم إشباعو، وحده. -1
 ، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى قصر البدل -2
 .ل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أى -3

 َِاَح ِۚ َوَٗل ُج َۢ َبۡهِد ٱىَۡفرِيَؾثِ ٌِ ََٰؽۡيُخً ةِِّۦ  ا حََس ٍَ ًۡ ذِي  َنيَۡيُس

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ا ٍا ا َخِهي ًٍ َ ََكَن َنيِي   ٸإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َن ي
َ
ًٗل أ ۡٔ ـَ  ًۡ ٌُِِس ًۡ يَۡصَخِفۡم  َ ىه ٌَ َِ َو ٌّ ُُسً  يَۡمَِٰ

َ
ا َميََهۡج خ ٌه  ٍَِ ٌَِجَِٰج فَ ۡؤ ٍُ ۡ ۡدَػَجَِٰج ٱل ٍُ ۡ  ِِهَح ٱل

ٌَِجَِٰجِۚ  ۡؤ ٍُ ۡ ًُ ٱل  َذَخَحَٰخُِس

ناألزرق عمى النقل في  -1
َ
ًٗل أ ۡٔ ـَ

 ،ًُُِس يَۡمَٰ
َ
ٌَِجَٰجِ ، واإلبدال في َميََهۡج خ ۡؤ ٍُ ۡ ، ومعو ٱل

 .العتقي
 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكان، ، وسكون الميم، والتحقيقالمروزي عمى ترك النقل -2
َِأبو عون عمى صمة  -3 ٌّ ُُسً  يَۡمَِٰ

َ
 .، وحدهخ

 .ى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرحالجمال عم -4
ًۡ عمى الغنة في  األصبياني -5 َ ىه ٌَ  ، والنقل، واإلبدال، وحده.َو
 ابن إسحاق عمى الغنة، والصمة، وحده. -6
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  ًُِِۚس ًُ بِإِيَمَِٰ ۡنيَ
َ
ُ أ  َوٱَّلله

 ، وحده.إشباع البدلعمى  األزرق -1
 عمى قصر البدل، ومعو الباقون. العتقي -2

 َِۚبۡهٖؼ َۢ ِ ٌّ  َبۡهُؾُسً 

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 ، ومعو أىل الصمة.الميم عمى صمة الحمواني -2

 ۡهُروِف ُُّمَۡػ ٍَ ۡ َه ةِٱل ُْ ُجَٔر
ُ
َه أ ُْ َه وََءاحُٔ ِٓ يِ ْۡ َ

َه بِإِۡذِن أ ُْ خهِخَزَِٰت فَٱُِسُدٔ ٌُ َٰفَِدَٰٖج َوَٗل  َٰ ٌُ َجٍَٰج َدرۡيَ 
ۡخَداٖنِۚ 

َ
 أ

 .، ومعو العتقي عمى قصر البدلَدرۡيَ ، وترقيق الراء في )تشق( في البدلاألزرق عمى  -1
 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونتفخيم الراء عمى األصبياني -2
 ، وحده.ُُّمَۡػَجٍَٰج َدرۡيَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3

 ٓٱىَۡهَذاِبِۚ فَإَِذا ََ ٌِ ۡدَػَجَِٰج  ٍُ ۡ ا لََعَ ٱل ٌَ َه ُِۡػُف  ِٓ َت َُۡ ةَِفَِٰدَظثٖ َذَهيَۡي
َ
َه فَإِۡن خ ۡخِػ

ُ
 أ

َت َُۡ األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقيفَإِۡن خ

 مى قصر المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني ع -2
 باقون.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو ال -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

 ٗۚ ًۡ ََِج ٌُِِس َۡ َخِِشَ ٱۡىَه ٍَ ِ َٰلَِم ل  َذ

 .ومعو الكل عدا ابن إسحاق، األزرق -1
َۡ َخِِشَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٍَ ِ  ، وحده.ل
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 ه ًۡ واْ َخرۡيٞ ىهُس ن حَۡػَِبُ
َ
  َوأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ٍۗ والغنة في  يم الراء،األصبياني عمى تفخ -2  ، ومعو ابن إسحاق.َخرۡيٞ ىهُس
 ومعو الباقون. المروزي بترك الغنة، -3

 ًٞ ُ َدُفٔرٞ رهِخي   ٹَوٱَّلله

 ، ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق -1
ًٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  .، وحدهَدُفٔرٞ رهِخي

 ُش ًۡ ِديَُس ۡٓ ًۡ َوَي َ ىَُس ُ حِلُب َُِّ ه يُرِيُد ٱَّلله ًۡ ًۡ َوَيُخَٔب َنيَۡيُس ََ ٌَِ َرۡتيُِس ِي  ََنَ ٱذله

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .جمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمةال -2

 ًٞ ًٌ َخِهي ُ َنيِي  ٺَوٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 يَته ََ ِي ًۡ َوُيرِيُد ٱذله ن َحُخَٔب َنيَۡيُس
َ
ُ يُرِيُد أ نَوٱَّلله

َ
َِٰت أ َن َٓ ا  تُِهَٔن ٱلظه ٍا ۡيًٗل َنِلي ٌَ ٔاْ  ٍِييُ  ٻحَ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2

 ٗۚ ًۡ ن ُُيَّفَِف َنُِس
َ
ُ أ   يُرِيُد ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َُ َؽهِيفا َٰ َٰ ن  ټوَُخيَِق ٱۡۡلِ

َُ  قل فياألزرق عمى الن -1 َٰ َٰ ن  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱۡۡلِ
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ن حَُسَٔن
َ
ٓ أ َُِسً ةِٱۡىَبَِٰفِو إِٗله َٰىَُسً ةَۡح َن ٌۡ ٔٓاْ أَ ُزيُ

ۡ
ٔاْ َٗل حَأ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د ۚٗ حَِخََٰرةً َيَٰٓ ًۡ ُِِس ٌّ  َنَ حََراٖض 

 .بالضم ة َارَ ِت َنافع  اإلمام قرأ البيان:

ْ ، واإلبدال في و)تشق( في البدلاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ٔٓا ُزيُ
ۡ
ومعو العتقي ، حَأ

 .عمى قصر البدل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 .المنفصل، والتحقيق، ومعو أىل اإلسكان المروزي عمى قصر -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 .سط المنفصل، وحدهالمروزي عمى تو  -5

 ٗۚ ًۡ ُُفَصُس
َ
ٔٓاْ أ  َوَٗل َتۡلُخيُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3

 ا ٍا ًۡ رَِخي َ ََكَن ةُِس   ٽإِنه ٱَّلله

 ىل اإلسكان.، ومعو أاألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

 ٗۚا ا فََصَٔۡف ُُۡػيِيِّ َُارا ٍا ُاا َوُكۡي َٰلَِم ُنۡدَنَٰ َ َحۡفَهۡو َذ ٌَ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَِصرًيا ِ َٰلَِم لََعَ ٱَّلله  پَوََكَن َذ

 ، ومعو العتقي.يَِصرًيااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
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 .، ومعو الباقونى تفخيم الراءعم األصبياني -2

  ًَوُُۡدِخۡيُس ًۡ ًۡ َشّيِـَٔاحُِس ُّ َُُسّفِۡر َنُِس ِۡ َن َخ ۡٔ َٓ ِۡ ا ُت ٌَ ٔاْ َنَتآنَِر  ۡدَخٗلا إِن ََتَۡخجُِت ا  ٌُّ ٍا   ٿَنرِي

دَۡنافع  اإلمام قرأ :البيان لَان   . بفتح الميم خ 

عمى قصر  ومعو العتقيدل، وترقيق الراء، و)تشق( في الباألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .البدل

 ومعو أىل اإلسكان وتفخيم الراء، وسكون الميم، ،األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 عدا المروزي.

ٌه أبو عون عمى الصمة في  -3  ، وحده.ۡدَخٗلا َوُُۡدِخۡيُسً 
 ، ومعو أىل الصمة.صمة الميمالجمال عمى  -4
 .حدهو  وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 َِۚبۡهٖؼ َٰ ًۡ لََعَ ُ ةِِّۦ َبۡهَؾُس َو ٱَّلله ا فَؾه ٌَ اْ  ۡٔ ِه ٍَ  َوَٗل َتَخ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ْۡۖ ٔا ا ٱۡزتََصُت ٍه  ّىِيرَِّجاِل َُِػيٞب ّمِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َولِيّجَِصآءِ َُِػيٞب ٗۚ ا ٱۡزتََصۡۡبَ ٍه  ّمِ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3
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 ٗۚٓفَۡؾيِِّۦ ٌَِ  َ ٔاْ ٱَّلله  وَۡشـَٔيُ

 .األزرق، ومعو الكل -1

ٍء َنيِي َ ََكَن ةُِسّوِ ََشۡ ا إِنه ٱَّلله  ڀٍا

ءٍ األزرق عمى توسط المين الميموز في  -1  .، وحدهثم إشباعو ََشۡ
 ، ومعو الباقون.في المين الميموز العتقي عمى ترك المد -2

 ٗۚۡكَرُبَٔن
َ
اِن َوٱۡۡل َٰدِلَ ا حََرَك ٱۡىَن ٍه ََِٰلَ ِم َن ٌَ َِا  ٖ َجَهۡي

 َوىُِكّ

ۡكَرُبٔنَ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ياني.، ومعو العتقي واألصبَوٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -2

 ََ ِي ۚٗ  َخَلَدۡت َوٱذله ًۡ ُٓ ًۡ َُِػيَت ُْ ًۡ فَـَٔاحُٔ ُُِس يَۡمَٰ
َ
 خ

 بألف بعد العين. ۡتَدَ ق َع َقرأ نافع  :البيان

ًۡ النقل في عمى األزرق  -1 ُُِس يَۡمَٰ
َ
ومعو العتقي واألصبياني ، و)تشق( في البدل، َخَلَدۡت خ

 .عمى قصر البدل
 لمروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان.ا -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

 ََكَن َ ِٓيًدا إِنه ٱَّلله ءٖ َط ِ ََشۡ
َٰ ُكّ  ځلََعَ

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز في  -1  .، وحدهثم إشباعو ََشۡ
 .لباقون، ومعو افي المين الميموز مى ترك المدالعتقي ع -2

 ٗۚ ًۡ ِٓ ِ َٰل َن ٌۡ َۡ أَ ٌِ ٔاْ  َُفُل
َ
آ أ ٍَ ِ َٰ َبۡهٖؼ َوب ًۡ لََعَ ُٓ ُ َبۡهَؾ َو ٱَّلله ا فَؾه ٍَ ِ َُٰمَٔن لََعَ ٱىّجَِصآءِ ة   ٱلرَِّجاُل كَنه

شباع المنفصلاألزرق عم -1 ًۡ ، والنقل في ى إشباع المتصل، وا  ِٓ ِ َٰل َن ٌۡ َۡ أَ ٌِومعو العتقي ،. 
 .، وحده، والنقلتصل، وقصر المنفصلالقصر في الم األصبياني عمى فويق -2
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 أبو عون بترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع -4
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -5
 ، وقصر المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط المتصل -6

 َِِتٌَٰج َحَٰف َِٰ َٰيَِدَُٰج َق ۚٗ فَٱىصه ُ ا َخفَِق ٱَّلله ٍَ ِ  َظَٰٞج ّىِۡيَغۡيِب ة

 .و الكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعاألزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َحَٰفَِظَٰٞج ّىِۡيَغۡيبِ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ۡۖ َه ُْ َؾاِجِم َوٱۡۡضُِبٔ ٍَ ۡ َه ِِف ٱل ُْ ُجُرو ْۡ َه َوٱ ُْ َه فَهُِلٔ ُْ َِِٰت ََتَافَُٔن نُُظَٔز  َوٱله

 .زرق، ومعو الكلاأل -1

 َه َشبِيًٗله ِٓ ٔاْ َنيَۡي ًۡ فََٗل َتۡتُغ َُِس ۡه ـَ  فَإِۡن أَ

ًۡ األزرق عمى النقل في  -1 َُِس ۡه ـَ  ، ومعو العتقي واألصبياني.فَإِۡن أَ
 ، ومعو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى ترك النقل -2
   .ل الصمة، ومعو أىالجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 َ ا إِنه ٱَّلله ا َنترِيا  ڂ ََكَن َنيِّيا

ااألزرق عمى ترقيق الراء في -1  ، ومعو العتقي.َنترِيا
 ، ومعو الباقون.عمى تفخيم الراء األصبياني -2

 ا آ إِن يُرِيَدآ إِۡغَلَٰدا َٓ يِ ْۡ َ
َۡ أ ِ ٌّ ا  ٍا يِِّۦ وََخَه ْۡ َ

َۡ أ ِ ٌّ ا  ٍا ٔاْ َخَه ا فَٱۡبَهُر ٍَ ِٓ ًۡ ِطَلاَق ةَۡحِِ َّٔذِ ِإَوۡن ِخۡفُخ ُ يُ ِق ٱَّلله
ه  ٓ ا ٍَ ُٓ َِ  ةَۡح

يِِّۦاألزرق عمى النقل في  -1 ْۡ َ
َۡ أ ِ ٌّ ، ٓ ا َٓ يِ ْۡ َ

َۡ أ ِ ٌّ شباع المنفصل، وتغميظ الالم في ، وا 
ا  .، ومعو العتقيإِۡغَلَٰدا

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
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 .، وحدهلمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصلا -3
 .، ومعو أىل اإلسكان، وقصر المنفصلعالمروزي عمى سكون ميم الجم -4
 .ابن فرحالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -5
ًۡ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6  ، والصمة، وحده.ِإَوۡن ِخۡفُخ

 ا ا َخترِيا ًٍ َ ََكَن َنيِي   ڃإِنه ٱَّلله

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.َخترِيا
 .عدا ابن إسحاق معو الباقون، و عمى تفخيم الراء األصبياني -2
اَنيِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ا َخترِيا ًٍ  ، وحده.ي

 ۡۖ ا ٔاْ ةِِّۦ َطۡيـٔا َ َوَٗل تُۡۡشُِك  ۞َوٱۡخُتُدواْ ٱَّلله

ااألزرق عمى توسط  -1  ثم اإلشباع، وحده. َطۡيـٔا
 ، ومعو الباقون.في المين الميموز العتقي عمى ترك المد -2

 ِإ َِ يۡ َٰدِلَ اِخِب َوبِٱۡىَن َِٰه ُِ َوٱۡۡلَارِ ذِي ٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱۡۡلَارِ ٱۡۡلُُِِب َوٱلػه َٰ ٍَ ۡ ا َوبِِذي ٱىُۡلۡرََبَٰ َوٱحۡلََتَََٰمَٰ َوٱل ِا َٰ َٰ ۡخ
ه  ًۡ ُُِس يَۡمَٰ

َ
ا َميََهۡج خ ٌَ بِيِو َو َِ ٱلصه  ةِٱۡۡلَۢنِب َوٱةۡ

في كممة  البيان:
اۡلَ  ، فعمى فتح ذات م الفتحالتقميل ث، فييا الوجيان ليوسف [36: النساء] ارَِو 

ي أىل ، أما باقَوٱۡۡلَارِ ، وعمى التقميل في ذات الياء الوجيين في َوٱۡۡلَارِ الوجيين في  ،الياء
 . التقميل فميم التقميل قوًًل واحًدا

َميََهۡج ، والنقل في َوٱۡۡلَارِ في  ، والتقميلٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱحۡلََتَََٰمَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
يۡ 
َ
ًۡ خ ُُِس  .، ومعو العتقيَمَٰ

 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وترك النقل -2
 ، والنقل، وحده.َوٱۡۡلَارِ في والفتح ، ٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱحۡلََتَََٰمَٰ األزرق عمى التقميل في  -3
َهۡج َميَ ، والنقل في َوٱۡۡلَارِ في  ، والتقميلٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱحۡلََتَََٰمَٰ األزرق عمى الفتح في  -4

يۡ 
َ
ًۡ خ ُُِس  .، وحدهَمَٰ
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َميََهۡج ، والنقل في َوٱۡۡلَارِ في  الفتحو ، ٱۡىُلۡرََبَٰ َوٱحۡلََتَََٰمَٰ األزرق عمى الفتح في  -5
يۡ 
َ
ًۡ خ ُُِس  .، ومعو األصبيانيَمَٰ

 .، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح، وترك النقلالمروزي عمى الفتح -6

 ََۡكَن ُم َ ٌَ َ َٗل َُيِبُّ    ڄخَاٗلا فَُخًٔرا إِنه ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 فَۡؾيِِّۦه ٌَِ ُ ًُ ٱَّلله ُٓ َٰ آ َءاحَى ٌَ َٔن  ٍُ ُمُروَن ٱجلهاَس ةِٱۡۡلُۡخِو َوَيۡسُخ
ۡ
ََ َحۡتَخئَُن َوَيأ ِي  ٱذله

ُمُرونَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
شباع المنفصل، و)تشق( فيَوَيأ ، والتقميل ثم الفتح البدل ، وا 

ًُ َءاحَ في  ُٓ َٰ  .، ومعو العتقي عمى قصر البدل والتقميلى
 ، وقصر المنفصل، وحده .لاألصبياني عمى اإلبدا -2
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، والتحقيق، -3
 .لمروزي عمى القصر، والفتح، ومعو أىل الفتحا -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

َنَذا ََ َٰفِرِي ۡخَخۡدَُا لِۡيَك
َ
ا َوأ ِا ِٓي   څةاا مُّ

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي  .العتقي، ومعو لِۡيَك
 .، ومعو أىل الفتحاألصبياني عمى الفتح -2

 ٍِِۗٔۡم ٱٓأۡلِخر ِ َوَٗل ةِٱحۡلَ َُِٔن ةِٱَّلله ٌِ ًۡ رِئَآَء ٱجلهاِس َوَٗل يُۡؤ ُٓ َ َٰل َن ٌۡ ََ يُِفُِلَٔن أَ ِي  َوٱذله

ُِٔنَ ل في األزرق عمى إشباع المتصل، واإلبدا -1 ٌِ شباع، و ٱٓأۡلِخرِ ، والنقل في يُۡؤ  في ا 
 وحده.، البدل

 .، وحدهولكن بقصر البدلعمى ما سبق ، العتقي  -2
 .، وحده، واإلبدال، والنقلالقصر في المتصلاألصبياني عمى فويق  -3
 .عدا المروزي وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانأبو عون عمى التحقيق، وترك النقل،  -4
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -5
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 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -6

 ا ِا ا فََصآَء كَرِي ِا َُ سَلُۥ كَرِي ۡيَطَٰ َِ ٱلظه َ يَُس ٌَ  چَو

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 حده.المروزي عمى توسط المتصل، و  -3

 ٗۚ ُ ًُ ٱَّلله ُٓ ا َرزََر ٍه ٔاْ مِ َُفُل
َ
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ َوأ ِ َوٱحۡلَ ٔاْ ةِٱَّلله ُِ ٌَ ٔۡ َءا َ ًۡ ل ِٓ اَذا َنيَۡي ٌَ  َو

ْ األزرق عمى النقل في  -1 ٔا ُِ ٌَ ٔۡ َءا َ ومعو ، ٱٓأۡلِخرِ البدل، والنقل في  ، وعمى )تشق( فيل
 .عمى قصر البدل العتقي واألصبياني

 ، ومعو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمعقلالمروزي عمى ترك الن -2
 .ى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمةالجمال عم -3

 ا ًٍ ًۡ َنيِي ِٓ ِ ُ ة  ڇَوََكَن ٱَّلله

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ِٖۖة ًُ ٌِۡرَلاَل َذره َ َٗل َحۡليِ  إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا  َخَصَِثا ِإَون حَُم ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
ُّ أ ُۡ ُ ٌَِ دله ا َويُۡؤِت  َٓ   ڈيَُضَٰهِۡف

نافع  اإلمام قرأ البيان:
 .بالرفع ة َيَ سَ حَ 

 ، ومعو العتقي.يُۡؤتِ األزرق عمى اإلبدال في  -1
ُّ عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 ُۡ ُ  .، وحدهٌَِ دله
 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونتحقيقعمى الالمروزي  -3
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ُّ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ُۡ ُ  .، وحدهٌَِ دله

 ا ِٓيدا ُؤَٗلٓءِ َط َٰ َهَٰٓ َِا ةَِم لََعَ ِٓيٖد وَِجۡئ ِۭ بَِظ ث ٌه ِ أُ
ٌَِ ُكّ َِا    ډفََهۡيَف إَِذا ِجۡئ

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي. وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا عمى قصر المنفصل، األصبياني -2
 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي  -3
 .، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -4

 ۡٔ َ اْ ٱلرهُشَٔل ل ُٔ ََ َزَفُرواْ وََنَػ ِي َٔدُّ ٱذله هِٖذ يَ ٌَ ۡٔ ىَٰ يَ ٔه َ خَ  تَُص َٔن ٱَّلله ٍُ ۡرُض َوَٗل يَۡسُخ
َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ِ   ڊِديراا ة

ََّىقرأ اإلمام نافع بفتح التاء، وتشديد والسين في  البيان:  ت سَّ

 ومعو العتقي. والنقل، ،التقميلاألزرق عمى  -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، ومعو األصبياني. -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -4

 ُا َتُلٔلَُٔن َوَٗل ج ٌَ ٔاْ  ٍُ َٰ َتۡهيَ ََٰرىَٰ َخِته ًۡ ُشَك ُُخ
َ
ةَ َوأ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلػه ٔاْ َٗل َتۡلَربُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د  ًُِتا إِٗله شَلةِرِي َيَٰٓ

 ْٗۚ ٔا َٰ َتۡغتَِصيُ  َشبِيٍو َخِته

ةَ البدل، وتغميظ الالم في  ، و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل -1 َٰٔ يَ والتقميل في  ،ٱلػه
 َََٰٰرى ًُِتا إِٗله ، والنقل في ُشَك  .ومعو العتقي عمى قصر البدل، ُج

 .، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل -2
 والفتح، وحده.، وسكون ميم الجمع،  ، وترك النقلالمروزي عمى القصر -3
ََٰرىَٰ ، والتقميل في أبو عون عمى سكون الميم -4 وأبو  ومعو القاضي وابن سعدان، ُشَك

 الزعراء.
 الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
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 ََِت ًۡ ًُ ٱىّجَِصآَء فَيَ ۡصُخ ٍَ ۡو َلَٰ
َ
ََ ٱىَۡغآنِِؿ أ ِ ٌّ ُِِسً  ٌّ َخٞد 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
َٰ َشَفٍر أ ۡو لََعَ

َ
ۡرََضَٰٓ أ ٌه آءا ِإَون ُنُِخً  ٌَ  ُدواْ 

ٔاْ  ٍُ ٍه ه َذَخَي ًۡ يِۡديُس
َ
ًۡ َوخ ُِْٔس ُُٔج ِ ٔاْ ة ّيِتاا فَٱۡمَصُد ـَ ا   َغهِيدا

َخدٞ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق َجآَء أ

 وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين إسقاط اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.

ۡرََضَٰٓ تقميل في األزرق عمى ال -1 ٌه
شباع المنفصل وۡ ، والنقل في ، وا 

َ
شباع َشَفٍر أ ، وا 

َخدٞ ، وتسييل اليمزة الثانية في المتصل
َ
 ، ومعو العتقي. َجآَء أ

 .، وحده)يعامل معاممة البدل( قصر المد توسط ثم إشباع ثم األزرق عمى وجو اإلبدال مع -2
ۡرََضَٰٓ في  الفتحاألزرق عمى  -3 ٌه

 شباع وۡ ، والنقل في المنفصل، وا 
َ
شباع المتصلَشَفٍر أ ، ، وا 

َخدٞ وتسييل اليمزة الثانية في 
َ
 . وحده، َجآَء أ

، )يعامل معاممة البدل( قصر المد توسط ثم إشباع ثم وجو اإلبدال معو  الفتح، األزرق عمى -4
 .وحده

 .، وتسييل اليمزة الثانية، وحدهوالنقل األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، -5
سقاط اليمزة األولى من ، والقصرالمروزي عمى الفتح -6 َخدٞ ، وترك النقل، وا 

َ
، مع َجآَء أ

 ، وحده.، وتوسط المتصل، وسكون ميم الجمعالقصر فيو من قبيل المد المنفصل
 وحده. وما سبق لو، المروزي عمى توسط المنفصل، -7
سقاط اليمزة األولى فالقاضي عمى سكون ميم الجمع -8 َخدٞ ي ، والتقميل وا 

َ
القصر،  ، معَجآَء أ

 .وحده
ۡرََضَٰٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -9  ، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ  ،ٌه

سقاط اليمزة األولى في  -11 َخدٞ الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع، وا 
َ
، القصر مع َجآَء أ

 .وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح
 .، وحده، كورشالثانية عمى تسييل اليمزةالجمال  -11
ۡرََضَٰٓ أبو عون عمى الصمة في  -12 ٌه ََ  ،ُنُِخً  ِ ٌّ ُِِسً  ٌّ، .والتقميل، وحده 
 .، وحدهعمى تسييل اليمزة الثانية، كورش أبو عون -13
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 ًّٔا َدُفًٔرا َ ََكَن َخُف   ڋإِنه ٱَّلله

 .ابن إسحاقاألزرق، ومعو الكل عدا  -1
ا ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ًّٔ  ، وحده.َدُفًٔراَخُف

 بِيَو ٔاْ ٱلصه ن حَِؾيُّ
َ
َلَٰيََث َوُيرِيُدوَن أ وَن ٱلؾه ََ ٱۡىِهَتَِٰب يَۡظََتُ ِ ٌّ ا  ٔاْ َُِػيتا وحُ

ُ
ََ أ ِي ًۡ حََر إََِل ٱذله َ ل

َ
  ڌ خ

 األزرق عمى توسط البدل، ثم إشباعو، وحده. -1
 األزرق عمى قصر البدل، ومعو الباقون. -2

 ٓ ۡنَدا
َ
ًُ ةِأ ۡنيَ

َ
ُ أ ۚٗ َوٱَّلله ًۡ  نُِس

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َوحِلّاا ِ ا  َوَكََفَٰ ةِٱَّلله ِ َُِػريا   ڍَوَكََفَٰ ةِٱَّلله

اَُ ، وترقيق الراء في َوَكََف األزرق عمى التقميل في  -1  .، ومعو العتقيِػريا
 ، وتفخيم الراء، ومعو من بقي أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -2
ا، وترقيق الراء في األزرق عمى الفتح -3  .، وحدهَُِػريا
 .ومعو الباقون، األصبياني عمى الفتح -4

 َِ ٍِۡه َٔاِؽهِِّۦ َوَيُلٔلَُٔن َش ٌه ًَ َنَ  اُدواْ َُيَّرِفَُٔن ٱۡىَُكِ َْ  ََ ِي ََ ٱذله ِ َِا حَلهۢا ٌّ ٖم َوَرَِٰن ٍَ ۡم َدرۡيَ ُمۡص ٍَ َِا َوٱۡش ا وََنَػۡي
 ِۚ َِ ا ِِف ٱدّلِي ِا ۡه ـَ ًۡ َو ِٓ ِ لِۡصجَخ

َ
 ةِد

 ، ومعو العتقي.َدرۡيَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 .، ومعو أىل اإلسكاناألصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون ميم الجمع -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3
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 ًُ ُٓ َِ كََۡٔم َوَلَِٰسَ ىهَه
َ
ًۡ َوأ ُٓ ه ا ل ۡم َوٱُُلۡرَُا ىَََكَن َخرۡيا ٍَ َِا َوٱۡش ۡه ـَ َِا َوأَ ۡه ٍِ ٔاْ َش ُ ًۡ كَال ُٓ جه

َ
ٔۡ خ َ ًۡ فََٗل  َول ُ ةُِسۡفرِِْ ٱَّلله

َُِٔن إِٗله كَيِيٗلا  ٌِ   ڎيُۡؤ

ًۡ األزرق عمى النقل في  -1 ُٓ جه
َ
ٔۡ خ َ اوترقيق الراء في ، َول ُِٔنَ اإلبدال في و ، َخرۡيا ٌِ ، ومعو يُۡؤ

 .العتقي
ًۡ األصبياني عمى النقل، واإلبدال، والغنة في  -2 ُٓ ه ا ل ًُ  ،َخرۡيا ُٓ َِ  ، وحده.َوَلَِٰسَ ىهَه
 .الجمع، ومعو أىل اإلسكان ، وسكون ميم، والتحقيقالمروزي عمى ترك النقل -3
 ، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق.الجمال عمى صمة ميم الجمع -4
ًۡ عمى الغنة في و  عمى صمة الميم، إسحاق ابن -5 ُٓ ه ا ل ًُ  ،َخرۡيا ُٓ َِ  ، وحده.َوَلَِٰسَ ىهَه

 ٍَُِس و ۡف ن جه
َ
َِ َرۡتِو أ ٌّ َهُسً  ٌَ ا  ٍَ ِ ّ ا ل كا جۡلَا ُمَػّدِ ا َُزه ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ٌِ ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب َءا وحُ

ُ
ََ أ ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د ا َيَٰٓ َْ ا َذََنُده ْا  ُجٔ

 
َ
آ أ َْ ۡدةَارِ

َ
َٰٓ أ ۡتِجِۚ لََعَ ۡغَدََٰب ٱلصه

َ
ِهآ أ ا ىََه ٍَ ًۡ َن ُٓ َِ  ۡو َُۡيَه

آ البدل، والتقميل في  ، و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل -1 َْ ۡدةَارِ
َ
، ومعو العتقي عمى أ

 .قصر البدل
اوالغنة في ، والفتح، وسكون ميم الجمع، األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ٍَ ِ ّ ا ل كا ، ُمَػّدِ

 وحده.
 .الغنة، وصمة الميم، وحده ابن إسحاق عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، وحده. -4
ٓ ، والتقميل في القاضي عمى سكون ميم الجمع -5 ا َْ ۡدةَارِ

َ
 .ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء، أ

 ، ومعو ابن فرح.ة الميم، والفتحالجمال عمى صم -6
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -7 ٌّ َهُسً  ٌَ

،وحده. ، والتقميل 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

 ۡفُهًٔٗل ٌَ  ِ ۡمُر ٱَّلله
َ
  ڏَوََكَن أ

 ، ومعو الكل.زرقاأل -1
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 ٗۚ َ يََظآُء ٍَ ِ َٰلَِم ل ا ُدوَن َذ ٌَ َك ةِِّۦ َوَيۡغفُِر  ن يُۡۡشَ
َ
َ َٗل َحۡغفُِر أ  إِنه ٱَّلله

شباع المتصلَويَۡغفِرُ َ،َحۡغفُِر األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.، وا 
 .يم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى تفخ -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 ا ًٍ ا َنِلي ًٍ ِ َذَلِد ٱۡذََتَىَٰٓ إِۡث َ يُۡۡشِۡك ةِٱَّلله ٌَ   ڐَو

 .، ومعو العتقيٱۡذََتَىَٰٓ األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل في  -1
و، والجمال وابن إسحاق ، وقصر المنفصل، ومعو المروزي في وجصبياني عمى الفتحاأل -2

 .وابن فرح
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3
 ومعو الباقون. وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل، -4

 ًِۚ ُٓ ُُفَص
َ
َٔن أ ََ يَُزكُّ ِي ًۡ حََر إََِل ٱذله َ ل

َ
 خ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِيَُزّك ُ َٔن فَخِيًٗل ةَِو ٱَّلله ٍُ َ يََظآُء َوَٗل ُحۡليَ ٌَ   ڑ 

 وتغميظ الالم، وحده.، األزرق عمى إشباع المتصل -1
 .الالم، وحده ترك تغميظعمى  العتقي -2
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِ وَن لََعَ ٱَّلله   ٱىَۡهِذَبۖۡ ٱُُلۡر َنۡيَف َحۡفََتُ

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ًِا تِح ٌُّ ا  ٍا   ڒَوَكََفَٰ ةِِّۦٓ إِذۡ

شباع المنفصل، ومعو العتقيَوَكََفَٰ األزرق عمى التقميل في  -1  .، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 .، وحدهشباع المنفصل، وا  َوَكََفَٰ األزرق عمى الفتح في  -3
 .المروزي ومعو الباقون بخمف عنوقصر منفصل،  األصبياني عمى الفتح، -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -5

 ََ ِي َُٰغِٔت َويَُلٔلَُٔن لزِله ۡتِج َوٱىطه َُِٔن ةِٱۡۡلِ ٌِ ََ ٱۡىِهَتَِٰب يُۡؤ ِ ٌّ ا  ٔاْ َُِػيتا وحُ
ُ
ََ أ ِي ًۡ حََر إََِل ٱذله َ ل

َ
َزَفُرواْ خ

ٔاْ َشبِيًٗل َهَٰٓؤُ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ََ ٱذله ٌِ َدىَٰ  ْۡ َ
  ړَٗلٓءِ أ

َدىَٰ قرأ اإلمام نافع موضع  البيان: ْۡ َ
ُؤَٗلٓءِ أ  ، كسائر من غير اليمز.إبدال اليمزة الثانية ياءب َهَٰٓ

ْ األول  البدل األزرق عمى )تشق( في -1 ٔا وحُ
ُ
ُِٔنَ ، واإلبدال في أ ٌِ شباع المنفصل  ،يُۡؤ وا 

بدوالمتصل َدىَٰ في ياء اليمزة الثانية  ال، وا  ْۡ َ
ُؤَٗلٓءِ أ )قشت( في البدل ثم  والتقميل، ،َهَٰٓ

ْ الثاني  ٔا ُِ ٌَ  .، ومعو العتقي عمى قصر البدلَءا
 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
 .، واإلبدال، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -3
 ، وحده.سط المنفصل والمتصلوتو ، المروزي عمى تحقيق اليمز -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
ابن إسحاق وابن ومعو  والفتح ،المنفصل، وفويق القصر في المتصلعمى قصر  الجمال -6

 .فرح
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

 ۡۖ ُ ًُ ٱَّلله ُٓ َِ ََ ىََه ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱذله
ُ
 أ

 صل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المت -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3
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 فَيََ ََتَِد سَلُۥ َُِػرًيا ُ َِ ٱَّلله َ يَۡيَه ٌَ   ڔَو

 .، ومعو العتقي َُِػرًيااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 األصبياني عمى التفخيم، ومعو الباقون. -2

 ا ٗله يُۡؤحَُٔن ٱجلهاَس َُلِرًيا ۡيِم فَإِذا ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ًۡ َُِػيٞب  ُٓ َ ۡم ل
َ
 ڕأ

 ، ومعو العتقي.َُلرًِيا، وترقيق الراء في يُۡؤحُٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، والتفخيم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.، والتحقيقالمروزي عمى سكون ميم الجمع -2
ا ٗله ة في األصبياني عمى الغن -3  .، وحده، واإلبدالفَإِذا
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو ابن فرح -4
ا ٗله  ابن إسحاق عمى الغنة في -5  .، وحدهفَإِذا

  ۡفَۡؾيِِّۖۦ ٌَِ  ُ ًُ ٱَّلله ُٓ َٰ آ َءاحَى ٌَ  َٰ ۡم ََيُۡصُدوَن ٱجلهاَس لََعَ
َ
 أ

ًُ ثم الفتح في  األزرق إشباع المنفصل، وتوسط البدل، والتقميل -1 ُٓ َٰ  ، وحده.َءاحَى
شباعاألزرق إشباع المنفصل -2 ًُ ثم الفتح في  البدل، والتقميل ، وا  ُٓ َٰ  ، وحده.َءاحَى
ًُ ثم الفتح في  البدل، والتقميل ، وقصراألزرق إشباع المنفصل -3 ُٓ َٰ ، ومعو العتقي عمى َءاحَى

 .التقميل
بن إسحاق وابن ، وقصر المنفصل، ومعو المروزي بخمف والجمال وااألصبياني عمى الفتح -4

 فرح.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -6

 ا ٍا يًَۡك َنِلي ٌُّ  ً ُٓ َث َوَءاَتۡيَجَٰ ٍَ ًَ ٱۡىِهَتََٰب َوٱۡۡلِۡه ِي َْٰ َِآ َءاَل إِةَۡس   ږَذَلۡد َءاحَۡح

ٓ َذلَ األزرق عمى النقل في  -1 َِا شبالبدل ، و)تشق( فيۡد َءاحَۡح اع المنفصل، ومعو العتقي ، وا 
 .عمى قصر البدل

 .، وحده، وقصر المنفصلاألصبياني عمى النقل -2
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 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -4
 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. الحمواني -5

 ِِّة ََ ٌَ َۡ َءا ٌه  ً ُٓ ِۡ ٍِ ۚٗ فَ ُّ ِۡ َ َغده َخ ٌه  ً ُٓ ِۡ ٌِ  ۦ َو

ََ األزرق عمى النقل في  -1 ٌَ َۡ َءا ٌه
عمى  العتقي واألصبياني ومعوالبدل،  ، و)تشق( في

 .قصر البدل
 .الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون ميم  -2
 ، ومعو أىل الصمة.الميمعمى الصمة  الحمواني -3

َشهرًِيا ًَ ِه َٓ   ڗ َوَكََفَٰ ِِبَ

 ، ومعو العتقي.َشهِرًيا، وترقيق الراء في َوَكََفَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء -2
 .األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده -3
 ومعو الباقون.، وتفخيم الراء، األصبياني عمى الفتح -4

 ََٰزَفُرواْ أَـِبَي ََ ِي ٔاْ إِنه ٱذله ا حِلَُذوكُ َْ ًۡ ُجئًُدا َدرۡيَ ُٓ ۡىَجَٰ ً ةَده ُْ ا َُِؾَجۡج ُجئُُد ٍَ ا ُُكه ًۡ َُارا ِٓ َِا َشَٔۡف ُُۡػيِي خِ
 ٱۡىَهَذاَبه 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيوترقيق الراء، البدل،  )تشق( فياألزرق عمى  -1
 .أىل اإلسكانومعو سكون ميم الجمع، األصبياني عمى  -2
 .ابن فرحم الجمع، ومعو الجمال عمى صمة مي -3
اابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 َْ  ، وحده.ُجئًُدا َدرۡيَ

 ا ٍا َ ََكَن َنزِيًزا َخِهي   ژإِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 ََُٰۡه
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي  ًۡ َججه ُٓ َٰيَِدَِٰج َشُِۡدِخيُ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََن ُِ ٌَ ََ َءا ِي اۖۡ َوٱذله ةَدا

َ
آ خ َٓ ََ ذِي  ُر َخَٰرِلِي

َُۡهَٰرُ ، والنقل في رق عمى )تشق( في البدلاألز  -1
َ
شباع المنفصلٱۡۡل عمى  ومعو العتقي، ، وا 

 .قصر البدل
 .وحده ،، وقصر المنفصلاألصبياني عمى النقل -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .ومعو أىل اإلسكان ى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل،المروزي عم -4
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -5

 ۡٞۖ َرة ٓه َف ٌُّ ۡزَنَٰٞج 
َ
آ أ َٓ ًۡ ذِي ُٓ ه  ل

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
معو أىل اإلسكان بخمف عن و  ،، وقصر المنفصلعمى سكون ميم الجمعاألصبياني  -2

 .المروزي
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، ،مال عمى صمة ميم الجمعالج -4

 ََكيِيًٗل و 
ا

ًۡ ِكّٗل ُٓ  ڙُُۡدِخيُ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.معالجمال عمى صمة ميم الج -2

ا ِإَو َٓ يِ ْۡ َ
َمََٰجَِٰج إََِلَٰٓ أ

َ
ن حَُؤدُّواْ ٱۡۡل

َ
ًۡ أ ُمرُُز

ۡ
َ يَأ ٔاْ ةِٱىَۡهۡدِلِۚ ۞إِنه ٱَّلله ٍُ ن ََتُۡه

َ
ُخً َب َُۡ ٱجلهاِس أ ٍۡ  ذَا َخَه

ًۡ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ُمرُُز
ۡ
َْ، يَأ وا دُّ شباع الصمة في تُؤ  ن، وا 

َ
ًۡ أ ُمرُُز

ۡ
 ، والنقل فييَأ

 َمََٰجَِٰج
َ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.ٱۡۡل  ، وا 

 فصل، وحده.قصر المنو  ،عمى اإلبدال، وقصر الصمة، والنقلاألصبياني  -2
 .، وسكون ميم الجمع، وترك النقل، وتوسط المنفصل، وحدهاليمز تحقيقالمروزي عمى  -3
 .، ومعو أىل اإلسكان، وقصر المنفصلالمروزي عمى اإلسكان -4
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -5
نأبو عون عمى الصمة في  -6

َ
ًۡ أ ُمرُُز

ۡ
 ، وحده.يَأ

 ِا يَه ٍه َ ُِهِ  ُلُسً ةِِّۦٓه إِنه ٱَّلله

افي  قرأ ورش بكسر العين البيان: ٍه والمقروء بو ، ، والباقون ليم اًلختالس واإلسكانُِهِ
 .اًلختالس

ااألزرق عمى كسر العين في  -1 ٍه  .، ومعو العتقي واألصبيانيُِهِ
االمروزي عمى اًلختالس في  -2 ٍه  وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان.، ُِهِ
 صمة، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ال -3

 ا ٍِيَهۢا ةَِػريا َ ََكَن َش   ښإِنه ٱَّلله

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيةَِػريا
 .ياني عمى التفخيم، ومعو الباقوناألصب -2

ٌِِ ۡمرِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ٔاْ ٱلرهُشَٔل َوأ يُه ـِ

َ
َ َوأ ٔاْ ٱَّلله يُه ـِ

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د ۖۡ َيَٰٓ ًۡ  ُس

ۡمرِ البدل، والنقل في  )تشق( في، وفصلاألزرق عمى إشباع المن -1
َ
، ومعو العتقي عمى ٱۡۡل

 .قصر البدل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى القصر، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 ، وحده.صلالمروزي عمى توسط المنف -4

 ِءٖ فَُردُّوهُ إ ًۡ ِِف ََشۡ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِِۚ فَإِن حََجَٰزَۡخُخ ِ َوٱحۡلَ َُِٔن ةِٱَّلله ًۡ حُۡؤٌِ ِ َوٱلرهُشِٔل إِن ُنُِخ  ََل ٱَّلله

ُِٔنَ المين الميموز، واإلبدال في  ثم إشباع طاألزرق عمى توس -1 ٌِ ، ٱٓأۡلِخرِ ، والنقل في حُۡؤ
 ، وحده.)تشق( في البدلومع 

 صبياني.، ومعو األالنقلو  العتقي عمى ترك المين الميموز، وباإلبدال، -2
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 .ل اإلسكان، وترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىالمروزي عمى التحقيق -3
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -4

 وِيًٗل
ۡ
َُ حَأ ۡخَص

َ
َٰلَِم َخرۡيٞ َوأ   ڛَذ

وِيًٗل في  عمى اإلبدال، و َخرۡيٞ عمى ترقيق الراء في األزرق  -1
ۡ
 .، ومعو العتقيحَأ

 إلبدال، وتفخيم الراء، وحده.عمى ا األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.اليمز تحقيقالمروزي عمى  -3

 
َ
ٌَِ َرۡتيَِم يُرِيُدوَن أ ُزَِل 

ُ
آ أ ٌَ ُزَِل إحَِلَۡم َو

ُ
آ أ ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جه

َ
َٔن خ ٍُ ََ يَزُۡخ ِي ًۡ حََر إََِل ٱذله َ ل

َ
ٔٓاْ إََِل خ ٍُ ن َحخََداَن

 
ُ
َُٰغِٔت َوكَۡد أ ن يَسۡ ٱىطه

َ
ا  ُفُرواْ ةِِّۦِمُرٓواْ أ ًۡ َؽَلََٰٗلۢ ةَهِيدا ُٓ ن يُِؾيه

َ
َُ أ ۡيَطَٰ   ڜَوُيرِيُد ٱلظه

ْ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 ٔا ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جه
َ
شباع ، و)تشق( فيخ المنفصل، والنقل  البدل، وا 

ْ في  ِمُرٓوا
ُ
 .ومعو العتقي عمى قصر البدلوترقيق الراء، ، َوكَۡد أ

 وحده.وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، والنقل،  األصبياني عمى قصر الصمة، -2
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -3
ْ  أبو عون عمى الصمة في -4 ٔا ُِ ٌَ ًۡ َءا ُٓ جه

َ
 ، وحده.، وترك النقلخ

 .وحده وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -5
 ، ومعو أىل اإلسكان.سكون ميم الجمعو  قصر المنفصل، المروزي عمى -6

وَن َنَِم ُغُدوِإَو َجَٰفِل َُِ يَُػدُّ ٍُ ۡ يَۡج ٱل
َ
ُ ِإَوََل ٱلرهُشِٔل َرخ َُزَل ٱَّلله

َ
آ أ ٌَ اْ إََِلَٰ  ۡٔ َ ًۡ َتَهال ُٓ َ ا َذا رِيَو ل   ڝدا

يَۡج قرأ اإلمام األصبياني وحده بالتسييل في  البيان:
َ
 .َرخ

اْ إََِلَٰ األزرق عمى النقل في  -1 ۡٔ َ شباع المنفصلَتَهال  لعتقي.، ومعو ا، وا 
يَۡج ، والتسييل في ، وقصر المنفصلاألصبياني عمى النقل -2

َ
 ، وحده.َرخ

 ، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل -3
 ، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع -4
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[42] 
 

 َِػيت ٌُّ  ً ُٓ َصََٰتۡخ
َ
ٔۡذِيًلا فََهۡيَف إَِذآ أ ا َوحَ ِا َٰ َٰ ٓ إِۡخ َرۡدَُآ إِٗله

َ
ِ إِۡن أ ًه َجآُءوَك ََيۡيُِفَٔن ةِٱَّلله ًۡ ُث ِٓ يِۡدي

َ
ۡج خ ٌَ ا كَده ٍَ ِ ُۢة ة

  ڞ

ًۡ ، والنقل في األزرق عمى إشباع المنفصل -1 ِٓ يِۡدي
َ
ۡج خ ٌَ ٓ  ،كَده َرۡدَُا

َ
شباع المتصل، إِۡن أ ، وا 

 .لبدلعمى قصر اومعو العتقي و)تشق( في البدل، 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 .، توسط المتصل، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل -3
 . مى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحدهالقاضي ع -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآُءوكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 ، ومعو أىل الصمة.مال عمى صمة ميم الجمعالج -6
ِػيَتُۢةعمى الصمة في أبو عون  -7 ٌُّ  ً ُٓ َصََٰتۡخ

َ
 ، وحده.أ

 .وحده وسكون الميم، وتوسط المتصل،ى توسط المنفصل، المروزي عم -8

 ُٓ ه ًۡ َوكُو ل ُٓ ًۡ وَِنۡل ُٓ ِۡ ۡنرِۡض َخ
َ
ًۡ فَأ ِٓ ِ ا ِِف كُئُب ٌَ  ُ ًُ ٱَّلله ََ َحۡهيَ ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱذله

ُ
 أ

َ
ا ًۡ ِِفٓ أ َٗلۢ ةَيِيغا ۡٔ ًۡ كَ ِٓ  ڟُُفِص

شباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل -1  .، وا 
، ومعو أىل ، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3
 وحده.وسكون الميم، والمنفصل،  صلالمروزي عمى توسط المت -4
 .، وقصر المنفصل، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -5

 ِٗۚ ٌَِ رهُشٍٔل إِٗله حِلَُفاَع بِإِۡذِن ٱَّلله َِا  رَۡشۡي
َ
آ أ ٌَ  َو

عمى إشباع المنفصل، والنقل في األزرق  -1
َإَََِلَ سَُرََّ  ، ومعو العتقي.ّلَّ

 .وحده ،وَرَُّسَلَ نَِوالغنة في  بياني عمى القصر، والنقل،األص -2
 . زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4
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 ََْٔجُدوا َ ًُ ٱلرهُشُٔل ل ُٓ َ َ َوٱۡشخَۡغَفَر ل ًۡ َجآُءوَك فَٱۡشَخۡغَفُرواْ ٱَّلله ُٓ ُُفَص
َ
ٔٓاْ أ ٍُ يَ ًۡ إِذ كه ُٓ جه

َ
ٔۡ خ َ ا َول ٍا اةاا رهِخي ٔه َ حَ ٱَّلله

 ڠ

ًۡ ى النقل في األزرق عم -1 ُٓ جه
َ
ٔۡ خ َ شباع الصمة في َول ًۡ إِذ، وا  ُٓ جه

َ
شباع المنفصلخ وتغميظ  ،، وا 

َاالالم في  ل ُه شباع المتصل، ،ظ   وحده. و)تشق( في البدل، وا 
 .وحده وقصر البدل، ترك تغميظ الالم، عمىالعتقي  -2
والغنة في  األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة والمنفصل، وفويق القصر في المتصل، -3

ا ٍا اةاا رهِخي ٔه  ، وحده.حَ
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 القاضي عمى سكون ميم الجمع، وحده. -6
ابن سعدان عمى السكون، وتقميل  -7

 ، ومعو أبو الزعراء.وكَ اءَُجَ 
 معو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع، و  -8
ًۡ إِذأبو عون عمى الصمة في  -9 ُٓ جه

َ
 ، وحده.خ

 ِّا م ًۡ َخرَجا ُُفِصِٓ
َ
ًه َٗل ََيُِدواْ ِِفٓ أ ًۡ ُث ُٓ َِ ا َطَجَر ةَۡح ٍَ َٔك ذِي ٍُ َٰ َُيَّهِ َُِٔن َخِته ٌِ ا كََؾۡيَج فََٗل َوَرّبَِم َٗل يُۡؤ ٍه

ا  ٍا ٔاْ تَۡصيِي ٍُ ِ   ڡَويَُصّي

ُِٔنَ يُ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ شباع المنفصل، ومعو العتقيۡؤ  .، وا 
 وحده.، وقصر المنفصل، األصبياني عمى اإلبدال -2
 .التحقيق، وتوسط المنفصل، وحده المروزي عمى -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمعالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -5

 ََِا َني ُها َنَخۡب
َ
ٔۡ خ َ ۖۡ َول ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ٔهُ إِٗله كَيِيٞو  ا َذَهيُ ٌه َٰرُِكً  ٌَِ دَِي ٔاْ  وِ ٱۡخرُُج

َ
ًۡ أ ُُفَصُس

َ
ٔٓاْ أ ِن ٱۡرخُيُ

َ
ًۡ أ ِٓ  ۡي

ْ  قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في البيان: ٔٓا ِن ٱۡرُخيُ
َ
ْ  ،أ ٔا وِ ٱۡخرُُج

َ
 .أ
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ُهااألزرق عمى النقل في  -1
َ
ٔۡ خ َ شباع الصمة في َول ِٓ ، وا  نِ َنيَۡي

َ
ًۡ أ

 ، ِو
َ
ًۡ أ ُُفَصُس

َ
شباع أ ، وا 

َٰرُِكً، والتقميل في المنفصل  .، ومعو العتقيدَِي
 ، وحده.، والفتح، وقصر الصمة، وقصر المنفصلاألصبياني عمى النقل -2
 ، وحده.، والفتح، وتوسط المنفصلالمروزي عمى ترك النقل -3
 .، وحده، والفتح، وقصر المنفصلالمروزي عمى سكون الميم -4
 عمى السكون، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -5
 .الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، و الجمال عمى الصمة -6
 .أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده -7

 جه
َ
ٔۡ خ َ َٔخُلٔنَ َول ا يُ ٌَ ٔاْ  ًۡ َذَهيُ َطده حَۡثتِحخاا  ُٓ

َ
ًۡ َوأ ُٓ ه ا ل   ڢةِِّۦ ىَََكَن َخرۡيا

جه  األزرق عمى النقل في -1
َ
ٔۡ خ َ ًۡ َول ُٓ

 وترقيق الراء في ،ا  .، ومعو العتقيَخرۡيا
ًۡ ، والغنة في النقل، والتفخيم األصبياني عمى -2 ُٓ ه ا ل  .، وحدهَخرۡيا
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .ابن فرح، ومعو ال عمى صمة الميمالجم -4
ًۡ َخرۡيا الغنة في و  صمة الميم، ابن إسحاق عمى -5 ُٓ ه  .، وحدها ل

 ا ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
آ أ جه ُ َِ دله ٌّ  ً ُٓ ا ٓأَّلَتۡيَجَٰ   ڣِإَوذا

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيوعمى إشباع المنفصل عمى )تشق( في البدل، األزرق -1
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -2
 المروزي عمى السكون، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان.  -3
َِالصمة في الحمواني عمى  -4 ٌّ  ً ُٓ  .ابن فرح، ومعو ٓأَّلَتۡيَجَٰ
ًُٓ ، والغنة فياألصبياني عمى القصر -5 ا ٓأَّلَتۡيَجَٰ ٓ ، ِإَوذا ا جه ُ َِ دله ٌّوحده ،. 
 .، وحدهعمى الصمة، والغنةابن إسحاق  -6
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 ا ٍا ۡصخَلِي ٌُّ ا  ـا َٰ ًۡ ِغَس ُٓ َديَۡجَٰ َٓ َ   ڤَول

 .ن، ومعو أىل اإلسكااألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ََ ِ ٌّ  ًِٓ ُ َنيَۡي ًَ ٱَّلله ۡجَه
َ
ََ خ ِي َم ٱذله ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
َ َوٱلرهُشَٔل فَأ َ يُِفِم ٱَّلله ٌَ ََ َو َدآءِ  ٱجلهبِّيِـۧ َٓ يل َُِ َوٱلظُّ ّدِ َوٱلّػِ

َٰيِِد َُۚٗ   َوٱىصه

في  مع المد المتصل ،قرأ اإلمام نافع باليمز البيان:
 .انلَّبِيئِيَ 

ومعو العتقي عمى قصر  ،يَ يئَِبَِانلََّالبدل في  و)تشق( في ،المتصل األزرق عمى إشباع -1
 .البدل

 عدا المروزي. أىل اإلسكاناألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 ومعو أىل الصمة. فويق القصر في المتصل،الحمواني عمى صمة الميم، و  -3
 .وحدهوسكون الميم، ، لمتصلالمروزي عمى توسط ا -4

 ا ْوَلَٰٓهَِم َرذِيلا
ُ
ََ أ   ڥوََخُص

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِٗۚ ََ ٱَّلله ٌِ َٰلَِم ٱۡىَفۡؾُو   َذ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٰا  َوَكََف ٍا ِ َنيِي   ڦةِٱَّلله

األزرق عمى التقميل في  -1
َكَ وَ   ، ومعو أىل التقميل.ف 

 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 ا وِ ٱُفُِرواْ ََجِيها
َ
ًۡ فَٱُفُِرواْ ُثَتاٍت أ ٔاْ ُخُذواْ ِخۡذَرُك ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د   ڧَيَٰٓ

ًۡ وترقيق الراء في  البدل، )تشق( في، واألزرق عمى إشباع المنفصل -1 ْ  ،ِخۡذَرُك َ،فَٱُفُِروا
 ْ وِ والنقل في  ،ٱُفُِروا

َ
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي، ُثَتاٍت أ

 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل،  -3
 .ة، ومعو أىل الصمالجمال عمى صمة ميم الجمع -4
  وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 َ ه إِۡذ ل ُ لََعَ ًَ ٱَّلله ۡجَه
َ
ِػيَتثٞ كَاَل كَۡد خ ٌُّ َصََٰتۡخُسً 

َ
ََئه فَإِۡن أ َُتّفِ ٍََ حله َ ًۡ ل ٌُِِس ا ِإَونه  ِٓيدا ًۡ َط ُٓ َه ٌه ُزَ 

َ
 ڨًۡ أ

َصََٰتۡخُسًاألزرق عمى النقل في  -1
َ
ًَ ، فَإِۡن أ ۡجَه

َ
ًۡ ، كَۡد خ َ ُزَل

َ
 ، ومعو العتقي.أ

 ، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى اإلسكان -2
َصََٰتۡخُسً أبو عون عمى صمة  -3

َ
ِػيَتثٞ أ ا، ٌُّ ِٓيدا ًۡ َط ُٓ َه ٌه

وحده ،. 
ََئه األصبياني عمى الغنة في  -4 َُتّفِ َ حله ٍَ َ  ، والنقل، وحده.ل
 .ابن فرحالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو  -5
ََئه الغنة في  ابن إسحاق عمى -6 َُتّفِ َ حله ٍَ َ  .، وحدهل

 ًۡ ن ىه
َ
َه َنأ ِ حَلَُلٔىَ ََ ٱَّلله ِ ٌّ ًۡ فَۡؾٞو  َصََٰتُس

َ
َۡ أ ِ َۢ َوىَه ًۡ  حَُس ُٓ َه ٌَ ةٞ َيَٰيَۡيتََِن ُنُِج  َٔده ۥ َم ُّ َِ ًۡ َوَبۡح  ةَحَُِۡس

ا  ٍا ًزا َنِلي ۡٔ فَُٔز فَ
َ
  کفَأ

سيل اإلمام األصبياني موضع  ن:البيا

َلَ 
 
 .بالياء ي ُكوأ اإلمام نافع ، وقر نأ

ًۡ النقل في عمى  األزرق -1 َصََٰتُس
َ
َۡ أ ِ  .، ومعو العتقيَوىَه

ناألصبياني عمى النقل، والتسييل في  -2
 
أ نوالغنة في ، ل 

 
أ  وحده.، لَّمَل 

 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل، وترك التسييل، وسكون ميم الجمع -3
 .ومعو ابن فرح مى صمة ميم الجمع،الجمال ع -4
نابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5

 
أ  .وحده، لَّمَل 
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 ِِۚ ۡجَيا ةِٱٓأۡلِخَرة َٰٔةَ ٱدلُّ َي وَن ٱۡۡلَ ََ يَۡۡشُ ِي ِ ٱذله  ۞فَۡيُيَقَٰخِۡو ِِف َشبِيِو ٱَّلله

ۡجَيااألزرق عمى التقميل في  -1 ِِۚ قل في ، والنٱدلُّ شباعةِٱٓأۡلِخَرة ق ، وترقيالمتطرف البدل في ، وا 
 وحده.، الراء

 .، وحدهقصر البدلو  عمى التقميل، والنقل، وترقيق الراء، العتقي -2
ةَِ، وترك النقل في أبو عون عمى التقميل -3  ، ومعو أىل التقميل.بِاآلِخر 
 .وحده وترقيق الراء،، المتطرف البدل في واإلشباع، والنقل، األزرق عمى الفتح -4
 وحده. ء،وتفخيم الرا األصبياني عمى الفتح، والنقل، -5
 .، ومعو الباقونالمروزي عمى الفتح، وترك النقل -6

 ا ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
ۡو َحۡغيِۡب فََصَٔۡف ُُۡؤتِيِّ أ

َ
ِ َذيُۡلَخۡو أ َ يَُقَٰخِۡو ِِف َشبِيِو ٱَّلله ٌَ   ڪَو

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيُُۡؤتِيِّ ، واإلبدال في َذُيۡلخَۡو أ

 ترك النقل، والتحقيق، ومعو الباقون. المروزي عمى -2

 ََ ِي ََ ٱلرَِّجاِل َوٱىّجَِصآءِ َوٱلِۡٔۡىَرَِٰن ٱذله ۡصَخۡؾَهف َُِ ٌِ ٍُ ۡ ِ َوٱل ًۡ َٗل حَُقَٰخِئَُن ِِف َشبِيِو ٱَّلله ا ىَُس ٌَ َِآ  َو َحُلٔلَُٔن َربه
 َ ا َوٱۡجَهو جله َٓ يُ ْۡ َ

ًِ أ ِ ال َۡ َهَِٰذهِ ٱىَۡلۡريَثِ ٱىله ٌِ َِا  ۡخرِۡج
َ
َُم َُِػرًيا أ ُ ٌَِ دله َا  َُم َوحِلّاا َوٱۡجَهو جله ُ ٌَِ دله   ګا 

شاألزرق عمى إشباع المتصل -1  .، ومعو العتقيَُِػرًياباع المنفصل، وترقيق الراء في ، وا 
 ، وقصر المنفصل،جمع، وعمى فويق القصر في المتصلاألصبياني عمى سكون ميم ال -2

َُم والغنة في  ُ  .، وحدهٌَِ دله
 ،، وقصر المنفصلعون عمى سكون الميم، وترك الغنة، وعمى فويق القصر في المتصلأبو  -3

 .ومعو أىل اإلسكان
 لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده.ا -4
 .، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -5
 .ابن فرح، ومعو مى صمة ميم الجمعالجمال ع -6
َُابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -7   .، وحدهىَّك َِنوَّلَّ
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 ِۡۖ ٔاْ يَُقَٰخِئَُن ِِف َشبِيِو ٱَّلله ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ٱذله

 األزرق عمى توسط البدل، ثم إشباعو، وحده. -1
 األزرق عمى قصر البدل، ومعو الكل. -2

 َِِۖ ۡيَطَٰ ۡوحِلَآَء ٱلظه
َ
ٔٓاْ أ َُٰغِٔت فََقَٰخِيُ ََ َزَفُرواْ يَُقَٰخِئَُن ِِف َشبِيِو ٱىطه ِي  َوٱذله

 .عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقيألزرق ا -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.المنفصل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر  -2
 وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى قصر المنفصل، -3
 ، وحده.ي عمى التوسط في المنفصل والمتصلالمروز  -4

  ََكَن َؽهِيًفا َِ ۡيَطَٰ   ڬإِنه َنۡيَد ٱلظه

 زرق، ومعو الكل.األ -1

 ِا ُنخ ٍه ةَ فَيَ َٰٔ َن ٔاْ ٱلزه ةَ وََءاحُ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلػه ٍُ رِي
َ
ًۡ َوأ يِۡديَُس

َ
ٔٓاْ خ ًۡ ُنفُّ ُٓ َ ََ رِيَو ل ِي ًۡ حََر إََِل ٱذله َ ل

َ
ًُ ٱۡىلَِخاُل إِذَا خ ِٓ َب َنيَۡي

 ٗۚ َطده َخۡظَيثا
َ
ۡو أ

َ
ِ أ َن ٱجلهاَس َنَخۡظَيثِ ٱَّلله ۡٔ ًۡ َُيَۡظ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  فَرِيٞق 

ةَ ، وتغميظ الالم في األزرق عمى إشباع المنفصل -1 َٰٔ يَ البدل، والنقل في  ، و)تشق( فيٱلػه
 َطده

َ
ۡو أ

َ
 .، ومعو العتقي عمى قصر البدلأ

 .والنقل، وحدهوترقيق الالم، ، األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .، وسكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى قصر المنفصل -3
 .، وحدهمروزي عمى توسط المنفصلال -4
 .ومعو أىل الصمة وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة ميم الجمع، -5

 ٍَۗجٖو كَرِيٖب
َ
َِآ إََِلَٰٓ أ ۡرَت خه

َ
َٗلٓ أ ۡٔ َ َِا ٱۡىلَِخاَل ل ًَ َنَخۡتَج َنيَۡي ِ َِا ل ٔاْ َربه ُ  َوكَال

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔن فَخِيًٗل ٍُ َِ ٱتهََقَٰ َوَٗل ُتۡليَ ٍَ ِ ّ ۡجَيا كَيِيٞو َوٱٓأۡلِخَرةُ َخرۡيٞ ل َتَُٰم ٱدلُّ ٌَ   ڭكُۡو 

ۡجَيااألزرق عمى التقميل في  -1 )تشق( و ـ وترقيق الراء فييا،ةَُرَ واآلخَِ، والنقل في ٱتهََقَٰ  ،ٱدلُّ
ٔنَ البدل، وتغميظ الالم في  في ٍُ  .، وحدهُتۡليَ

 .وترك التغميظ، وحده والنقل، العتقي عمى التقميل، وقصر البدل، -2
 ومعو أىل التقميل. وترك النقل، ،أبو عون عمى التقميل -3
ۡجَيافي األزرق عمى الفتح  -4 ةَُ، والنقل في ٱتهََقَٰ  ،ٱدلُّ )تشق( و ـ وترقيق الراء فييا،واآلِخر 

ٔنَ في البدل، وتغميظ الالم في  ٍُ  .، وحدهُتۡليَ
َِ والغنة في  وتفخيم الراء، ،األصبياني عمى الفتح، والنقل -5 ٍَ ِ ّ  .، وحدهَخرۡيٞ ل
 ، ومعو أىل الفتح عدا ابن إسحاق.، وترك الغنةالمروزي عمى الفتح، وترك النقل -6
َِ  ، والغنة فين إسحاق عمى الفتحاب -7 ٍَ ِ ّ  .، وحدهَخرۡيٞ ل

 ٍَٖۗظيهَدة ٌُّ ًۡ ِِف ةُُروٖج  ٔۡ ُنُِخ َ ُٔۡت َول ٍَ ۡ ًُ ٱل ٔاْ يُۡدرِكسُّ ا حَُسُُٔ ٍَ َِ ۡح
َ
 خ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2

 ِۡۖ َۡ ِنِِد ٱَّلله ٌِ ٔاْ َهَِٰذهِۦ  ُ َِثٞ َحُلٔل ًۡ َخَص ُٓ  ِإَون حُِػۡت

 .سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة ميم الجمعالجمال  -2

 ِٗۚنِِدَك َۡ ٌِ ٔاْ َهَِٰذهِۦ  ُ ًۡ َشحَِّئثٞ َحُلٔل ُٓ  ِإَون حُِػۡت

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2
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 ِۡۖ َۡ ِنِِد ٱَّلله ِ ٌّ  ٞ   كُۡو ُكّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٔن َخِديراا ُٓ ِٔۡم َٗل يََساُدوَن َحۡفَل ُؤَٗلٓءِ ٱىَۡل اِل َهَٰٓ ٍَ   ڮَذ

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، والمتصل -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ِۡۖ ََ ٱَّلله ٍِ َِثٖ فَ َۡ َخَص ٌِ َغاةََم 
َ
آ أ  ٌه

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .بخمف المروزي الباقوناألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ََشحِّئ ٌَِ َغاةََم 
َ
آ أ ٌَ ۡفِصَمۚٗ َو ٍَِ جه  ثٖ فَ

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 بخمف المروزي. الباقوناألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ٗۚ ِهاِس رَُشٔٗلا رَۡشۡيَجََٰم لِي
َ
  َوأ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ا ِٓيدا ِ َط  گَوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 ، ومعو أىل التقميل.َوَكََفَٰ في  األزرق عمى التقميل -1
 .، ومعو أىل الفتحَوَكََفَٰ تح في األزرق عمى الف -2
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 ۡۖ َ اَع ٱَّلله ـَ َ يُِفِم ٱلرهُشَٔل َذَلۡد أَ ٌه
 

اعَ األزرق عمى النقل في  -1 ـَ  .، ومعو العتقي واألصبيانيَذَلۡد أَ
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 
َ
آ أ ٍَ َٰ َذ ِله َٔ َ حَ ٌَ ا َو ًۡ َخفِيلا ِٓ   ڰرَۡشۡيَجََٰم َنيَۡي

َٰ األزرق عمى التقميل في  -1 ِله َٔ شباع المنفصل، ومعو العتقي.حَ  ، وا 
 ، وحده.صمة الميم، و ، وقصر المنفصلأبو عون عمى التقميل -2
 .ع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجم -3
َٰ األزرق عمى الفتح في  -4 ِله َٔ  .، وحدهشباع المنفصل، وا  حَ
 ، وسكون ميم الجمع، ومعو المروزي في وجو.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل -5
 .جمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرحال -6
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -7

 ٞآنَِفث ـَ َۡ ِنِِدَك َبيهَج  اَنثٞ فَإَِذا ةََرُزواْ ٌِ ـَ ۖۡ َوَيُلٔلَُٔن  ِي َتُلُٔل ًۡ َدرۡيَ ٱذله ُٓ ِۡ ِ ٌّ 

 .، ومعو العتقيَدرۡيَ شباع المتصل، وترقيق الراء في األزرق عمى إ -1
، ومعو أىل ، وتفخيم الراء، وسكون ميم الجمعصبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2

 .اإلسكان عدا المروزي
 .الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة -3
 .وحده وسكون الميم، توسط المتصل،المروزي عمى  -4

 ۡۖا يُبَّيُِخَٔن ٌَ ُ يَۡسُخُب   َوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِٗۚ ۡ لََعَ ٱَّلله ََّٔكه ًۡ َوحَ ُٓ ِۡ ۡنرِۡض َخ
َ
 فَأ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 َوكِيًٗل ِ   ڱَوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 ، ومعو أىل التقميل.َوَكََفَٰ عمى التقميل في األزرق  -1
 .، ومعو أىل الفتحَوَكََفَٰ األزرق عمى الفتح في  -2

 ٗۚفََٗل َحَخَدةهُروَن ٱۡىُلۡرَءاَن
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ا َنررِيا َٰفا ََٔجُدواْ ذِيِّ ٱۡخخَِل َ ِ ل َۡ ِنِِد َدرۡيِ ٱَّلله ٌِ ٔۡ ََكَن  َ   ڲَول

ااء في األزرق عمى ترقيق الر  -1  .، ومعو العتقيَنررِيا
 .عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون األصبياني -2

 ۡٔاْ ةِِّۖۦ َذاُن
َ
ِٔۡف أ وِ ٱۡۡلَ

َ
َِ أ ٌۡ ََ ٱۡۡلَ ِ ٌّ ۡمٞر 

َ
ًۡ أ ُْ  ِإَوَذا َجآَء

شباع صمة الميم في ع المتصلاألزرق عمى إشبا -1 ۡمرٞ ، وا 
َ
ًۡ أ ُْ َِ ، والنقل في َجآَء ٌۡ ، ٱۡۡلَ

 ومعو العتقي.
 .، وحدهاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والصمة مع القصر، والنقل -2
 ومعو أىل الصمة. وصمة الميم، عمى ترك النقل، الحمواني -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 .، وحدهالقاضي عمى فويق القصر في المتصل -5
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُْ  .ء، ومعو أبو الزعرا، وسكون الميمَجآَء

 ه ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ ۥ  ُّ ََ يَۡصَخۢنتُِفَُٔ ِي ُّ ٱذله ٍَ ًۡ ىََهيِ ُٓ ِۡ ٌِ ۡمرِ 
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ٔۡ َردُّوهُ إََِل ٱلرهُشِٔل ِإَوََلَٰٓ أ َ  َول

ۡمرِ عمى إشباع المنفصل، والنقل في  األزرق -1
َ
 ، ومعو العتقي.ٱۡۡل

 .عمى قصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني  -2
 .ومعو أىل اإلسكان، ن الميم، وسكو المروزي عمى ترك النقل -3
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 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى الصمة -4
  .وحده وسكون الميم، ،في المنفصل المروزي عمى التوسط -5

 إِٗله كَيِيٗلا ََ ۡيَطَٰ ًُ ٱلظه َتۡهُخ ۥ ََلته ُّ ًۡ َورَۡۡحَُخ ِ َنيَۡيُس َٗل فَۡؾُو ٱَّلله ۡٔ َ   ڳَول

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .مة، ومعو أىل الصالجمال عمى الصمة -2

 َٗۚٗل حَُسيهُف إِٗله َجۡفَصَم ِ  فََقَٰخِۡو ِِف َشبِيِو ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِۡۖ ٌِِ ۡؤ ٍُ ۡ  وََخّرِِض ٱل

ٌِِ َُِۖۡ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ۡؤ ٍُ ۡ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱل
 ، ومعو الباقون.في اليمز المروزي عمى التحقيق -2

 ْٗۚ ََ َزَفُروا ِي َس ٱذله
ۡ
ن يَُسفه ةَأ

َ
ُ أ  َنََس ٱَّلله

َس قرأ األصبياني عمى اإلبدال في  البيان:
ۡ
 .ةَأ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
َس ألصبياني عمى اإلبدال في ا -2

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 َطدُّ حَِِهيٗلا
َ
ا َوأ شا

ۡ
َطدُّ ةَأ

َ
ُ أ   ڴَوٱَّلله

 .بياني، ومعو الكل عدا األصاألزرق -1
ااألصبياني عمى اإلبدال في  -2 شا

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 ۡۖ ا َٓ ِۡ ِ ٌّ ُۥ َُِػيٞب  َِثا يَُسَ سله َ يَۡظَفۡم َطَفََٰهًث َخَص ٌه
 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
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 ، ومعو ابن إسحاق.وَّلََُّكَُي َاألصبياني عمى الغنة في  -2

 َيَۡظَفۡم َطَفََٰهثا َشّحَِئثا يَُس َ ٌَ ه َو ا َٓ ِۡ ِ ٌّ ُۥ نِۡفٞو   سله

 ، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق -1
َُاألصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ي ُكوَّلَّ

 لِيخاا ٌُّ ءٖ  ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ڵَوََكَن ٱَّلله

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز  -1  .، وحدهثم إشباعو ََشۡ
 .، ومعو الباقونالميموز لمينرك المد في االعتقي عمى ت -2

 ه ٓ ا َْ و ۡو ُردُّ
َ
آ أ َٓ ِۡ ٌِ  ََ ۡخَص

َ
ٔاْ ةِأ  ِإَوَذا ُخّيِحُخً ةَِخِديهثٖ فََديُّ

شباع المنفصلاألزرق سكون ميم الجمع -1  ، ومعو العتقي.، وا 
 األصبياني عمى السكون، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 .وحده ،المروزي عمى توسط المنفصل -3
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -4

 َٰ َ ََكَن لََعَ ٍء َخِصحًتا إِنه ٱَّلله ِ ََشۡ
 ڶُكّ

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز  -1  .، وحدهثم إشباعو ََشۡ
 ، ومعو الباقون.العتقي عمى ترك المد في المين -2

 ٗۚ َٔ ُْ َّ إِٗله  َٰ ُ َٗلٓ إَِل  ٱَّلله

 .، ومعو العتقينفصلاألزرق إشباع الم -1
 .، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -3
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 ٍِّۗ ثِ َٗل َرۡيَب ذِي ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ ًۡ إََِلَٰ يَ ِهُس َه ٍَ  حَلَۡج

ًۡ إََِلَٰ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 ِهُس َه ٍَ   .، ومعو العتقيحَلَۡج
 قصر الصمة، ومعو أبو عون وأىل الصمة. األصبياني عمى -2
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -3

 َخِديراا ِ ََ ٱَّلله ٌِ ۡغَدُق 
َ
َۡ أ ٌَ   ڷَو

ۡغَدُق األزرق عمى النقل في  -1
َ
َۡ أ ٌَ  .، ومعو العتقي واألصبيانيَو

 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -2

 َِجَٰف ٍُ ۡ ًۡ ِِف ٱل ا ىَُس ٍَ ْۚٗ ۞َذ ٔٓا ا َنَصُت ٍَ ِ ً ة ُٓ ۡرَنَص
َ
ُ أ  ل َُِ فِئَت َُِۡ َوٱَّلله

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 ۡۖ ُ َؽوه ٱَّلله
َ
َۡ أ ٌَ ُدواْ  ۡٓ ن َت

َ
حُرِيُدوَن أ

َ
 خ

َؽوه األزرق عمى النقل في  -1
َ
َۡ أ ٌَ

ومعو العتقي واألصبياني ،. 
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 فَيََ ََتَِد سَلُۥ َشبِيٗلا ُ َ يُۡؾيِِو ٱَّلله ٌَ  ڸَو

 .األزرق، ومعو لكل -1

 ۡۖ آءا َٔ ا َزَفُرواْ َذخَُهَُُٔٔن َش ٍَ ٔۡ حَۡسُفُروَن َن َ واْ ل  َودُّ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 المروزي.عدا ومعو الباقون األصبياني عمى وفويق القصر في المتصل،  -2
 .عمى توسط المتصل، وحدهالمروزي  -3
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 ِٗۚ اِجُرواْ ِِف َشبِيِو ٱَّلله َٓ َٰ ُح ۡوحِلَآَء َخِته
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ  فََٗل َتخهِخُذواْ 

ۡوحِلَآءَ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِشباع المتصل ، وترقيق الراء في ، وا 

 ْ اِجُروا َٓ  .، ومعو العتقيُح
 ألصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون وأىل الصمة.ا -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
 القاضي عمى اإلسكان، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ۡۖ ًۡ ُْ ٔ ٍُ ًۡ َخۡيُد وََجدتُّ ُْ ًۡ َوٱۡرُخئُ ُْ اْ فَُخُذو ۡٔ ىه َٔ  فَإِن حَ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل  -2

 َوحِلّاا َوَٗل َُِػرًيا ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ   ڹَوَٗل َتخهِخُذواْ 

 ، ومعو العتقي.ايَاِصَى َ، وترقيق الراء في األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 ومعو أىل اإلسكان. وتفخيم الراء، األصبياني عمى سكون ميم الجمع، -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ُن يَُقَٰخِي
َ
ًۡ أ ُْ ًۡ َخِِصَۡت ُغُدوُر ۡو َجآُءوُك

َ
ِيَثٌَٰق أ ٌّ  ً ُٓ َِ ًۡ َوبَۡح َُِس ِۭم ةَحۡ ۡٔ ََ يَِػئَُن إََِلَٰ كَ ِي ۡو إِٗله ٱذله

َ
ًۡ أ ُٔك

 ٗۚ ًۡ ُٓ َم ۡٔ ٔاْ كَ  يَُقَٰخِيُ

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ِيَثٌَٰق أ ٌّشباع المتصل قيق الراء في و)تشق( في البدل، وتر ، ، وا 

 َخِِصَۡت ، شباع الصمة في نوا 
َ
ًۡ أ ُْ وۡ ، ُغُدوُر

َ
ًۡ أ  .، ومعو العتقي عمى قصر البدليَُقَٰخِئُُك

 .وتفخيم الراء، وحده، ، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمةاألصبياني عمى النقل -2
 .وسط المتصل، وحده، وتالمروزي عمى ترك النقل -3
 ، وحده.ويق القصر في المتصلالقاضي عمى سكون ميم الجمع، وف -4
ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ، ومعو أبو الزعراء.موكَُاءَُجَ 
ِيَثَٰقٌ أبو عون عمى الصمة في  -6 ٌّ  ً ُٓ َِ ن ،َوَبۡح

َ
ًۡ أ ُْ وۡ  ،ُغُدوُر

َ
ًۡ أ  ، وحده.يَُقَٰخِئُُك
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 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -7

 ََني ًۡ ُٓ ُ لََصيهَف ٔۡ َطآَء ٱَّلله َ ۚٗ َول ًۡ ًۡ فَيََقََٰخئُُك  ۡيُس

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 .معو أبو عون والقاضي، و صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمعاأل -2
 .الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة -3
 .وحدهوسكون الميم، ، المروزي عمى توسط المتصل -4
ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ومعو أبو الزعراء. المنفصل، وقصر ،اءَ شَ 

 َشبِيٗلا ًۡ ِٓ ًۡ َنيَۡي ُ ىَُس ا َجَهَو ٱَّلله ٍَ ًَ َذ يَ ًُ ٱلصه اْ إحَِلُۡس ۡٔ ۡىَل
َ
ًۡ َوخ ًۡ يَُقَٰخِئُُك ًۡ فَيَ لُُٔك   ں فَإِِن ٱۡخََتَ

ًُ األزرق عمى النقل في  -1 اْ إحَِلُۡس ۡٔ ۡىَل
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيَوخ

 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانك، وسالمروزي عمى ترك النقل -2
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ِٓ  ، وحده.َنيَۡي
 .جمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمةال -4

 ْ ٔا ۡرنُِص
ُ
َِثِ أ ٓواْ إََِل ٱىۡفِۡخ ا ُردُّ ٌَ ًۡ ُكه  ُٓ َم ۡٔ ٔاْ كَ ُِ ٌَ ًۡ َويَأۡ ُُِٔك ٌَ ن يَأۡ

َ
ََ يُرِيُدوَن أ ۚٗ َشَخِجُدوَن َءاَخرِي ا َٓ   ذِي

ًۡ البدل، واإلبدال في  )تشق( في األزرق عمى -1 ُُِٔك ٌَ ْ  ،يَأۡ ٔا ُِ ٌَ شباع المنفصل،َوَيأۡ  وومع ، وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى التحقيق، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى القصر، واإلسكان، ومعو أىل اإلسكان. -4
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة،  -5

 ََخۡيُد ذ ًۡ ُْ ًۡ َوٱۡرُخئُ ُْ ًۡ فَُخُذو ُٓ يِۡدَح
َ
ٔٓاْ خ ًَ َويَُسفُّ يَ ًُ ٱلصه ٔٓاْ إحَِلُۡس ًۡ َوُيۡيُل ًۡ َحۡهََتِلُُٔك ۚٗ فَإِن ىه ًۡ ُْ ٔ ٍُ  لِۡفُخ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -2
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 ، ومعو أىل اإلسكان.السكون في الميم، و عمى قصر المنفصل المروزي -3
 .الجمال عمى الصمة، ومعو ابن فرح -4
 ، وحده.عمى قصر المنفصلو  وسكون الميم، ،ف إِنَلَّماألصبياني عمى الغنة في  -5
 ، وحده.ف إِنَلَّمابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -6

 ِا تِح ٌُّ ا  ِا ًۡ ُشۡيَطَٰ ِٓ ًۡ َنيَۡي َِا ىَُس ًۡ َجَهۡي ْوَلَٰٓهُِس
ُ
  ڻا َوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2

 .المروزي
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى الصمة، -4

 ُن َحۡلُخَو م
َ
ٍَ أ ٌِ ۡؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ ۚٗ َو ا ًِا إِٗله َخَفـٔا ٌِ  ۡؤ

ناألزرق عمى اإلبدال والنقل في  -1
َ
ٍَ أ ٌِ ۡؤ ٍُ ِ ًِا إِ  ،ل ٌِ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٗله ُمۡؤ

 ، ومعو الباقون.  ، وترك النقلاليمز تحقيقلمروزي عمى ا -2

 ٍَ َصيه ٌُّ َِثٖ َودِيَثٞ  ٌِ ۡؤ ٌُّ ا َذخَۡدرِيُر َرَرَتثٖ  ًِا َخَفـٔا ٌِ َ َرَخَو ُمۡؤ ٌَ ْۚٗ َو ٔا كُ ده ن يَػه
َ
ٓ أ يِِّۦٓ إِٗله ْۡ َ

 ٌث إََِلَٰٓ أ

ًِااألزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ ٌَِِثٖ  ،ُمۡؤ ۡؤ ٌُّ
 والنقل في ، ٌَٰٓث إََِل ٍَ َصيه ٌُّ

 ،شباع المنفصل ، وا 
 .ومعو العتقي

 النقل، وقصر المنفصل، وحده.اإلبدال، و األصبياني عمى  -2
 .حده، و ، وتوسط المنفصلاليمز تحقيقالمروزي عمى  -3
 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونالمنفصل المروزي عمى قصر -4
ًِا َخَفـٔا ، واإلخفاء في المنفصل ابن إسحاق عمى قصر -5 ٌِ  ، وحده.اُمۡؤ
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 َِِٖۖث ٌِ ۡؤ ٌُّ َٞ َذَخۡدرِيُر َرَرَتثٖ  ٌِ َٔ ُمۡؤ ُْ ًۡ َو ٍم َنُدّوٖ ىهُس ۡٔ ٌَِ كَ  فَإِن ََكَن 

األزرق عمى ضم الياء في  -1
َٞ بدال في ، واإلََ ٌَُوَ  ٌِ َِثٖ  ،ُمۡؤ ٌِ ۡؤ ٌُّ

، ،ومعو  وترقيق الراء
 العتقي.

 وحده. وتفخيم الراء، ،، والتحقيق، وضم الياءأبو الزعراء عمى سكون الميم -2
المروزي عمى سكون الياء  -3

ومعو القاضي وأبو عون وابن ، ، وسكون ميم الجمعََ ٌَۡوَ 
 .سعدان

 ن فرح.، وسكون الياء، ومعو ابالجمال عمى صمة الميم -4
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -5  .حده، وضم الياء، واإلبدال، و َنُدّوٖ ىهُس
 .، والغنة، وضم الياء، وحدهابن إسحاق عمى تحقيق اليمز -6

 ٌِ ۡؤ ٌُّ يِِّۦ َوََتۡرِيُر َرَرَتثٖ  ْۡ َ
ٌث إََِلَٰٓ أ ٍَ َصيه ٌُّ ِيَثَٰٞق فَِديَثٞ  ٌّ  ً ُٓ َِ ًۡ َوبَۡح َُِس ِۭم ةَۡح ۡٔ ٌَِ كَ  ثِٖۖ َِ ِإَون ََكَن 

َإَِهَ لََّسَ مَُاألزرق عمى النقل في  -1 َة  شباع المنفصلل  َِثٖ ، واإلبدال في ، وا  ٌِ ۡؤ ٌُّ
 ، وترقيق

 ومعو العتقي.الراء، 
 .، وحده، واإلبدالاألصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .عو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، وم -4
ِيَثَٰقٞ أبو عون عمى الصمة في  -5 ٌّ  ً ُٓ َِ  .، وحدهَوَبۡح
 .ع، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجم -6

 ِه ََ ٱَّلله ِ ٌّ َبثا  ۡٔ َخَخاةَِه ُِۡ حَ ٌُ  َِ َرۡي ۡٓ ًۡ ََيِۡد فَِػَياُم َط َ ىه ٍَ  َذ

 .و الكل عدا األصبياني وابن إسحاقاألزرق، ومع -1
في  األصبياني عمى الغنة -2

 .، ومعو ابن إسحاقمَۡوَلََّهَ فَ 

 ا ٍا ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي   ڼَوََكَن ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 َنده
َ
ۥ َوأ ُّ َِ ُ َنيَۡيِّ َوىََه ا وََغِؾَب ٱَّلله َٓ ا ذِي ًُ َخَٰرِلا ِه َٓ ا فََجَزآُؤهُۥ َج ِدا ٍّ َخَه ٌُّ ا  ِا ٌِ َ َحۡلُخۡو ُمۡؤ ٌَ  سَلُۥ َنَذاةًا َو

ا  ٍا   ڽَنِلي

اق عمى اإلبدال في األزر  -1 ِا ٌِ شباع المتصلُمۡؤ  .ومعو العتقي، ، وا 
 .صر في المتصل، وحده، وفويق القاألصبياني عمى اإلبدال -2
 .المروزي عمى التحقيق، وتوسط المتصل، وحده -3
 .عدا ابن سعدان ، ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل -4
ل يَۡابن سعدان عمى الصمة في  -5  ، وحده.ًَِع 

 ۡۡىََقَٰٓ إحَِل
َ
َۡ خ ٍَ ِ ٔاْ ل ُ ٔاْ َوَٗل َتُلٔل ُِ ِ َذَخبَيه ًۡ ِِف َشبِيِو ٱَّلله ۡبُخ ٔٓاْ إِذَا َۡضَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ

َ
د ًُ َيَٰٓ ًَ ُس َٰ َل ا ٱلصه ِا ٌِ لَۡصَج ُمۡؤ

 ٗۚٞ ًُ َنررِيَة ِ َغاُ ٌَ  ِ ۡجَيا فَهَِِد ٱَّلله ةِ ٱدلُّ َٰٔ َي   حَۡبَخُغَٔن َنَرَض ٱۡۡلَ

نافع  ماماإل قرأ البيان:
ل مَ   بحذف األلف.  السَّ

االبدل، واإلبدال في  ، و)تشق( فيلاألزرق عمى إشباع المنفص -1 ِا ٌِ ، والتقميل في ُمۡؤ


 ،َايَ نَۡاّلَُّ
 
َلَۡأ َِ، والنقل في ق  ََوَۡهَ ل

 
َلَۡأ ٞ ، ثم بالفتح، وترقيق الراء في ق  ، ومعو َنررَِية

 .العتقي عمى قصر البدل
 فتح، وحده.وال ما سبق،األزرق عمى  -2
 .، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والنقل، واإلبدال -3
 ، وحده.، والفتحالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل واإلبدال -4
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوأبو عون عمى سكون الميم، والتقميل -5
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى الصمة، والفتح -6
 .وحده وسكون الميم، ،وزي عمى توسط المنفصلالمر  -7

 ْٗۚ ٔٓا ُِ ًۡ َذخَبَيه ُ َنيَۡيُس َه ٱَّلله ٍَ َِ َرۡتُو َذ ٌّ  َنَزَٰلَِم ُنُِخً 

 ، ومعو أىل اإلسكان.ميم الجمعاألزرق عمى سكون  -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2
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وُليأبو عون عمى صمة  -3  .، وحدهُتمَِنّ

 َ ا إِنه ٱَّلله ئَُن َخترِيا ٍَ ا َتۡه ٍَ ِ   ھََكَن ة

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.َخترِيا
 .، ومعو الباقونعمى تفخيم الراء األصبياني -2

 َُِ ٌِِ ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ِٓ َدرۡيُ ٗله يَۡصَخِٔي ٱۡىَقَٰهُِدوَن  ِ َٰل َن ٌۡ َ ِ ةِأ ُِٓدوَن ِِف َشبِيِو ٱَّلله َخَٰ ٍُ ۡ رِ َوٱل َ ْوِِل ٱلَضه
ُ
ۚٗ أ ًۡ ِٓ ُُفِص

َ
 ًۡ َوأ

نافع اإلمام قرأ  البيان:
ۡيَ   . بنصب الراء غ 

ۡيَ  ، وترقيق الراء فييَ يَِنَِؤَۡالهَُاألزرق عمى اإلبدال في  -1  .، ومعو العتقيغ 
 بتفخيم الراء، وحده.و  عمى اإلبدال، األصبياني -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.اليمز تحقيقمع، و المروزي عمى سكون ميم الج -3
 ، ومعو أىل الصمة.مى صمة الميمالجمال ع -4

 ٗۚ ََ َدرََجثا ًۡ لََعَ ٱۡىَقَٰهِِدي ِٓ ُُفِص
َ
ًۡ َوأ ِٓ ِ َٰل َن ٌۡ َ ََ ةِأ ِِدي َخَٰٓ ٍُ ۡ ُ ٱل َو ٱَّلله  فَؾه

 .األزرق عمى سكون  ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِۚ ُ ٱۡۡلُۡصََنَٰ  وََنَد ٱَّلله
 َولُُكّا

 .، ومعو أىل التقميلٱۡۡلُۡصََنَٰ عمى التقميل في األزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ا ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
ََ أ ََ لََعَ ٱۡىَقَٰهِِدي ِِدي َخَٰٓ ٍُ ۡ ُ ٱل َو ٱَّلله  ڿَوفَؾه

 .األزرق، ومعو الكل -1

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[62] 
 

  ٗۚ ۡغفَِرةا َورَۡۡحَثا ٌَ ُّ َو ِۡ ِ ٌّ  َدَرَجَٰٖج 

ٌَ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.ۡغفَِرةا َو
 .عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون األصبياني -2

 ا ًٍ ا رهِخي ُ َدُفٔرا   ۀَوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ًٍ ا رهِخي  ، وحده.َدُفٔرا

 ِٓ ُُفِص
َ
َلَٰٓهَِهُث َكالَِِمٓ أ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ َٔفهى ََ حَ ِي ۖۡ إِنه ٱذله ًۡ ًَ ُنُِخ ٔاْ ذِي ُ  ًۡ كَال

ًُ التقميل في األزرق عمى  -1 ُٓ َٰ َٔفهى شباع وعمى إشباع المتصل ،حَ  ، ومعو العتقي.المنفصل، وا 
، ، وسكون ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصلأبو عون عمى التقميل -2

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعو
َٔفه األزرق عمى الفتح في  -3 ًُ حَ ُٓ َٰ شباع المنفصل، وحدهى  .، وعمى إشباع المتصل، وا 
، المتصل، وقصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، وفويق القصر في األصبياني عمى الفتح -4

 .وحده
 .والصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى الفتح،  -5
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل -6
 .ر المنفصل، وحدهسط المتصل، وقصالمروزي عمى تو  -7

 ِۚۡرِض
َ
ِها ُمۡصَخۡؾَهف َُِ ِِف ٱۡۡل ٔاْ ُن ُ  كَال

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيٱۡۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2
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 ٗۚ ا َٓ اِجُرواْ ذِي َٓ ِ َنَِٰشَهثا َذُخ ۡرُض ٱَّلله
َ
َۡ أ ًۡ حَُس َ ل

َ
ٔٓاْ خ ُ  كَال

ََوَۡكَُت َمنفصل، وعمى النقل في إشباع ال األزرق عمى -1
 
، وترقيق الراء في ُضَۡرأ

َْرَُاجٍََِ تَُفَ  ، وا
 ومعو العتقي.

 وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى القصر، والنقل، -2
 المروزي عمى القصر، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

  ۡۖ ًُ ِه َٓ ًۡ َج ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
 فَأ

ًۡ عمى إشباع المتصل، والتقميل في زرق األ -1 ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ

ومعو العتقي في وجو ،. 
ًۡ األزرق عمى الفتح في  -2 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

وحده ،. 
ًۡ العتقي عمى اإلبدال والتقميل في  -3 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

وحده ،. 
ًۡ الفتح واإلبدال في و  فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى -4 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

.وحده ، 
 .الصمة، ومعو أىل الصمةو  قيق اليمز،تح الجمال عمى -5
 .التقميلسكون الميم، ومعو أىل و  التقميل، أبو عون عمى -6
 .وحده والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -7

 ہوََشآَءۡت َمِػرًيا 

، وترقيق الراء في إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 .، ومعو العتقييااِصَمَ 

 ومعو الباقون عدا المروزي. خيم الراء،وتف األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ٱلرَِّجاِل َوٱىجَِّصآءِ َوٱلِۡٔۡىَرَِٰن َٗل يَۡصَخِفيُهَٔن ِخييَثا ََ ٌِ ۡصَخۡؾَهف َُِ  ٍُ ۡ َخُدوَن َشبِيٗلا  إِٗله ٱل ۡٓ  ۂَوَٗل َح

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 .لقصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيصبياني عمى فويق ااأل -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ٗۚ ًۡ ُٓ ِۡ َٔ َخ ن َحۡهُف
َ
ُ أ ْوَلَٰٓهَِم َنََس ٱَّلله

ُ
 فَأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .لمتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في ا -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 ا ا َدُفٔرا ًّٔ ُ َخُف  ۃَوََكَن ٱَّلله

 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الكلاألزرق -1
ًّٔ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 اَخُف  ، وحده.ا َدُفٔرا

 ٗۚ ا وََشَهثا ا َنررِيا ٍا ََٰغ َس ٌُ ۡرِض 
َ
ِ ََيِۡد ِِف ٱۡۡل اِجۡر ِِف َشبِيِو ٱَّلله َٓ َ ُح ٌَ  ۞َو

َاألزرق عمى النقل في  -1
 
االراء في ، وترقيق ِضَۡرال  .، ومعو العتقيَنررِيا

 .وحده وتفخيم الراء، ،األصبياني عمى النقل -2
 .، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل -3

 َۡجُرهُۥ لََع
َ
ُٔۡت َذَلۡد َوَرَم أ ٍَ ۡ ُّ ٱل ًه يُۡدرِۡك ِ َورَُشٔسِلِۦ ُث اِجًرا إََِل ٱَّلله َٓ َۢ ةَۡحخِِّۦ ُم َ َُيُۡرۡج ٌِ ٌَ ِه َو  ٱَّلله

اِجًرا إََِل ترقيق الراء والنقل في األزرق  -1 َٓ  .العتقي ، ومعوُم
 .النقل، وحدهو  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -3

 ا ٍا ا رهِخي ُ َدُفٔرا  ۄَوََكَن ٱَّلله

 .األصبياني األزرق، ومعو الكل عدا -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ٍا ا رهِخي  .، وحدهَدُفٔرا
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 ًُ َُِس ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ةِ إِۡن ِخۡفُخ َٰٔ يَ ََ ٱلػه ٌِ واْ  ن َتۡلُِصُ

َ
َِاٌح أ ًۡ ُج ۡرِض فَيَحَۡس َنيَۡيُس

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ۡبُخ ََ ِإَوَذا َۡضَ ِي ٱذله

 ْٗۚ  َزَفُرٓوا

َاألزرق عمى النقل في  -1
 
َيَ ج ،َُِضَۡرال

 
َأ ةِ ، وتغميظ الالم في ناح  َٰٔ يَ شباع الصمة ٱلػه ، وا 

ًۡ في  ن ِخۡفُخ
َ
 ، ومعو العتقي.أ

 وقصر الصمة، وحده. وترقيق الالم، األصبياني عمى النقل، -2
 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع -3
نأبو عون عمى الصمة في  -4

َ
ًۡ أ  وحده.، ِخۡفُخ

 .، ومعو ابن فرحالجمال عمى الصمة -5
 حده.، و ُتمإِنَِخفَۡابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -6

 ا ِا تِح ٌُّ ا  ًۡ َنُدّوا ٔاْ ىَُس ََ ََكُُ َٰفِرِي   ١٠١إِنه ٱۡىَك

َٰفِرِياألزرق عمى التقميل في  -1  .، ومعو العتقيََ ٱىَۡك
 .األصبياني عمى الفتح، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

 ًُ ُٓ َ َج ل ٍۡ َر
َ
ًۡ فَأ ِٓ ۖۡ  ِإَوَذا ُنَِج ذِي ًۡ ُٓ ۡشيَِدَخ

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َهَم َوحۡلَأ ٌه  ً ُٓ ِۡ ِ ٌّ آنَِفثٞ  ـَ  ًۡ ةَ فَۡيَخُل َٰٔ يَ  ٱلػه

ةَ في األزرق عمى تغميظ الالم  -1 َٰٔ يَ شباع المتصلٱلػه ، واإلبدال في ، وا 
َۡل َوَ 

ۡ
شباع  ،واذَُخَُأ وا 

 ومعو العتقي.، المنفصل
، ر المنفصل، واإلبدالالمتصل، وقصاألصبياني عمى ترك التغميظ، وفويق القصر في  -2

 وحده.
 .، وتحقيق اليمز، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون ميم الجمع، والتقميل -3
 ، وحده.ك َعَ مَنٍَََُّيَۡنَُأبو عون عمى الصمة في  -4
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل -5
 .هالمروزي عمى قصر المنفصل، وحد -6
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ومعو ابن  قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،و الجمال عمى صمة ميم الجمع،  -7
 إسحاق وابن فرح.

 ََهَم َوحۡل ٌَ ٔاْ  ٔاْ فَۡيُيَػيُّ ًۡ يَُػيُّ َ ۡخَرىَٰ ل
ُ
آنَِفٌث أ ـَ ِت 

ۡ
ًۡ َوتۡلَأ ٌَِ َوَرآنُِس ٔاْ  ُخُذواْ فَإَِذا َشَجُدواْ فَيۡيَُهُُٔ

ۡ
أ

ه  ًۡ ُٓ ۡشيَِدَخ
َ
ًۡ َوأ ُْ  ِخۡذَر

ۡخَرىَٰ ، والتقميل في إلبدال، واإشباع المتصلاألزرق عمى  -1
ُ
ۡخَرىَٰ ، والنقل في أ

ُ
آنَِفٌث أ ـَ

 ،
 ومعو العتقي.

 وحده.والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، والنقل،  -2
 .ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، التقميلتحقيق اليمز، و أبو عون عمى  -3
 .وحده ،والفتحالمروزي عمى توسط المتصل،  -4
 ومعو ابن إسحاق وابن فرح. الجمال عمى صمة ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، -5

 ٗۚ ۡييَثا َنَِٰخَدةا ٌه ٍِيئَُن َنيَۡيُسً  ًۡ َذَي خَِهخُِس ٌۡ ًۡ َوأَ ۡشيَِدخُِس
َ
َۡ أ ٔۡ َتۡغُفئَُن َخ َ ََ َزَفُرواْ ل ِي  َوده ٱذله

ًۡ األزرق عمى النقل في  -1 ۡشيَِدخُِس
َ
َۡ أ  .واألصبياني ، ومعو العتقيَخ

 .، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل -2
أبو عون عمى الصمة في  -3

ۡييَثا مَكَُيَۡل َعَ  ٌه
وحده ،. 

 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -4

 ن حََؾ
َ
ۡرََضَٰٓ أ ٌه ۡو ُنُِخً 

َ
َفٍر أ ٌه  َِ ٌّ ى  ذا

َ
ًۡ أ ًۡ إِن ََكَن ةُِس َِاَح َنيَۡيُس ۖۡ َوَٗل ُج ًۡ ۡشيَِدَخُس

َ
ٔٓاْ أ  ُه

ًۡ إِنصمة في الاألزرق عمى إشباع  -1 ذاى ،َنيَۡيُس
َ
ًۡ أ ، والنقل في ةُِس

َطَ نَ 
 
َأ ، والتقميل وَۡر 

ۡرََضَٰٓ في  ٌه
شباع المنفصل، ومعو العتقي  .، وا 

 .وحده وما سبق لو، ،األزرق عمى الفتح -2
 ، والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر الصمة -3
 .الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرحو  وترك النقل، ،مى صمة الميمالجمال ع -4
 ، وحده.والتقميل ،أبو عون عمى الصمة -5
 ، وحده.، والفتح، وتوسط المنفصلالمروزي عمى سكون الميم -6
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 ، والقصر، والفتح، وحده.المروزي عمى السكون -7
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى السكون، والقصر، والتقميل -8

 ه ًۡ  وَُخُذواْ ِخۡذَرُك

ُكمِحذَۡعمى ترقيق الراء في  األزرق -1  وحده. ،ر 
 باقون.ومعو ال األصبياني عمى تفخيم الراء، -2

 ا ِا ِٓي ََ َنَذاةاا مُّ َٰفِرِي َنده لِۡيَك
َ
َ أ   ١٠٢إِنه ٱَّلله

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي  .، ومعو العتقيلِۡيَك
 .قونصبياني عمى الفتح، ومعو البااأل -2

 ٗۚ ًۡ َٰ ُجُِٔبُِس ا َولََعَ ا َوُرُهٔدا ٍا َٰ َ كَِح ةَ فَٱۡذُنُرواْ ٱَّلله َٰٔ يَ ًُ ٱلػه  فَإَِذا كََؾۡيُخ

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰٔ يَ  .، ومعو العتقيٱلػه
 .عمى ترك التغميظ، ومعو الباقون األصبياني -2

 ٗۚ ةَ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلػه ٍُ رِي
َ
ًۡ فَأ َُجخُ

ۡ
د ٍَ ـۡ  فَإَِذا ٱ

ةَ عمى تغميظ الالم في األزرق  -1 َٰٔ يَ  ، ومعو العتقي.ٱلػه
 .ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني ،وترك التغميظ ،المروزي عمى سكون الميم -2
ًۡ األصبياني عمى اإلبدال في  -3 َُجخُ

ۡ
د ٍَ ـۡ  .، وحدهٱ

 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -4

 َُِ ٌِِۡؤ ٍُ ۡ ةَ ََكَُۡج لََعَ ٱل َٰٔ يَ ٔۡكُٔحاا إِنه ٱلػه ٌه ا    ١٠٣نَِتَٰتا

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰٔ يَ ٌِِ َُِ ، واإلبدال في ٱلػه ۡؤ ٍُ ۡ  ، ومعو العتقي.ٱل
 .ترك التغميظ، وباإلبدال، وحده األصبياني عمى -2
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -3
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 ِِۖٔۡم ٔاْ ِِف ٱةۡخَِغآءِ ٱىَۡل ُِ ِٓ  َوَٗل حَ

 المتصل، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع -1
 .ون عدا المروزي، ومعو الباقصبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 َۡۖٔن ٍُ َ ل
ۡ
ا حَد ٍَ َٔن َن ٍُ َ ل

ۡ
ًۡ يَد ُٓ َٔن فَإِجه ٍُ َ ل

ۡ
ٔاْ حَد  إِن حَُسُُٔ

ٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٍُ َ ل
ۡ
ٔنَ  ،حَد ٍُ َ ل

ۡ
 صبياني.ومعو العتقي واأل، يَد

 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان، وسكاليمز تحقيقالمروزي عمى  -2
 .عمى الصمة، ومعو أىل الصمة الجمال -3

 ا َٗل يَرُۡجَٔنه ٌَ  ِ ََ ٱَّلله ٌِ   َوحَرُۡجَٔن 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ا ًٍ ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي  ١٠٤َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُزجۡلَآ إحَِلَۡم
َ
آ أ ۚٗ  إِجه ُ ََٰم ٱَّلله َرى

َ
آ أ ٍَ ِ ًَ َب َُۡ ٱجلهاِس ة  ٱۡىِهَتََٰب ةِٱۡۡلَّقِ تِلَۡدُس

ََٰم ، والتقميل في األزرق عمى إشباع المنفصل -1 َرى
َ
 .، ومعو العتقيأ

وجو والجمال وابن إسحاق وابن ، ومعو المروزي في صبياني عمى قصر المنفصل، والفتحاأل -2
 .فرح

 .تقميلأبو عون عمى التقميل، ومعو أىل ال -3
 .وحدهوالفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ا ٍا   ١٠٥َوَٗل حَُسَ ّىِۡيَخآنِِ َُِ َخِػي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[69] 
 

  المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. الحمواني -3
 ، ومعو ابن إسحاق.حَُسَ ّىِۡيَخآنِِ َُِ األصبياني عمى الغنة في  -4

 ۡۖ َ  َوٱۡشَخۡغفِرِ ٱَّلله

 األزرق، ومعو الباقون. -1

 ا ٍا ا رهِخي َ ََكَن َدُفٔرا  ١٠٦إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ٍا ا رهِخي  .، وحدهَدُفٔرا

  ََُيۡخ ََ ِي َِ ٱذله ۚٗ َوَٗل حَُخَِٰدۡل َن ًۡ ُٓ ُُفَص
َ
 أَُُن أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٍا ثِي
َ
اًُا أ ٔه َ ََكَن َخ ٌَ َ َٗل َُيِبُّ    ١٠٧إِنه ٱَّلله

ااألزرق عمى النقل في  -1 ٍا ثِي
َ
اًُا أ ٔه  ، ومعو العتقي واألصبياني.َخ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٱجلهاِس َوَٗل يَۡصَخۡخُفَٔن ََ ٌِ ِلِۚ يَۡصَخۡخُفَٔن  ۡٔ ََ ٱۡىَل ٌِ ا َٗل يَۡرََضَٰ  ٌَ ًۡ إِۡذ يُبَّيُِخَٔن  ُٓ َه ٌَ  َٔ ُْ ِ َو ََ ٱَّلله ٌِ 

األزرق عمى ضم الياء في  -1
شباع الصمة في ََ ٌَُوَ  ، وا 

، يَۡرََضَٰ ، والتقميل في ذَۡإََِمٍََُۡعَ نَ 
 ومعو العتقي.

 وحده.وما سبق لو، ، يَۡرََضَٰ  األزرق عمى فتح -2
 ومعو ابن إسحاق. مى قصر الصمة، والفتح،، وعاألصبياني عمى ضم الياء -3
 ، وحده.أبو الزعراء عمى ضم الياء، واإلسكان، والتقميل -4
ٌَۡفي  المروزي عمى سكون الياء -5  ، وسكون ميم الجمع، والفتح، وحده.ََ و 
 ، ومعو ابن سعدان.القاضي عمى سكون الياء، وسكون الميم، والتقميل -6
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 ، ومعو ابن فرح.لفتح، واالجمال عمى سكون الياء، وصمة الميم -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 ئَُن ُُّمِيًفا ٍَ ا َحۡه ٍَ ِ ُ ة  ١٠٨َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِث ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ًۡ يَ ُٓ ِۡ َ َخ َ يَُخَِٰدُل ٱَّلله ٍَ ۡجَيا َذ َٰٔةِ ٱدلُّ َي ًۡ ِِف ٱۡۡلَ ُٓ ِۡ ًۡ َخ ُؤَٗلٓءِ َجََٰدتۡلُ ًۡ َهَٰٓ ُُخ
َ
أ   َهَٰٓ

َ
َ أ ٌه يَُسُٔن م 

ًۡ َوكِيٗلا  ِٓ  ١٠٩َنيَۡي

ًۡ مع تسييل اليمزة في  ورش بحذف األلفاإلمام قرأ  :البيان ُُخ
َ
أ اإلبدال  ويزيد لألزرق وجو، َهَٰٓ

 بالحذف وتحقيق اليمز، والباقون بألف مع التسييل -األسدي–صبياني ولأل، مع المد المشبع
 .وىو من قبيل المد المنفصل

ًۡ ل اليمزة في عمى تسيي األزرق -1 ُُخ
َ
أ شباع المنفصلَهَٰٓ شباع المتصل، وا  ، والتقميل في ، وا 


 .، ومعو العتقيايَ نَۡاّلَُّ

 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
ًۡ األزرق عمى إبدال اليمزة مع اإلشباع في  -3 ُُخ

َ
أ  .، والتقميل ثم الفتح، وحدهَهَٰٓ

ويق القصر في ، وف، وقصر المنفصلحذف األلف مع تحقيق اليمزة األصبياني عمى -4
 .المتصل، وحده

ًۡ المروزي عمى تسييل اليمزة في  -5 ُُخ
َ
أ ط المتصل، ، وتوسمع توسط المد المنفصلو ، َهَٰٓ

 .والفتح، وسكون الميم، وحده
 .، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل -6
نَۡ، وفويق القصر في المتصل، والتقميل في أبو عون عمى قصر المنفصل -7 صمة ، والي ااّلُّ

ًۡ َوكِيٗلا في  ِٓ  ، وحده.َنيَۡي
 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءح، والفتي عمى سكون ميم الجمع، والتقميلالقاض -8
 .الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -9
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َٔدُف َ َ ََيِِد ٱَّلله ًه يَۡصَخۡغفِرِ ٱَّلله ۥ ُث ُّ ًۡ َجۡفَص ۡو َحۡليِ
َ
ًٔٓءا أ ۡو ُش ٍَ َ َحۡه ٌَ ا َو ٍا ا رهِخي   ٪١٠را

وۡ األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل في  -1
َ
ًٔٓءا أ  ، ومعو العتقي.ُش

ااألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، والغنة في  -2 ٍا ا رهِخي  ، وحده.َدُفٔرا
 ، وترك النقل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
 .، ومعو الباقونعمى فويق القصر في المتصل الحمواني -4

 َِٗجۡفِصّۚۦ َٰ ۥ لََعَ ُّ ا يَۡسِصُت ٍَ ا فَإِجه ٍا َ يَۡسِصۡب إِذۡ ٌَ  َو

ااألزرق عمى النقل في  -1 ٍا  ، ومعو العتقي واألصبياني.يَۡسِصۡب إِذۡ
 .اقون، ومعو البالمروزي عمى ترك النقل -2

 ا ٍا ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي   ١٠٫َوََكَن ٱَّلله

 .رق، ومعو الكلاألز  -1

 ًيَۡسِصۡب َخِفيٓـَٔث َ ٌَ ا  َو ِا تِح ٌُّ ا  ٍا ا ِإَوذۡ ِا َتَٰ ۡٓ َو ُب ٍَ ا َذَلِد ٱۡخَخ ًه يَۡرِم ةِِّۦ ةَرِيٓـٔا ا ُث ٍا ۡو إِذۡ
َ
  ١٠٬أ

ا، والنقل في األزرق عمى إشباع المتصل -1 ٍا ۡو إِذۡ
َ
 ، ومعو العتقي.َخِفيٓـًَٔث أ

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده . -2
 . النقل، وحده، وترك المروزي عمى توسط المتصل -3
 .ومعو الباقون فويق القصر في المتصل،الحمواني عمى  -4

 َُُفص
َ
ٓ أ ا يُِؾئَُّن إِٗله ٌَ ن يُِؾئَُّك َو

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ آنَِفثٞ  ـه ٍهج  َٓ َ ۥ ل ُّ ِ َنيَۡيَم َورَۡۡحَُخ َٗل فَۡؾُو ٱَّلله ۡٔ َ ۖۡ َول ًۡ ُٓ

 

شباع الصمة في األزرق عمى إشباع المتصل -1 ن، وا 
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ، شباع المنفصل، ومعو وا 

 .العتقي
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون  -2

 وأىل الصمة.
 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون الميم -3
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 .لمروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحدها -4
 قصر المنفصل، وحده.و  توسط المتصل، المروزي عمى -5

 َو ِۚ ءٖ وََُم ٌَِ ََشۡ ا يََُضُّ ٌَ 

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز في  -1  .ثم إشباعو، وحده ََشۡ
 .، ومعو الباقونالميموز رك المد في المينالعتقي عمى ت -2

 ٗۚ ًُ ًۡ حَُسَ َتۡهيَ َ ا ل ٌَ َم  ٍَ َث وََنيه ٍَ ُ َنيَۡيَم ٱۡىِهَتََٰب َوٱۡۡلِۡه َُزَل ٱَّلله
َ
 َوأ

 .الكلومعو  األزرق، -1

 َا و ٍا ِ َنيَۡيَم َنِلي   ٭١٠ََكَن فَۡؾُو ٱَّلله

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ِۚۡو إِۡغَلَِٰۭح َب َُۡ ٱجلهاِس
َ
ۡهُروٍف أ ٌَ ۡو 

َ
َمَر ةَِػَدكٍَث أ

َ
َۡ أ ٌَ ًۡ إِٗله  ُٓ َٰ ى َٔ ۡ َِ َّنه ٌّ  ۞ٗله َخرۡيَ ِِف َنررِيٖ 

عمى ترقيق الراء في  األزرق -1
ۡيَ  ًۡ عمى التقميل في و  ،خ  ُٓ َٰ ى َٔ ۡ شباع الصمة في َّنه ، وا 

 إِٗله ًۡ ُٓ َٰ ى َٔ ۡ َمرَ ، والنقل في َّنه
َ
َۡ أ ٌَ

 ، ۡو
َ
ۡو إِۡغَلَِٰۭح ،ةَِػَدكٍَث أ

َ
ۡهُروٍف أ ٌَ

،  وتغميظ الالم في
إِۡغَلَِٰۭح.ومعو العتقي ، 

 .، وحدهالفتح ما سبق، لكن مع األزرق عمى -2
 وحده.وترقيق الالم، ، ، والنقلعمى الفتح، وقصر الصمةو  عمى تفخيم الراء، األصبياني -3
 .وترك النقل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح ،، وصمة الميمالجمال عمى الفتح -4
 وحده. ي عمى سكون ميم الجمع، والفتح،المروز  -5
 .أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده -6
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم -7

 ََٰلَِم ٱةۡخِغ َ َحۡفَهۡو َذ ٌَ ا َو ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
ِ فََصَٔۡف ُُۡؤتِيِّ أ   ٮ١٠آَء َمۡرَؽاِت ٱَّلله

رَۡلإلمام األزرق الفتح ثم التقميل في  البيان: اتَِم   .ض 
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 .، ومعو العتقييًَِتَِؤَۡىَُواإلبدال في  والفتح، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
رَۡاألزرق عمى التقميل في  -2 اتَِم   وحده. وما سبق لو، ،ض 
 واإلبدال، وحده. والفتح، مى فويق القصر في المتصل،األصبياني ع -3
 .عدا المروزي ، ومعو الباقوناليمز تحقيقالحمواني عمى  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٌَ ِۦ  سّلِ َٔ ُُ َُِ ٌِِ ۡؤ ٍُ ۡ َدىَٰ َويَتهتِۡم َدرۡيَ َشبِيِو ٱل ُٓ ۡ َ سَلُ ٱل ا حَب َُه ٌَ َۢ َبۡهِد  َ يَُظاكِِق ٱلرهُشَٔل ٌِ ٌَ َٰ َوُُۡػيِِّۦ َو ِله َٔ ا حَ
 ۡۖ ًَ ِه َٓ  َج

َََِ ىَُ :البيان سماعيل، وقالون والمسيبي بالقصر. ًَِلَِۡصَى ،َُِّلّ  قرأ بالصمة ورش وا 

َدىَٰ األزرق التقميل في  -1 ُٓ ۡ َٰ  ،ٱل ِله َٔ وترقيق الراء في  ،حَ
ۡيَ  ٌِِ َُِ واإلبدال في  ،غ  ۡؤ ٍُ ۡ ، ٱل

َِ والصمة في ِّلّ  َ  .عو العتقي، وملًَِِىُۡص ،َىُ
 .، ومعو القاضي وابن سعدان، وعدم الصمةأبو عون عمى التقميل -2
 ، وحده.في الياء ، والصمةأبو الزعراء عمى التقميل -3
 وحده. وما سبق لو، ،األزرق عمى الفتح -4
 .بتفخيم الراء، وحده األصبياني -5
 .وابن إسحاقالمروزي عمى الفتح، والتحقيق، وعدم الصمة، ومعو الجمال  -6
َِفي  مى الفتح، وبالصمةابن فرح ع -7 ِّلّ  َ  .، وحدهلًَِِىُۡص ،َىُ

 ٯ١٠وََشآَءۡت َمِػرًيا 

 .األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي -1
 .ومعو الباقون عدا المروزيوتفخيم الراء، ، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 َٗل َ ۚٗ إِنه ٱَّلله َ يََظآُء ٍَ ِ َٰلَِم ل ا ُدوَن َذ ٌَ َك ةِِّۦ َوَيۡغفُِر  ن يُۡۡشَ
َ
 َحۡغفُِر أ

غَۡترقيق الراء في  األزرق عمى -1 ي غََۡ،فِرَُي  شباع المتصل، فِرَُو   ومعو العتقي.، وا 
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 ومعو الباقون عدا المروزي.وتفخيم الراء، ، صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 .ده، وحالمروزي عمى توسط المتصل -3

 َذَلۡد َؽوه َؽَلََٰٗلۢ ةَهِيًدا ِ َ يُۡۡشِۡك ةِٱَّلله ٌَ   ١٠َٰو

لََّقرأ اإلمام ورش بطرقو والحمواني والقاضي باإلدغام في  البيان: َضَّ د ق  ، وقرأ الباقون ف 
 باإلظيار.

األزرق باإلدغام في  -1
 .، ومعو العتقي واألصبياني والحمواني والقاضيلََّدَضََّقَ فَ 

 ، ومعو الباقون.َذَلۡد َؽوه  إلظيارالمروزي عمى ا -2

 ا رِيدا ٌه ا  ِا ٓ إَِنَٰراا ِإَون يَۡدُنَٔن إِٗله َطۡيَطَٰ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ إِٗله  ٱ١٠إِن يَۡدُنَٔن 

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .الباقون لخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 .ده، وحالمروزي عمى توسط المنفصل -3

 ه ُ ُّ ٱَّلله َِ  ىهَه

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ا ۡفُروؽا ٌه َۡ ِنَتادَِك َُِػيتاا  ٌِ َِذنه  َته
َ
 ٲ١٠َوكَاَل َۡل

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ُ ًۡ فَيَُيَغرّيِ ُٓ ًِ َوٓأَلُمَرجه َُۡعَٰ
َ
َه َءاذَاَن ٱۡۡل ًۡ فَيَُيبَّخُِس ُٓ ًۡ َوٓأَلُمَرجه ُٓ ِه ِحَ ِّ ٌَ ًۡ َوَۡلُ ُٓ ِه ِؽيه

ُ
ِۚٗ َوَۡل  نه َخۡيَق ٱَّلله

ًِ ، والنقل في البدل )تشق( فياألزرق عمى  -1 َٰ َُۡع
َ
في  وترقيق الراء، ٱۡۡل

نََّ ُ ِيّ ومعو ، ف ل ُيغ 
 .قصر البدلعمى العتقي 

 عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
 .المروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان -3
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 .يم، ومعو أىل الصمةعمى صمة الم الجمال -4

 ا ِا تِح ٌُّ ُاا  ا ِ َذَلۡد َخِِسَ ُخِۡسَ َِ ُدوِن ٱَّلله ٌّ ا  ََ َوحِلّا ۡيَطَٰ َ َحخهِخِذ ٱلظه ٌَ   ٳ١٠َو

األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 ، ومعو العتقي.ِسَ خَ 

 .ومعو الباقون األصبياني عمى تفخيم الراء، -2

 ۡۖ ًۡ ِٓ ِي ِّ ٍَ ًۡ َوُي ُْ  يَهُِد

 .ل اإلسكان، ومعو أىيم الجمعاألزرق عمى سكون م -1
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -2

 إِٗله ُغُروًرا َُ ۡيَطَٰ ًُ ٱلظه ُْ ا يَهُِد ٌَ  ٴ١٠َو

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ا ا َُّمِيػا َٓ ِۡ ًُ َوَٗل ََيُِدوَن َخ ِه َٓ ًۡ َج ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
 ٵ١٠أ

وَ األزرق عمى إشباع المتصل، والتقميل في  -1
ۡ
أ ٌَ ًۡ ُٓ َٰ ، ومعو العتقي في ، مع تحقيق اليمزةى

 .وجو
ًۡ في األزرق عمى الفتح  -2 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

وحده، مع تحقيق اليمزة ،. 
ًۡ والتقميل في العتقي عمى اإلبدال  -3 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

.وحده ، 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، والفتح، وحده. -4
 ة.الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصم -5
 .أىل التقميلومعو والتقميل، ، عون عمى سكون الميمأبو  -6
 .وحده والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -7

 ٓ ا َٓ ََ ذِي َُۡهَُٰر َخَٰرِلِي
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي  ًۡ َججه ُٓ َٰيَِدَِٰج َشُِۡدِخيُ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََن ُِ ٌَ ََ َءا ِي اۖۡ َوٱذله ةَدا

َ
  خ

َُۡهَٰرُ نقل في البدل، وال زرق عمى )تشق( فياأل -1
َ
شباع المنفصلٱۡۡل معو العتقي عمى ، و ، وا 

 .قصر البدل
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 ، وحده.األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده -3
 .المروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان -4
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -5

 َو ٗۚ ا ِ َخّلا  ۡنَد ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 رِيٗلا ِ ََ ٱَّلله ٌِ ۡغَدُق 
َ
َۡ أ ٌَ   ٶ١٠َو

ۡغَدُق األزرق عمى النقل في  -1
َ
َۡ أ ٌَ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َو

 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -2

 ٍِۗو ٱىِۡهَتَِٰب ْۡ َ
ِ أ اَِنّ ٌَ

َ
ًۡ َوَٗلٓ أ اجِّيُِس ٌَ

َ
 ىهۡحَس ةِأ

 .عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -1
 ، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى سكون الميم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4

 ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّلله ا َُيَۡز ةِِّۦ َوَٗل ََيِۡد سَلُۥ  ٔٓءا ۡو ُش ٍَ َ َحۡه ا  َوحِلّا ٌَ  ٷ١٠ا َوَٗل َُِػريا

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، ،األزرق عمى إشباع المتصل -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٌِ َٔ ُمۡؤ ُْ ََُثَٰ َو
ُ
ۡو أ

َ
ٌَِ َذَنٍر أ َٰيَِدَِٰج  ََ ٱىصه ٌِ ۡو  ٍَ َ َحۡه ٌَ ِهثَ َو ْوَلَٰٓهَِم يَۡدُخئَُن ٱۡۡلَ

ُ
ا  َٞ فَأ َٔن َُلرِيا ٍُ َوَٗل ُحۡليَ

 ٸ١٠

سحاق وأبو الزعراء بضم الياء  البيان: قرأ اإلمام ورش وا 
 ََ ٌُ  ، والباقون بسكون الياء.و 
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ََُثَٰ األزرق عمى النقل في  -1
ُ
ۡو أ

َ
وضم الياء في ، والتقميل، َذَنٍر أ

واإلبدال في ، ََ ٌَُوَ 
 َٞ ٌِ شباع المتصل، وتغميظ الالم في ُمۡؤ ا، وترقيق الراء في َنَ هَُل َظَۡيَُ، وا   .، وحدهَُلِريا

 .وحدهوما سبق لألزرق، ، العتقي عمى ترك التغميظ في الالم -2
 .وحده وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 واإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده.والفتح، وضم الياء، األصبياني عمى النقل،  -4
، والفتح، وسكون الياء في روزي عمى ترك النقلالم -5

، وتوسط ، والتحقيق في اليمزََ ٌَۡوَ 
 المتصل، وحده.

 ، ومعو ابن فرح.الجمال عمى الفتح، وسكون الياء، وفويق القصر في المتصل -6
 .ابن إسحاق عمى الفتح، وضم الياء -7
 القاضي وابن سعدان.ومعو أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء،  -8
 .، وحده، وضم الياءزعراء عمى التقميلأبو ال -9

 ه ا ًَ َخِِيفا ِي َْٰ َتَم ِميهَث إِةَۡس َٞ َوٱته َٔ ُُّمِۡص ُْ ِ َو ۥ َّلِله ُّ َٓ ًَ وَۡج ۡشيَ
َ
َۡ أ ٍه ا ّمِ ِا َُ دِي ۡخَص

َ
َۡ أ ٌَ  َو

َُ األزرق عمى النقل في  -1 ۡخَص
َ
َۡ أ ٌَ ًَ  ،َو ۡشيَ

َ
َۡ أ ٍه ، وضم الياء ّمِ

 ََ ٌُ ، ومعو العتقي و 
 .نيواألصبيا

ٌَۡ ، وسكون الياءالمروزي عمى ترك النقل -2 ي والحمواني وابن فرح وابن ، ومعو القاضََ و 
 .سعدان

 ابن إسحاق عمى ضم الياء، ومعو أبو الزعراء. -3

 ُ ََذ ٱَّلله ًَ َخيِيٗلا  َوٱَته ِي َْٰ  ٹ١٠إِةَۡس

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِۚۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  ِ   َوَّلِله

َاألزرق عمى النقل في  -1
 
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ِضَۡرال

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ا ِيفا ءٖ ُّمُّ ُ ةُِسّوِ ََشۡ   ٺ١٠َوََكَن ٱَّلله

 ، وحده.، ثم إشباعواألزرق عمى توسط المين الميموز -1
 ، ومعو الباقون.العتقي عمى ترك المد في المين الميموز -2

 ََُٔم ِِف ٱىّجَِصآءِِۖ َويَۡصَخۡفُخ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

ِِف ٱىِۡهَتَِٰب ِِف يََتَََٰم ٱىجَِّصآءِ ٱ ًۡ ا ُحۡخََلَٰ َنيَۡيُس ٌَ َه َو ِٓ ًۡ ذِي ُ ُحۡفخِيُس ا ُنخَِب كُِو ٱَّلله ٌَ َه  ُٓ َِِٰت َٗل حُۡؤحَُٔج له
ٔاْ لِۡيَيَتَََٰمَٰ ةِٱىۡلِۡصِؿِۚ  ن َتُلُٔم

َ
ََ ٱلِۡٔىَۡرَِٰن َوأ ۡصَخۡؾَهف َُِ ٌِ ٍُ ۡ َه َوٱل ُْ ن حَِِهُدٔ

َ
َه َوحَرَۡدُتَٔن أ ُٓ َ  ل

شباع المتصللِۡيَيَتَََٰمَٰ  ،ُحۡخََلَٰ األزرق عمى التقميل في  -1 َه ، واإلبدال في ، وا  ُٓ ، حُۡؤحَُٔج
 .ومعو العتقي

القاضي وابن  ومعووتحقيق اليمز، ، ، وفويق القصر في المتصلأبو عون عمى التقميل -2
 .سعدان وأبو الزعراء

 .وحده وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 .وحدهواإلبدال، ، وسكون الميم، ، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى الفتح -4
 .وحده وتحقيق اليمز، ط المتصل،المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وتوس -5
 .الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -6

 ا ٍا َ ََكَن ةِِّۦ َنيِي َۡ َخرۡيٖ فَإِنه ٱَّلله ٌِ ٔاْ  ا َتۡفَهيُ ٌَ   ٻ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -1
َۡ َخرۡيٖ مى اإلخفاء في ابن إسحاق ع -2 ٌِوحده ،. 
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 ٌة
َ
ن ِإَوِن ٱۡمَرأ

َ
آ أ ٍَ ِٓ َِاَح َنيَۡي ا فََٗل ُج ۡو إِۡنَراؽا

َ
ا نُُظًٔزا أ َٓ َۢ َبۡهيِ ۚٗ يُۡػيَِدا َخافَۡج ٌِ ا ا ُغيۡدا ٍَ ُٓ َِ  ةَۡح

اَل  اقرأ اإلمام نافع  البيان: بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدىا، وفي تغميظ ًلميا ، ي صَّ
 .والتغميظ مقدم، الخالف ليوسف والعتقي

افي  األزرق عمى النقل -1 ۡو إِۡنَراؽا
َ
شباع المنفصل، نُُظًٔزا أ وتغميظ الالم ثم ترقيقيا في ، وا 

اَل  ا  ومعو العتقي.، ي صَّ
 .األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده -3
 .الزعراءاقون عدا ابن إسحاق وابن سعدان وأبو ، ومعو البالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َخافَۡج ابن سعدان عمى التقميل في  -5
ةٌ َخافَۡج ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6

َ
 ، وحده.ٱۡمَرأ

 ه ۡيُح َخرۡيٞ  َوٱلػُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٗۚ حه ُُفُس ٱلظُّ
َ
ۡخَِضَِت ٱۡۡل

ُ
 َوأ

ۡخَِضَتِ عمى ترقيق الراء األزرق  -1
ُ
ُفُ عمى النقل في ، و َوأ

َ
 .، ومعو العتقيُس ٱۡۡل

 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني  -2
 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -3

 ا ئَُن َخترِيا ٍَ ا َتۡه ٍَ ِ َ ََكَن ة ٔاْ فَإِنه ٱَّلله ٔاْ َوَتخهُل ُِ   ټ١٠ِإَون َُتِۡص

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.َخترِيا
 ، ومعو الباقون.الراءعمى تفخيم  األصبياني -2

 ۡۖ ًۡ ٔۡ َخَرۡغُخ َ ٔاْ َب َُۡ ٱىجَِّصآءِ َول ُ ن َتۡهِدل
َ
ٔٓاْ أ  َوىََ تَۡصَخِفيُه

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
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 ، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -2
 .توسط المتصل، وحدهقصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي  -4

 ِۚ َهيهَلثِ ٍُ ۡ ا َنٱل َْ ۡيِو َذخََذُرو ٍَ ۡ ٔاْ ُكه ٱل ٍِييُ  فََٗل حَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٍا ا رهِخي َ ََكَن َدُفٔرا ٔاْ فَإِنه ٱَّلله ٔاْ َوَتخهُل   ٽ١٠ِإَون حُۡػيُِد

 .، ومعو الكل عدا األصبيانياألزرق -1
اَدُفٔرا األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍا  ، وحده.ا رهِخي

 َِٗشَهخِّۚۦ َِ ٌّ  
ُ لُُكّا َِ ٱَّلله كَا ُحۡغ  ِإَون َحَخَفره

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ا ٍا ُ َنَِٰشًها َخِهي   پ١٠َوََكَن ٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٍۗۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  ِ  َوَّلِله

ۡرِض ى النقل في األزرق عم -1
َ
 .قي واألصبياني، ومعو العتٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٗۚ َ ٔاْ ٱَّلله ُل ِن ٱته
َ
ًۡ أ ًۡ ِإَويهاُز ٌَِ َرۡتيُِس ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب  وحُ

ُ
ََ أ ِي َِا ٱذله ۡي  َوىََلۡد َوغه

شباع الصمة في األزرق عمى )تشق( في البدل -1 نِ ، وا 
َ
ًۡ أ عو العتقي عمى قصر وم، ِإَويهاُز

 .البدل
 .، ومعو أبو عونياني عمى قصر الصمةاألصب -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الجمال -4

 ِۚۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  ِ  ِإَون حَۡسُفُرواْ فَإِنه َّلِله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .األصبيانيومعو العتقي و  ،ٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ا ُ َغِِيًّا َۡحِيدا   ٿ١٠َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  ِ  َوَّلِله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيٱۡۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 َوكِيًٗل ِ   ڀ١٠َوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 .، ومعو أىل التقميلَوَكََفَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 .زرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتحاأل -2

 ٗۚ ََ ِت أَـِبَخرِي
ۡ
ا ٱجلهاُس َوَيأ َٓ حُّ

َ
ًۡ خ  يُۡذِْۡتُس

ۡ
 إِن يََظأ

ااألزرق عمى إشباع الصمة في  -1 َٓ حُّ
َ
ًۡ خ تِ واإلبدال في  ،يُۡذِْۡتُس

ۡ
، البدل في اإلشباع، و َوَيأ

 .قصر البدل ولكن عمىومعو العتقي 
 .، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبيانيالمروزي عمى سكون ميم الجمع -2
 ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى الصمة، -3
  في اإلبدال عمىاألصبياني  -4

ۡ
تِ ، يََظأ

ۡ
 .وحده، قصر الصمة، و َوَيأ

 ا َوََك َٰلَِم كَِديرا َٰ َذ ُ لََعَ   ځ١٠َن ٱَّلله

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.كَِديرا
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 .، ومعو الباقوناألصبياني -2

 ِِۚ ۡجَيا َوٱٓأۡلِخَرة َٔاُب ٱدلُّ ِ ذَ ۡجَيا فَهَِِد ٱَّلله َٔاَب ٱدلُّ َ ََكَن يُرِيُد ذَ ٌه
 

ۡجَيااألزرق عمى التقميل في  -1  في اإلشباع، وترقيق الراء فييا، و َوٱٓأۡلِخَرةِ  ، والنقل في ٱدلُّ
 .قصر البدل ولكن عمىومعو العتقي البدل، 

 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعو وتفخيم الراء، ، وترك النقل،أبو عون عمى التقميل -2
شباع البدلاألزرق عمى الفتح،  -3  وحده. ،وترقيق الراء فييا، وا 
 .وتفخيم الراء، وحده ،األصبياني عمى الفتح، والنقل -4
 ، ومعو الباقون.وترك النقل ،المروزي عمى الفتح -5

 ا ٍِيَهۢا ةَِػريا ُ َش   ڂ١٠َوََكَن ٱَّلله

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.ةَِػريا
 .األصبياني، ومعو الباقون -2

 َٓ ٌِ َُ ةِٱىۡلِۡصِؿ ُط َٰ ٔاْ كَنه ٔاْ ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ
َ
د ۡكَرب َُِۚٗ ۞َيَٰٓ

َ
َِ َوٱۡۡل يۡ َٰدِلَ وِ ٱۡىَن

َ
ًۡ أ ُُفِصُس

َ
َٰٓ أ ٔۡ لََعَ َ ِ َول  َدآَء َّلِله

شباع المتصلو، األزرق عمى إشباع المنفصل -1 شباع الصمة في )تشق( في البدل، وا  ، وا 
 ِو

َ
ًۡ أ ُُفِصُس

َ
ۡكَرب َُِ ، والنقل في أ

َ
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي، َوٱۡۡل

 .لصمة، والنقل، وحده، وقصر افصل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر المن -2
 .والصمة، ومعو أىل الصمة ،الحمواني عمى ترك النقل -3
 .القاضي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي -4
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده -5
 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي  -6

 َۡ ۖۡ إِن يَُس ا ٍَ ِٓ ِ ۡوَِلَٰ ة
َ
ُ أ ا فَٱَّلله ۡو فَلرِيا

َ
 َغِِيًّا أ

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
ا، وترقيق الراء في َغِِيًّا أ ۡوَِل ، والتقميل في فَلِريا

َ
، ومعو أ

 العتقي.
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 .وحدهوما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
 .األصبياني عمى النقل، وعمى تفخيم الراء، والفتح، وحده -3
 .، ومعو الجمال وابن فرحرك النقل، والفتحالمروزي عمى ت -4
 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -5
َۡ َغِِيًّاابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6  .، وحدهيَُس

 ْٗۚ ٔا ُ ن َتۡهِدل
َ
ىَٰٓ أ َٔ َٓ ۡ ٔاْ ٱل  فََٗل حَتهتُِه

ىَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1 َٔ َٓ ۡ شباع المنفصلٱل  ، ومعو العتقي.، وا 
 .لفتح، وحدهاألزرق عمى ا -2
 بخمف عن المروزي. الفتحاألصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل  -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو الباقون. -5

 ا ئَُن َخترِيا ٍَ ا َتۡه ٍَ ِ َ ََكَن ة ٔاْ فَإِنه ٱَّلله ۡو ُتۡهرُِؽ
َ
اْ أ ۥٓ ُٔ   ڃ١٠ِإَون حَۡي

اَختِ ، وترقيق الراء في نفصلاألزرق عمى إشباع الم -1  ، ومعو العتقي.ريا
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

رَُشٔسِلِۦ َوٱ َٰ َل لََعَ ِي َُزه ِ َورَُشٔسِلِۦ َوٱىِۡهَتَِٰب ٱذله ٔاْ ةِٱَّلله ُِ ٌِ ٔٓاْ َءا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ
َ
د َُزَل ٌَِ َيَٰٓ

َ
ِٓي أ ىِۡهَتَِٰب ٱذله

 ٗۚ  َرۡتُو

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيالبدل،  و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َلَٰٓهَِهخِِّۦ َوُكُختِِّۦ ٌَ ِ َو َ يَۡسُفۡر ةِٱَّلله ٌَ ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ َذَلۡد َؽوه َؽَلََٰٗلۢ ةَهِيًدا َو  ڄ١٠َورُُشيِِّۦ َوٱحۡلَ
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لََّقرأ اإلمام ورش والقاضي والحمواني بإدغام الدال في الضاد في  البيان: دَضَّ ق  ، والباقون ف 
 باإلظيار.

دغام  ، و)تشق( فيٱٓأۡلِخرِ ، والنقل في األزرق عمى إشباع المتصل -1 ، وه ؽه  َذَلدالبدل، وا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي

 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، واإلدغام، وحدهاأل -2
 .، ومعو القاضيوه َذَلد ؽه الحمواني عمى ترك النقل، واإلدغام في  -3
 ، ومعو إسماعيل.َذَلۡد َؽوه في  إسحاق عمى اإلظيار -4
 .المروزي عمى توسط المتصل، واإلظيار، وحده -5

حِلَۡغفِرَ إِنه ٱ ُ َِ ٱَّلله ًۡ يَُس ا ىه ًه ٱۡزَداُدواْ ُزۡفرا ًه َزَفُرواْ ُث ٔاْ ُث ُِ ٌَ ًه َءا ًه َزَفُرواْ ُث ٔاْ ُث ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًۡ َوَٗل ذله ُٓ َ  ل
 ًۡ ُٓ ِدَح ۡٓ  څ١٠َشبِيَٗلۢ حِلَ

 عمى قصر البدل. عتقيومعو ال وترقيق الراء، ،البدل )تشق( فياألزرق عمى  -1
 .وأىل اإلسكان عدا األصبياني الراء، وسكون الميم، المروزي عمى تفخيم  -2
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُٓ ِدَح ۡٓ  .، وحدهَوَٗل حِلَ
 .فرح، ومعو أىل الصمة عدا ابن الجمال عمى الصمة -4
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -5 ا ىه  .، وحدهُزۡفرا
 . ه، والصمة، وحدابن إسحاق عمى الغنة -6

 
َ
َجَٰفِل َُِ ةِأ ٍُ ۡ ِ ٱل ا بَّۡشِ ًٍ حِل

َ
ًۡ َنَذاةًا أ ُٓ َ  چ١٠نه ل

ااألزرق عمى النقل في  -1 ًٍ حِل
َ
 .، ومعو العتقيَنَذاةًا أ

 .عدا األصبياني أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، قل،المروزي عمى ترك الن -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
نه في  األصبياني عمى اإلبدال -4

َ
 .، والنقل، وحدهةِأ

 ََ ِي ٌِِ َُِۚٗ ٱذله ۡؤ ٍُ ۡ ٌَِ ُدوِن ٱل ۡوحِلَآَء 
َ
ََ أ َٰفِرِي  َحخهِخُذوَن ٱىَۡك
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ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي ۡؤٌِِ َُِ ، واإلبدال في ، وعمى إشباع المتصلٱۡىَك ٍُ ۡ ، ومعو ٱل
 .العتقي

 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 معو الباقون عدا المروزي.، و اليمز عمى تحقيق الحمواني -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4

 ا ِ ََجِيها ًُ ٱۡىهِزهةَ فَإِنه ٱۡىهِزهةَ َّلِله ُْ يَۡبَخُغَٔن ِنَِد
َ
  ڇ١٠خ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َل َوكَۡد ا َويُۡصخَ  َُزه َٓ ِ ِ يُۡسَفُر ة ًۡ َءاَيَِٰج ٱَّلله ٍِۡهُخ ۡن إَِذا َش
َ
ًۡ ِِف ٱىِۡهَتَِٰب أ ًۡ َنيَۡيُس ُٓ َه ٌَ ا فََٗل َتۡلُهُدواْ  َٓ ِ  ة

ُ
َزأ ۡٓ

ٔاْ ِِف َخِديٍد َدرۡيِهِۦٓ  َٰ َُئُُؽ  ۚٗ  َخِته

ل َقرأ اإلمام نافع  البيان:  .بضم النون ىُزِّ

ۡن إَِذااألزرق النقل في  -1
َ
شباع الصمة في أ ًۡ َءاَيَٰجِ ، وا  ٍِۡهُخ ومعو  ،البدل و)تشق( في ،َش

 .عمى قصر البدل العتقي
 .مى النقل، وقصر الصمة، وحدهي عاألصبيان -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.ون الميم، وسكالمروزي عمى ترك النقل -3
ًۡ َءاَيَٰجِ أبو عون عمى الصمة في  -4 ٍِۡهُخ  ، وحده.َش
 .، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاقالجمال عمى صمة ميم الجمع -5
 ، وحده.َخِديٍد َدرۡيِهِۦٓ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6

  إِذا ًۡ ه إُِهُس ًۡ ُٓ ِۡريُ ٌّ  ا 

ًۡ إِ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 اإُِهُس  ، ومعو العتقي.ذا
 .، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع -3
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 ََجِيًها ًَ ِه َٓ ََ ِِف َج َٰفِرِي َجَٰفِل َُِ َوٱىَۡك ٍُ ۡ ٌُِم ٱل َ َجا   ڈ١٠إِنه ٱَّلله

ََ ى التقميل في األزرق عم -1 َٰفِرِي  .، ومعو العتقيَوٱىَۡك
 .لفتح، ومعو الباقوناألصبياني عمى ا -2

 َِٰف ًۡ ِإَون ََكَن لِۡيَك َهُس ٌه ًۡ َُُسَ  َ ل
َ
ٔٓاْ خ ُ ِ كَال ََ ٱَّلله ِ ٌّ ًۡ َذۡخٞح  ًۡ فَإِن ََكَن ىَُس بهُػَٔن ةُِس ََ َحََتَ ِي ََ ٱذله رِي

 َنَۡصَخۡدِٔۡذ َني ًۡ َ ل
َ
ٔٓاْ خ ُ ۡؤٌِِ َُِۚٗ َُِػيٞب كَال ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َِۡهُسً  ٍۡ ًۡ َوَج  ۡيُس

ََ ، والتقميل في المنفصل األزرق عمى إشباع -1 َٰفِرِي ٌِِ َُِ ، واإلبدال في لِۡيَك ۡؤ ٍُ ۡ ، ومعو ٱل
 .العتقي

 ، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، واإلبدال -2
 .اإلسكان، ومعو أىل ، وسكون ميم الجمع، والتحقيقالمروزي عمى قصر المنفصل -3
ََ أبو عون عمى الصمة في  -4 ِ ٌّ َِۡهُسً  ٍۡ  ، وحده.َوَج
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -5
 .ومعو أىل الصمة وقصر المنفصل، ،الجمال عمى صمة ميم الجمع -6

 ِۚ ثِ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ًۡ يَ َُِس ًُ ةَۡح ُ ََيُۡس  فَٱَّلله

 ن.األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكا -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 َشبِيًٗل َُِ ٌِِ ۡؤ ٍُ ۡ ََ لََعَ ٱل َٰفِرِي ُ لِۡيَك   ډ١٠َوىََ ََيَۡهَو ٱَّلله

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي ٌِِ َُِ ، واإلبدال في لِۡيَك ۡؤ ٍُ ۡ  ، ومعو العتقي.ٱل
 األصبياني عمى الفتح، واإلبدال، وحده. -2
 ، ومعو الباقون.قيقالمروزي عمى التح -3
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 ُٔاْ ُنَصاََلَٰ يَُرآء ةِ كَاُم َٰٔ يَ ٔٓاْ إََِل ٱلػه ًۡ ِإَوَذا كَاُم ُٓ َٔ َخَِٰدُخ ُْ َ َو َجَٰفِل َُِ يَُذَِٰدُنَٔن ٱَّلله ٍُ ۡ وَن ٱجلهاَس َوَٗل إِنه ٱل
َ إِٗله كَيِيٗلا   ڊ١٠يَۡذُنُروَن ٱَّلله

َٔ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُْ شباع المنفصلَو ِ غميظ الالم في ، وت، وا  ة َٰٔ يَ والتقميل ، ٱلػه
شباع المتصلُنَصاََلَٰ في   .عمى قصر البدل ومعو العتقيالبدل،  و)تشق( في، ، وا 

 ، وحده.األزرق عمى الفتح، وثالثة البدل -2
 .، وحده، وسكون الميم، والفتح، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر المنفصل -3
َٔ في  مع، وعمى ضم الياءأبو الزعراء عمى سكون ميم الج -4 ُْ  ، والتقميل، وحده.َو
َٔ في  إسحاق عمى الصمة، وعمى ضم الياء ابن -5 ُْ  .، والفتح، وحدهَو
ْۡ في  مى سكون الياءالمروزي ع -6 ، وتوسط المنفصل والمتصل، ، وسكون ميم الجمعَٔ َو

 وحده.
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل -7
 ، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان.يمأبو عون عمى سكون الم -8
 .، ومعو ابن فرح، والفتح، وسكون الياءالجمال عمى صمة الميم -9

  ِۚ ُؤَٗلٓءِ ُؤَٗلٓءِ َوَٗلٓ إََِلَٰ َهَٰٓ َٰلَِم َٗلٓ إََِلَٰ َهَٰٓ َذةَۡذب َُِ َب َُۡ َذ ٌُّ
 

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 .، ومعو الباقون عدا المروزيمنفصل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر ال -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ، وحده.عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل المروزي -4

 فَيََ ََتَِد سَلُۥ َشبِيٗلا ُ َ يُۡؾيِِو ٱَّلله ٌَ   ڋ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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ُِٔ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله َٓ حُّ
َ
د ٌِِ َُِۚٗ َيَٰٓ ۡؤ ٍُ ۡ ٌَِ ُدوِن ٱل ۡوحِلَآَء 

َ
ََ أ َٰفِرِي  اْ َٗل َتخهِخُذواْ ٱىَۡك

ََ البدل، والتقميل في  و)تشق( في، األزرق عمى إشباع المنفصل -1 َٰفِرِي شباع ٱۡىَك ، وا 
ٌِِ َُِ ، واإلبدال في المتصل ۡؤ ٍُ ۡ  .عمى قصر البدل ومعو العتقي، ٱل

 ، وحده.دالويق القصر في المتصل، واإلباألصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وف -2
 .لفتح، ومعو الباقون عدا المروزيعمى ا الحمواني -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وحده.عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصلالمروزي  -5

 ًِا تِح ٌُّ ا  ِا ًۡ ُشۡيَطَٰ ِ َنيَۡيُس ٔاْ َّلِله ن ََتَۡهيُ
َ
حُرِيُدوَن أ

َ
  ڌ١٠خ

 .كانالجمع، ومعو أىل اإلساألزرق عمى سكون ميم  -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2

 َجَٰفِل َُِ ِِف ٍُ ۡ ۡرِك إِنه ٱل ََ ٱجلهارِ وَ ٱدله ٌِ ۡشَفِو 
َ
ًۡ َُِػرًيا ٱۡۡل ُٓ َ  ڍ١٠ىََ ََتَِد ل

ر كَِقرأ اإلمام نافع  :البيان  بفتح الراء.  اّلَّ

ۡشَفوِ األزرق عمى النقل في  -1
َ
، ومعو َُِػرًيا، وترقيق الراء في ٱجلهارِ في  ، والتقميلٱۡۡل

 العتقي.
 ، والفتح، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 ، وحده.المروزي عمى ترك النقل، والفتح -3
 ، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح -4
 ، وحده.، وصمة الميمأبو عون عمى التقميل -5
 ، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.ميلالقاضي عمى التق -6

 ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َم ٱل ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ِ فَأ ًۡ َّلِله ُٓ َِ ٔاْ دِي ۡخيَُػ

َ
ِ َوأ ٔاْ ةِٱَّلله ٍُ ٔاْ َوٱۡخَخَػ ۡغيَُد

َ
ٔاْ َوأ ََ حَاةُ ِي  ِ َُِۖۡ إِٗله ٱذله

ْ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ٔا ۡغيَُد
َ
شباع المتصل، واإلبدال في َوأ ۡ ، وا  ٌِِ َُِۖۡ ٱل ۡؤ ٍُ

 ومعو ،
 العتقي.
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 .، وحده، واإلبدال، وعمى فويق القصر في المتصلميظاألصبياني عمى ترك التغ -2
 .عدا المروزي ، ومعو أىل اإلسكانأبو عون عمى سكون ميم الجمع -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 .ومعو أىل الصمةوفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ۡٔ ا وََش ٍا ۡجًرا َنِلي
َ
ٌِِ َُِ أ ۡؤ ٍُ ۡ ُ ٱل   ڎ١٠َف يُۡؤِت ٱَّلله

ٌِِ َُِ ، واإلبدال في يُۡؤتِ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ۡؤ ٍُ ۡ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱل
 .روزي عمى التحقيق، ومعو الباقونالم -2

 ٗۚ ًۡ ُِخ ٌَ ًۡ َوَءا ًۡ إِن َطَهۡرُت ُ ةَِهَذاةُِس ا َحۡفَهُو ٱَّلله  ٌه

ًۡ إِنإشباع الصمة في األزرق عمى  -1 عمى ولكن  ومعو العتقي، في البدل واإلشباع، ةَِهَذاةُِس
 .قصر البدل

 ومعو أبو عون.، األصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة -3
 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سك -4

 ا ٍا ُ َطانًِرا َنيِي  ڏ١٠َوََكَن ٱَّلله

 ، ومعو العتقي.َطانًِراترقيق الراء في  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ٗۚ ًَ َ ُكيِ ٌَ ِل إِٗله  ۡٔ ََ ٱۡىَل ٌِ ٔٓءِ  َر ةِٱلصُّ ۡٓ ُ ٱۡۡلَ  ۞ٗله َُيِبُّ ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .مروزي، ومعو الباقون عدا الاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 .المتصل، وحدهالمروزي عمى توسط  -3

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[91] 
 

 ا ًٍ ٍِيًها َنيِي ُ َش   ڐ١٠َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا كَِديًرا ّٔا َ ََكَن َخُف ٔٓءٖ فَإِنه ٱَّلله ٔاْ َنَ ُش ۡو َتۡهُف
َ
ٔهُ أ ۡو َُتُۡف

َ
ا أ   ڑ١٠إِن ُتۡتُدواْ َخرۡيً

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1 وۡ ، والنقل في َخرۡيً
َ
شباع المتصل، وترقيق الراء َخرۡيًا أ ، وا 

 ، ومعو العتقي. كَِديًرافي 
 ، وحده.، وفويق القصر في المتصل، والنقلاألصبياني عمى تفخيم الراء -2
 .زي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحدهالمرو  -3
 ، ومعو الباقون.عمى فويق القصر في المتصل الحمواني -4

 َيَۡسُفُرون ََ ِي َُ ةَِتۡهٖؼ  إِنه ٱذله ٌِ ِ َورُُشيِِّۦ َوَيُلٔلَُٔن ُُۡؤ ٔاْ َب َُۡ ٱَّلله ن ُحَفّرِكُ
َ
ِ َورُُشيِِّۦ َوُيرِيُدوَن أ ةِٱَّلله

َٰلَِم َشبِيًٗل  ن َحخهِخُذواْ َب َُۡ َذ
َ
  ڒ١٠َوَُۡسُفُر ةَِتۡهٖؼ َوُيرِيُدوَن أ

َُ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ُُۡؤ
 .، ومعو الباقوناليمز تحقيقعمى  روزيالم -2

 ٗۚ ا َٰفُِروَن َخّلا ًُ ٱىَۡك ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
 أ

َٰفُِرونَ ، وترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المتصل -1  .، ومعو العتقيٱۡىَك
 ومعو الباقون عدا المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 َا و ِا ِٓي ََ َنَذاةاا مُّ َٰفِرِي ۡخَخۡدَُا لِۡيَك
َ
  ړ١٠أ

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي  ، ومعو العتقي.لِۡيَك
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2
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 َٔۡف ْوَلَٰٓهَِم َش
ُ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ َخٖد 

َ
ٔاْ َب َُۡ أ ًۡ ُحَفّرِكُ َ ِ َورُُشيِِّۦ َول ٔاْ ةِٱَّلله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًۡ يُۡؤتِ َوٱذله ِٓ ۚٗ ي ًۡ ُْ ُجَٔر

ُ
 أ

ٍَِتَِؤَْىَُقرأ اإلمام نافع  البيان:  بالنون. مي

شب )تشق( فياألزرق عمى  -1 ْوَلَٰٓهَِم اع الصمة في البدل، وا 
ُ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ،ٍََُِتَِؤَۡى َي

ُ
ومع  ،مٌََُرَ جَُمَأ

 .اإلبدال فييا، ومعو العتقي عمى قصر البدل
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر الصمة، -2
 .ومعو أىل الصمة مى صمة الميم، والتحقيق،الحمواني ع -3
 .الميم، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى سكون  -4
 .القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون -5

 ا ٍا ا رهِخي ُ َدُفٔرا   ڔ١٠َوََكَن ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
ا رهخِ األصبياني عمى الغنة في  -2 اَدُفٔرا ٍا  .، وحدهي

 ِۚ آءِ ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ ا  ًۡ نَِتَٰتا ِٓ َِل َنيَۡي ن ُتَنّ
َ
ُو ٱۡىِهَتَِٰب أ ْۡ َ

 يَۡصـَٔيَُم أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3
 .ومعو أىل الصمةوفويق القصر في المتصل،  ،الجمال عمى صمة الميم -4

 ٗۚ ًۡ ِٓ ٍِ َٰهَِلُث ةُِلۡي ًُ ٱىصه ُٓ َخَذۡت
َ
َرةا فَأ ۡٓ َ َج رَُِا ٱَّلله

َ
ٔٓاْ أ ُ َٰلَِم َذَلال ٌَِ َذ ۡزََبَ 

َ
ٔاْ ُمََٔسَٰٓ أ ُ ل

َ
  َذَلۡد َشد

شباع المنفصل، ومعو العتقيُمََٔسَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1  .، وا 
 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 .ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي ، وقصر المنفصل،األصبياني عمى الفتح -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4
 .ومعو أىل التقميلوقصر المنفصل، ، أبو عون عمى التقميل -5
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 َٰٗۚلَِم َُا َنَ َذ ۡٔ ًُ ٱۡۡلَّيَِجَُٰج َذَهَف ُٓ ا َجآَءۡت ٌَ َۢ َبۡهِد  َُذواْ ٱۡىهِۡجَو ٌِ ًه ٱَته  ُث

 ق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزر  -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
 ، وحده.توسط المتصلالمروزي عمى  -3
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٓ  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءۡت

 ا ِا تِح ٌُّ ا  ِا َِا ُمََٔسَٰ ُشۡيَطَٰ   ڕ١٠َوَءاحَۡح

 ، ثم الفتح.ُمََٔسَٰ األزرق عمى توسط البدل، والتقميل في  -1
 ، وحده.البدل، والتقميل ثم الفتحاألزرق عمى إشباع  -2
 ، ومعو العتقي وأىل التقميل.األزرق عمى قصر البدل، والتقميل -3
 ، والفتح، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى القصر -4

 َو ًۡ ِٓ ٍِيَثَٰلِ ِ َٔر ة ًُ ٱىفُّ ُٓ َٔۡر َِا فَ ًۡ َٗل َوَرَذۡه ُٓ َ َِا ل ا َوكُۡي دا ٔاْ ٱۡۡلَاَب ُشجه ًُ ٱۡدُخيُ ُٓ َ َِا ل َخۡذَُا َتۡهُدواْ كُۡي
َ
ۡتِج َوأ ِِف ٱلصه

ا  ِيَثًَٰلا َغيِيلا ٌّ  ً ُٓ ِۡ   ږ١٠ٌِ

ْ  قرأ اإلمام ورش البيان: ، وقرأ الباقون باإلسكان واًلختالس، بفتح العين وتشديد الدال َتۡهُدوا
 .والمقروء بو اًلختالس فقط

ْ َتهَ  وقراءة ،ألزرق عمى سكون ميم الجمعا -1  .، ومعو العتقي واألصبيانيبفتح العين ُدوا
 عمى اًلختالس، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. المروزي -2
ِيَثًَٰلاأبو عون عمى الصمة في  -3 ٌّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ، وقراءة  ْ  .وحده باًلختالس، َتۡهُدوا
 .عو ابن فرحعمى صمة الميم، وم الجمال -4
اابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -5 ِيَثًَٰلا َغيِيلا ٌّ.وحده ، 

 ًُ ِٓ ِ َوَرۡخيِ ًۡ َوُكۡفرًِِْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ُٓ ِيَثََٰل ٌّ  ًِٓ ا َجۡلِؾ ٍَ ِ ۢنتَِيآَء فَت
َ
ۚٗ ٱۡۡل َِا ُغيُۡفۢ ًۡ كُئُُب ِٓ ِ ل ۡٔ  ةَِغرۡيِ َخّقٖ َوكَ

 قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:
َ
 .ۢنتَِئآءَ ٱۡۡل
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ۢنتِئَ البدل، والنقل في  األزرق عمى )تشق( في -1
َ
شباع المتصل، ومعآءَ ٱۡۡل  و، مع اليمز، وا 

 .العتقي عمى قصر البدل
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده. وترك النقل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 الباقون. ومعو أىل اإلسكان لميم،، وسكون افويق القصر في المتصلالقاضي عمى  -4
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -5
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -6 ُٓ ِيَثََٰل ٌّ  ًِٓ  ، وحده.َجۡلِؾ

 َُِٔن إِٗله كَيِيٗلا ٌِ ًۡ فََٗل يُۡؤ ا ةُِسۡفرِِْ َٓ ُ َنيَۡي َتَم ٱَّلله ـَ   ڗ١٠ةَۡو 

ُِٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ  عتقي واألصبياني.، ومعو اليُۡؤ
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، والتحقيق، ومعو أىل اإلسكان. -2
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -3

 ا ٍا ًِا َنِلي َتَٰ ۡٓ ًَ ُب َٰ َمۡريَ ًۡ لََعَ ِٓ ِ ل ۡٔ ًۡ َوكَ   ژ١٠َوبُِسۡفرِِْ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .ةومعو أىل الصم ى صمة ميم الجمع،الجمال عم -2

 ِٔهُ َوَلَِٰسَ ُطّت ا َغيَُت ٌَ ٔهُ َو ا َرَخيُ ٌَ ِ َو ًَ رَُشَٔل ٱَّلله ََ َمۡرَي ِصيَح ِنحََس ٱۡب ٍَ ۡ َِا ٱل ًۡ إُِها َرَخۡي ِٓ ِ ل ۡٔ ۚٗ َوكَ ًۡ ُٓ َ  َّ ل

ًۡ إُِهااألزرق عمى إشباع صمة الميم في  -1 ِٓ ِ ل ۡٔ ٔهُ ، وتغميظ الالم في َوكَ  ، ومعو العتقي.َغيَُت
 .معو أىل الصمةو  وترقيق الالم، ،ياني عمى قصر الصمةاألصب -2
 .المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3

 ٗۚ ُّ ِۡ ِ ٌّ ٔاْ ذِيِّ ىََِف َطّمٖ  ََ ٱۡخَخيَُف ِي  ِإَونه ٱذله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٗۚ ِ َّ َۡ ِنۡيٍم إِٗله ٱّتِتَاَع ٱىله ٌِ ً ةِِّۦ  ُٓ َ ا ل ٌَ 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.إِٗله  ِنۡيمٍ األزرق عمى النقل في  -1
 .المروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 َِۢا ٔهُ يَلِي ا َرَخيُ ٌَ   ڙ١٠َو

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِِّۚۡإحَِل ُ ُّ ٱَّلله  ةَو رهَذَه

ُّ حاق باإلظيار في قرأ اإلمام أبي عون وابن إس البيان:  ، والباقون باإلدغام.ةَو رهَذَه

ُّ األزرق عمى اإلدغام في  -1  .بو عون وابن إسحاقعدا أ ، ومعو الكلةَو رهَذَه
 أبو عون عمى اإلظيار، ومعو ابن إسحاق. -2

 ا ٍا ُ َنزِيًزا َخِهي    ښ١٠َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِو ٱۡىِهَتَِٰب إ ْۡ َ
َۡ أ ِ ٌّ حِِّۖۦۡ ِإَون  ۡٔ ٌََِنه ةِِّۦ َرۡتَو َم  ٗله حَلُۡؤ

وِ األزرق عمى النقل في  -1 ْۡ َ
َۡ أ ِ ٌّ واإلبدال في ، ٌََِنه  .، ومعو العتقي واألصبيانيحَلُۡؤ

 .، ومعو الباقونتحقيق اليمزوزي عمى المر  -2

 ا ِٓيدا ًۡ َط ِٓ ثِ يَُسُٔن َنيَۡي ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِحَٰ   ڛ١٠َوَي

 ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون ميم الجمع، -1
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى الصمة -2
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 َنررِيا ِ ًۡ َنَ َشبِيِو ٱَّلله ِْ ًۡ َوبَِػّدِ ُٓ َ ِخيهۡج ل
ُ
ّيَِبٍَٰج أ ـَ  ًۡ ِٓ َِا َنيَۡي ٌۡ اُدواْ َخره َْ  ََ ِي ََ ٱذله ِ ٌّ   ڜ١٠ا فَتُِلۡيٖم 

ِخيهۡج األزرق عمى النقل في  -1
ُ
ّيَِبٍَٰج أ ـَ

 وترقيق الراء في ، ِاَنر  ، ومعو العتقي.ريا
 .وحده وتفخيم الراء، األصبياني عمى النقل، -2
 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4

 ََِٰۚل ٱجلهاِس ةِٱىَۡبَِٰفِو َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ ۡزيِ
َ
ُّ َوأ ِۡ ٔاْ َخ ُٓ اْ َوكَۡد ُج َٰٔ ًُ ٱلّرَِب ۡخِذِْ

َ
 َوأ

ََٰل الصمة في  األزرق عمى إشباع -1 َن ٌۡ ًۡ أَ ِٓ ۡزيِ
َ
 .، ومعو العتقيَوأ

 .، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة -2
 .ون ميم الجمع ، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سك -3

 ا ٍا حِل
َ
ًۡ َنَذاةًا أ ُٓ ِۡ ٌِ  ََ َٰفِرِي ۡخَخۡدَُا لِۡيَك

َ
  ڝ١٠َوأ

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي اَنَذا، والنقل في لِۡيَك ٍا حِل
َ
 .، ومعو العتقيةًا أ

 .بياني عمى الفتح، والنقل، وحدهاألص -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -3
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -4

 ُِزَِل إ
ُ
آ أ ٍَ ِ َُِٔن ة ٌِ َُِٔن يُۡؤ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ًۡ َوٱل ُٓ ِۡ ٌِ ًِ َِٰشُخَٔن ِِف ٱۡىهِۡي َِ ٱىسه َِٰس ٌَِ َرۡتيَِمۚٗ له ُزَِل 

ُ
آ أ ٌَ  حَلَۡم َو

ُِٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ شباع المنفصل، ومعو العتقي.ٱل  ، وا 
 .ى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحدهاألصبياني عم -2
 .المروزي عمى التحقيق، وتوسط المنفصل، وحده -3
 .المروزي عمى السكون، والقصر، ومعو أىل اإلسكان -4
 .الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى صمة ميم -5
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 ٗۚ ةَ َٰٔ يَ ٍِ َُ ٱلػه لِي ٍُ ۡ  َوٱل

َٰٔةاألزرق عمى تغميظ الالم في  -1 يَ  .، ومعو العتقيٱلػه
 ، ومعو الباقون.عمى ترقيق الالم األصبياني -2

 
َ
ًۡ أ ِٓ ُِۡؤتِي ْوَلَٰٓهَِم َش

ُ
ِٔۡم ٱٓأۡلِخرِ أ ِ َوٱحۡلَ َُِٔن ةِٱَّلله ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ َٰٔةَ َوٱل َن ۡؤحَُٔن ٱلزه ٍُ ۡ ا َوٱل ًٍ   ڞ١٠ۡجًرا َنِلي

ۡؤحُٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٍُ ۡ ُِٔنَ  ،َوٱل ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ًۡ  ،ٱل ِٓ ُِۡؤتِي شباع الصمة في  ،َش وا 
ۡجًرا

َ
ًۡ أ ِٓ ُِۡؤتِي شباع المتصل، ٱٓأۡلِخرِ والنقل في  ،َش  ومعو العتقي، مع )تشق( في البدل، وا 

 .عمى قصر البدل
 ، وحده .القصر في المتصل األصبياني عمى اإلبدال والنقل، وفويق -2
 .، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل -3
 .ع، ومعو أىل الصمةعمى صمة ميم الجم لحموانيا -4
 .الباقون، وسكون ميم الجمع، ومعو القاضي عمى فويق القصر في المتصل -5

 َِآ إََِلَٰ ُُٖٔح وَۡخۡي
َ
آ أ ٍَ َِآ إحَِلَۡم َن وَۡخۡي

َ
آ أ ََ ۞إِجه ِۚۦٗ  َوٱجلهبِّيِـۧ َۢ َبۡهِده ٌِ 

 .ٱجلهبِيه َُِ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، ومعو  ،ٱجلهبِيه َُِ في  ، و)تشق( في البدلاألزرق عمى إشباع المنفصل -1 وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

 المروزي.ا عدومعو الباقون  وفويق القصر في المتصل، ،األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 توسط المنفصل، وحده.عمى  ،المروزي عمى قصر المنفصل -3
 .وحدهوتوسط المتصل، توسط المنفصل، المروزي عمى  -4

 َب َوئُنَُس ئُّ
َ
ۡشَتاِط وَِنحََسَٰ َوخ

َ
ًَ ِإَوۡشَمَٰهِيَو ِإَوۡشَدََٰق َويَۡهُلَٔب َوٱۡۡل ِي َْٰ َِآ إََِلَٰٓ إِةَۡس وَۡخۡي

َ
َوَهَُٰروَن َوأ

 ٗۚ ََ  وَُشيَۡيَمَٰ

شۡ ، والنقل في ألزرق عمى إشباع المنفصلا -1
َ
 .العتقي ومعو ،وَِنحََسَٰ ، والتقميل في َتاِط ٱۡۡل
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 ، وحده.األزرق عمى الفتح -2
 .، وحده، والنقلاألصبياني عمى قصر المنفصل -3
 .ومعو ابن إسحاق وابن فرح والجمال، المروزي عمى القصر، وترك النقل، والفتح -4
 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل  -5
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -6

 ا َِا َداوُۥَد َزُبٔرا   ڟ١٠َوَءاحَۡح

 .عمى قصر البدل الكلالبدل، ومعو  )تشق( فيزرق عمى األ -1

 َٗۚنيَۡيَم ًۡ ُٓ ًۡ َجۡلُػۡػ ٌَِ َرۡتُو َورُُشٗلا ىه ًۡ َنيَۡيَم  ُٓ  َورُُشٗلا كَۡد كََػۡػَجَٰ

 سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.األزرق عمى  -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2  .، وحدهَورُُشٗلا ىه
 الجمال عمى صمة ميم الجمع ، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق. -3
 .ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحده -4

 ا ٍا ُ ُمََٔسَٰ حَۡسيِي ًَ ٱَّلله   ڠ١٠َوََكه

 .، ومعو أىل التقميلََٔسَٰ مُ األزرق عمى التقميل في  -1
   .زرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتحاأل -2

 ُِۚۢة َبۡهَد ٱلرُُّشِو ِ ُخجه ِهاِس لََعَ ٱَّلله ََ خِلَٗله يَُسَٔن لِي ِِذرِي ٌُ ََ َو ِي بَّۡشِ ٌُّ  رُُّشٗلا 

 .خِلَٗله أبدل األزرق والعتقي  البيان:

 .، ومعو العتقيخِلَٗله بدال في األزرق عمى اإل -1
 ، ومعو ابن إسحاق.خِلَٗله والغنة في  ياني عمى التحقيق،األصب -2
 .ومعو الباقون المروزي عمى ترك الغنة، -3
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 ا ٍا ُ َنزِيًزا َخِهي   ڡ١٠َوََكَن ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َُۡۖزَل إحَِلَۡم
َ
آ أ ٍَ ِ ُد ة َٓ ُ يَۡظ َِ ٱَّلله َِٰس  له

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .بياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألص -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ٍِِّۡۖۦ َُزسَلُۥ ةِهِۡي
َ
 أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ُٗۚدوَن َٓ َلَٰٓهَِهُث يَۡظ ٍَ ۡ  َوٱل

 .األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي -1
 .المروزيصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األ -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ِٓيًدا ِ َط   ڢ١٠َوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 ، ومعو أىل التقميل.َوَكََفَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 .ل الفتحاألزرق عمى الفتح، ومعو أى -2

 ٔاْ َؽَلََٰٗلۢ ةَهِيًدا ِ كَۡد َؽيُّ واْ َنَ َشبِيِو ٱَّلله ََ َزَفُرواْ َوَغدُّ ِي   ڣ١٠إِنه ٱذله

ْ قرأ اإلمام ورش والحمواني والقاضي باإلدغام في  البيان: ٔا  .، والباقون باإلظياركَۡد َؽيُّ

ْ كَد ؽه األزرق عمى اإلدغام في  -1 ٔا  ، ومعو العتقي واألصبياني والحمواني والقاضي.يُّ
ْ في  المروزي عمى اإلظيار -2 ٔا  ، ومعو الباقون. كَۡد َؽيُّ
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 ََزَفُرواْ و ََ ِي رِيًلا إِنه ٱذله ـَ  ًۡ ُٓ ِدَح ۡٓ ًۡ َوَٗل حِلَ ُٓ َ ُ حِلَۡغفَِر ل َِ ٱَّلله ًۡ يَُس َ ٔاْ ل ٍُ   ڤ١٠َكيَ

ْ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ٔا ٍُ  ، وحده.حِلَۡغفِرَ ، وترقيق الراء في  َوَكيَ
 ، وحده.مع ترقيق الراء، و العتقي عمى ترك التغميظ -2
 عو أىل اإلسكان.، وسكون ميم الجمع ، وماألصبياني عمى تفخيم الراء -3
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -4 ُٓ ِدَح ۡٓ  ، وحده.حِلَ
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -5

 ٗۚا ةَدا
َ
آ خ َٓ ََ ذِي ي ًَ َخَٰرِلِ ِه َٓ رِيَق َج ـَ  إِٗله 

 .عو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل، وم -1
 .، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .لمروزي عمى توسط المنفصل، وحدها -3

 ا ِ يَِصريا َٰلَِم لََعَ ٱَّلله   ڥ١٠َوََكَن َذ

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.يَِصريا
 .عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون األصبياني -2

ُِٔ ٌِ ًۡ فَـَٔا ّبُِس ٌَِ ره ًُ ٱلرهُشُٔل ةِٱۡۡلَّقِ  ا ٱجلهاُس كَۡد َجآَءُز َٓ حُّ
َ
د ۚٗ َيَٰٓ ًۡ ا ىهُس  اْ َخرۡيا

شباع المتصل، و)تشق( في البدلاألزرق عمى إشباع المنفص -1 ، وترقيق الراء في ل، وا 
ا  .، ومعو العتقي عمى قصر البدلَخرۡيا

ًۡ  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في -2 ّبُِس  ،ٌَِ ره
 ًۡ ا ىهُس  .وحدهوتفخيم الراء، ، َخرۡيا

 ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق. ،ل عمى صمة ميم الجمعالجما -3
ًۡ ، والغنة في ابن إسحاق عمى الصمة -4 ا ىهُس  .، وحدهَخرۡيا
 .القاضي، ومعو ، وترك الغنةأبو عون عمى سكون الميم -5
 ، وتوسط المتصل، وحده.قصر المنفصل المروزي عمى -6
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ًُ ميل في ، والتقوفويق القصر في المتصلابن سعدان عمى قصر المنفصل،  -7 ، َجآَءُز
 ومعو أبو الزعراء.

 . لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحدها -8

 ِۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  ِ  ِإَون حَۡسُفُرواْ فَإِنه َّلِله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َوٱۡۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 َا  َوََكن ٍا ا َخِهي ًٍ ُ َنيِي   ڦ١٠ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٗۚ ِ إِٗله ٱۡۡلَقه ٔاْ لََعَ ٱَّلله ُ ًۡ َوَٗل َتُلٔل ٔاْ ِِف دِيُِِس َو ٱىِۡهَتَِٰب َٗل َتۡغيُ ْۡ َ
أ  َيَٰٓ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
ف عن ، ومعو أىل اإلسكان بخماألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع -2

 .روزيالم
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4

 ۡۖ ُّ ِۡ ِ ٌّ ًَ َوُروٞح  آ إََِلَٰ َمۡرَي َٓ َٰ ۡىَلى
َ
ۥٓ خ ُّ ُخ ٍَ ِ ِ َوََك ًَ رَُشُٔل ٱَّلله َُ َمۡرَي ِصيُح ِنحََس ٱۡب ٍَ ۡ ا ٱل ٍَ  إِجه

َٰ ، والتقميل في األزرق عمى إشباع المنفصل -1 ىَۡلى
َ
ٓ خ ا َٓ معو العتقي، و. 

 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 ، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -3
 .أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -4
 .المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده -5
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 َۡورُُشيِِّۖۦ ِ ٔاْ ةِٱَّلله ُِ ٌِ  فَـَٔا

 .ومعو الكل عمى قصر البدل ،البدل )تشق( فياألزرق عمى  -1

 ٗۚ ََٰرٌث ٔاْ ذََل ُ  َوَٗل َتُلٔل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٗۚ ًۡ ا ىهُس ٔاْ َخرۡيا ُٓ  ٱَُخ

ااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.َخرۡيا
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ا ىهُس  ومعو ابن إسحاق. وتفخيم الراء، ،َخرۡيا
 الباقون. المروزي عمى ترك الغنة، ومعو -3

 َۡۖنَِٰخٞد ٞ َّٰ ُ إَِل ا ٱَّلله ٍَ  إِجه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ه ن يَُسَٔن سَلُۥ َودَلٞ
َ
ۥٓ أ ُّ َِ  ُشۡتَدَٰ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ِِف ٱلصه ٌَ ُۥ  ۡرِضٍۗ سله
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو  َمََٰن

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبياني ٱۡۡل

 .زي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمرو  -2

 َوكِيٗلا ِ   ڧ١٠َوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 .، ومعو أىل التقميلَوَكََفَٰ األزرق عمى تقميل في  -1
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 .الفتحاألزرق عمى الفتح، ومعو أىل  -2

 َ ُبَٔنۚٗ ىهَ ي َلره ٍُ ۡ َلَٰٓهَِهُث ٱل ٍَ ۡ ِ َوَٗل ٱل ه ا َّلّلِ ن يَُسَٔن َخۡتدا
َ
ِصيُح أ ٍَ ۡ  ۡصتَِِهَف ٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. الحمواني -3
ِ  األصبياني عمى الغنة في -4 ه ا َّلّلِ  .، ومعو ابن إسحاقَخۡتدا

 ا ًۡ إحَِلِّۡ ََجِيها ُْ َۡ ِنَتاَدحِِّۦ َويَۡصخَۡهَِبۡ فََصيَۡدُۡشُ َ يَۡصتَِِهۡف َخ ٌَ   ڨ١٠َو

ًۡ إحَِلِّۡ األزرق عمى إشباع الصمة في  -1 ُْ  .، ومعو العتقيفََصَيۡدُۡشُ
 ، ومعو أبو عون أىل الصمة.األصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.مى سكون ميم الجمعوزي عالمر  -3

 ۡفَۡؾيِِّۖۦ َِ ٌّ  ً ُْ ًۡ َويَزِيُد ُْ ُجَٔر
ُ
ًۡ أ ِٓ َّٔفِي َٰيَِدَِٰج َذُي ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََن ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله ٌه

َ
 فَأ

ًۡ ، وعمى إشباع الصمة في البدل األزرق عمى )تشق( في -1 ُْ ُجَٔر
ُ
ًۡ أ ِٓ َّٔفِي ومعو العتقي  ،َذُي

 .عمى قصر البدل
 .األصبياني عمى قصر الصمة، وحده -2
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُْ ُجَٔر

ُ
ًۡ أ ِٓ َّٔفِي َِ ،َذُي ٌّ  ً ُْ  ، وحده.َوَيزِيُد

 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة -4
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون الميم -5

 ِّواْ َذُيَهذ ٔاْ َوٱۡشَخۡهََبُ ََ ٱۡشتََِهُف ِي ا ٱذله ٌه
َ
ًۡ َنَذاَوأ ُٓ ا َوَٗل ُب ٍا حِل

َ
ا ةًا أ ِ َوحِلّاا َوَٗل َُِػريا َِ ُدوِن ٱَّلله ٌّ  ً ُٓ َ ََيُِدوَن ل
  ک١٠

ااألزرق عمى النقل في  -1 ٍا حِل
َ
ا، وترقيق الراء في َنَذاةًا أ  ، ومعو العتقي.َُِػريا

 .وحده وتفخيم الراء، األصبياني عمى النقل، -2
 .انإلسكالمروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل ا -3
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َِأبو عون عمى الصمة في  -4 ٌّ  ً ُٓ َ  .، وحدهل
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -5

 ا ِا تِح ٌُّ ا  ًۡ ُُٔرا َُزجۡلَآ إحَِلُۡس
َ
ًۡ َوأ ّبُِس َِ ره ٌّ  َٞ ا ٱجلهاُس كَۡد َجآَءُزً ةُۡرَهَٰ َٓ حُّ

َ
د   ڪ١٠َيَٰٓ

شباع المتصلاألزرق عمى إشباع المنفصل -1  .، ومعو العتقي، وا 
، وسكون ميم الجمع، والغنة في ، وفويق القصر في المتصلالمنفصلاألصبياني عمى قصر  -2

 ًۡ ّبُِس َِ ره ٌّوحده ،. 
، صل، وسكون ميم الجمع، وترك الغنةالمت، وفويق القصر في عمى قصر المنفصل أبو عون -3

 .ومعو القاضي
 ، وحده.، وتوسط المتصلالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 .الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى صمة ميم -5
 .، ومعو أبو الزعراء، وسكون ميم الجمعَجآَءُزًابن سعدان عمى التقميل في  -6
 .ط المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى توس -7

 ََوفَۡؾٖو َوي ُّ ِۡ ِ ٌّ ًۡ ِِف رَۡۡحَثٖ  ُٓ ٔاْ ةِِّۦ فََصُيۡدِخيُ ٍُ ِ َوٱۡخَخَػ ٔاْ ةِٱَّلله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذله ٌه
َ
ا فَأ ـا َٰ ًۡ إحَِلِّۡ ِغَس ِٓ ِدي ۡٓ

ا  ٍا ۡصَخلِي   ګ١٠ٌُّ

شباع صمة الميم في )تشق( في البدلاألزرق عمى  -1 ًۡ إحَِلِّۡ ، وا  ِٓ ِدي ۡٓ ومعو العتقي عمى ، َوَي
 .قصر البدل

 ، ومعو أبو عون.األصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.ون ميم الجمعالمروزي عمى سك -3
 ع، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجم -4

 ِۚ ًۡ ِِف ٱىَۡهَلَٰيَثِ ُ ُحۡفخِيُس  يَۡصَخۡفُخََُٔم كُِو ٱَّلله

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة -2
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 ٗۚا حََرَك ٌَ ا ُِۡػُف  َٓ ۡخٞج فَيَ
ُ
ۥٓ أ يََم ىَحَۡس سَلُۥ َودَلٞ َوسَلُ َْ  إِِن ٱۡمُرٌؤاْ 

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .ل، ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفص -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ٗۚ ا َودَلٞ َٓ ه ًۡ يَُسَ ل آ إِن ىه َٓ َٔ يَرُِث ُْ  َو

َٔ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُْ  ، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.َو
َٔ عمى ضم الياء في  األصبياني -2 ُْ ًۡ يَُسَ والغنة في  ، وعمى قصر المنفصل،َو إِن ىه

ا َٓ ه  ، ومعو ابن إسحاق.ل
َٔ عمى ضم الياء في أبو الزعراء   -3 ُْ  .وترك الغنة، وحده ، وعمى قصر المنفصل،َو
ْۡ المروزي عمى سكون الياء  -4  ، وحده.، وعمى توسط المنفصلَٔ َو
 .، ومعو الباقونوعمى قصر المنفصل المروزي عمى سكون الياء، -5

 ٗۚا حََرَك ٍه ا ٱثلُّيَُراِن ِم ٍَ ُٓ  فَإِن ََكَجَخا ٱذۡجَخَ ُِۡ فَيَ

 ، ومعو الكل. األزرق -1

 ٍۗ ُثََي ُِۡ
ُ
ٌِۡرُو َخّقِ ٱۡۡل َنرِ  َٔةا رَِّجاٗلا َونَِصآءا فَيزِله ٔٓاْ إِۡخ  ِإَون ََكُُ

شباع المتصل، وال -1 ُثَي َُِۡ  نقل في األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
ُ
 ، ومعو العتقي.ٱۡۡل

َٔةا رَِّجاٗلا ، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل -2 وفويق القصر في المتصل،  ،إِۡخ
 .والنقل، وحده

 ، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده.وزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنةالمر  -3
 .عو الباقون عدا المروزي، ومعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل الحمواني -4
 .ط المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى توس -5
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 ْه ٔا ن حَِؾيُّ
َ
ًۡ أ ُ ىَُس ُ ٱَّلله  يُب َُِّ

ن األزرق عمى إشباع الصمة في  -1
َ
ًۡ أ  .، ومعو العتقيىَُس

 ، ومعو أىل الصمة.األصبياني عمى قصر الصمة -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى اإلسكان -3

 ُ ۢ َوٱَّلله ًُ ٍء َنيِي  ڬ١٠ ةُِسّوِ ََشۡ

 .األزرق عمى توسط المين الميموز، ثم إشباعو، وحده -1
 .، ومعو الباقونالميموز العتقي عمى ترك المد في المين -2

 
 
 
 
 النساءتمت سورة 

 واحلمد هلل رب العاملني
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  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة المائدة

 (5المجلد )
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 ِ ائـَِرة ٍَ  ُضَٔرةُ ال

 ًِ ِ ٱلسهِنَٰمۡح ٱلسهِحي  ِمۡسِب ٱَّلله

  ٖۙ ٔاْ ةِٱۡىُػُلٔدِ ۡوـُ
َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ  َيَٰٓ

  .عمى قصر البدل ومعو العتقي ،و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .عمى توسط المنفصل، وحدهالمروزي  -3

 ٌۗ ًۡ ُحُسٌم ُُخ
َ
ۡيِر َوأ ًۡ َدۡۡيَ ُُمَِّلِ ٱلصه ا ُحۡخََلَٰ َغيَۡيُس ٌَ ًِ إَِّله  َُۡعَٰ

َ
ُث ٱۡۡل ٍَ ِٓي ِحيهۡج ىَُسً ةَ

ُ
 أ

ًِ األزرق عمى النقل في  -1 َٰ َُۡع
َ
، ومعو َدۡۡيَ ، وترقيق الراء في ُحۡخََلَٰ ، والتقميل في ٱۡۡل

 العتقي.
 وحده. وما سبق لو، ،األزرق عمى الفتح -2
 .األصبياني عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده -3
 .وسكون ميم الجمع، والفتح، وحدهالمروزي عمى ترك النقل،  -4
 .ضي وابن سعدان وأبو الزعراءالقا ، ومعو، والتقميلأبو عون عمى السكون -5
 .، ومعو أىل الصمةوالفتح ،الجمال عمى صمة الميم -6

 ا يُسِيُر ٌَ  ًُ َ ََيُۡس   ١إِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َۡرَي َوََّل ٱىۡل َٓ ۡ َس ٱۡۡلََساَم َوََّل ٱل ۡٓ ِ َوََّل ٱلشه ٔاْ َشَعَٰٓهَِس ٱَّلله ٔاْ ََّل ُُتِيُّ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ِنَي ٱۡۡلَۡيَج َيَٰٓ ٌّ ٓ  َلَٰٓهَِر َوََّلٓ َءا

ُااۚ  َٰ ـَ ًۡ َورِۡط ّبِِٓ َِ ره ٌّ  ٱۡۡلََساَم يَۡبَخُؾَٔن ـَۡظٗلا 

شباع المتصل وترقيق الراء، ،البدل و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 شباعوا   ، وا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقيالالزم، 

والغنة ، وفويق القصر في المتصل والالزموتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
ًۡ في  ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّ ،وحده. 
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 ومعو أىل الصمة.وترك الغنة، الجمال عمى صمة الميم،  -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 .، وتوسط المتصل والالزم، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل -5
 وحده. وتوسط المتصل والالزم، ،فصلفي المن المروزي عمى التوسط -6

 ْۚ ًۡ ـَٱۡصَػاُدوا  ِإَوَذا َحيَۡيُخ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الجمال -2

 ْْۘ ن َتۡػَخُروا
َ
ۡطِجِر ٱۡۡلََساِم أ ٍَ ۡ َِ ٱل ًۡ َغ وُك ن َصرُّ

َ
ٍم أ ۡٔ َِـَٔاُن كَ ًۡ َش ِهُس ٌَ  َوََّل ََيۡسِ

 .نۡ َئاَشن ۡمسيبي بإسكان النون في قرأ إسماعيل وال :البيان

نالنقل في و  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
َ
ٍم أ ۡٔ َِـَٔانُ وفتح النون في  ،كَ ومعو  ،َش

 .عمى قصر البدل العتقي واألصبياني
 ، ومعو القاضي وأبو عون.فتح النون، وترك النقل، و م الجمعالمروزي عمى سكون مي -2
 .، ومعو أبو الزعراءَئا نَشن ۡ ، وسكون النونان عمى سكون الميمابن سعد -3
َِـَٔانُ ، وقراءة الجمال عمى صمة الميم -4  .، وحدهبفتح النون َش
 ومعو ابن فرح. ،َئا نَشنۡ  وسكون النونابن إسحاق عمى الصمة،  -5

 ٰۖ َٔىَٰ ِ َوٱتلهۡل ٔاْ لََعَ ٱۡىِبّ  َوَتَػاَوُُ

 التقميل. أىلمعو ، و ىَْۡقۡ لۡتاوَۡاألزرق عمى التقميل في  -1
 .زرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتحاأل -2

 َٖۙوٱۡىُػۡرَوَِٰن ًِ ذۡ ٔاْ لََعَ ٱۡۡلِ  َوََّل َتَػاَوُُ

ًِ األزرق عمى النقل في  -1 ذۡ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱۡۡلِ
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2
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 ٰۖ َ ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َشِريُر ٱىۡػَِلاِب َ   ٢إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡ َِۡذَِِلُث َوٱل ٍُ ۡ ِ ةِِّۦ َوٱل ِْوه ىَِؾۡۡيِ ٱَّلله
ُ
آ أ ٌَ ًُ ٱۡۡلزِنِيسِ َو ُم َوَۡلۡ ۡيَخُث َوٱدله ٍَ ۡ ًُ ٱل ۡج َغيَۡيُس ٌَ ََتَّدِيَُث ُحّسِ ٍُ ۡ ٔۡكَُٔذةُ َوٱل ٍَ

ُتُع إَِّله  َزَو ٱلطه
َ
آ أ ٌَ ٖۙ َوٱنلهِػيَحُث َو ًِ َٰ ۡزَل

َ
ٔاْ ةِٱۡۡل ٍُ ن ََۡطخَۡلِط

َ
ََ لََعَ ٱنلُُّصِب َوأ ِ ا ُذة ٌَ ًۡ َو ۡيُخ ا َذنه ٌَ   

ٖۙ المنفصل، والنقل في األزرق عمى إشباع  -1 ًِ َٰ ۡزَل
َ
 ، ومعو العتقي.ةِٱۡۡل

 .عمى قصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني  -2
 ان.، ومعو أىل اإلسك، وسكون الميم، وترك النقلالمروزي عمى القصر -3
 .ابن فرح، وصمة ميم الجمع، ومعو الجمال عمى القصر -4
َِۡذَِِلثُ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٍُ ۡ  ، وصمة الميم، وحده.َوٱل
 .وحده وسكون الميم،وترك اإلخفاء،  المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ٌۗ ًۡ ـِۡطٌق َٰىُِس  َذ

 .أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
 ، ومعو أىل الصمة.ميم الجمعالجمال عمى صمة  -2

 ِٖۙن ۡٔ ًۡ َوٱۡدَش ُْ ۡٔ ًۡ ـََٗل ََتَۡش ََ َزَفُسواْ ٌَِ دِيُِِس ِي َٔۡم يَهَِص ٱَّله  ٱۡۡلَ

نِ قرأ إسماعيل بإثبات الياء وصاًل في  البيان: ۡٔ  .َوٱۡدَش

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۚا ِا ًَ دِي َٰ ًُ ٱۡۡلِۡضَؾ ِِت َورَِطيُج ىَُس ٍَ ًۡ ُِۡػ ُج َغيَۡيُس ٍۡ ٍَ ۡت
َ
ًۡ َوأ ًۡ دِيَُِس ۡيُج ىَُس ٍَ ۡز

َ
َٔۡم أ  ٱۡۡلَ

ًَ األزرق عمى النقل في  -1 َٰ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱۡۡلِۡضَؾ
 .، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون ميم الجمع -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ًٞ َ َدُفٔرٞ رهِحي ذٖۡم ـَإِنه ٱَّلله ِ َخَجاُِٖؿ ّۡلِ ٌُ َصٍث َدۡۡيَ  ٍَ َِ ٱۡطُػسه ِِف ََمۡ ٍَ   ٣َذ

ٌۡ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول وصاًل في  البيان: ًَ رۡتَۡف ط   .ٱض 

 ومعو العتقي.، عمى ترقيق الراء األزرق -1
ذۡمٖ في الغنة و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2 ِ َخَجاُِٖؿ ّۡلِ ٌُ

 ، ًٞ  ، وحده.َدُفٔرٞ رهِحي
 .ابن إسحاقالباقون عدا و ومعالمروزي عمى ترك الغنة،  -3
َصٍث َدۡۡيَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ٍَ ذۡمٖ ، والغنة في ََمۡ ِ َخَجاُِٖؿ ّۡلِ ٌُ

.وحده ، 

 ٰۖ ًۡ ُٓ َ ِحوه ل
ُ
اَذآ أ ٌَ  يَۡطـَٔئََُُم 

 صل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنف -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٰۖ ُ ًُ ٱَّلله ُس ٍَ ا َغيه ٍه َه ِم ُٓ َٔج ٍُ ِ َكِّتنَِي ُتَػّي ٌُ َٔارِِح  ََ ٱۡۡلَ ِ ٌّ ُخً  ٍۡ ا َغيه ٌَ ّيَِبَُٰج َو ًُ ٱىػه ِحوه ىَُس
ُ
  كُۡو أ

 ومعو العتقي واألصبياني.النقل،  األزرق عمى -1
 ، ومعو أىل اإلسكان.سكون ميم الجمعو  المروزي عمى ترك النقل، -2
 ، ومعو أىل الصمة.عمى صمة ميم الجمع الحمواني -3

 ِِّۖ ِ َغيَۡي ًَ ٱَّلله ًۡ َوٱۡذُنُسواْ ٱۡض ََ َغيَۡيُس ۡمَطۡس
َ
آ أ ٍه ٔاْ ِم  ـَُكُ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .معو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي، و مى قصر المنفصل، وسكون الميماألصبياني ع -2
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -4

 ۚ َ ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ََسِيُع ٱۡۡلَِطاِب َ   ٤إِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َّيَِبَُٰجٰۖ ٱۡۡل ًُ ٱىػه ِحوه ىَُس
ُ
َٔۡم أ

 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٰۖ ًۡ ُٓ ه ًۡ ِحّوٞ ل ُس ٌُ ًۡ َوَغَػا ٔاْ ٱۡىِهَتََٰب ِحّوٞ ىهُس وحُ
ُ
ََ أ ِي  َوَغَػاُم ٱَّله

ومعو العتقي ومعو أىل اإلسكان عدا  وسكون الميم، البدل، )تشق( فياألزرق عمى  -1
 .األصبياني

 .ابن فرح الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو -2
ًۡ ي عمى الغنة في األصبيان -3 ٰۖ  ،ِحّوٞ ىهُس ًۡ ُٓ ه  .، وحدهِحّوٞ ل
 .إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحدهابن  -4

 ُْ ٔ ٍُ ًۡ إِذَآ َءاحَيۡخُ ٌَِ َرۡتيُِس ٔاْ ٱۡىِهَتََٰب  وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ ٱَّله ٌِ ۡحَصَجَُٰج  ٍُ ۡ ٌَِجَِٰج َوٱل ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ۡحَصَجَُٰج  ٍُ ۡ َه َوٱل

َه ُُمۡ  ُْ ُجَٔر
ُ
ۡدَراٖنٖۗ أ

َ
خهِذِزٓي أ ٌُ َسَٰفِِحنَي َوََّل  ٌُ  ِصِنَِي َدۡۡيَ 

ٌَِجَِٰج األزرق عمى اإلبدال في  -1 ۡؤ ٍُ ۡ شباع الصمة في البدل )تشق( فيو ،ٱل ٓ ، وا  ًۡ إَِذا ، َرۡتيُِس
شباع المنفصل  .عمى قصر البدل ومعو العتقي ،َدۡۡيَ وترقيق الراء في ، وا 

 ، وحده.وقصر المنفصل راء،وتفخيم ال ني عمى قصر الصمة،األصبيا -2
 .، وحده، وتوسط المنفصلي عمى التحقيق، وسكون ميم الجمعالمروز  -3
 المروزي عمى السكون، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
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 .ومعو أىل الصمة، الحمواني عمى الصمة -5

 ۡٱى ََ َٔ ِِف ٱٓأۡلِدَسةِ ٌِ ُْ ۥ َو ُّ يُ ٍَ َِ َذَلۡر َحتَِع َخ يَؿَٰ َ يَۡسُفۡس ةِٱۡۡلِ ٌَ ََ َو   ٥َذَِِٰسِي

َْۡقرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان:  ِ  ، والباقون باإلسكان.َو

ًَۡالۡ ب ۡاألزرق عمى النقل في  -1 والنقل في ، َِْۡۡ وَۡوضم الياء في البدل، في  و)تشق(، انۡ ي
 ۡة ۡرَۡاآلخعمى قصر البدل ومعو العتقي ،ق الراء فييا، وترقي. 

 .لنقل، وتفخيم الراء، وضم الياء، وحدهاني عمى ااألصبي -2
ي والحمواني وابن سعدان ، ومعو القاضَِْۡۡ وَۡالمروزي عمى ترك النقل، وسكون الياء في  -3

 .وابن فرح
 .ومعو أبو الزعراء ،ابن إسحاق عمى ضم الياء -4

 َُٰٔةِ ـَٱۡؽِطي يَ ًۡ إََِل ٱلصه ُخ ٍۡ ٔٓاْ إِذَا ُر ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ٔاْ َيَٰٓ َساـِِق َوٱۡمَطُح ٍَ ۡ ًۡ إََِل ٱل يِۡريَُس

َ
ًۡ َوأ ُس َْ ٔاْ وُُجٔ
 ٖۙ ًۡ إََِل ٱىَۡهۡػَتنۡيِ رُۡجيَُس

َ
ًۡ َوأ  ةُِسُءوِضُس

شباع الصمة في ، البدل و)تشق( فياألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ًۡ إََِل وا  ُخ ٍۡ ، ُر
 إََِل ًۡ يِۡريَُس

َ
رۡجُ  ،َوأ

َ
ًۡ إََِل َوأ  .عمى قصر البدل معو العتقيو  وتغميظ الالم، ،يَُس

 ، ومعو أبو عون.وقصر الصمة وترقيق الالم، ني عمى قصر المنفصل،األصبيا -2
  .الصمة، ومعو أىل الجمال عمى صمة ميم الجمع -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ميم الجمع -4
 . المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -5

 ْۚ ُسوا ٓه ُِتاا ـَٱغه ًۡ ُج  ِإَون ُنُِخ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -2
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 َِت ًۡ ًُ ٱىّنَِطآَء ـَيَ ۡطُخ ٍَ ۡو َلَٰ
َ
ََ ٱىَۡؾآنِِع أ ِ ٌّ ُِِسً  ٌّ َحٞر 

َ
ۡو َجآَء أ

َ
َٰ َضَفٍس أ ۡو لََعَ

َ
ۡسََضَٰٓ أ ٌه آءا ِإَون ُنُِخً  ٌَ ُرواْ 

ا َغّيِ  ٔاْ َصػِيرا ٍُ ٍه ۚ َذَخَي ُّ ِۡ ِ ٌّ يِۡريُسً 
َ
ًۡ َوأ ُِْٔس ُُٔج ِ ٔاْ ة  تاا ـَٱۡمَطُح

َحرٞ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق َجآَء أ

 وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين حذف اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.

ۡسََضَٰٓ ي األزرق عمى التقميل ف -1 ٌه
 شباع المنفصل، والنقل في وۡ ، وا 

َ
، وتسييل اليمزة َضَفٍس أ

َحرٞ الثانية في 
َ
شباع المتصل، ومعو العتقيَجآَء أ  .، وا 

َحرٞ ة الثانية في األزرق عمى إبدال اليمز  -2
َ
 .وحدهمع ثالثة البدل، ، َجآَء أ

 .وحدها سبق لو، وم، ليمزة الثانية ثم إبداليااألزرق عمى الفتح مع تسييل ا -3
المتصل، وسكون ميم ، والنقل، وفويق القصر في ، والفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل -4

 ، وحده.الجمع
سقاط اليمزة األول، والفتحالمروزي عمى قصر المنفصل -5 َحرٞ ى في ، وا 

َ
، وتوسط َجآَء أ

 .المتصل، وحده
 .وحده وما سبق لو، ،المروزي عمى توسط المنفصل -6
 وحده. ،ون ميم الجمع، والتقميلالقاضي عمى سك -7
ۡسََضَٰٓ  عمى سكون الميم، والتقميل في  ابن سعدان -8  وأبو الزعراء. ،َجآءَ ، ٌه
 ومعو ابن إسحاق وابن فرح.وبإسقاط اليمزة األولى، الجمال عمى الصمة، والفتح،  -9

 الجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وحده. -11
َت ىأبو عون عمى الصمة في  -11 رۡ ۡل  ى، َضۡىيت ٌَۡۡي  َك  ى ،ي   ي د يك 

َ
ۡ َۡوأ  ُ  َ وبإسقاط ، والتقميل، ي  

 .وحدهاليمزة األولى، 
 أبو عون عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وحده. -12

 َىَػ ًۡ ۥ َغيَۡيُس ُّ َخ ٍَ ًه ُِۡػ ِ ًۡ َوِۡلُخ َِسُك ّٓ َۡ َحَسٖج َوَلَِٰسَ يُسِيُر ِۡلَُػ ِ ٌّ ُ ِۡلَۡجَػَو َغيَۡيُسً  ا يُسِيُر ٱَّلله ٌَ ًۡ يهُس
  ٦ََۡشُهُسوَن 

رَّۡ ۡ طَۡل  ۡاألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 .، ومعو العتقيىكۡ 
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 ، ومعو أىل اإلسكان.ي عمى سكون الميم، وتفخيم الراءاألصبيان -2
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
ىعون عمى صمة أبو  -4 ٌۡ َۡعوَي ك  ًۡ ََۡشُهُسونَ ، ي    .، وحدهىََػيهُس

 َۡوٱۡذُنُسواْ ُِػ ٰۖ َِا َغۡػ
َ
َِا َوأ ۡػ ٍِ ًۡ َض ِي َواَثَلُسً ةِِّۦٓ إِۡذ كُۡيُخ ُّ ٱَّله ٌِيَثََٰل ًۡ َو ِ َغيَۡيُس َث ٱَّلله ٍَ

 

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .معو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي، وسكون الميم، و األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، ، مى صمة ميم الجمعالجمال ع -4

 ۚ َ ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ُِرور ۢ ةَِزاِت ٱلصُّ ًُ َ َغيِي   ٧إِنه ٱَّلله

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َِۖرآَء ةِٱىۡلِۡطِع َٓ ِ ُش ٌِنَي َّلِله َٰ ـه ٔاْ كَ ٔاْ ُنُُٔ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ  َيَٰٓ

شباع المتصل، )تشق( في إشباع المنفصل، و األزرق عمى -1 عمى قصر  ومعو العتقيالبدل، وا 
 .البدل

 .متصل، ومعو الباقون عدا المروزي، وفويق القصر في الاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 .توسط المتصل، وحدهو  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 .المتصل، وحدهتوسط المروزي عمى توسط المنفصل، و  -4

  َِوََّل ََيۡس ْۚ ٔا ُ َّله َتۡػِرل
َ
َٰٓ أ ٍم لََعَ ۡٔ َِـَٔاُن كَ ًۡ َش ِهُس ٌَ

 

 .انۡ ئَۡن ۡشَۡالنون في  قرأ إسماعيل والمسيبي بإسكان البيان:
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شباع المنفصلو  و)تشق( في البدل، القراءة بفتح النون، األزرق عمى -1 عمى  ، ومعو العتقيا 
 .قصر البدل

َّله والغنة في  ،قصر المنفصلاألصبياني عمى  -2
َ
 ده.، وحأ

 . القاضيأبو عون و وترك الغنة، ومعو  وقصر المنفصل، عمى سكون الميم،المروزي  -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4
ابن سعدان عمى قراءة  -5

 .بإسكان النون، عمى سكون ميم الجمع، ومعو أبو الزعراء ئَانۡ َشنۡ 
 وحده. وفتح النون، ى صمة ميم الجمع،الجمال عم -6
، وعمى قراءة إسحاق عمى الصمة ابن -7

 والغنة، وحده.إسكان النون، ب َئانۡ َشنۡ 
 .عمى ترك الغنة، وحده ابن فرح -8

 ٰۖ َٔىَٰ ۡكَسُب لِيخهۡل
َ
َٔ أ ُْ ٔاْ  ُ  ٱۡغِرل

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۚ َ ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َد َ ئَُن إِنه ٱَّلله ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ  ٨تُِۡيۢ ة

ۢ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  .، ومعو العتقيَدتُِۡي
 .، ومعو الباقونعمى تفخيم الراء األصبياني -2

  ًٞ ۡجٌس َغِظي
َ
ۡؾفَِسةٞ َوأ ٌه  ً ُٓ َ َٰيَِدَِٰج ل ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ ٱَّله   ٩وََغَر ٱَّلله

ٞ الراء في  ، وترقيقالبدل )تشق( في األزرق عمى -1 ۡؾفَِسة ٌه
 ،عمى قصر البدل ومعو العتقي. 

 ، ومعو أىل اإلسكان.تفخيم الراءو  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 ، ومعو أىل الصمة.مى صمة الميمع الحمواني -3
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 ًِ ۡصَدَُٰب ٱۡۡلَِحي
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َِآ أ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َزَفُسواْ َوَكزه ِي  ٪َوٱَّله

شباع المنفصل والمتصل في )تشق(األزرق عمى  -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي، البدل، وا 
 .، ومعو الباقون عدا المروزي، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -3
 .روزي عمى توسط المنفصل، والمتصل، وحدهالم -4

  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ًۡ ـََهؿه َيَٰٓ ُٓ يِۡرَح

َ
ًۡ أ ٔٓاْ إَِۡلُۡس ن يَبُۡطُػ

َ
ٌٔۡم أ ًه كَ َْ ًۡ إِۡذ  ِ َغيَۡيُس َج ٱَّلله ٍَ ٔاْ ٱۡذُنُسواْ ُِۡػ

 ٰۖ ًۡ ًۡ َغُِس ُٓ يِۡرَح
َ
 أ

شباع الصمة في البدلفي  و)تشق(، األزرق عمى إشباع المنفصل -1 ًۡ إِذۡ ، وا  ، َغيَۡيُس
 ًۡ ُٓ يِۡرَح

َ
ًۡ أ ۡۡمۡ ْۡ قَۡ، والنقل في إَِۡلُۡس

َ
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي ،نأ

 .، والنقل، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة -2
 ترك النقل، ومعو أىل الصمة.و ، صمة الميمالجمال عمى  -3
ًۡ إِذۡ في  الصمةعمى أبو عون  -4 ًۡ  ،َغيَۡيُس ُٓ يِۡرَح

َ
ًۡ أ  .وحده ،إَِۡلُۡس

 .انالمروزي عمى القصر، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسك -5
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -6

 ۚ َ ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ِ ٱل
َّكه َٔ ِ ـَۡيَيَخ   ٫َولََعَ ٱَّلله

 .، ومعو العتقي واألصبيانياألزرق عمى اإلبدال -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى التحقيق -2

 ٌِۡيَثََٰق ةَِِنٓ إِض  ُ َدَز ٱَّلله
َ
ٰۖ ۞َوىََلۡر أ ًُ ٱۡثَِنۡ َغََشَ َُلِيتاا ُٓ ِۡ ٌِ َِا  َٰٓءِيَو َوَبَػۡر  َر

َدزَ ى النقل في األزرق عم -1
َ
شباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقيَوىََلۡر أ   .، وا 
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 ، وحده .، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -2
 .، وتوسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل -3
 روزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.الم -4
 .عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون الحمواني -5

 ٰۖ ًۡ َػُس ٌَ ُ إِّّنِ   َوكَاَل ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ًۡ ُْ ٔ ٍُ ۡرُت ُِخً ةِسُُضَِل وََغشه ٌَ ةَ َوَءا َٰٔ َن ًُ ٱلشه َٰٔةَ َوَءاحَۡيُخ يَ ًُ ٱلصه خُ ٍۡ َر
َ
َۡ أ ِ َزّفَِسنه  ىَه

ُ ا ۡله ِا َ كَۡسًطا َحَط ًُ ٱَّلله ۡكَسۡطُخ
َ
َوأ

َُۡفَُٰسۚ 
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َُتۡخِ َٰٖج َتۡسِي  ًۡ َججه ِهُس ۡدِديَ

ُ
ًۡ َوَۡل ًۡ َضّيِـَٔاحُِس  َغُِس

ًُ األزرق عمى النقل في  -1 ُخ ٍۡ َر
َ
َۡ أ ِ ةَ ، وتغميظ الالم في ىَه َٰٔ يَ وترقيق ، البدلفي  و)تشق(، ٱلصه

ۚ ل في والنقالراء،  َُۡفَُٰس
َ
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي، ٱۡۡل

َزّفَِسنه ، والغنة في وترقيق الالمقل، األصبياني الن -2
ُ ا ۡله ِا  .وحده وتفخيم الراء، ،َحَط

 .ومعو أىل اإلسكان، عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمعالمروزي  -3
 ، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق.الجمال عمى صمة الميم -4
 ، والصمة، وحده. عمى الغنة قابن إسحا -5

 ََذل ًۡ ٌُِِس َٰلَِم  ٍََ َزَفَس َبۡػَر َذ بِيِو َذ َٔآَء ٱلطه  ٬ۡر َطوه َض

 ، والباقون باإلظيار.نتۡدۡضتۡقَۡفَۡوالحمواني والقاضي باإلدغام في قرأ ورش  البيان:

شباع المتصلاألزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.اإلدغام، وا 
، ومعو أبو عون ، واإلدغاموفويق القصر في المتصل، األصبياني عمى سكون الميم -2

  .والقاضي
 .، وحدهالمروزي عمى اإلظيار، وتوسط المتصل -3
 ابن سعدان عمى اإلظيار، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء. -4
 ، وحده.ل عمى صمة الميم، واإلدغامالجما -5
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 .ابن إسحاق عمى صمة الميم، مع اإلظيار، ومعو ابن فرح -6

 ٍَ ِ ٰۖ ـَت َِٰطَيثا ًۡ َق ُٓ َِا كُئَُب ًۡ وََجَػۡي ُٓ َٰ ًۡ ىََػجه ُٓ ِيَثََٰل ٌّ  ًِٓ  ا َجۡلِظ

 .األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
ًۡ أبو عون عمى صمة  -3 ُٓ ِيَثََٰل ٌّ  ، وحده.َجۡلِظًِٓ 

 َُٔاِطػِِّۦ َونَط ٌه ًَ َغَ  ا ُذّنُِسواْ ةِّۦِۚ َُيَّسِـَُٔن ٱۡىَكِ ٍه ا ّمِ  ٔاْ َحّظا

ْ ء في األزرق عمى ترقيق الرا -1  .، ومعو العتقيُذّنُِسوا
 .ياني عمى التفخيم، ومعو الباقوناألصب -2

  ٰۖ ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ًۡ إَِّله كَيِيٗلا  ُٓ ِۡ ِ ٌّ َِثٖ  ِ َٰ َدآن يُِع لََعَ  َوََّل حََشاُل َتػه

شباع الصمة في األزرق عمى إ -1 ًۡ إَِّله ٌِّ شباع المتصل، وا  ُٓ ِۡ
.ومعو العتقي ، 

 .وأبو عون ، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 .القاضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۚ َۡ ًۡ َوٱۡصَف ُٓ ِۡ  ـَٱۡخُؿ َخ

 سكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإل -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡحِطننَِي ٍُ ۡ َ َُيِبُّ ٱل   ٭إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََِا ة ۡؽَسۡي
َ
ا ُذّنُِسواْ ةِِّۦ ـَأ ٍه ا ّمِ ٔاْ َحّظا ًۡ ـَنَُط ُٓ ٌِيَثََٰل َدۡزَُا 

َ
ٔٓاْ إُِها ََُصََٰسىَٰٓ أ ُ ََ كَال ِي ََ ٱَّله ٌِ ًُ ٱىَۡػَراوَ َو ُٓ َِ  ةَ ۡي

 ٖۙ ثِ ٍَ ِٔۡم ٱىۡلَِحَٰ  َوٱۡۡلَۡؾَظآَء إََِلَٰ يَ

َضآءَۡفي  نافع بتسييل اليمزة الثانيةاإلمام قرأ  البيان: َغ   .إ َلۡىَۡوٱۡل 

شباع المت وترقيق الراء، ،ىارََۡصٍَۡۡاألزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل في  -1 ، صلوا 
َضآءَۡوتسييل اليمزة الثانية في  َغ   .ومعو العتقي، إ َلۡىَۡوٱۡل 

وفويق القصر  وتفخيم الراء، ،نفصل، والفتح، وسكون ميم الجمعاألصبياني عمى قصر الم -2
 وحده.المتصل،  في

 .وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وتوسط المتصل،  -3
ومعو ابن  وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى قصر المنفصل، والفتح، وصمة الميم، -4

 إسحاق وابن فرح.
 عون عمى التقميل، والقصر، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. أبو -5
 .وحده والفتح، ،المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل -6

 َُِػَٔن ٔاْ يَۡص ا ََكُُ ٍَ ِ ُ ة ًُ ٱَّلله ُٓ َٔۡف يُنَّتُِئ   ٮوََض

 األزرق، ومعو الكل. -1

رَُضٔنُلَا ًۡ َو ٱىِۡهَتَِٰب كَۡر َجآَءُز ْۡ َ
أ ٔاْ َغَ  َيَٰٓ ََ ٱۡىِهَتَِٰب َوَيۡػُف ًۡ َُتُۡفَٔن ٌِ ا ُنُِخ ٍه ا ّمِ ًۡ َنرِۡيا ُ ىَُس يُبنَّيِ

 ٖۙ  َنرِۡيٖ

اشباع المتصل، وترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المنفصل، وا   -1  ، ومعو العتقي.َنرِۡيا
معو األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والتفخيم، وسكون الميم، و  -2

 القاضي وأبو عون.
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده -3
 .ومعو أىل الصمةوفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -5  .، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءَجآَءُز
 وحده. والفتح، ، وتوسط المتصل،المروزي عمى توسط المنفصل -6
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 ٓ تنِٞي كَۡر َجا ٌُّ ِ ُُٔرٞ َوكَِتَٰٞب  ََ ٱَّلله ِ ٌّ   ٯَءُزً 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .القاضياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و فويق القصر في المتصل، عمى  الحمواني -4
 .وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء ،َجآَءُزًان عمى التقميل في ابن سعد -5

رِ بِإِۡذُِِّۦ يَُؿَِٰج إََِل ٱنلُّٔ ََ ٱىظُّ ِ ٌّ  ً ُٓ ًِ َوُيۡذسُِج َٰ َؾ ۥ ُضُتَو ٱلطه ُّ َ َُٰ ـَ َتَع رِۡط َِ ٱته ٌَ  ُ ِري ةِِّ ٱَّلله ۡٓ ًۡ إََِلَٰ  َح ِٓ ِري ۡٓ َوَي
ۡطخَلِيٖم  ٌُّ  ِٰصَسَٰٖط 

ًۡ إََِلَٰ ة في األزرق عمى إشباع الصم -1 ِٓ ِري ۡٓ  ، ومعو العتقي.َوَي
 ، وحده.األصبياني عمى قصر الصمة -2
 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سك -3
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم -4

  ۚ ًَ َُ َمۡسيَ َُ ٱۡب ِطي ٍَ ۡ َٔ ٱل ُْ  َ ٔٓاْ إِنه ٱَّلله ُ ََ كَال ِي  ىهَلۡر َزَفَس ٱَّله

 .شباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى إ -1
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3

 ۡرِض
َ
َ ِِف ٱۡۡل ٌَ ۥ َو ُّ ٌه ًَ َوأُ ََ َمۡسيَ ََ ٱۡب ِطي ٍَ ۡ يَِم ٱل ۡٓ ن ُح

َ
َراَد أ

َ
ِ َشۡيـًٔا إِۡن أ ََ ٱَّلله ٌِ يُِم  ٍۡ ٍََ َح  كُۡو َذ

 ٌۗ ا  ََجِيػا

 .وحده، المين الميموز، والنقلإشباع  ثم ألزرق عمى توسطا -1
 ، والنقل، ومعو األصبياني.الميموز العتقي عمى ترك المد في المين -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -3
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 ۚا ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ُمۡيُم ٱلطه  َوَّلِله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 .و العتقي واألصبياني، ومعَوٱۡۡل

 . ، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل -2

 ۚ ا يََشآُء ٌَ  ََيۡيُُق 

 .ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

  ءٖ كَِريٞس ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ٱَوٱَّلله

ءٖ زرق عمى توسط المين الميموز في األ -1  ، ثم إشباعو، وحده.ََشۡ
 ، ومعو الباقون.العتقي عمى ترك المد في المين -2

 ۚۥ ُؤهُ َٰٓ ِحبه
َ
ِ َوأ ُؤاْ ٱَّلله ةَۡنَٰٓ

َ
َُ أ ُٔد َوٱنلهَصََٰسىَٰ ََنۡ ُٓ  َوكَاىَِج ٱۡۡلَ

شباع المتصلَوٱنلهَصََٰسىَٰ  األزرق عمى التقميل في -1  .تقي، ومعو الع، وا 
 .صر في المتصل، ومعو أىل التقميلأبو عون عمى التقميل، وفويق الق -2
 .، ومعو أىل الفتح عدا المروزي، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى الفتح -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِۖ ةُُسً ةُِزُُٔبُِس ًَ ُحَػّزِ ِ  كُۡو ـَي

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 َۚديََق َۡ ٍه ُُخً بَََشٞ ّمِ
َ
 ةَۡو أ

ُُخًاألزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ةَۡو أ
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 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي عمى ترك النقل، -2
 .ابن فرح، ومعو الجمال عمى صمة ميم الجمع -3
واإلخفاء في ، إسحاق عمى الصمةابن  -4

 ٌۡ ًت  ، وحده.َۡخوََق ۡۡم  

 ۚيََشآُء َ ٌَ ُب  ٍََ يََشآُء َويَُػّزِ ِ  َحۡؾفُِس ل

 ، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.َحۡؾفِسُ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.فويق القصر في المتصلو  تفخيم الراء، صبياني عمىاأل -2
 ، وحده.لمتصلالمروزي عمى توسط ا -3

 ٰۖ ا ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡي ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ُمۡيُم ٱلطه  َوَّلِله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َوٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -2

 ِصُۡي ٍَ ۡ   ٲِإَوَۡلِّۡ ٱل

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ََو ٱىِۡهَتَِٰب كَۡر َجآء ْۡ َ
أ ا َجآَءَُا َيَٰٓ ٌَ ٔاْ  ُ ن َتُلٔل

َ
ََ ٱلسُُّضِو أ ِ ٌّ ةٖ  َٰ َذَۡتَ ًۡ لََعَ ُ ىَُس ًۡ رَُضٔنُلَا يُبنَّيِ  ُز

َۢ بَِشۡيٖ َوََّل َُِزيسِٖۖ  ٌِ 

شباع المتصل، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل -1  .، وا 
لجمع، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون ميم ا -2

 .ي وأبو عونالقاض
 .عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده المروزي -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في   -5  .، ومعو أبو الزعراءَجآَءَُا، َجآَءُز
 .وحده والفتح، لمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،ا -6
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 ٌۗ  َذَلۡر َجآَءُزً بَِشۡيٞ َوَُِزيٞس

 .، ومعو العتقيبَِشۡيٞ شباع المتصل، وترقيق الراء في ألزرق عمى إا -1
 .أبو عون والقاضيومعو وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ومعو أبو الزعراء. وسكون الميم، ،َجآَءُزًابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ٞءٖ كَِريس ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ٳَوٱَّلله

ءٖ زرق عمى توسط المين الميموز في األ -1  .، ثم إشباعو، وحدهََشۡ
 العتقي عمى ترك المد في المين، ومعو الباقون. -2

 َإِۡذ ج ًۡ ِ َغيَۡيُس َث ٱَّلله ٍَ ِٔۡم ٱۡذُنُسواْ ُِۡػ ََٰل ٌِِّۦ َي ۡٔ ًۡ ِإَوۡذ كَاَل ُمََٔسَٰ ىَِل ۢنتَِيآءَ َػَو ذِيُس
َ
ئُٗكا  أ ٌُّ  وََجَػيَُسً 

ٍِنَي  ََ ٱۡىَعَٰيَ ِ ٌّ ا  َحرا
َ
ًۡ يُۡؤِت أ َ ا ل ٌه َُٰسً   ٴَوَءاحَى

ۢنب ئَۡفي  نافع باليمز مكان الياءقرأ  البيان:
َ
 .آءَۡأ

األزرق عمى التقميل في  -1
شباع المتصل، ، َْسۡمۡ  شباع صمة الميم في وا  ًۡ إِذۡ وا  ، َغيَۡيُس


ۢنب َيآءَۡۡىۡ ف يكۡ 

َ
 .ومعو العتقي عمى قصر البدل ،تۡ ؤۡ ي ۡ، واإلبدال في البدل )تشق( في ، وأ

وفويق القصر في  وتحقيق اليمز، ،في جميع المواضعالصمة و أبو عون عمى التقميل،  -2
 وحده.المتصل، 

 القاضي عمى التقميل، وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 .، وما سبق لو، وحدهالفتحاألزرق عمى  -4
 .قصر في المتصل، واإلبدال، وحده، وقصر الصمة، وفويق الاألصبياني عمى الفتح -5
 .ومعو ابن إسحاق وابن فرح وتحقيق اليمز، مع،، وصمة ميم الجالجمال عمى الفتح -6
 ، وتوسط المتصل، وحده.تح، وسكون الميمالمروزي عمى الف -7
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  َل ٍُ ۡ ۡرَض ٱل
َ
ٔاْ ٱۡۡل ِٔۡم ٱۡدُديُ ۡدةَارِكُ َيََٰل

َ
َٰٓ أ واْ لََعَ ًۡ َوََّل حَۡسحَرُّ ُ ىَُس َضَث ٱىهِِت َنَخَب ٱَّلله ََ ره ٔاْ َخَِِٰسِي  ٵًۡ َذخََِليُِت

ۡرَض األزرق عمى النقل في  -1
َ
شباع المنفصل ،ٱۡۡل ًۡ ، والتقميل في وا  ۡدةَارُِك

َ
 ، ومعو العتقي.أ

 .وحده لنقل، عمى قصر المنفصل، والفتح،اني عمى ااألصبي -2
 .، وتوسط المنفصل، والفتح، وحدهروزي عمى ترك النقلالم -3
 ، وسكون الميم، وحده.لمروزي عمى قصر المنفصل، والفتحا -4
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، والسكون، ومعو، والتقميلبو عون عمى القصرأ -5
 .الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرحو  ،الصمة في الميمالجمال عمى  -6

 َََٰٓٔس ٍُ ٔاْ َيَٰ ُ ا ـَإُِها َدَٰ  كَال َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ا ـَإِن ََيۡسُُج َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  َٰ ََيۡسُُج ا َحِته َٓ ََ ِإَوُها ىََ ُهۡرُديَ ا َجتهارِي ٌا ۡٔ ا كَ َٓ ِدئَُن إِنه ذِي
  ٶ

ٌَۡار ۡبۡتجَۡفي  بالتقميل ثم الفتحقرأ األزرق  :البيان  .، وأىل التقميل عمى مذىبيمي

األزرق عمى التقميل في  -1
شب ،َْسۡمۡ  ، ومعو ٌََۡجبتار يفي  ثم الفتح ، والتقميلاع المنفصلوا 

 العتقي.
َْسۡفي  األزرق عمى الفتح -2 شباع المنفصل ،م   وحده.، ٌََۡجبتار يفي  ثم الفتح ، والتقميلوا 
 .ومعو أىل الفتح والمروزي في وجو ، والفتح،عمى الفتح، وقصر المنفصلاألصبياني  -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4
 .ومعو أىل التقميلوقصر المنفصل، عمى التقميل،  أبو عون -5

 َٔهُ ـ ٍُ ًُ ٱۡۡلَاَب ـَإَِذا َدَدۡيُخ ِٓ ٔاْ َغيَۡي ا ٱۡدُديُ ٍَ ِٓ ُ َغيَۡي ًَ ٱَّلله ۡجَػ
َ
ََ ََيَاـَُٔن أ ِي ََ ٱَّله ٌِ ًۡ كَاَل رَُجَٗلِن   إُِهُس

 َغَٰيُِتَٔنۚ 

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ٌِِنَِي ۡؤ ٌُّ ٔٓاْ إِن ُنُِخً  ُ َّكه َٔ ِ َذَخ   ٷَولََعَ ٱَّلله

ٌِِنِيَ ى إشباع المنفصل، واإلبدال في األزرق عم -1 ۡؤ ٌُّ
ومعو العتقي ،. 
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 .، ومعو أىل اإلسكان، وتحقيق اليمزالمروزي عمى القصر -3
عمى الصمة في  لحموانيا -4

 .، ومعو أىل الصمةىَتۡ لۡ 
 .وحدهوسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

 ا َٓ ٔاْ ذِي ا َداُم ٌه ا  ةَرا
َ
آ أ َٓ ََٔسَٰٓ إُِها ىََ ُهۡرُديَ ٍُ ٔاْ َيَٰ ُ  كَال

ٍََُٔسَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1  ، ومعو العتقي.، إشباع المنفصلَيَٰ
 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 صبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األ -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -4
 ومعو أىل التقميل.وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل،  -5

  َٰػُِروَن َِا َق ُٓ َُج َوَربَُّم ـََؼَٰخَِٗلٓ إُِها َهَٰ
َ
ۡب أ َْ   ٸـَٱۡذ

شباع المنفو  النقل، األزرق عمى -1  صل، ومعو العتقي.ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل، المروزي  -4

 ِِِۖخ
َ
ۡميُِم إَِّله َجۡفِِس َوأ

َ
 كَاَل َرّبِ إِّّنِ ََّلٓ أ

 .إشباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.ر المنفصلاألصبياني عمى قص -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ِٔۡم ٱىَۡػَِٰطلنَِي َِا َوبَنۡيَ ٱۡىَل َِ ـُۡسۡق ةَۡي   ٹـَٱ

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 ٖۙۡرِض
َ
َٔن ِِف ٱۡۡل ُٓ ۛۡ يَتِي ۡربَػنَِي َضَِثا

َ
ۛۡ أ ًۡ ِٓ ٌث َغيَۡي ٌَ ا ُُمَسه َٓ  كَاَل ـَإِجه

ًۡ ع الصمة في األزرق عمى إشبا -1 ِٓ ۡرَبػنِيَ  َغيَۡي
َ
ۡرِضٖۙ ، والنقل في أ

َ
 ، ومعو العتقي.ٱۡۡل

 .، وحدهاألصبياني عمى قصر الصمة، والنقل -2
 عمى الصمة، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ِٔۡم ٱۡىَػَِٰطلنَِي َس لََعَ ٱىَۡل
ۡ
  ٺـََٗل حَأ

ۡتَۡبدال في األزرق عمى اإل -1
 
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َسۡأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُحَخَلتهۡو ًۡ َ ا َول ٍَ َحِرِْ
َ
َۡ أ ٌِ َبا كُۡسَباجاا َذُخُلّتَِو   ٱۡبَِنۡ َءاَدَم ةِٱۡۡلَّقِ إِۡذ كَسه

َ
ًۡ َجَتأ ِٓ ََ ٱٓأۡلَدسِ كَاَل ۞َوٱحُۡو َغيَۡي ٌِ 

ِه  ۡرُخيَ
َ
 َمٰۖ َۡل

ومعو العتقي ، ٱٓأۡلَدسِ البدل، والنقل في  و)تشق( في، ٱۡبَِنۡ َءاَدمَ األزرق عمى النقل في  -1
 .عمى قصر البدل واألصبياني

 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ، ومعو أىل الصمة .الجمال عمى صمة ميم الجمع -3

 ُ ا َحَخَلتهُو ٱَّلله ٍَ خهلنَِي كَاَل إِجه ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ٻ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ٰۖۡرُخيََم
َ
َُا۠ ةَِتاِضٖع يَِرَي إَِۡلَۡم ِۡل

َ
آ أ ٌَ َۢ بََطػَج إََِله يََرَك تِلَۡلُخيَِِن  ِ  ىَه

 .عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق  -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -3
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  ٍِنَي َ َربه ٱۡىَعَٰيَ َداُف ٱَّلله
َ
ٓ أ   ټإِّّنِ

َۡإ ۡقرأ نافع بفتح الياء في  بيان:ال ۡن  
َ
ۡخَۡۡأ  .اف 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٖۙ ۡصَدَِٰب ٱنلهارِ
َ
َۡ أ ٌِ ٍَِم َذخَُهَٔن   بِإِذِِۡم ِإَوذۡ

َ
ٔٓأ ن َتُت

َ
رِيُر أ

ُ
ٓ أ  إِّّنِ

َۡإ ۡ الياء في قرأ نافع بفتح لبيان:ا ۡۡن  
 
  .يدۡ ر ۡأ

شباع المتصل، والنقل األزرق عمى فتح الياء -1 ۡصَدَٰبِ في ، وا 
َ
َۡ أ ٌِ والتقميل في ،ۡار ۡالت ،

 .ومعو العتقي
 ، وحده.والفتح، والنقل، صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 الجمال عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -3
 .يل، ومعو أىل التقميلل، والتقمأبو عون عمى ترك النق -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

 ٍِنَي َٰيِ ُؤاْ ٱىظه َٰلَِم َجَزَٰٓ  ٽَوَذ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

  ۡٔهَغۡج ََلُۥ َجف ََ َذَػ ََ ٱۡىَذَِِٰسِي ٌِ ََ ۡصَت
َ
ۥ ـَأ ُّ ِديِّ َذَلَخيَ

َ
ۥ َرۡخَو أ ُّ   پُط

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِِّٖۙدي
َ
َٔۡءةَ أ َٰرِي َض ـَ ۥ َنۡيَؿ يُ ُّ ۡرِض ىُِۡيَِي

َ
ُ ُؽَساةاا َحۡتَحُد ِِف ٱۡۡل  َذَتَػَد ٱَّلله

ۡرِض األزرق عمى النقل في  -1
َ
َٔۡءةَ ، وتوسط المين في ٱۡۡل  مين، وحده.، ثم إشباع الَض

 .، ومعو األصبيانيفي المين الميموز نقل، وترك المدالالعتقي عمى  -2
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -3

 ِِِۖخ
َ
َٔۡءةَ أ َوَٰرَِي َض

ُ
ٌِۡرَو َهََٰزا ٱۡىُؾَساِب ـَأ ُزَٔن 

َ
ۡن أ

َ
َغَجۡشُت أ

َ
ۡييََِتَٰٓ أ َٔ َٰ  كَاَل َي

ۡييََِتَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1 َٔ َٰ شبَي ُزٔنَ اع المنفصل، والنقل في ، وا 
َ
ۡن أ

َ
، وتوسط المين أ

 ، وحده.، ثم إشباع المينةَۡءَْۡۡ سَۡفي 
 .، وحده، وترك المد في المينالعتقي عمى التقميل -2
ۡييََِتَٰٓ  األزرق عمى الفتح في -3 َٔ َٰ  .، وحدهوما سبق لو، َي
 .والنقل، وحدهوقصر المنفصل،  ،األصبياني عمى الفتح -4
 .، ومعو أىل الفتح، وترك النقلوالقصر ،المروزي عمى الفتح -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
 .التقميل، ومعو أىل التقميلقصر المنفصل، و عمى  أبو عون -7

 َِٰرٌِنَي ََ ٱىجه ٌِ  ََ ۡصَت
َ
  ٿـَأ

 .و الكل، ومعاألزرق -1

 ََرَخَو ج َ ٌَ ۥ  ُّ ُه
َ
َٰٓءِيَو أ َٰ ةَِِنٓ إِۡضَر َِا لََعَ َٰلَِم َنخَۡب ۡجِو َذ

َ
َۡ أ ا ٌِ ٍَ جه

َ
ۡرِض ـََهأ

َ
ۡو ـََطادٖ ِِف ٱۡۡل

َ
ا ةَِؾۡۡيِ َجۡفٍص أ ۡفَطۢ

اۚ  ۡحَيا ٱنلهاَس ََجِيػا
َ
آ أ ٍَ جه

َ
ا ـََهأ َْ ۡحَيا

َ
َۡ أ ٌَ ا َو  َرَخَو ٱنلهاَس ََجِيػا

اقرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ًَ نت
َ
 .فََمأ

ۡجوِ ل في األزرق عمى النق -1
َ
َۡ أ ٌِ ، ۡو

َ
ۡرِض ، َجۡفٍص أ

َ
ا ،ٱۡۡل َْ ۡحَيا

َ
َۡ أ ٌَ والتقميل في ، َو

ا َْ ۡحَيا
َ
شباع المتصل، ومعو العتقي.، أ شباع المنفصل، وا   وا 

وتسييل اليمزة في  ،، وفويق القصر في المتصلصبياني عمى النقل، وقصر المنفصلاأل -2
ا ًَ نت

َ
 .وحده ،فََمأ

 .وتوسط المنفصل، والمتصل، وحده المروزي عمى ترك النقل، -3
 ، وتوسط المتصل، وحده.المنفصللمروزي عمى قصر ا -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
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 .والتقميل، ومعو أىل التقميل أبو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -6

 ا ًه إِنه َنرِۡيا َِا ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج ُث ًۡ رُُضيُ ُٓ ِۡسِـَُٔن َوىََلۡر َجآَءۡت ٍُ َ ۡرِض ل
َ
َٰلَِم ِِف ٱۡۡل ً َبۡػَر َذ ُٓ ِۡ ِ  ڀٌّ

ۡ، والنقل في ايۡرث ۡلَۡالراء في األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق  -1
َ
ۡرۡ ال  ، ومعو العتقي.ض 

 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والنقل، وحدهاأل -2
 .ومعو القاضي وسكون الميم، ،أبو عون عمى ترك النقل -3
 .وحدهالمروزي عمى توسط المتصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ في ابن سعدان عمى التقميل  -6 ُٓ  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءۡت

  
َ
ۡرِض ـََطاًدا أ

َ
َن ِِف ٱۡۡل ۡٔ َ َورَُضََٔلُۥ َويَۡطَػ ََ َُيَارُِبَٔن ٱَّلله ِي ُؤاْ ٱَّله ا َجَزَٰٓ ٍَ َع إِجه ۡو ُتَلػه

َ
ٔٓاْ أ ۡو يَُصيهتُ

َ
ٔٓاْ أ ن ُحَلخهيُ

ۡرِضٖۙ 
َ
ََ ٱۡۡل ٌِ اْ  ۡٔ ۡو يَُِف

َ
َۡ ِدَؾٍَٰؿ أ ِ ٌّ  ً ُٓ رُۡجيُ

َ
ًۡ َوأ ِٓ يِۡري

َ
 أ

ۡ، والنقل في عمى إشباع المتصل األزرق -1
َ
ۡرۡ ال ن، والنقل في ض 

َ
وۡ  ،ـََطاًدا أ

َ
، ِدَؾٍَٰؿ أ

ش  .، ومعو العتقيْابۡ وۡتَصۡي ۡ، وتغميظ الالم في باع المنفصلوا 
 ، والنقل، وقصر المنفصل، وحده.صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 .ابن فرحصمة ميم الجمع، ومعو و  ترك النقل، الجمال عمى -3
َۡ ِدَؾٍَٰؿ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ِ ٌّ.وحده ، 
َۡ في  ميم الجمع صمةأبو عون عمى  -5 ِ ٌّ  ً ُٓ رُۡجيُ

َ
 .وحده، َوأ

 ميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.عمى سكون ال القاضي -6
 .وحدهوتوسط المنفصل، ، المروزي عمى توسط المتصل -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -8

 ٰۖ ۡجَيا ًۡ ِدۡشٞي ِِف ٱدلُّ ُٓ َ َٰلَِم ل  َذ

ۡجَيااألزرق عمى تقميل في  -1 ، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي وابن ، وسكون ميم الجمعٱدلُّ
 وأبو الزعراء. سعدان
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 المروزي.و  األصبياني ، وسكون ميم الجمع، ومعواألزرق عمى الفتح -2
 ، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.فتحالجمال عمى ال -3

 ًٌ ًۡ ِِف ٱٓأۡلِدَسةِ َغَزاٌب َغِظي ُٓ َ   ځَول

عمى قصر  ومعو العتقي، و)تشق( في البدل، ، وترقيق الراءة ۡرَۡاآلخۡ األزرق عمى النقل في  -1
 .البدل

 .، وحده، وتفخيم الراءاألصبياني عمى النقل -2
 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4

 ٰۖ ًۡ ِٓ ن َتۡلِرُرواْ َغيَۡي
َ
ٌَِ َرۡتِو أ ٔاْ  ََ حَاةُ ِي  إَِّله ٱَّله

 .عتقيال، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني -2

 ًٞ َ َدُفٔرٞ رهِحي نه ٱَّلله
َ
ٔٓاْ أ ٍُ   ڂـَٱۡغيَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ًٞ ، والغنة في ي عمى قصر المنفصلاألصبيان -2  .، وحدهَدُفٔرٞ رهِحي
 المروزي عمى القصر، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -4

 ُُِٓرواْ ِِف َضبِييِِّۦ ىََػيهس َِٔضييََث َوَجَٰ ۡ ٔٓاْ إَِۡلِّۡ ٱل َ َوٱۡبَخُؾ ٔاْ ٱَّلله ُل ٔاْ ٱته ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ  ڃًۡ ُتۡفيُِحَٔن َيَٰٓ

 .ومعو العتقي عمى قصر البدلالبدل،  و)تشق( فيعمى إشباع المنفصل، األزرق  -1
 ، ومعو أىل اإلسكان بخمف المروزي.منفصلاألصبياني عمى قصر ال -2
 ، ومعو أىل الصمة.الميمصمة عمى  الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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  ََغَزاِب ي َۡ ۥ ِۡلَۡفَخُرواْ ةِِّۦ ٌِ ُّ َػ ٌَ ۥ  ُّ ٌِۡريَ ا َو ۡرِض ََجِيػا
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌه  ً ُٓ َ نه ل

َ
ٔۡ أ َ ََ َزَفُسواْ ل ِي ا ِٔۡم إِنه ٱَّله ٌَ ثِ  ٍَ ٱۡىلَِحَٰ

 ٰۖ ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ  ُتُلّتَِو 

نه األزرق عمى النقل في  -1
َ
ٔۡ أ َ ۡرِض  ،ل

َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل ، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ، ومعو أىل الصمة.ميم الجمعصمة عمى  الحمواني -3

 ًٞ ِۡل
َ
ًۡ َغَزاٌب أ ُٓ َ   ڄَول

 .، ومعو العتقي واألصبيانيلنقلاألزرق عمى ا -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة -3

 ٰۖ ا َٓ ِۡ ٌِ ً ةَِذَٰسِِجنَي  ُْ ا  ٌَ ََ ٱنلهارِ َو ٌِ ٔاْ  ن ََيۡسُُج
َ
 يُسِيُروَن أ

عتقي أبو عون والقاضي وابن ، وسكون ميم الجمع، ومعو الار ۡالتۡاألزرق عمى التقميل في  -1
 سعدان وأبو الزعراء.

 .، ومعو المروزي، وسكون الميماألصبياني عمى الفتح -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3

 ًٞ لِي ٌُّ ًۡ َغَزاٞب  ُٓ َ   څَول

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .ومعو أىل الصمة، الجمال عمى صمة ميم الجمع -2

 ٌِۗ ََ ٱَّلله ِ ٌّ َٰٗلا  ا َنَطَتا ََُؽ ٍَ ِ ا َجَشآَءۢ ة ٍَ ُٓ يِۡرَح
َ
ٔٓاْ أ ارِكَُث ـَٱۡرَػُػ ارُِق َوٱلطه  َوٱلطه

شباع المتصل -1  .، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وتوسط المتصل، وحده.وزي عمى قصر المنفصلالمر  -3
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 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل -4

  ًٞ ُ َغشِيٌش َحِهي   چَوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َِّٖۙحُخُٔب َغيَۡي َ ََ ـَإِنه ٱَّلله ۡصيَ
َ
ٍِِّۦ َوأ َۢ َبۡػِر ُظيۡ ٌِ َ حَاَب  ٍَ  َذ

ََ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 ۡصيَ
َ
 .، ومعو العتقيَوأ

 .األصبياني عمى ترك التغميظ، ومعو الباقون -2

  ًٌ َ َدُفٔرٞ رهِحي   ڇإِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
ًٌ األصبياني عمى الغنة في  -2  .، وحدهَدُفٔرٞ رهِحي

 ُب ۡرِض ُحَػّزِ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َ ََلُۥ ُمۡيُم ٱلطه نه ٱَّلله

َ
ًۡ أ ًۡ َتۡػيَ َ ل

َ
ٌۗ  أ َ يََشآُء ٍَ ِ َ يََشآُء َويَۡؾفُِس ل ٌَ

 

نه األزرق عمى النقل في  -1
َ
ًۡ أ ۡرِض  ،َتۡػيَ

َ
شباع المتصل، ومعو العتقي.َوٱۡۡل  ، وا 

 .القصر في المتصل، وحده ، وفويقاألصبياني عمى نقل -2
 .ترك النقل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى  -3
 الباقون.عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  الحمواني -4

 ٞءٖ كَِريس ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ڈَوٱَّلله

ءٖ األزرق عمى توسط المين الميموز  -1  .، ثم إشباعو، وحدهََشۡ
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ا ٱلسهُضُٔل ََّل َٓ حُّ
َ
أ ََ كَ ََيُۡشَُم ۞َيَٰٓ ِي ََ ٱَّله ٌِ ََ يَُسَٰسُِغَٔن ِِف ٱىُۡسۡفسِ  ِي ٌَِ ٱَّله ًۡ حُۡؤ َ ًۡ َول ِِٓ َْٰ ـَ ـۡ َ ِها ةِأ ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ال

حَُٔكٰۖ 
ۡ
ًۡ يَأ َ ََ ل ٍم َءاَدسِي ۡٔ َُٰػَٔن ىَِل َُٰػَٔن لِۡيَهِزِب َضؿه ْۛۡ َضؿه اُدوا َْ  ََ ِي ََ ٱَّله ٌِ ۛۡ َو ًۡ ُٓ  كُئُُب

 .َُم َُيۡشِ قرأ اإلمام نافع بضم الياء، وكسر الزاي في  البيان:
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كَۡفي البدل، واإلبدال في  عمى إشباع المنفصل، و)تشق( األزرق -1 تْ 
 
ومعو والنقل، ، يَأ

 العتقي عمى قصر البدل.
 عمى قصر البدل، واإلبدال، والنقل، وحده. األصبياني -2
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمز، المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.كون الميم، وسالمروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 َٰٔاِطػِِّۖۦ َۢ َبۡػِر َم ٌِ ًَ  َُيَّسِـَُٔن ٱۡىَكِ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ْۚ ٔۡهُ ـَٱۡحَزُروا ًۡ حُۡؤحَ ًۡ َهََٰزا ـَُذُزوهُ ِإَون ىه وحِيُخ
ُ
 َحُلٔلَُٔن إِۡن أ

ًۡ عمى النقل في  األزرق -1 وحِيُخ
ُ
ٔۡهُ في البدل، واإلبدال في  عمى )تشق(و  ،إِۡن أ ، ومعو حُۡؤحَ

 العتقي عمى قصر البدل.
ًۡ عمى النقل، واإلبدال، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.ِإَون ىه
 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. الجمال -4
 ، وحده.عمى صمة الميم، والغنة ابن إسحاق -5

 َۥ ـ ُّ ُ ـِۡخنََخ َ يُسِدِ ٱَّلله ٌَ ِ َشۡيـًٔاۚ َو ََ ٱَّلله ٌِ ۥ  يَِم ََلُ ٍۡ  يََ َت

 إشباع المين الميموز، وحده.عمى توسط ثم  األزرق -1
 عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. العتقي -2

 ۚ ًۡ ُٓ َِس كُئَُب ّٓ ن ُحَػ
َ
ُ أ ًۡ يُسِدِ ٱَّلله َ ََ ل ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّله

ُ
 أ

رَۡوترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المتصل،  -1   ّ َط  ومعو العتقي.، ي 
 عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3
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 ٰۖۡجَيا ِدۡشٞي ًۡ ِِف ٱدلُّ ُٓ َ  ل

ۡجَياعمى التقميل في  األزرق -1  ، ومعو أىل التقميل.ٱدلُّ
 مروزي.، ومعو األصبياني والعمى الفتح األزرق -2
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.عمى صمة الميم، والفتح الجمال -3

 ًٞ ًۡ ِِف ٱٓأۡلِدَسةِ َغَزاٌب َغِظي ُٓ َ   ډَول

َرة ۡعمى )تشق( في البدل، وترقيق الراء والنقل في  األزرق -1 ، ومعو العتقي عمى قصر اآلخ 
 البدل.

 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٖۙۡحِج َٰئَُن لِيطُّ كه
َ
َُٰػَٔن لِۡيَهِزِب أ  َضؿه

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٰۖ ًۡ ُٓ ِۡ ۡغسِۡض َخ
َ
ۡو أ

َ
ًۡ أ ُٓ َِ  ـَإِن َجآُءوَك ـَٱۡحُسً ةَۡي

شباععمى إشباع المتصل األزرق -1 وۡ الصمة في  ، و)تشق( في البدل، وا 
َ
ًۡ أ ُٓ َِ ، والنقل في ةَۡي

 ۡغسِۡض
َ
ۡو أ

َ
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.أ

 عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، والنقل، وحده. األصبياني -2
 عمى الصمة، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، وحده. القاضي -4
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاء وكَۡعمى التقميل في  سعدان ابن -6
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 ٰۖ ا وَك َشۡيـٔا ًۡ ـَيََ يَُُضُّ ُٓ ِۡ  ِإَون ُتۡػسِۡض َخ

 عمى توسط ثم إشباع مد المين الميموز، وحده. األزرق -1
 عمى ترك المد في المين الميموز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.العتقي  -2
 لصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ا -3

 ٖۙةِٱىۡلِۡطِع ً ُٓ َِ َج ـَٱۡحُسً ةَۡي ٍۡ  ِإَوۡن َحَه

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. المالج -2

 ۡلِطِػنَي ٍُ ۡ َ َُيِبُّ ٱل   ڊإِنه ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ا َٓ َُٰث ذِي َرى ۡٔ ًُ ٱتله ُْ ََُٔم وَِغَِر ٍُ َٰلَِمۚ َوَكۡيَؿ َُيَّهِ َۢ َبۡػِر َذ ٌِ َن  ۡٔ ىه َٔ ًه َحخَ ِ ُث ًُ ٱَّلله  ُحۡس

َٰثُ عمى التقميل في  األزرق -1 َرى ۡٔ  ، ومعو أىل التقميل ومعيم المروزي في وجو.ٱتله
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ ۡ ْوَلَٰٓهَِم ةِٱل
ُ
آ أ ٌَ   ڋَو

شباع المتصل، األزرق -1 ٌِِنِيَ واإلبدال في  عمى إشباع المنفصل، وا  ۡؤ ٍُ ۡ  ، ومعو العتقي.ةِٱل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ٓ ا ى َؤُُرۚٞ  إِجه را ُْ ا  َٓ ََٰث ذِي َرى ۡٔ َُشنۡلَا ٱتله
َ
 أ

َٰثَ ، والتقميل في عمى إشباع المنفصل األزرق -1 َرى ۡٔ  ، ومعو العتقي.ٱتله
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َٰثَ األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح في  -2 َرى ۡٔ ، ومعو أىل الفتح بخمف عن ٱتله
 المروزي.

َٰثَ المروزي عمى قصر المنفصل، والتقميل في  -3 َرى ۡٔ  ، ومعو أىل التقميل.ٱتله
َٰثَ المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح ثم التقميل في  -4 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله

 ا َٓ ِ ًُ ة ٌَِ ٱنلهبِئَُّن ََيُۡس ٔاْ  ا ٱۡضُخۡحفُِظ ٍَ ِ ۡحَتاُر ة
َ
ِئَُّن َوٱۡۡل َِٰ به اُدواْ َوٱلسه َْ  ََ ِي ٔاْ لَِّله ٍُ ۡضيَ

َ
ََ أ ِي  ٱَّله

ٔاْ َغيَيۡ  ِ َوَٗكُُ َرآَءۚ نَِتَِٰب ٱَّلله َٓ  ِّ ُش

 .ٔنَ ٱنلهبِيئُ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:

ۡحَتارُ في  عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، والنقل األزرق -1
َ
، ومعو العتقي عمى َوٱۡۡل

 قصر البدل.
 عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. األصبياني -2
ي المتصل، وترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن عمى فويق القصر ف الحمواني -3

 سعدان.
 ، وحده.َغيَۡيِّ عمى الصمة في  ابن سعدان -4
 وحده. وترك صمة الياء، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ۚ ا كَيِيٗلا ِا ٍَ واْ أَـِبَيَِِٰت َث ِن َوََّل ََۡشََتُ ۡٔ اْ ٱنلهاَس َوٱۡدَش ُٔ  ـََٗل ََتَۡش

نِ  البيان: ۡٔ  أثبت الياء وصاًل اإلمام إسماعيل، والباقون بالحذف. َوٱۡدَش

 عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا إسماعيل. األزرق -1
نِ إسماعيل عمى إثبات الياء وصاًل في  -2 ۡٔ  ، وحده.َوٱۡدَش

 َٰفُِسوَن ًُ ٱۡىَؽ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ُ ـَأ َُشَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىه ٌَ  ڌَو

شباع المتصل، وترقيق الراء في  زرقاأل -1 َٰفُِسونَ عمى إشباع المنفصل، وا   و، ومعٱۡىَؽ
 .العتقي
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 وحده.وتفخيم الراء، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
ني الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبيا -4

 وابن إسحاق.
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -5 َ ىه ٌَ ، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، َو

 ومعو ابن إسحاق.

  ُِؿ
َ
َُؿ ةِٱۡۡل

َ
نه ٱنلهۡفَص ةِٱنلهۡفِص َوٱىَۡػنۡيَ ةِٱۡىَػنۡيِ َوٱۡۡل

َ
آ أ َٓ ًۡ ذِي ِٓ َِا َغيَۡي ذُِن َوَكَخۡب

ُ
ُذَن ةِٱۡۡل

ُ
َه ةِٱلَوٱۡۡل ِ َوٱلّطِ َّ ّطِ

 َوٱۡۡلُُسوَح كَِصاٞصۚ 

ذ نَۡقرأ اإلمام نافع  البيان:
ر
 بإسكان الذال. َوال

ٍَفۡعمى إشباع المنفصل، والنقل في  األزرق -1
َ َۡۡوٱل  ٍف 

َ ذ ۡۡب ٱل 
ذ ۡۡنََۡوٱل  

 ، ومعو العتقي.نۡ ب ٱل  
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة. وسكون الميم، الجمال عمى صمة الميم، -5

  ۚۥ ُ اَرةٞ َله َٔ َنفه ُٓ َق ةِِّۦ َذ ٍََ حََصره  َذ

َْۡعمى ضم الياء في  األزرق -1  ّ  ، ومعو العتقي وأبو الزعراء.َف
َْۡاألصبياني عمى ضم الياء في  -2  ّ ُۥي ، والغنة فَف اَرةٞ َله  ، ومعو ابن إسحاق.َنفه
َْۡالمروزي عمى سكون الياء في  -3  ّ  ، ومعو الباقون.َف

  َٔن ٍُ َٰيِ ًُ ٱىظه ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ُ ـَأ َُشَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىه ٌَ   ڍَو

شباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع المنفصل، وا 
 تصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والم -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
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الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني  -4
 وابن إسحاق.

ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -5 َ ىه ٌَ ، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، َو
 ومعو ابن إسحاق.

 َٰٓ َِا لََعَ ۡي َٰثِِۖ َوَرفه َرى ۡٔ ََ ٱتله ٌِ ا َبنۡيَ يََريِّۡ  ٍَ ِ ّ ا ل كا ًَ ُمَصّرِ َِ َمۡسَي   َءاَرَٰسًِِْ ةِػِيَِس ٱةۡ

َٰثِ لإلمام المروزي في  البيان: َرى ۡٔ  فتح وىو المقدم، ولو التقميل، والباقون عمى أصوليم. ٱتله

َٰثِ  ،ًَِْءاَرَٰسِ عمى إشباع المنفصل، وعمى )تشق( في البدل، والتقميل في  األزرق -1 َرى ۡٔ ، ٱتله
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ااألصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والغنة في  -2 ٍَ ِ ّ ا ل كا  ، وحده.ُمَصّرِ
َٰثِ في  قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتحالمروزي عمى  -3 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله
 ، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، والتقميل -4
 ، ومعو ابن فرح.الجمال عمى الصمة، والفتح -5
 ، والغنة، وحده.ابن إسحاق عمى الصمة -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7
َٰثِ المروزي عمى توسط المنفصل، وعمى الفتح ثم التقميل في  -8 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله

 ٱتله ََ ا َبنۡيَ يََريِّۡ ٌِ ٍَ ِ ّ ا ل كا ى َؤُُرٞ َوُمَصّرِ را ُْ جِنيَو ذِيِّ  ُّ ٱۡۡلِ خهلنَِي َوَءاَتۡيَجَٰ ٍُ ِٔۡغَظثا ىِّيۡ ى َوَم را ُْ َٰثِ َو َرى   ڎٔۡ

 يَنۡعمى )تشق( في البدل، والنقل في  األزرق -1
ْن   
َٰثِ ، والتقميل في ال  َرى ۡٔ ، ومعو العتقي ٱتله

 عمى قصر البدل.
ااألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ٍَ ِ ّ ا ل كا خهلنِيَ ، َوُمَصّرِ ٍُ ِٔۡغَظثا ّىِۡي  ، وحده.َوَم
َٰثِ وزي عمى ترك النقل، والفتح في المر  -3 َرى ۡٔ  ، ومعو أىل الفتح عدا ابن إسحاق.ٱتله
َٰثِ المروزي عمى التقميل في  -4 َرى ۡٔ  ، ومعو أىل التقميل.ٱتله
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الفتح، والغنة -5
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 ِّٖۙذِي ُ َُشَل ٱَّلله
َ
آ أ ٍَ ِ جِنيِو ة ُو ٱۡۡلِ ْۡ َ

ًۡ أ  َوۡۡلَۡحُس

جِنيوِ وَ عمى النقل في  األزرق -1 ُو ٱۡۡلِ ْۡ َ
ًۡ أ شباع المنفصل، ومعو العتقي.ۡۡلَۡحُس  ، وا 

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َٰٱۡىَػ ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ُ ـَأ َُشَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ًۡ ََيُۡسً ة َ ىه ٌَ   ڏِطُلَٔن َو

شباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع المنفصل، وا 
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني  -4

 وابن إسحاق.
ًۡ غنة في األصبياني عمى ال -5 َ ىه ٌَ ، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، َو

 ومعو ابن إسحاق.

 ِِّۖ ًِا َغيَۡي ٍِ ۡي َٓ ََ ٱىِۡهَتَِٰب َوُم ٌِ ا َبنۡيَ يََريِّۡ  ٍَ ِ ّ ا ل كا َُشنۡلَآ إَِۡلَۡم ٱىِۡهَتََٰب ةِٱۡۡلَّقِ ُمَصّرِ
َ
 َوأ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
ار المنفصل، والغنة في األصبياني عمى قص -2 ٍَ ِ ّ ا ل كا  ، ومعو ابن إسحاق.ُمَصّرِ
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٰۖ ُ َُشَل ٱَّلله
َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ  ـَٱۡحُسً ةَۡي

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 و أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومع -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 ٖۙ ََ ٱۡۡلَّقِ ٌِ ا َجآَءَك  ٍه ًۡ َخ ُْ آَء َٔ ْۡ َ
 َوََّل حَتهتِۡع أ

ًۡ عمى النقل في  األزرق -1 ُْ آَء َٔ ْۡ َ
شباع المتصل، ومعو العتقي.حَتهتِۡع أ  ، وا 

 ألصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده.ا -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاَءكَۡتقميل في ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، وعمى ال -6

  ۚا اجا َٓ ِۡ ٌِ ًۡ ِِشَۡغثا َو ٌُِِس َِا  ٖ َجَػۡي
 ىُِكّ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٓ ا ٌَ ًۡ ِِف  ُك َٔ َۡتيُ ثا َوَِٰحَرةا َوَلَِٰسَ ّۡلِ ٌه ًۡ أُ ُ َۡلََػيَُس ٔۡ َشآَء ٱَّلله َ ٰۖ  َول ًۡ َُٰس  َءاحَى

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، والتقميل ثم الفتح في  األزرق -1 عمى إشباع المتصل، وا 
 ٰۖ ًۡ َُٰس  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل والتقميل.َءاحَى

ًۡ َوَلَِٰسَ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، -2 ُك َٔ َۡتيُ ، ّۡلِ
 ده.وح وقصر المنفصل، والفتح،

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، والفتح، ومعو ابن فرح. -4
ثا أبو عون عمى الصمة في  -5 ٌه ًۡ أُ  والتقميل، وحده. ،َۡلََػيَُس
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وحده. -6
 وحده. والفتح، وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -7
 روزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.الم -8
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ٰۖ  ،َشاءَۡابن سعدان عمى التقميل في  -9 ًۡ َُٰس ومعو أبو  وفويق القصر في المتصل، ،َءاحَى
 الزعراء.

 ٖۙٔاْ ٱۡۡلَۡيَسَِٰت  ـَٱۡضتَتُِل

 ، ومعو العتقي.ٱۡۡلَۡيَسَِٰتٖۙ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 قون.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو البا -2

  ذِيِّ ََتَۡخيُِفَٔن ًۡ ا ُنُِخ ٍَ ِ ا َذُينَّتُِئُسً ة ًۡ ََجِيػا ِ َمسِۡجُػُس   ڐإََِل ٱَّلله

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َو ًۡ ُْ آَء َٔ ْۡ َ
ُ َوََّل حَتهتِۡع أ َُشَل ٱَّلله

َ
آ أ ٍَ ِ ً ة ُٓ َِ ِن ٱۡحُسً ةَۡي

َ
ُ َوأ َُشَل ٱَّلله

َ
آ أ ٌَ َۢ َبۡػِض  َُِٔك َخ ن َحۡفخِ

َ
ًۡ أ ُْ ٱۡحَزۡر

 إَِۡلَۡمٰۖ 

ِن ٱۡحُسًقرأ اإلمام نافع بضم النون في  البيان:
َ
 .َوأ

شباع الصمة، والنقل في  األزرق -1 شباع المتصل، وا  َوََّل حَتهتِۡع عمى إشباع المنفصل، وا 
 ًۡ ُْ آَء َٔ ْۡ َ

 ، ومعو العتقي.أ
 ر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، والنقل، وحده.األصبياني عمى قص -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده. -3
نأبو عون عمى الصمة في  -4

َ
ًۡ أ ُْ  ، وحده.َوٱۡحَزۡر

 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، -6
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -7

 ٌۗ ًۡ ِٓ ِ ً ةَِتۡػِض ُذُُٔب ُٓ ن يُِصيَت
َ
ُ أ ا يُسِيُر ٱَّلله ٍَ جه

َ
ًۡ أ اْ ـَٱۡغيَ ۡٔ ىه َٔ  ـَإِن حَ

اعمى النقل في  األزرق -1 ٍَ جه
َ
ًۡ أ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ـَٱۡغيَ



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[37] 
 

 النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى ترك -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٱنلهاِس ىََػَِٰطُلَٔن ََ ِ ٌّ ا   ڑِإَونه َنرِۡيا

اعمى ترقيق الراء في  األزرق -1  ، ومعو العتقي.َنرِۡيا
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  َِۚٓيِيهثِ َحۡتُؾٔن ًَ ٱىَۡخَٰ ـَُحۡس
َ
 أ

 ، ومعو الكل. األزرق -1

  َُِٔن ِ ٔك ٖم يُ ۡٔ ا ّىَِل ٍا ِ ُحۡه ََ ٱَّلله ٌِ َُ ۡحَط
َ
َۡ أ ٌَ   ڒَو

َُ عمى النقل في  األزرق -1 ۡحَط
َ
َۡ أ ٌَ  ، واإلبدال، ومعو العتقي.َو

مٖ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ۡٔ ا ىَِّل ٍا  ، واإلبدال، وحده.ُحۡه
 عو الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، وم -3
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الغنة -4

 ْۘ ۡوِۡلَآَء
َ
َٔد َوٱنلهَصََٰسىَٰٓ أ ُٓ ٔاْ ََّل َتخهِذُزواْ ٱۡۡلَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ  ۞َيَٰٓ

شباع المنفصل، والتقميل في  األزرق -1 شباع والتَصاَرىعمى )تشق( في البدل، وا  ، وا 
 بدل.المتصل، ومعو العتقي عمى قصر ال

عمى قصر المنفصل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الجمال وابن  األصبياني -2
 إسحاق وابن فرح.

 عمى قصر المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده. المروزي -3
عمى قصر المنفصل، والتقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن  أبو عون -4

 سعدان وأبو الزعراء.
 ، وحده.والمتصل ط المنفصلالمروزي عمى توس -5
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  ٖۙۡوِۡلَآُء َبۡػٖض
َ
ًۡ أ ُٓ  َبۡػُظ

شباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع الصمة، وا 
 أبو عون.و عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، وتوسك المتصل، وحده. المروزي -3
 يق القصر في المتصل، ومعو الباقون.القاضي عمى سكون الميم، وفو  -4

 ٌۗ ًۡ ُٓ ِۡ ۥ ٌِ ُّ ًۡ ـَإُِه ُِِس ٌّ  ً ُٓ ه ل َٔ َ َحَخ ٌَ  َو

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2
َعمى الصمة في  أبو عون -3 ىۡي    ّ ت ل َْ ىَيَت  ، وحده.ك 

 َٰ َٔۡم ٱىظه ِري ٱۡىَل ۡٓ َ ََّل َح ٍِنَي إِنه ٱَّلله  ړيِ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  َِٞۚا َدآنَِسة ن حُِصيبَ
َ
ًۡ َحُلٔلَُٔن ََنََۡشَٰٓ أ ِٓ َسٞض يَُسَٰسُِغَٔن ذِي ٌه ََ ِِف كُئُبًِِٓ  ِي  َذََتَى ٱَّله

شباع المنفصل، وترقيق الراء في ََنََۡشَٰٓ عمى التقميل ثم الفتح في  األزرق -1 ٞۚ ، وا  ، َدآنَِسة
شباع المتصل، وم  عو العتقي عمى التقميل.وا 

 عمى الفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. األصبياني -2
 عمى قصر المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده. المروزي -3
 ، والتوسط في المتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4
، ومعو المتصلعمى سكون الميم، والتقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في  القاضي -5

 عون. أىل التقميل عدا أبي
عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن  الجمال -6

 إسحاق وابن فرح.
َسٞض في  عمى صمة الميم أبو عون -7 ٌه  ًِٓ ِ  ، والتقميل، وحده.كُئُب
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 ِغِِرهِۦ َۡ ِ ٌّ ۡمسٖ 
َ
ۡو أ

َ
َِ أ ِِتَ ةِٱۡىَفۡخ

ۡ
ن يَأ

َ
ُ أ ًۡ َنَِٰرٌِنَي َذَػَِس ٱَّلله ِٓ ُُفِط

َ
واْ ِِفٓ أ ََسُّ

َ
آ أ ٌَ  َٰ ٔاْ لََعَ  ڔَذُيۡصتُِح

ِِتَ في  عمى اإلبدال األزرق -1
ۡ
ۡمسٖ والنقل في  ،يَأ

َ
ۡو أ

َ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.أ  ، وا 

 عمى اإلبدال، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. األصبياني -2
 ه.عمى توسط المنفصل، وحدو  عمى تحقيق اليمز، المروزي -3
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َوَيُلُٔل ۚ ًۡ َػُس ٍَ َ ًۡ ل ُٓ ًۡ إِجه ِٓ ِ َِٰ يَۡؿ
َ
َر أ ۡٓ ِ َج ٔاْ ةِٱَّلله ٍُ كَۡط

َ
ََ أ ِي َهَُٰٓؤََّلٓءِ ٱَّله

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ٱَّله

 .بحذف الواو ْل ۡقۡ يَۡ قرأ اإلمام نافع :البيان

شباع المتصل، عمى )تشق( في البدل،  األزرق -1 شباع المنفصل، وا  شباع الصمة، وا  ومعو وا 
 العتقي عمى قصر البدل.

عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أبو  األصبياني -2
 عون.

 عمى  قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 ََ ٔاْ َخَِِٰسِي ۡصَتُح
َ
ًۡ ـَأ ُٓ ۡغَؿَٰيُ

َ
 ڕَحتَِػۡج أ

ًۡ عمى النقل في  األزرق -1 ُٓ ۡغَؿَٰيُ
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َحتَِػۡج أ

 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -2
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -3
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 َ ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ُ  يَۡسحَره َيَٰٓ ِِت ٱَّلله

ۡ
َٔۡف يَأ ًۡ َغَ دِيِِِّۦ ـََط ذِىهٍث لََعَ ٌُِِس

َ
ۥٓ أ ُّ ًۡ َويُِحتَُُّٔ ُٓ ٖم َُيِتُّ ۡٔ  ةَِل

َث ََّلٓنِٖمٖۙ  ٌَ ۡٔ َ ِ َوََّل ََيَاـَُٔن ل ُِروَن ِِف َضبِيِو ٱَّلله ََ يَُخَٰٓ َٰفِسِي ٍة لََعَ ٱۡىَؽ ِغشه
َ
ٌِِنَِي أ ۡؤ ٍُ ۡ  ٱل

 .يَۡسحَِردْ قرأ اإلمام نافع بدال مكسورة وأخرى مجزومة في  :البيان

ِِت واإلبدال في  اع المنفصل، وعمى )تشق( في البدل،عمى إشب األزرق -1
ۡ
ٌِِنِيَ ، يَأ ۡؤ ٍُ ۡ ، ٱل

ََ والتقميل في  َٰفِسِي شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ٱۡىَؽ  ، وا 
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.عمى قصر المنفصل، واإلبدال األصبياني -2
 المتصل، وحده.وتوسط  المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، -3
وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي  أبو عون عمى قصر المنفصل، -4

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ۚ َ يََشآُء ٌَ ِ يُۡؤتِيِّ  َٰلَِم ـَۡظُو ٱَّلله   َذ

شباع المتصل، ومعو العتقي. يُۡؤتِيِّ في  عمى اإلبدال األزرق -1  ، وا 
 عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. األصبياني -2
 وعمى توسط المتصل، وحده. عمى تحقيق اليمز، المروزي -3
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني -4

 ًٌ ُ َوَِٰضٌع َغيِي  ږَوٱَّلله

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ُْ ةَ َو َٰٔ َن ةَ َويُۡؤحَُٔن ٱلشه َٰٔ يَ َٔن ٱلصه ٍُ ََ يُلِي ِي ٔاْ ٱَّله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ُ َورَُضَُٔلُۥ َوٱَّله ًُ ٱَّلله ا َوِۡلُُّس ٍَ   ڗًۡ َرَٰنُِػَٔن إِجه

ةَ  عمى )تشق( في البدل، وتغميظ الالم في األزرق -1 َٰٔ َي ، ومعو َوُيۡؤحُٔنَ ، واإلبدال في ٱلصه
 مى قصر البدل.العتقي ع

 عمى ترقيق الالم، واإلبدال، وحده. األصبياني -2
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 عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ٱۡىَغَٰيُِتَٔن ًُ ُْ  ِ ٔاْ ـَإِنه ِحۡشَب ٱَّلله ُِ ٌَ ََ َءا ِي َ َورَُضََٔلُۥ َوٱَّله له ٱَّلله َٔ َ َحَخ ٌَ   ژَو

 قصر البدل. عمى والكل عمى )تشق( في البدل، ومعو العتقي األزرق -1

 ًۡ َُِس َُزواْ دِي ََ ٱَته ِي ٔاْ ََّل َتخهِذُزواْ ٱَّله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ا َيَٰٓ ُشوا ُْ ٌَِ ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب  وحُ

ُ
ََ أ ِي ََ ٱَّله ِ ٌّ ا  َوىَػِتا

 ۚ ۡوِۡلَآَء
َ
اَر أ ًۡ َوٱۡىُهفه  َرۡتيُِس

ا رأ اإلمام نافع بضم الزاي واليمز فيق :البيان ؤر ز   ِبطريقيو )ابن فرح وأبو  ، عدا إسماعيل
 فسكن الزاي. الزعراء(

شباع المنفصل، األزرق -1 اوقراءة  عمى )تشق( في البدل، وا  ؤر ز   ِ شباع المتصل، ومعو ، وا 
 العتقي عمى قصر البدل.

كون الميم، ومعو أبو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وس األصبياني -2
 والقاضي وابن سعدان.

 ، وحده.عمى توسط المتصلعمى قصر المنفصل، و المروزي  -3
عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، وقراءة  أبو الزعراء -4

زۡ  اِ   ؤر
 بسكون الزاي، وحده.

 و ابن إسحاق.عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومع الجمال -5
وقراءة ابن فرح عمى الصمة،  -6

زۡ  اِ   بسكون الزاي، وحده. ؤر
 وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -7

  ۡؤٌِِنَِي ٌُّ َ إِن ُنُِخً  ٔاْ ٱَّلله ُل   ڙَوٱته

ٌِِنِيَ اإلبدال في  عمى األزرق -1 ۡؤ ٌُّ
.ومعو العتقي واألصبياني ،  

 ون الميم، ومعو أىل اإلسكان.عمى تحقيق اليمز، وسك المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 ا َْ َُزو َٰٔةِ ٱَته يَ ًۡ إََِل ٱلصه ا ِإَوَذا َُاَدۡحُخ ُشوا اۚ ُْ  َوىَػِتا

ا قرأ اإلمام نافع بضم الزاي واليمز في البيان: ؤر ز   ِ عدا إسماعيل بطريقيو )ابن فرح وأبو ،
 الزعراء( فسكن الزاي.

ًۡ إََِل عمى إشباع الصمة في  قاألزر  -1 ةِ ، وتغميظ الالم في َُاَدۡحُخ َٰٔ يَ ا، وقراءة ٱلصه ؤر ز   ِ ،
 ومعو العتقي.

اعمى قصر الصمة، وترقيق الالم، وقراءة  األصبياني -2 ؤر ز   ِ الحمواني وابن إسحاق، ومعو. 
ابن فرح عمى الصمة، وقراءة  -3

زۡ  اِ   بسكون الزاي، وحده. ؤر
اون الميم، وقراءة المروزي عمى سك -4 ؤر ز   ِ.ومعو أىل اإلسكان عدا أبو الزعراء ، 
وقراءة  أبو الزعراء عمى سكون الميم، -5

زۡ  اِ   بسكون الزاي، وحده. ؤر

 ٔۡمٞ َّله َحۡػلِئَُن ًۡ كَ ُٓ جه
َ
َٰلَِم ةِأ   ښَذ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. األزرق -1
ّ ىفي  عمى اإلبدال ياء األصبياني -2 نت

َ
ٔۡمٞ َّله ، والغنة في ب أ  ، وحده.كَ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة،  -4

 ٌِ ُشَِل 
ُ
آ أ ٌَ َِا َو ُشَِل إَِۡلۡ

ُ
آ أ ٌَ ِ َو ِها ةِٱَّلله ٌَ ۡن َءا

َ
ٓ أ ِهآ إَِّله ٌِ َٔن  ٍُ ۡو حَِلِ َْ َو ٱىِۡهَتَِٰب  ْۡ َ

أ ًۡ َ َرتۡ كُۡو َيَٰٓ ُك ۡزََثَ
َ
نه أ

َ
ُو َوأ

َِٰطُلَٔن    ڛَف

ِهاوالنقل في عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل،  األزرق -1 ٌَ ۡن َءا
َ
عمى  ومعو العتقي، أ

 قصر البدل.
 ، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل -2
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 وحده.وسكون الميم، عمى توسط المنفصل،  المروزي -5
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 ِۚ ُرٔبًَث ِغَِر ٱَّلله ٌَ َٰلَِم  َِ َذ ٌّ  ٖ َُّبُِئُسً بََِشّ
ُ
ۡو أ َْ  كُۡو 

َُّبِئُُسًعمى النقل في  األزرق -1
ُ
ۡو أ َْ

.ومعو العتقي واألصبياني ، 
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.عمى ترك النقل، وسكون  المروزي -2
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى الصمة، -3

  َُٰۚؾَٔت َِازِيَس وََخَتَر ٱىطه ًُ ٱىۡلَِسَدةَ َوٱۡۡلَ ُٓ ِۡ ٌِ ُ وََؽِظَب َغيَۡيِّ وََجَػَو  ُّ ٱَّلله َِ َ ىهَػ ٌَ
 

َِازِيسَ من  عمى ترقيق الراء األزرق -1  ، ومعو العتقي.ٱۡىلَِسَدةَ َوٱۡۡلَ
 ، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق وابن سعدان.خيم الراءالمروزي عمى تف  -2
 ، وحده.َغيَۡيِّ عمى صمة الياء في  ابن سعدان -3
ُّ عمى الغنة في  األصبياني -4 َِ َ ىهَػ ٌَ

 ، ،ومعو ابن إسحاق.وترك الصمة ىاء 

 بِيِو َٔآءِ ٱلطه َطوُّ َغَ َض
َ
ََكجاا َوأ ٌه  ٞ ْوَلَٰٓهَِم َِشّ

ُ
  ڜأ

 ى إشباع المتصل، ومعو العتقي.عم األزرق -1
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِۚٔاْ ةِّۦ ًۡ كَۡر َدسَُج ُْ ٔاْ ةِٱۡىُسۡفسِ َو َديُ ِها َوكَر ده ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ًۡ كَال  ِإَوَذا َجآُءوُك

 و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، والمنفصل عمى إشباع المتصل األزرق -1
في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون األصبياني عمى فويق القصر  -2

 والقاضي.
 عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
ر المنفصل، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وقص -5

 وابن فرح.
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ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل،  ،َجآُءوُك
 وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.

  َٔن ٍُ ٔاْ يَۡسخُ ا ََكُُ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
ُ أ   ڝَوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِۡ ِ ٌّ ا  ۡحَجۚ َوحََسىَٰ َنرِۡيا ًُ ٱلطُّ ِٓ ۡزيِ
َ
ًِ َوٱىُۡػۡرَوَِٰن َوأ ذۡ ًۡ يَُسَٰسُِغَٔن ِِف ٱۡۡلِ ُٓ

 

افي  ، وترقيق الراءَوتََرى عمى التقميل األزرق -1 ًِ ، والنقل في َنرِۡيا ذۡ  ، ومعو العتقي. ٱۡۡلِ
 عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. أبو عون -2
ًِ ، والنقل في َوتََرىعمى الفتح  بيانياألص -3 ذۡ  ، وحده.ٱۡۡلِ
 عمى الفتح، ، وترك النقل، وحده. المروزي -4
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم -5

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌَ   ڞَۡلِۡئَص 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.َۡلِۡئَص عمى اإلبدال في  األزرق -1
 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -2

 ۚۡحَج ًُ ٱلطُّ ِٓ ۡزيِ
َ
ًَ َوأ ۡث ًُ ٱۡۡلِ ِٓ ِ ل ۡٔ ۡحَتاُر َغَ كَ

َ
ِئَُّن َوٱۡۡل َِٰ به ًُ ٱلسه ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ ََّل َح ۡٔ َ  ل

ًُ عمى التقميل في  األزرق -1 ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ  ، ومعو العتقي.، والنقلَح
ًُ عمى التقميل في  أبو عون -2 ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ  التقميل.، وترك النقل، ومعو أىل َح
ًُ عمى الفتح في  األزرق -3 ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ  ، ومعو األصبياني.، والنقلَح
ًُ عمى الفتح في  المروزي -4 ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ  ، وترك النقل، ومعو الباقون.َح

 َُِػَٔن ٔاْ يَۡص ا ََكُُ ٌَ  ڟَۡلِۡئَص 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.َۡلِۡئَص عمى اإلبدال في  األزرق -1
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 عو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، وم -2

  ۚۡؾئُىٌَث ٌَ  ِ ُٔد يَُر ٱَّلله ُٓ  َوكَاىَِج ٱۡۡلَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ْْۘ ٔا ُ ا كَال ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ًۡ َوىُػِ ِٓ يِۡري
َ
 ُؽيهۡج أ

ًۡ ؽُ عمى النقل في  األزرق -1 يِۡريِٓ
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.يهۡج أ

 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. مالالج -3

  ۚۡبُطَٔغَخاِن يُِفُِق َنۡيَؿ يََشآُء ٌَ  ةَۡو يََراهُ 

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3

ًُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  اۚ  َوىَََيِيَرنه َنرِۡيا ا َوُكۡفسا ِا ّبَِم ُغۡؾَحَٰ ٌَِ ره ُشَِل إَِۡلَۡم 
ُ
آ أ  ٌه

افي عمى ترقيق  األزرق -1 شباع المنفصل، ومعو العتقي.َنرِۡيا  ، وا 
ب  َكۡۡي ٌعمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، وسكون الميم، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.رت
 ومعو أىل اإلسكان. قصر المنفصل، وسكون الميم،و المروزي عمى ترك الغنة،  -3
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -5

  ٖۙ ثِ ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ ًُ ٱۡىَػَرََٰوةَ َوٱۡۡلَۡؾَظآَء إََِلَٰ يَ ُٓ َِ َِا ةَۡي ۡىَلۡي
َ
 َوأ

 .َوٱۡۡلَۡؾَظآَء إََِلَٰ بتسييل اليمزة الثانية في  قرأ اإلمام نافع البيان:

 ، ومعو العتقي.اليمزة الثانية عمى إشباع المتصل، وتسييل قاألزر  -1
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، ومعو الباقون عدا وتسييل اليمزة الثانيةعمى فويق القصر في المتصل،  األصبياني -2
 المروزي.

 ، وحده.ط المتصل، وتسييل اليمزة الثانيةعمى توس المروزي -3

  ۚ ُ ا ٱَّلله َْ
َ
ۡغَفأ

َ
ا ّىِۡيَحۡسِب أ ۡوكَُرواْ َُارا

َ
آ أ ٍَ   ُُكه

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
ا ّىِۡيَحۡسِب عمى قصر المنفصل، والغنة في  األصبياني -2  ، ومعو ابن إسحاق.َُارا
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون.  -3
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -4

 ۚا ۡرِض ـََطادا
َ
َن ِِف ٱۡۡل ۡٔ  َويَۡطَػ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.نقلعمى ال األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 ََ ۡفِطِري ٍُ ۡ ُ ََّل َُيِبُّ ٱل   ڠَوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َِٰج ٱنله ًۡ َججه ُٓ ۡدَدۡيَجَٰ
َ
ًۡ َوَۡل ًۡ َضّيِـَٔاحِِٓ ُٓ ِۡ ۡسَُا َخ اْ ىََسفه ۡٔ َل ٔاْ َوٱته ُِ ٌَ َو ٱىِۡهَتَِٰب َءا ْۡ َ

نه أ
َ
ٔۡ أ َ ًِ َول  ڡػِي

نه في  عمى النقل األزرق -1
َ
ٔۡ أ َ عمى قصر  واألصبياني ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقيَول

 البدل.
 الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى ترك النقل، وسكون -2
 ة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صم -3

  ٓ ا ٌَ جِنيَو َو ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ۡٔ ٔاْ ٱتله كَاُم
َ
ًۡ أ ُٓ جه

َ
ٔۡ أ َ ًٖۙ  َول ِٓ رُۡجيِ

َ
ٌَِ َُتِۡج أ ًۡ َو ٔۡكِِٓ ٌَِ ـَ ٔاْ  َزيُ

َ
ًۡ َۡل ِٓ ِ ّب َِ ره ٌّ  ًِٓ ُشَِل إَِۡلۡ

ُ
 أ

ًۡ في  عمى النقل األزرق -1 ُٓ جه
َ
ٔۡ أ َ جِنيَو ، َول شباع الصمة ،َوٱۡۡلِ ْ في  وا  ٔا كَاُم

َ
ًۡ أ ُٓ جه

َ
والتقميل  ،أ

َٰثَ في  َرى ۡٔ  بدل.)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر الو ،ٱتله
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 عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. األصبياني -2
َٰثَ عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح في المروزي  -3 َرى ۡٔ  ، وتوسط المنفصل، وحده.ٱتله
َٰثَ والفتح في  المروزي عمى قصر المنفصل، -4 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله
َٰثَ المروزي عمى التقميل في  -5 َرى ۡٔ  ، وتوسط المنفصل، وحده.ٱتله
َٰثَ مى التقميل في المروزي ع -6 َرى ۡٔ ، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن ٱتله

 سعدان وأبو الزعراء.
َٰثَ عمى صمة الميم، وعمى الفتح في  الجمال -7 َرى ۡٔ  ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، ٱتله
نۡت أبو عون عمى الصمة في -8

َ
ْاأ قَام 

َ
ىۡأ  ّ ،ٌ ىۡي ّ رَ في ، والتقميل، إ َل  ۡٔ َٰثَ ٱتله  وحده.، ى

 ٰٞۖ ۡلَخِصَرة ٌُّ ثٞ  ٌه ًۡ أُ ُٓ ِۡ ِ ٌّ 

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمة األزرق -1
 . وأبو عون عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ئَُن ٍَ ا َحۡػ ٌَ ًۡ َضآَء  ُٓ ِۡ ِ ٌّ   ڢَوَكرِۡيٞ 

شباع المتصل، ومعو العتقي.َكرِۡيٞ وَ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1  ، وا 
 عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. األصبياني -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3
 عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال -4

 ُشَِل
ُ
آ أ ٌَ ا ٱلسهُضُٔل ةَّيِۡؼ  َٓ حُّ

َ
أ ّبَِمٰۖ  ۞َيَٰٓ ٌَِ ره  إَِۡلَۡم 

 ومعو العتقي. باع المنفصل،عمى إش األزرق -1
ب  َكۡۡي ٌعمى قصر المنفصل، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.رت
 عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. المروزي -3
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[48] 
 

 ا ةَيهۡؾَج ٍَ ًۡ َتۡفَػۡو َذ ُّ ِإَون ىه   ۥۚ رَِضاتَلَ

ُ  ۡقرأ اإلمام نافع  البيان:  بالجمع. ر َساََلت

 ، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ِإَون ىه

 ٖۗٱنلهاِس ََ ٌِ َم  ٍُ ُ َحۡػِص  َوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  َِٰفِس َٔۡم ٱىَۡؽ ِري ٱىَۡل ۡٓ َ ََّل َح ََ إِنه ٱَّلله   ڣي

ََ عمى التقميل في  األزرق -1 َٰفِسِي  ، ومعو العتقي.ٱىَۡؽ
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ِ ٌّ ُشَِل إَِۡلُۡسً 
ُ
آ أ ٌَ جِنيَو َو ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ۡٔ ٔاْ ٱتله ٍُ َٰ حُلِي ٍء َحِته َٰ ََشۡ ًۡ لََعَ َو ٱىِۡهَتَِٰب لَۡطُخ ْۡ َ

أ ٌۗ كُۡو َيَٰٓ ًۡ ّبُِس  َ ره

لمنفصل، والتوسط ثم اإلشباع في المين الميموز، والتقميل في عمى إشباع ا األزرق -1
 ََٰث َرى ۡٔ جِنيَو ، والنقل في ٱتله  ، وحده.َوٱۡۡلِ

 عمى ما سبق مع ترك المد في المين الميموز، وحده. العتقي -2
ىعمى قصر المنفصل، والنقل، والغنة في  األصبياني -3 ب  ك   ، وحده.ي ٌۡرت
َٰثَ رك النقل، وترك الغنة، والفتح في عمى قصر المنفصل، وت المروزي -4 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.والتقميل المروزي عمى قصر المنفصل، -5
َِ، والصمة في والتقميل أبو عون عمى قصر المنفصل، -6 ٌّ  ، وحده.إَِۡلُۡسً 
 ابن فرح.الجمال عمى قصر المنفصل، والفتح، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق و  -7
َٰثَ عمى توسط المنفصل، والفتح في  المروزي -8 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله
َٰثَ والتقميل في  المروزي عمى توسط المنفصل، -9 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱتله
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 ٰۖا ا َوُكۡفسا ِا ّبَِم ُغۡؾَحَٰ ٌَِ ره ُشَِل إَِۡلَۡم 
ُ
آ أ ٌه  ً ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا   َوىَََيِيَرنه َنرِۡيا

شباع المنفصل، ومعو العتقي.اَنرِۡيا  عمى ترقيق الراء في األزرق -1  ، وا 
ب  َكۡعمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.ي ٌۡرت
 الغنة، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي بترك -3
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -5

 َس
ۡ
ََ  ـََٗل حَأ َٰفِسِي ِٔۡم ٱىَۡؽ   ڤلََعَ ٱىَۡل

َس عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
ََ ٱ، وعمى التقميل في حَأ َٰفِسِي  ، ومعو العتقي.ۡىَؽ

َسۡعمى اإلبدال في  األصبياني -2
 
 ، وعمى الفتح، وحده.تَأ

 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -3

 ْاُدوا َْ  ََ ِي ٔاْ َوٱَّله ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٰتِـَُٔٔن إِنه ٱَّله ا ـََٗل َوٱىصه ٍَِو َصَٰيِحا ِٔۡم ٱٓأۡلِدسِ وََغ ِ َوٱۡۡلَ ََ ةِٱَّلله ٌَ َۡ َءا ٌَ َوٱنلهَصََٰسىَٰ 
ًۡ ََيَۡشَُُٔن  ُْ ًۡ َوََّل  ِٓ ٌٔۡف َغيَۡي  ڥَد

نَۡقرأ اإلمام نافع  البيان: ابْ   بحذف اليمزة وضم الباء. والصت

ٌَ عمى )تشق( في البدل، والنقل في  األزرق -1 َۡ َءا ٌَ ََ، ۡ ر ، َوالتَصاَرى، والتقميل في اآلخ 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ِ ىعمى التقميل، وترك النقل، وصمة الميم في  أبو عون -2  ، وحده. َوََلۡ
 عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -3
 عمى الفتح، والنقل، وحده. األصبياني -4
 ترك النقل، وسكون الميم، وحده.عمى الفتح، و  المروزي -5
 عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -6
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  ٰۖ ًۡ رُُضٗلا ِٓ َِآ إَِۡلۡ رَۡضۡي
َ
َٰٓءِيَو َوأ ٌِيَثََٰق ةَِِنٓ إِۡضَر َدۡزَُا 

َ
 ىََلۡر أ

َدۡزَُافي  عمى النقل األزرق -1
َ
شباع المنفصلىََلۡر أ شباع المتصل، ومعو العتقي.، وا   ، وا 

 ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده.عمى النقل األصبياني -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل -3
 وحده. المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، -4
 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -5
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو الباقون. أبو عون -6

 ٓ ا َجا ٍَ ا َحۡلُخئَُن ُُكه ٔاْ َوـَسِيلا ةُ ا َنزه ًۡ ـَسِيلا ُٓ ُُفُط
َ
ىَٰٓ أ َٔ ۡٓ ا ََّل َت ٍَ ِ ًۡ رَُضُٔلۢ ة ُْ   ڦَء

ىَٰٓ إشباع المتصل، والتقميل في  عمى األزرق -1 َٔ ۡٓ شباع المنفصل، ومعو العتقي.َت  ، وا 
 ، وحده.األزرق عمى الفتح -2
 ، حده.عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وقصر المنفصل األصبياني -3
 ومعو القاضي. عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل، وقصر المنفصل، أبو عون -4
 عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي -5
 ، وحده.قصر المنفصلو  توسط المتصل، المروزي عمى -6
عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وقصر المنفصل، والصمة، ومعو ابن إسحاق  الجمال -7

 وابن فرح.
ًۡ عمى التقميل في  ابن سعدان -8 ُْ والتقميل في  عمى فويق القصر في المتصل،و ، َجآَء

 َٰٓى َٔ ۡٓ  وقصر المنفصل، ومعو أبو الزعراء. ،َت

 ٌِّ ٔاْ َنرِۡيٞ  ٍُّ ٔاْ َوَص ٍُ ًه َخ ًۡ ُث ِٓ ُ َغيَۡي ًه حَاَب ٱَّلله ٔاْ ُث ٍُّ ٔاْ َوَص ٍُ َِثٞ َذَػ َّله حَُسَٔن ـِۡخ
َ
ٔٓاْ أ ًۚۡ وََحِطُت ُٓ ِۡ  

 ، ومعو العتقي.َنرِۡيٞ عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء في  األزرق -1
ۡاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2

َ
ۡأ  ، وحده.َلت

ۡالغنة في  ابن إسحاق عمى -3 َلت
َ
 ، وصمة الميم، وحده.أ

 عمى ترك الغنة، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
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 المنفصل، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. عمى قصر الجمال -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ئَُن ٍَ ا َحۡػ ٍَ ِ ُ ةَِصُۡيۢ ة   ڧَوٱَّلله

ۢ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1  ، ومعو العتقي.ةَِصُۡي
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني -2

 ٔٓاْ إِنه ُ ََ كَال ِي ٰۖ  ىََلۡر َزَفَس ٱَّله ًَ َُ َمۡسيَ َُ ٱۡب ِطي ٍَ ۡ َٔ ٱل ُْ  َ  ٱَّلله

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -3

 ٰۖ ًۡ َ َرّّبِ َوَربهُس َٰٓءِيَو ٱۡخُتُرواْ ٱَّلله َُ َيَٰتَِِنٓ إِۡضَر ِطي ٍَ ۡ  َوكَاَل ٱل

 والمتصل، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل  ألزرقا -1
 عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي -3
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

  ََذَلۡر ح ِ َ يَُۡشِۡك ةِٱَّلله ٌَ ۥ  ُّ ٰۖ إُِه ُّ ٱنلهاُر َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ِهَث َو ُ َغيَۡيِّ ٱۡۡلَ َم ٱَّلله  سه

ُّ التقميل في و  تحقيق اليمز عمى األزرق -1 َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ  ، ومعو أىل التقميل بخمف عن العتقي.َو

ُّ  في  األزرق عمى الفتح -2 َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ََ.ومعو أىل الفتح عدا األصبياني ، 

ُّ عمى التقميل في  العتقي -3 َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ  ، وحده.مع اإلبدال َو

ُّ في  عمى الفتح األصبياني -4 َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ  مع اإلبدال، وحده. َو

 َُٖصار
َ
َۡ أ ٌِ ٍِنَي  َٰيِ ا لِيظه ٌَ   ڨَو

 ، ومعو العتقي.عمى النقل، والتقميل األزرق -1
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 ، والفتح، وحده.عمى النقل األصبياني -2
 عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. المروزي -3
 التقميل، ومعو أىل التقميل. عمى أبو عون -4

 ٖۘ ََٰرثٖ َ ذَاىُِد ذََؾ ٔٓاْ إِنه ٱَّلله ُ ََ كَال ِي  ىهَلۡر َزَفَس ٱَّله

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -3

 ِإ ٓ ٍّ إَِّله َٰ َۡ إَِل ٌِ ا  ٌَ ٞ َوَِٰحرۚٞ َو  َلَّٰ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.عمى النقل األزرق -1  ، وا 
 ، وقصر المنفصل، وحده.عمى النقل األصبياني -2
 عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي -3
 المنفصل، ومعو الباقون. المروزي عمى قصر -4

  َز ََ ِي َه ٱَّله طه ٍَ ا َحُلٔلَُٔن َۡلَ ٍه ٔاْ َخ ُٓ ًۡ يَنَخ ًٌ ِإَون ىه ِۡل
َ
ًۡ َغَزاٌب أ ُٓ ِۡ ٌِ   کَفُسواْ 

ل ۡعمى النقل في  األزرق -1
َ
ۡأ  ، ومعو العتقي.ىۡ َعَذاب 

 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق. الجمال -3
ل  ىۡ  ، والنقل فيهتىِۡإَونفي  األصبياني عمى الغنة -4

َ
ۡأ  ، وحده.َعَذاب 

 وصمة الميم، وحده. ،هتىِۡإَونعمى الغنة في  ابن إسحاق -5

 ۚۥ ُّ ِ َويَۡطَخۡؾفُِسوَُ ـََٗل َحُخُٔبَٔن إََِل ٱَّلله
َ
 أ

ۥۚ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1 ُّ  ، ومعو العتقي.َويَۡطَخۡؾفُِسوَُ
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني -2
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 ُ ًٞ َوٱَّلله   ڪَدُفٔرٞ رهِحي
 ، ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق -1
ًٞ عمى الغنة في  األصبياني -2  ، وحده.َدُفٔرٞ رهِحي

 ٰۖ يَلثٞ ۥ ِصّرِ ُّ ٌُّ ٌَِ َرۡتيِِّ ٱلسُُّضُو َوأُ ًَ إَِّله رَُضٔٞل كَۡر َديَۡج  َُ َمۡسيَ َُ ٱۡب ِطي ٍَ ۡ ا ٱل  ٌه

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َػ ُزَٗلِن ٱىػه
ۡ
ٌۗ ََكَُا يَأ  اَم

ُزَٗلنِ عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.يَأ

 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -2

 يُۡؤـَُهَٔن َٰ ّنه
َ
ًه ٱُُظۡس أ ًُ ٱٓأۡلَيَِٰج ُث ُٓ َ ُ ل   ګٱُُظۡس َنۡيَؿ ُُبنَّيِ

ۡوالتقميل في  ،والنقل عمى )تشق( في البدل، األزرق -1 نت
َ
، ومعو يُۡؤـَُهٔنَ ي ، واإلبدال فأ

 العتقي عمى قصر البدل.
ۡاألزرق عمى ما سبق ولكن مع فتح  -2 نت

َ
 ، ومعو األصبياني عمى قصر البدل.أ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
ۡأبو عون عمى التقميل في  -4 نت

َ
 ، ومعو أىل التقميل.أ

 ا ٌَ  ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّلله َتۡػُتُروَن 
َ
اۚ كُۡو أ ا َوََّل َجۡفػا ًۡ َضّا يُِم ىَُس ٍۡ  ََّل َح

 ، ومعو العتقي واألصبياني.عمى النقل األزرق -1
 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -2
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -3

 ًُ ٍِيُع ٱۡىَػيِي َٔ ٱلطه ُْ  ُ  ڬَوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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  َو ْۡ َ
أ َطيُّ  كُۡو َيَٰٓ

َ
ٌَِ َرۡتُو َوأ ٔاْ  ٖم كَۡر َطيُّ ۡٔ آَء كَ َٔ ْۡ َ

ٔٓاْ أ ًۡ َدۡۡيَ ٱۡۡلَّقِ َوََّل حَتهتُِػ ٔاْ ِِف دِيُِِس ٔاْ ٱۡىِهَتَِٰب ََّل َتۡؾيُ
بِيِو  َٔآءِ ٱلطه ٔاْ َغَ َض ا َوَطيُّ   ڭَنرِۡيا

ْاقَدۡضتۡقرأ اإلمام ورش والقاضي والحمواني بإدغام الدال في الضاد  في  البيان: ، والباقون وُّ
 باإلظيار.

شباع المتصل األزرق -1 ا، َدۡۡيَ ، وترقيق الراء في عمى إشباع المنفصل، وا  ، ومعو َنرِۡيا
 العتقي.

عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، باإلدغام في  األصبياني -2
ْا وُّ  ، ومعو أبو عون والقاضي.قَدۡضت

ْاقَدَۡضۡواإلظيار في  ابن سعدان عمى سكون الميم، -3  .أبو الزعراء، ومعو وُّ
 وحده.واإلظيار، المروزي عمى  قصر المنفصل، والتوسط في المتصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، واإلدغام، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -5
 ابن إسحاق عمى الصمة، واإلظيار، ومعو ابن فرح. -6
 تصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والم -7

 ًَۚ َِ َمۡسيَ َٰ لَِطاِن َداوُۥَد وَِغيَِس ٱةۡ َٰٓءِيَو لََعَ َۢ ةَِِنٓ إِۡضَر ٌِ ََ َزَفُسواْ  ِي ََ ٱَّله  ىُػِ

شباع المتصل، ومعو العتقي. عمى إشباع المنفصل، األزرق -1  وا 
 عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 قصر المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده. عمى المروزي -3
 المنفصل والمتصل، وحده. توسط ىالمروزي عم -4

  ٔاْ َحۡػَخُروَن ََكُُ ٔاْ وه ا َغَص ٍَ ِ َٰلَِم ة   ڮَذ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ُۚٔه َِهسٖ َذَػيُ ٌُّ َن َغَ  ۡٔ َْ َِا ٔاْ ََّل يَتَ  ََكُُ

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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ُٔٔاْ َحۡفَػي ا ََكُُ ٌَ  گَن َۡلِۡئَص 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.َۡلِۡئَص عمى اإلبدال في  األزرق -1
 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -2

  ْۚ ََ َزَفُسوا ِي َن ٱَّله ۡٔ ىه َٔ ًۡ َحَخ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا   حََسىَٰ َنرِۡيا

اترقيق الراء في و  التقميل، عمى األزرق -1  ، ومعو العتقي.َنرِۡيا
 الراء، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وتفخيم -2
 .المروزيسكون الميم، ومعو  الفتح، عمى األصبياني -3
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -4

  وَن ًۡ َخَِِٰلُ ُْ ًۡ َوِِف ٱۡىَػَزاِب  ِٓ ُ َغيَۡي ن َضِذَع ٱَّلله
َ
ًۡ أ ُٓ ُُفُط

َ
ًۡ أ ُٓ َ ۡج ل ٌَ ا كَره ٌَ   ڰَۡلِۡئَص 

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمةو  ،َۡلِۡئَص ي عمى اإلبدال ف األزرق -1
 عمى اإلبدال، وعمى قصر الصمة، وحده. األصبياني -2
 عمى تحقيق اليمز، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
ًۡ َوِِف عمى عدم الصمة في  أبو عون -5 ِٓ  وحده. ، والصمة في باقي المواضع،َغيَۡي

 ِ َُِٔن ةِٱَّلله ٌِ ٔاْ يُۡؤ ٔۡ ََكُُ َ ِ َول َِٰطُلَٔن َوٱنلهِبّ ًۡ َف ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  َه َنرِۡيا ۡوِۡلَآَء َوَلَِٰس
َ
ًۡ أ ُْ َُزو ا ٱَته ٌَ ُشَِل إَِۡلِّۡ 

ُ
آ أ ٌَ   ڱَو

 .َوٱنلهِبءِ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:

عمى اإلبدال في  األزرق -1
 َۡ ي  شباع الصمة، ْنَۡي ؤ  شباع المنفصل، وا  شباع المتصل، وا  ، وا 

اوترقيق الراء في   ، ومعو العتقي.َلث ير
، وقصر المنفصل والصمة، وتفخيم عمى فويق القصر في المتصلعمى اإلبدال، و األصبياني  -2

 الراء، وحده.
 عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي -3
 وسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.عمى ت المروزي -4
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 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -5
 عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -6

 ْٰۖ ٔا ُك ِۡشَ
َ
ََ أ ِي َٔد َوٱَّله ُٓ ٔاْ ٱۡۡلَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي َشره ٱنلهاِس َغَرََٰوةا ّىَِّله

َ
 ۞تَلَِجَرنه أ

 في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق. (تشقعمى ) األزرق -1
في  األصبياني عمى الغنة -2

ٌََۡۡعَدىَوةۡ   ، ومعو ابن إسحاق.ه  َّلت ي

 ۚ ٔٓاْ إُِها ََُصََٰسىَٰ ُ ََ كَال ِي ٔاْ ٱَّله ُِ ٌَ ََ َءا ِي ةا ىَِّّله َٔده ٌه  ً ُٓ ۡكَسَب
َ
 َوتَلَِجَرنه أ

ش عمى )تشق( األزرق -1 ، ومعو العتقي عمى ٍََصاَرىباع المنفصل، والتقميل في في البدل، وا 
 قصر البدل.

 عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. المروزي -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 عمى قصر المنفصل، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -4
ََ عمى الغنة في  األصبياني -5 ي ِ ةا ىَِّّله َٔده ٌه

 قصر المنفصل، والفتح، وحده.، و 
 عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. الجمال -6
 عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. أبو عون -7
 ، وحده.والغنة عمى صمة الميم، والفتح، ابن إسحاق -8

 وَن ًۡ ََّل يَۡطَخۡهِبُ ُٓ جه
َ
َتاجاا َوأ ْۡ يِطنَي َوُر ًۡ كِّطِ ُٓ ِۡ ٌِ نه 

َ
َٰلَِم ةِأ   ڲَذ

ونَ سكون الميم، وترقيق الراء في عمى  األزرق -1  ، ومعو العتقي.يَۡطَخۡهِبُ
 المروزي عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
عمى اإلبدال في  األصبياني -4

نۡت
َ
 ، وحده.ب أ

ُٔشَِل إََِل ٱلسهُض
ُ
آ أ ٌَ ٔاْ  ُػ ٍِ ِۖ ِإَوَذا َض ََ ٱۡۡلَّقِ ٌِ ٔاْ  ا َغَسـُ ٍه ِع مِ ٌۡ ََ ٱدله ٌِ ًۡ حَفِيُض  ُٓ َِ ۡخُي

َ
 ِل حََسىَٰٓ أ

 ، ومعو العتقي.تََرىوالتقميل في  عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
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 عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو المروزي في وجو. األصبياني -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 لتقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى ا -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ََ ِِٓري َٰ َع ٱىشه ٌَ َِا  ِها ـَٱۡزخُۡب ٌَ َِآ َءا   ڳَحُلٔلَُٔن َربه

 ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 روزي.عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن الم األصبياني -2
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -3

 َِٰيِح ِٔۡم ٱىصه َع ٱىَۡل ٌَ َِا  َِا َربُّ ن يُۡرِديَ
َ
ُع أ ٍَ ََ ٱۡۡلَّقِ َوَجۡػ ٌِ ا َجآَءَُا  ٌَ ِ َو َُ ةِٱَّلله ٌِ ا نَلَا ََّل ُُۡؤ ٌَ   ڴنَي َو

عمى اإلبدال في  األزرق -1
 ٌۡ ي  شباع المتصل، ومعو العتقي.ٍ ؤ   ، وا 

 ل، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى اإلبدا -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاَءٍَاابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -5

 ِ ُ ة ًُ ٱَّلله ُٓ َرََٰت
َ
اۚ ـَأ َٓ ََ ذِي َُۡفَُٰس َخَِِٰلِي

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َُتۡخِ َٰٖج َتۡسِي  ٔاْ َججه ُ ا كَال ٍَ 

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡحِطننَِي ٍُ ۡ َٰلَِم َجَشآُء ٱل   ڵَوَذ

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 قصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق ال -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ًِ ۡصَدَُٰب ٱۡۡلَِحي
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
َِآ أ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َزَفُسواْ َوَكزه ِي   ڶَوٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر  األزرق -1 شباع المنفصل، وا  عمى )تشق( في البدل، وا 
 البدل.

 ي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبيان -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 َوََّل ًۡ ُ ىَُس َحوه ٱَّلله
َ
آ أ ٌَ ٔاْ َغّيَِبَِٰج  ٔاْ ََّل ُُتَّسُِم ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ْۚ َيَٰٓ  َتۡػَخُرٓوا

 في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. عمى إشباع المنفصل، و)تشق( األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ََ ۡػَخِري ٍُ ۡ َ ََّل َُيِبُّ ٱل   ڷإِنه ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۚا ُ َحَؾَٰٗلا َغّيِتا ًُ ٱَّلله ا َرزَكَُس ٍه ٔاْ ِم  َوَُّكُ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َُِٔن ٌِ ُُخً ةِِّۦ ُمۡؤ
َ
ِٓي أ َ ٱَّله ٔاْ ٱَّلله ُل  ڸَوٱته

ُِٔنَ إشباع المنفصل، واإلبدال في  عمى األزرق -1 ٌِ  ومعو العتقي.، ُمۡؤ
 ، وحده.عمى قصر المنفصل، واإلبدال األصبياني -2
 عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -5
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  َو ًۡ ُِس يَۡؿَِٰ
َ
ُ ةِٱليهۡؾِٔ ِِفٓ أ ًُ ٱَّلله ٰۖ ََّل يَُؤاِدُزُز ََ َٰ يَۡؿ

َ
ًُ ٱۡۡل رتُّ ا َخله ٍَ ِ  َلَِٰسَ يَُؤاِدُزُزً ة

عمى اإلبدال في  األزرق -1
ىۡ  شباع المنفصل، والنقل في ي َؤاخ ذ ك  ٰۖ ، وا  ََ َٰ يَۡؿ

َ
، ومعو ٱۡۡل

 العتقي.
 عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. األصبياني -2
 وتحقيق اليمز، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.لمنفصلالمروزي عمى قصر ا -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -5

 َۡو َُتۡسِيُس َرر
َ
ًۡ أ ُٓ ُت َٔ ۡو نِۡط

َ
ًۡ أ يِيُس ْۡ َ

َٔن أ ٍُ ا ُتۡػػِ ٌَ ۡوَضِع 
َ
َۡ أ ٌِ َسَِٰهنَي  ٌَ ةِ  ۥٓ إِۡغَػاُم َغََشَ ُّ ََٰسحُ  َتثِٖۖ ـََهػه

شباع الصعمى إشباع المنفصل، والنقل األزرق -1 ْۡ مة في ، وا 
َ
وۡ أ

َ
ًۡ أ ُٓ ُت َٔ ۡو نِۡط

َ
ًۡ أ ، ومعو يِيُس

 العتقي.
 وقصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده. األصبياني عمى النقل، -2
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي   -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.، وسكون الميمالمروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ٖۙيهاٖم
َ
ََٰرثِ أ ًۡ ََيِۡر ـَِصَياُم ذََؾ َ ىه ٍَ  َذ

 ، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق -1
ًٌَۡهتىعمى الغنة في  األصبياني -2  إسحاق.، ومعو ابن َف

 ۚ ًۡ ًۡ إِذَا َحيَۡفُخ ُِس يَۡؿَِٰ
َ
ََٰسةُ أ َٰلَِم َنػه  َذ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمة األزرق -1
 .وأبو عون عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة ياألصبيان -2
 عمى سكون الميم، ومعو الباقون. المروزي -3
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 ۚ ًۡ َُِس يَۡؿَٰ
َ
ٔٓاْ أ  َوٱۡحَفُظ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3

 ُ ًۡ ََۡشُهُسوَن َنَزَٰلَِم يُبنَّيِ ًۡ َءاَيَٰخِِّۦ ىََػيهُس ُ ىَُس   ڹ ٱَّلله

ًۡ َءاَيَٰخِِّۦفي  عمى إشباع الصمة األزرق -1 ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر ىَُس
 البدل.

ًۡ َءاَيَٰخِِّۦعمى قصر الصمة في  األصبياني -2  ، وحده.ىَُس
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 َٰۡيَط ِو ٱلشه ٍَ َۡ َخ ِ ٌّ ًُ رِۡجٞص  ۡزَلَٰ
َ
َُصاُب َوٱۡۡل

َ
ۡيِِسُ َوٱۡۡل ٍَ ۡ ُس َوٱل ٍۡ ا ٱۡۡلَ ٍَ ٔٓاْ إِجه ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ٔهُ َيَٰٓ َِ ـَٱۡجَخنُِت

ًۡ ُتۡفيُِحَٔن    ںىََػيهُس

يِِۡسُ يق الراء في وترق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، األزرق -1 ٍَ ۡ في  والنقل ،َوٱل
 ًُ َٰ ۡزَل

َ
َُصاُب َوٱۡۡل

َ
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.َوٱۡۡل

 وحده. والنقل، وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 صمة.عمى صمة الميم، ومعو أىل ال الحمواني -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 َغ ًۡ ُز ۡيِِسِ َوَيُصره ٍَ ۡ سِ َوٱل ٍۡ ًُ ٱۡىَػَرََٰوةَ َوٱۡۡلَۡؾَظآَء ِِف ٱۡۡلَ َُِس ٔكَِع ةَۡي ن يُ
َ
َُ أ ۡيَطَٰ ا يُسِيُر ٱلشه ٍَ ِ إِجه َ ذِۡنسِ ٱَّلله

َٰٔةِِۖ  يَ َِ ٱلصه  وََغ

ةِِۖ  عمى إشباع المتصل، وتغميظ الالم في األزرق -1 َٰٔ يَ  ، ومعو العتقي.ٱلصه



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[61] 
 

عمى فويق القصر في المتصل، وترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  األصبياني -2
 عدا المروزي.

 عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 َٔن ُٓ َِخ ٌُّ ُُخً 
َ
ۡو أ َٓ  ڻَذ

ُُخًعمى النقمي في  األزرق -1
َ
ۡو أ َٓ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َذ

 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ْۚ ٔاْ ٱلسهُضَٔل َوٱۡحَزُروا ِغيُػ
َ
َ َوأ ٔاْ ٱَّلله ِغيُػ

َ
 َوأ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡ ۡله َٔ تنُِي ـَإِن حَ ٍُ ۡ َٰ رَُضٔنِلَا ٱۡۡلََؾَُٰؼ ٱل ا لََعَ ٍَ جه
َ
ٔٓاْ أ ٍُ ًۡ ـَٱۡغيَ  ڼُخ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي. عمى األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3
 معو أىل الصمة.و وقصر المنفصل، عمى صمة الميم،  الجمال -4

  ٍِ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ٔاْ وهَءا َل ا ٱته ٌَ ٔٓاْ إَِذا  ٍُ ا َغػِ ٍَ َِاٞح ذِي َٰيَِدَِٰج ُج ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔاْ ىَيَۡص لََعَ ٱَّله يُ
 ْۚ ٔا ُِ ۡحَط

َ
أ ٔاْ وه َل ًه ٱته ٔاْ ُث ُِ ٌَ ٔاْ وهَءا َل ًه ٱته َٰيَِدَِٰج ُث  ٱىصه

 شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.عمى )تشق( في البدل، وا   األزرق -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3
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 ۡحِطننَِي ٍُ ۡ ُ َُيِبُّ ٱل   ڽَوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٖء ُ بََِشۡ ًُ ٱَّلله ُهُس َٔ ٔاْ َۡلَۡتيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ َ  َيَٰٓ ٌَ  ُ ًَ ٱَّلله ًۡ ِۡلَۡػيَ اُحُس ٌَ ًۡ َورِ يِۡريُس

َ
ۥٓ أ ۡيِر َتَِاَُلُ ََ ٱلصه ِ ٌّ

ۥ ةِٱۡىَؾۡيِبٖۙ  ُّ  ََيَاـُ

ءٖ وتوسط ثم إشباع  عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، األزرق -1  .وحده، بََِشۡ
شباع المنفصل، وحده. العتقي -2  عمى ترك المد في المين الميموز، وقصر البدل، وا 
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.بياني األص -3
 عمى قصر المنفصل، وعمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ًٞ ِۡل
َ
ۥ َغَزاٌب أ ُّ َٰلَِم ـَيَ َِ ٱۡخَخَرىَٰ َبۡػَر َذ ٍَ   ھَذ

ۡلنقل في ، واَتَدىاعفي  عمى التقميل األزرق -1 ىۡ َۡعَذاب  ل 
َ
 ، ومعو العتقي.أ

 ، وترك النقل، ومعو أىل التقميل.عمى التقميل أبو عون -2
، والنقل في عمى الفتح األزرق -3

ىۡ  ل 
َ
ۡأ  ، ومعو األصبياني.َعَذاب 

 وترك النقل، ومعو أىل الفتح. ،عمى الفتح المروزي -4

 ٔاْ ٱلصه ٔاْ ََّل َتۡلُخيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ًۡ ُحُسمۚٞ َيَٰٓ ُُخ

َ
 ۡيَر َوأ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.عمى إشباع المنفصل، و األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 عمى قصر المنفصل، وعمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
 وحده.ن الميم، وسكو المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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 ا ِرا ٍّ َخَػ ٌُّ ٌُِِسً  ۥ  ُّ َ َرَخيَ ٌَ ِۡرُو َو ٌّ ۡريَۢا َبَٰيَِؼ ـََجَشآءٞ  َْ  ًۡ ُِِس ٌّ ًُ ةِِّۦ َذَوا َغۡرٖل  ًِ ََيُۡس ََ ٱنلهَػ ٌِ ا َرَخَو  ٌَ

ۡو 
َ
ََٰسةٞ َغَػاُم ٱۡىَهۡػَتثِ أ ۡمسِهۗۦٌِ َنػه

َ
َُزوَق َوَباَل أ ا ّۡلِ ٌا َٰلَِم ِصَيا ۡو َغۡرُل َذ

َ
َسَِٰهنَي أ ٌَ  

ِۡروِ ، وخفض الالم في ـََجَشآءُ قرأ اإلمام نافع بحذف التنوين في  :البيان ٌّ.  وكذلك بحذف
ََٰسةُ التنوين في   .َغَػامِ ، والخفض في َنػه

 ومعو العتقي. عمى إشباع المتصل، األزرق -1
َُزوَق فويق القصر في المتصل، والغنة في األصبياني عمى  -2 ا ّۡلِ ٌا  ، وحده.ِصَيا
 اضي عمى سكون الميم، وترك الغنة، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.الق -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. الجمال -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة -6
اأبو عون عمى الصمة في  -7 ِرا ٍّ َخَػ ٌُّ  ، وحده.ٌُِِسً 

 ُ ا َضيََؿۚ َخَفا ٱَّلله ٍه  َخ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ۚ ُّ ِۡ ٌِ  ُ ًُ ٱَّلله َۡ ََعَد َذَينَخلِ ٌَ  َو

 ومعو الكل. ،األزرق -1

 َغشِيٞش ذُو ٱُخَِلاٍم ُ   ڿَوٱَّلله

 ومعو الكل. ،األزرق -1

 ِِۖيهاَرة ًۡ َولِيطه ا ىهُس َتَٰػا ٌَ ۥ  ُّ ٌُ ًۡ َصۡيُر ٱۡۡلَۡحسِ َوَغَػا ِحوه ىَُس
ُ
 أ

 لميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.عمى سكون ا األزرق -1
َتَٰػا في  األصبياني عمى الغنة -2 ٌَ ًۡ  ، وحده.ا ىهُس
 عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. الجمال -3
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 ، وحده.وعمى الغنة عمى صمة الميم، ابن إسحاق -4

 ٌۗ ا ٌا ًۡ ُحُس ُخ ٌۡ ا ُد ٌَ  ِ ًۡ َصۡيُر ٱۡىَبّ  وَُحّسَِم َغيَۡيُس

 أىل اإلسكان.عمى سكون الميم، ومعو  األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 وَن ِٓي إَِۡلِّۡ ُُتََۡشُ َ ٱَّله ٔاْ ٱَّلله ُل   ۀَوٱته

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٱىۡه ُ ۡرَي َوٱىَۡلَلَٰٓهَِرۚ ۞َجَػَو ٱَّلله َٓ ۡ َس ٱۡۡلََساَم َوٱل ۡٓ ِهاِس َوٱلشه ا ّىِي ٍا  ۡػَتَث ٱۡۡلَۡيَج ٱۡۡلََساَم كَِحَٰ

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ِهاِس عمى الغنة في  األصبياني -4 ا ّىِي ٍا ، وعمى فويق القصر في المتصل، ومعو ابن كَِحَٰ

 إسحاق.

 ًٌ ٍء َغيِي َ ةُِسّوِ ََشۡ نه ٱَّلله
َ
ۡرِض َوأ

َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلطه ٌَ  ًُ َ َحۡػيَ نه ٱَّلله

َ
ٔٓاْ أ ٍُ َٰلَِم تِلَۡػيَ   ہ َذ

 شباع المين الميموز، وحده.، وتوسط ثم إعمى إشباع المنفصل، والنقل األزرق -1
 عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. العتقي -2
 ، وحده.والنقل عمى قصر المنفصل، األصبياني -3
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 َ نه ٱَّلله
َ
َ َشِريُر ٱۡىػَِلاِب َوأ نه ٱَّلله

َ
ٔٓاْ أ ٍُ ًٞ ٱۡغيَ   ۂَدُفٔرٞ رهِحي

 ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
ًٞ ل، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفص -2  ، وحده.َدُفٔرٞ رهِحي
 عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٌۗا لََعَ ٱلسهُضِٔل إَِّله ٱۡۡلََؾَُٰؼ  ٌه

 ، ومعو الكل.قاألزر  -1

 َٔن ٍُ ا حَۡسُخ ٌَ ا ُتۡتُروَن َو ٌَ  ًُ ُ َحۡػيَ   ۃَوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٖۙۡغَجتََم َنَۡثَةُ ٱۡۡلَتِيِد
َ
ٔۡ أ َ ّيُِب َول  كُو َّله يَۡطَخِٔي ٱۡۡلَتِيُد َوٱىػه

ۡغَجَتَم عمى النقل في  األزرق -1
َ
ٔۡ أ َ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َول

 النقل، ومعو الباقون.عمى ترك  المروزي -2

 ُتۡفيُِحَٔن ًۡ ۡىَبَِٰب ىََػيهُس
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
َ َيَٰٓأ ٔاْ ٱَّلله ُل   ۄـَٱته

ۡىَبَٰبِ عمى إشباع المنفصل، والنقل في  األزرق -1
َ
 ، ومعو العتقي.ٱۡۡل

 عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. األصبياني -2
 و أىل اإلسكان.عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومع المروزي -3
 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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 ِا ح َٓ ِۡ ٔاْ َخ ًۡ ِإَون ََۡطـَٔيُ ًۡ ََُطۡؤُز ۡشَيآَء إِن ُتۡتَر ىَُس
َ
َۡ أ ٔاْ َخ ٔاْ ََّل ََۡطـَٔيُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ ُل َيَٰٓ  نَي ُحزَنه

ٌۗ ٱ ا َٓ ِۡ ُ َخ ًۡ َخَفا ٱَّلله  ۡىُلۡسَءاُن ُتۡتَر ىَُس

ۡشَيآَء إِنقرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
 .أ

ۡشَيآءَ في البدل، والنقل في  ، و)تشق(والمتصل عمى إشباع المنفصل األزرق -1
َ
َۡ أ ، ومعو َخ

 العتقي عمى قصر البدل.
ق القصر في المتصل، والنقل، واإلبدال في عمى قصر المنفصل، وفوياألصبياني  -2

 ًۡ  ، وحده.ََُطۡؤُز
 وحده. المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، -3
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
القاضي  عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون -5

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ًٞ ُ َدُفٌٔر َحيِي   ١٠١َوٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ََ ا َكَٰفِسِي َٓ ِ ٔاْ ة ۡصَتُح
َ
ًه أ ًۡ ُث َِ َرۡتيُِس ٌّ ٔۡمٞ  ا كَ َٓ َ ل

َ
 ١٠٢كَۡر َضأ

ََ عمى التقميل في  األزرق -1  ي.، ومعو العتقَكَٰفِسِي
 عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األصبياني -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -3

  َوَن لََع ََ َزَفُسواْ َحۡفََتُ ِي َه ٱَّله َۢ ََبَِۡيةٖ َوََّل َضآنَِتثٖ َوََّل َوِصييَثٖ َوََّل َحاٖم َوَلَِٰس ٌِ  ُ ا َجَػَو ٱَّلله ٌَ ِ  ٱَّلله
 ٱۡىَهِزَبٰۖ 

شََبَِۡيةٖ رقيق الراء في عمى ت األزرق -1  باع المتصل، ومعو العتقي.، وا 
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 عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 المتصل، وحده. المروزي عمى توسط -3

 ََّل َحۡػلِئَُن ًۡ ُْ ۡزََثُ
َ
  ١٠٣َوأ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الميم، ومعو أىل الصمة.عمى صمة  الجمال -2

ا وََجۡرَُا َغيَۡيِّ َءا ٌَ َِا  ٔاْ َحۡطبُ ُ ُ ِإَوََل ٱلسهُضِٔل كَال َُشَل ٱَّلله
َ
آ أ ٌَ اْ إََِلَٰ  ۡٔ َ ًۡ َتَػال ُٓ َ  ةَآَءَُاۚٓ ِإَوَذا رِيَو ل

شباع المتصل،  عمى إشباع المنفصل، واإلشباعو  ،عمى النقل األزرق -1  وحده.في البدل، وا 
 .، وحدهقصر البدلمع  بق،ما س العتقي عمى -2
 ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى النقل -3
 .المتصل، وحده المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط -4
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل -5
وفويق القصر في المتصل، ومعو  وعمى قصر المنفصل، عمى سكون الميم، أبو عون -6

 وأبو الزعراء.القاضي 
 ، وحده.َغيَۡيِّ عمى صمة الياء في  ابن سعدان -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 َخُروَن ۡٓ ا َوََّل َح َٔن َشۡيـٔا ٍُ ًۡ ََّل َحۡػيَ ُْ ٔۡ ََكَن َءاةَآُؤ َ َول
َ
 ١٠٤أ

 في البدل، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده. عمى إشباع المتصل، و)تشق( األزرق -1
 المين الميموز، وقصر البدل، وحده.العتقي عمى ترك المد في  -2
 عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. األصبياني -3
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -4
 عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -5
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  ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
أ ٰۖ َيَٰٓ ًۡ ُُفَطُس

َ
ًۡ أ ٔاْ َغيَۡيُس ُِ

 

شباع الصمة في  (تشقعمى إشباع المنفصل، و) األزرق -1 ٰۖ في البدل، وا  ًۡ ُُفَطُس
َ
ًۡ أ ، َغيَۡيُس

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 .وأبو عون عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة األصبياني -2
 اإلسكان. عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۚ ًۡ خََرۡحُخ ْۡ َ َطوه إَِذا ٱ ٌه  ََّل يَُُضُُّزً 

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ئَُن ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ ا َذيُنَّتُِئُسً ة ًۡ ََجِيػا ِ َمسِۡجُػُس   ١٠٥إََِل ٱَّلله

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
ئُنَ عمى الصمة في  أبو عون -2 ٍَ ًۡ َتۡػ  ، وحده.ُنُِخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِاِن َذَوا ُٔۡت ِحنَي ٱلَِۡٔصيهثِ ٱۡث ٍَ ۡ ًُ ٱل َحَرُز
َ
ًۡ إِذَا َحَُضَ أ ٔاْ َشَفََٰرةُ ةَۡيُِِس ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّله َٓ حُّ

َ
أ  َيَٰٓ

ِٔۡتٖۙ غَ  ٍَ ۡ ِصيَتُث ٱل ٌُّ َصََٰتۡخُسً 
َ
ۡرِض ـَأ

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ۡبُخ ًۡ َضَ ُُخ

َ
ًۡ إِۡن أ َۡ َدۡۡيُِك ٌِ ۡو َءاَدَساِن 

َ
ًۡ أ ُِِس ٌّ  ۡرٖل 

شباع الصمة األزرق -1 ًۡ إَِذافي  عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وا  ، ةَيُِِۡس
 ۡو

َ
ًۡ أ ُِِس ٌّ ، ۡإِن ًۡ  ي عمى قصر البدل.، ومعو العتق، والنقلَدۡۡيُِك

 وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، والنقل، -2
 عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، وترك النقل، ومعو ابن فرح. الجمال -3
ًۡ إَِذاعمى قصر المنفصل، والصمة في  أبو عون -4 وۡ  ،ةَۡيُِِس

َ
ًۡ أ ُِِس ٌّ ، ۡإِن ًۡ ، َدۡۡيُِك

 ُِصيتَث ٌُّ َصََٰتۡخُسً 
َ
 .، وحدهـَأ

ًۡ عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، واإلخفاء في  ابن إسحاق -5 َۡ َدۡۡيُِك ٌِ.وحده ، 
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 ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

  َ ًۡ ََّل ن ِ إِِن ٱۡرحَۡبُخ اِن ةِٱَّلله ٍَ َٰٔةِ َذُيۡلِط يَ َۢ َبۡػِر ٱلصه ٌِ ا  ٍَ ُٓ ٔۡ ََكَن َذا كُۡسَّبَٰ َوََّل َُتۡبُِطَٔج َ ا َول ِا ٍَ ۡشََتِي ةِِّۦ َث
ٍِنَي  ِ ََ ٱٓأۡلذ ٍِ ه ا ل آ إِذا ِ إِجه ًُ َشَفََٰرةَ ٱَّلله   ١٠٦َُۡسُخ

شباع البدل، وحده. األزرق -1 شباع المنفصل، والنقل، وا   عمى تغميظ الالم، والتقميل، وا 
 العتقي عمى ما سبق، مع قصر البدل، وحده. -2
 وما سبق لو، وحده. األزرق عمى الفتح، -3
ََ في  الفتح، وقصر المنفصل، والغنةو  ترقيق الالم، األصبياني عمى -4 ٍِ ه ا ل  ، والنقل، وحده.إِذا
 عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وترك النقل، والفتح، وحده. المروزي -5
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
 أىل التقميل. عمى التقميل، وسكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون -7
 عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. الجمال -8
 الصمة، والغنة، وحده. ابن إسحاق عمى -9

 ََ ِي ََ ٱَّله ٌِ ا  ٍَ ُٓ َلاَم ٌَ اِن  ٌَ ا ـَـَٔاَدَساِن َحُلٔ ٍا آ إِذۡ ا ٱۡضَخَحله ٍَ ُٓ جه
َ
َٰٓ أ َِ ٱۡضَخَحقه ـَإِۡن ُغَِثَ لََعَ ۡوىََحَٰ

َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ َغيَۡي

 ِ اِن ةِٱَّلله ٍَ ٍِنَي َذُيۡلِط َٰيِ ََ ٱىظه ٍِ ه ا ل َِآ إِجهآ إِذا ا ٱۡخَخَرۡح ٌَ ا َو ٍَ ِٓ ِ ٌَِ َشَفََٰرح َحقُّ 
َ
َِآ أ   ١٠٧ لََشَفََٰرُت

 .قه ٱۡضُخحِ قرأ اإلمام نافع بضم التاء وكسر الحاء  البيان:

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقلعمى ترقيق الراء األزرق -1 ، ومعو العتقي عمى ، وا 
 لبدل.قصر ا

ََ وقصر المنفصل، والنقل، والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ٍِ ه ا ل  ، وحده.إِذا
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. المروزي -3
 عمى الغنة، وحده. ابن إسحاق -4
 وحده.وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
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َ
ۡدَّنَٰٓ أ

َ
َٰلَِم أ ٌۗ َذ ًۡ ِٓ ِ َِٰ يَۡؿ

َ
ۢ َبۡػَر أ َُ َٰ يَۡؿ

َ
ن حَُسده أ

َ
ٔٓاْ أ ۡو ََيَاـُ

َ
آ أ َٓ ِٓ َٰ وَۡج َفََٰرةِ لََعَ ٔاْ ةِٱلشه حُ

ۡ
 ن يَأ

شباع المنفصلعمى التقميل األزرق -1  ، واإلبدال، ومعو العتقي.، وا 
 ، وما سبق لو، وحده.األزرق عمى الفتح -2
 ، وحده.عمى الفتح، وقصر المنفصل، والفتح، واإلبدال األصبياني -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 ٌْۗ ٔا ُػ ٍَ َ َوٱۡض ٔاْ ٱَّلله ُل  َوٱته

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٔۡم ٱۡىَػَِٰطلنَِي ِري ٱىَۡل ۡٓ ُ ََّل َح   ١٠٨َوٱَّلله

 الكل.، ومعو األزرق -1

 ٰۖ ًۡ ِجۡتُخ
ُ
اَذآ أ ٌَ ُ ٱلسُُّضَو َذيَُلُٔل  ُع ٱَّلله ٍَ َٔۡم ََيۡ  ۞يَ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3

 ٰۖٓ ًَ نَلَا ٔاْ ََّل ِغۡي ُ  كَال

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٱۡىُؾُئِب إُِه ًُ َٰ َُج َغؾه
َ
 ١٠٩َم أ

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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  يهرحَُّم ةُِسوِح ٱۡىُلُرِس
َ
حَِم إِۡذ أ َٰ َوَٰدِلَ ِِت َغيَۡيَم َولََعَ ٍَ ًَ ٱۡذُنۡس ُِۡػ ََ َمۡسَي ُ َيَٰػِيَِس ٱۡب ًُ إِۡذ كَاَل ٱَّلله ِ  حَُسّي

 ٰۖ ٗلا ۡٓ ِر َوَك ۡٓ ٍَ ۡ  ٱنلهاَس ِِف ٱل

 تقي واألصبياني.، ومعو الععمى النقل األزرق -1
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -2

 ٰۖ جِنيَو ََٰث َوٱۡۡلِ َرى ۡٔ َث َوٱتله ٍَ ُخَم ٱىِۡهَتََٰب َوٱۡۡلِۡه ٍۡ  ِإَوۡذ َغيه

 ، والنقل، ومعو العتقي.عمى التقميل األزرق -1
 عمى وجو التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. المروزي -2
 وحده.األصبياني عمى الفتح، والنقل،  -3
 المروزي عمى وجو الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -4

 ا َذَخُهُٔن َٓ ۡۡيِ بِإِۡذِّن َذخَُِفُخ ذِي ۡيـَٔثِ ٱىػه َٓ نِي َن ََ ٱىّػِ ٌِ ۢا ِإَوۡذ ََتۡيُُق   بِإِۡذِّنِۖ َغۡۡيَ

ِ غَ قرأ اإلمام نافع بألف بعد الطاء، وبيمزة مكان الياء في  البيان:  .َسۢاان

شباع المتصل، وترقيق الراء، وحده. عمى توسط األزرق -1  ثم إشباع المين الميموز، وا 
شباع المتصل، وترقيق الراء، وحده. العتقي -2  عمى ترك المد في المين الميموز، وا 
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -3
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -4

 
َ
َّ َوٱۡۡل ٍَ ۡز

َ
 ةَۡسَص بِإِۡذِّنِۖ َوُتۡبُِئ ٱۡۡل

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 ََِۖتَٰ بِإِۡذِّن ۡٔ ٍَ ۡ سُِج ٱل
 ِإَوۡذ َُتۡ

 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. األزرق -1
 ، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح -2
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 َٰٓءِيَو َغَِم ًۡ إِۡن َهََٰزآ  ِإَوۡذ َنَفۡفُج ةَِِنٓ إِۡضَر ُٓ ِۡ ٌِ ََ َزَفُسواْ  ِي ً ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َذَلاَل ٱَّله ُٓ  إِۡذ ِجۡئَخ
تنِٞي  ٌُّ   ٪١٠إَِّله ِضۡحٞس 

شباع الصمة، وترقيق الراء، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل والمتصل،  األزرق -1  وا 
الراء،  عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، وتفخيم األصبياني -2

 ومعو أبو عون.
 عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
 عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي -5
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -6

 ٌِ ۡن َءا
َ
ََ أ َٔارِّيِـۧ وَۡحۡيُج إََِل ٱۡۡلَ

َ
َٔن ِإَوۡذ أ ٍُ َِا ُمۡطيِ جه

َ
ۡر ةِأ َٓ ِها َوٱۡش ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ٔاْ ِِب َوبِسَُضِِٔل كَال ُِ١٠٫  

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. عمى النقل، األزرق -1  و)تشق( في البدل، وا 
َِا، واإلبدال ياًء في قصر المنفصلو  النقل، األصبياني عمى -2 جه

َ
 ، وحده. ةِأ

 ، وتوسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -3
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. المروزي -4

 ٍَ ََ ٱلطه ِ ٌّ آنَِرةا  ٌَ َِا  َِل َغيَۡي ن ُحزَنّ
َ
ۡو يَۡطَخِػيُع َربَُّم أ َْ  ًَ ََ َمۡسيَ َٔارِئَُّن َيَٰػِيَِس ٱۡب  آءِِۖ إِۡذ كَاَل ٱۡۡلَ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل األزرق -1
 قصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.عمى فويق ال األصبياني -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3

 ٌِِنَِي ۡؤ ٌُّ َ إِن ُنُِخً  ٔاْ ٱَّلله ُل   ١٠٬كَاَل ٱته

 عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -2
 أىل الصمة.عمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
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 َٰ ََ ٱىشه ٌِ ا  َٓ َِا َوَُُسَٔن َغيَۡي ن كَۡر َصَرۡرَخ
َ
ًَ أ َِا َوَجۡػيَ َه كُئُُب ِ ه ٍَ ا َوَتۡػ َٓ ِۡ ٌِ ُزَو 

ۡ
ن ُهأ

َ
ٔاْ ُُسِيُر أ ُ ََ كَال  ٭١٠ِِٓري

 

 عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َُ نِلَا َوَءاِدسَُِا كَاَل ِغيَِس ٱۡب وه
َ
ا ّۡلِ آءِ حَُسُٔن نَلَا ِخيرا ٍَ ََ ٱلطه ِ ٌّ آنَِرةا  ٌَ َِا  ُشِۡل َغيَۡي

َ
َِآ أ ًه َربه ُٓ ًَ ٱليه َوَءايَثا َمۡسيَ

َِِمٰۖ  ٌّ 

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، األزرق -1 ومعو العتقي عمى قصر  عمى إشباع المنفصل، وا 
 البدل.

نِلَافي المتصل، والغنة في  وفويق القصر األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 وه
َ
ا ّۡلِ ، ِخيرا

 ومعو ابن إسحاق.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

 ََٰزِرنِي َُج َدۡۡيُ ٱىسه
َ
َِا َوأ   ٮ١٠ َوٱۡرزُۡر

 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني -2

 ٰۖ ًۡ ا َغيَۡيُس َٓ ُ ِل زَنّ ٌُ ُ إِّّنِ   كَاَل ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٰٱۡىَع ََ ِ ٌّ ا  َحرا
َ
ۥٓ أ ُّ ةُ َغّزِ

ُ
ٓ أ ۥ َغَزاةاا َّله ُّ ةُ َغّزِ

ُ
ٓ أ ًۡ ـَإِّّنِ ٌُِِس َ يَۡسُفۡس َبۡػُر  ٍَ ٍِنَي َذ   ٯ١٠يَ

ُۡ  بفتح الياء فيقرأ اإلمام نافع  البيان: ب  َعذ  
 
ۡأ َ  .فَإ ن  

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي.عمى  األزرق -1
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 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ٓ األصبياني عمى الغنة في  -4  ل، وحده.، وقصر المنفصَغَزاةاا َّله
 عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل ابن فرح. الجمال -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -6

 ِٰۖ ٌَِ ُدوِن ٱَّلله نۡيِ  َٓ َٰ َ إَِل ّّمِ
ُ
ُِزوِِن َوأ ِهاِس ٱَته َُج كُۡيَج لِي

َ
ًَ َءأ ََ َمۡسَي ُ َيَٰػِيَِس ٱۡب  ِإَوۡذ كَاَل ٱَّلله

َُج في  بدون إدخال اليمزة الثانيةبتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو َءأ

 وقرأ الباقون باإلدخال بمقدار المد المتصل، َوُكلٌّ عمى مذىبو. اإلبدال مع اإلشباع.

ٍعمى تسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َتَۡءأ

ٍءَۡعمى إبدال اليمزة الثانية مع اإلشباع في  األزرق -2
َ
 ، وحده.َتۡأ

ٍعمى تسييل اليمزة الثانية في  المروزي -3
َ
 حركات، وحده. 4مع اإلدخال بمقدار  َتَۡءأ

ٍعمى تسييل اليمزة الثانية في  الحمواني -4
َ
حركات، ومعو  3مع اإلدخال بمقدار  َتَۡءأ

 الباقون.

 ٖۙ ا ىَۡيَص َِل َِبَّقٍ ٌَ كَُٔل 
َ
ۡن أ

َ
ا يَُسُٔن َِلٓ أ ٌَ ََِم   كَاَل ُضۡتَدَٰ

نۡ  بفتح الياء فيقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
 .َِلٓ أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.عمى النقل األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 ۚۥ ُّ َخ ٍۡ ۥ َذَلۡر َغيِ ُّ  إِن ُنُِج كُۡيُخ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۚا ِِف َجۡفِطَم ٌَ  ًُ ۡغيَ
َ
ا ِِف َجۡفِِس َوََّلٓ أ ٌَ  ًُ  َتۡػيَ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. زرقاأل -1
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 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -3

  ٱۡىُؾُئِب ًُ َٰ َُج َغؾه
َ
  ١٠ٰإُِهَم أ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َ ِن ٱۡخُتُرواْ ٱَّلله
َ
َمۡسحَِِن ةِِّۦٓ أ

َ
آ أ ٌَ ًۡ إَِّله  ُٓ َ ا كُۡيُج ل ٌَ ۚ ًۡ   َرّّبِ َوَربهُس

واقرأ اإلمام نافع بضم النون وصاًل في  البيان: ب د  ۡاع  ن 
َ
 .أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع الصمة، وا 
 .وأبو عون عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة األصبياني -2
 المنفصل، وحده. المروزي عمى سكون الميم، وتوسط -3
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ي عمى قصر المنفصل، المروز  -4

 ٰۖ ًۡ ِٓ ُج ذِي ٌۡ ا ُد ٌه ا  ِٓيرا ًۡ َش ِٓ  َوُكُِج َغيَۡي

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ۚ ًۡ ِٓ َُج ٱلسهرِيَب َغيَۡي
َ
ۡيتَِِن ُنَِج أ َٔذه ا حَ ٍه  ـَيَ

 الكل.، ومعو األزرق -1

 ِٓيٌر ءٖ َش ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َُج لََعَ

َ
 ٱ١٠َوأ

ءۡ عمى توسط ثم إشباع مد المين الميموز  األزرق -1  ، وحده.ََش 
 ، ومعو الكل.عمى ترك المد في المين الميموز العتقي -2

  ِٰۖغَتاُدَك ًۡ ُٓ ًۡ ـَإِجه ُٓ ۡب  إِن ُتَػّزِ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
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 الميم، ومعو أىل الصمة.عمى صمة  الجمال -2

 ًُ َُج ٱىَۡػشِيُش ٱۡۡلَِهي
َ
ًۡ ـَإُِهَم أ ُٓ َ   ٲ١٠ِإَون َتۡؾفِۡس ل

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 َهََٰزا ُ ُٔۡم كَاَل ٱَّلله ۚ يَ ًۡ ُٓ َِٰررنَِي ِصۡرُر  يََِفُع ٱىصه

ْ مۡ ع قرأ اإلمام ناف :البيان  بفتح الميم. يَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٰۖا ةَرا
َ
آ أ َٓ ََ ذِي َُۡفَُٰس َخَِِٰلِي

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ َُتۡخِ َٰٞج َتۡسِي  ًۡ َججه ُٓ َ  ل

َُۡفَٰسُ في  عمى النقل األزرق -1
َ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.ٱۡۡل  ، وا 

 ، وقصر المنفصل، وحده.عمى النقل األصبياني -2
 سط المنفصل، وحده.عمى ترك النقل، وتو  المروزي -3
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، -4
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -5

 ۚ ُّ ِۡ ٔاْ َخ ًۡ َورَُط ُٓ ِۡ ُ َخ  رهَِضَ ٱَّلله

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ُز ۡٔ َٰلَِم ٱۡىَف ًُ َذ  ٳ١٠ٱۡىَػِظي

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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  ۚ َه ِٓ ا ذِي ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ُمۡيُم ٱلطه  َّلِله

ۡرِض عمى النقل في  األزرق -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.َوٱۡۡل

 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 ۢءٖ كَِريُس ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٔ لََعَ ُْ  ٴ١٠َو

َْۡ عمى ضم الياء في األزرق -1  ِ ، وتوسط ثم إشباع المين الميموز في َو
 ، وحده.ءۡ ََشۡ 

َْۡعمى ضم الياء في  العتقي -2  ِ وترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن ، َو
 إسحاق وأبو الزعراء.

عمى سكون الياء في  المروزي -3
 ِۡ  ، ومعو الباقون.ََْۡو

 
 
 
 
 
 المائدةتمت سورة 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة األنعام

 (6المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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امِ  ًَ ۡج
َ
 ُظ٤َرةُ األ

 ِٛ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

  ُس ۡٝ ِ  ٱۡۡلَ ِي َّلِله َْ  ٱَّله َمََٰنَٰتِ  َرَٚ ۡرَض  ٱلعه
َ
َ٘  َوٱأۡل ًَ َُٚمَِٰج  وََج   َوٱنل٤َُّر   ٱٙوُّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.لنقلاألزرق عمى ا -1
 .، ومعو الباقونالمروزي عمى التحقيق -2

  ٛه َٞ  ُث ِي ْ  ٱَّله ُصوا َّ ٛۡ  َز ِسل٤ُنَ  ةَِصّب٣ِِ ًۡ   ١ َح

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
 ، ومع أىل الصمة.عمى صمة الميم الحمواني -2

  َِي ٤٢ُ ُسٛ ٱَّله َٔ ِٞ َرَٚ ٛه  ِلين  ّٜ َجٗل   ََٓضى  ُث
َ
   أ

 .، ومعو العتقياألزرق عمى التقميل واإلشباع -1
 .، وحدهاألزرق عمى الفتح واإلشباع -2
 .، ومعو المروزي في وجواألصبياني عمى الفتح والقصر -3
 .، وحدهالمروزي عمى الفتح وتوسط المنفصل -4
 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون الميم، والتقميل مع القصر -5
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالميم، والفتحالجمال عمى صمة  -6
 ، وحده.ميل، والتقأبو عون عمى صمة الميم -7

   ٘ َج
َ
َعًّم  َوأ ۥ   ُّٜ    ِي٠َسهُ

 .الكل، ومعو األزرق -1
  ٛه ٛۡ  ُث ُٟخ

َ
ونَ  أ ََتُ ۡٝ   ٢ َت

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  َٱ َو٤٢ُ ُ َٰتِ  ِف  َّلله َمََٰن ۡرِض  َوِف  ٱلعه
َ
   ٱأۡل

 ، والباقون ليم اإلسكان.َو٤٢َُ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان:

 .والنقل، ومعو العتقي واألصبياني ،َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء  -1
 .راء، ومعو أبو الزعوترك النقل، َو٤٢َُ ابن إسحاق عمى ضم الياء  -2
المروزي عمى سكون الياء  -3

 .اني والقاضي وابن فرح وابن سعدان، ومعو الحمو وََۡوهۡ 

  ا حَۡسِعُت٤َن َٜ  ُٛ َٚ ًۡ ٛۡ َوَي ٛۡ وََج٣َۡصُك ُٛ ِِسهُز َٚ ًۡ    ٣َح

 ومعو العتقي. ترقيق الراء، األزرق عمى -1
سكان الميماألصبياني عمى تفخيم الراء، و  -2  ، ومعو أىل اإلسكان.ا 
 ، ومعو أىل الصمة.ة الميمالجمال عمى صم -3

  صِِفَي ًۡ ُٜ ٛۡ إَِّله ََك٤ُٟاْ َخ٣َ٠ۡا  ٞۡ َءاَيَِٰج َرّب٣ِِ ِ ّٜ ٞۡ َءايَثن  ِ ّٜ تِي٣ِٛ 
ۡ
ا حَأ َٜ    ٤َو

شباع الصمة، ومعو العتقي عمى وجو و)تشق( في البدلاألزرق عمى اإلبدال، والنقل،  -1 ، وا 
 قصر البدل.

 .وحده اإلبدال، والنقل، وقصر الصمة،األصبياني عمى  -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم -3
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم -4

  ۡٛ ا َجآَء٢ُ ٝه َ ِ ل ّْ ة٤ُاْ ةِٱۡۡلَ
شه َٖ ۡس  َٔ    َذ

 .ألزرق عمى اإلشباع ، ومعو العتقيا -1
 .ق وابن فرحاني والقاضي وابن إسحااألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الحمو  -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3
ٛۡ ابن سعدان عمى تقميل  -4  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَء٢ُ

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[4] 
 

 

  ا ََك٤ُٟاْ ة١ِِۦ يَۡعَخ٣ۡضُِءوَن َٜ ُؤاْ  ۢنَبى
َ
ٛۡ أ تِي٣ِ

ۡ
  ٥ََِع٤َۡف يَأ

شباع الصمة والمتصل األزرق عمى -1 شباع البدلاإلبدال، وا  باعتباره عارض ، ومعو العتقي ، وا 
 .كونلمس

عو الحمواني وابن إسحاق وابن ، ومر الصمة، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قص -2
 . فرح

 .، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى سكون الميم -3
 ، ومعو الباقون.القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل -4

 ٜه ِٞ َٓۡصنن  ّٜ ِٜٞ َرۡت٣ِِٚٛ  ٠َا 
ۡٗ َٚ٢ۡ
َ
ٛۡ أ ٛۡ يََصۡواْ َز َ ل

َ
آَء خ َٝ ٠َۡٚا ٱلعه رَۡظ

َ
ٛۡ َوأ ٙهُس  ٞ ّسِ َٝ ٛۡ ُج َ ا ل َٜ ۡرِض 

َ
ٛۡ ِف ٱأۡل ٣َُٰ نه ٗه

سِ  ًۡ ٞۢ َب ِٜ َٟا 
ۡ
نَؼد
َ
ٛۡ َوأ َن٣َُٰٛ ةُِش٤ُٟب٣ِِ ۡٗ َٚ٢ۡ

َ
ٛۡ َِأ ِٜٞ ََتۡخ٣ِِ َٟۡهََٰص ََتۡصِي 

َ
٠َۡٚا ٱأۡل ًَ ِۡسَراٗرا وََج ّٜ َٞ َيَٚۡي٣ِٛ  ٛۡ َٓۡصًٟا َءاَرصِي ِ٢

٦ 

شباع ااألزرق عمى النقل،  -1  وحده. ،اإلشباع في البدل، و لمتصلوا 
شباع المتصل، و  العتقي عمى -2  .، وحدهقصر البدلالنقل، وا 
ٛۡ ، والغنة في النقلاألصبياني عمى  -3 ٙهُس  ٞ ّسِ َٝ وفويق القصر في المتصل، واإلبدال ، ُج

َٟافي 
ۡ
نَؼد
َ
 .وحده، َوأ

 .تحقيق اليمز، والتوسط في المتصل، وحدهالمروزي عمى  -4
 الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -6
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -7
ِٞأبو عون عمى الصمة في  -8 ّٜ ِۡسَراٗرا، َرۡت٣ِِٚٛ  ّٜ  .، وحدهَيَٚۡي٣ِٛ 

  ََِٰٖت َٕ نۡلَا َيَٚۡي ُصٓواْ إِۡن َهَٰ َول٤َۡ َٟضه َّ َٞ َز ِي اَل ٱَّله َٔ َٙ ۡٛ يِۡسي٣ِ
َ
ُع٤هُ ةِد َٝ تِي  ٗتا ِف ِٓۡصَلاسن ََِٚ ُّٜ   ٧َشآ إَِّله ِظۡدص  

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء -1
بخمف  ومعو أىل اإلسكان وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -2

 .عن المروزي
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 .ط المنفصل، وحدهمروزي عمى توسال -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

    ٕ ٟضَِل َيَٚۡي١ِ َمَٚ
ُ
 َوَٓال٤ُاْ ل٤َََّۡلٓ أ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 وجو لممروزي.ابن سعدان و ، ومعو الباقون عدا األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ، وحده.ه ۡيۡ لَۡعَۡالياء في ابن سعدان عمى صمة  -3
 وحده.وترك الصمة، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ٛه ََّل ي٠َُوُصوَن ۡمُص ُث
َ
ِضَ ٱأۡل ُٔ ٙه َٟضنۡلَا َمَٚٗٗك 

َ
  ٨َول٤َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي . -1
ِضَ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ُٔ ٙه  ، وحده.َمَٚٗٗك 
 ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 ، وحده.الغنةابن إسحاق عمى  -4

  ٚۡبُِع٤َن ا يَ ٜه َٚۡن١َُٰ رَُجٗل َولََٚبَۡع٠َا َيَٚۡي٣ِٛ  ًَ َ َٚۡن١َُٰ َمَٚٗٗك َّله ًَ    ٩َول٤َۡ َج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
 إسحاق.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة عدا ابن  -2
َٚۡن١َُٰ األصبياني عمى الغنة في  -3 ًَ َ  وحده. وسكون الميم، ،َمَٚٗٗك َّله
 وعمى صمة الميم، وحده.ابن إسحاق عمى الغنة،  -4

  ا ََك٤ُٟاْ ة١ِِۦ يَۡعَخ٣ۡضُِءوَن ٜه  ٛ٣ُ٠ِٜۡ َٞ َظِزُصواْ  ِي َٕ ََِداَق ةِٱَّله ِٞ َرۡتِٚ ّٜ ٘ن  ِس ٱۡظُخ٣ۡضَِئ ةِصُُظ
َٔ   ٪َوَٙ

 باعتباره عارض.، ومعو العتقي قيق الراء، واإلشباع في البدلاألزرق عمى تر  -1
 المروزي والقاضي.عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو األصبياني  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.، وسكون ميم الجمعََِداَق ابن سعدان عمى التقميل في  -4
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  ِظرُيواْ ِف ۡ٘ بَِي ُٓ ّشِ َٗ ُٝ ۡ َِتُث ٱل َٰٔ َُ ََكَن ََٰ ۡي َٖ ٛه ٱُٟوُصواْ  ۡرِض ُث
َ
   ٫ ٱأۡل

 ، ومعو العتقي.النقلو األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 ، وحده.النقلو  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

  ِۖۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ا ِف ٱلعه ٜه  ٞ َٝ ِ ّ   ُٓ٘ ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.عمى النقلاألزرق  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِِۚ ه   ُٓ٘ َّلّلِ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

  ِۚ ِع١ِ ٱلصهۡۡحََث ّۡ َٰ َج َخَب لََعَ َٖ 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

   ِثِ ََّل َرۡيَب ذِي١ َٝ َِٙۡٔيَٰ ٛۡ إََِلَٰ ي٤َِۡم ٱ ٠هُس ًَ َٝ   ََلَۡج

 ، ومعو العتقي.مةاألزرق عمى إشباع الص -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة -2
 .، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون الميم -3

  ٤٠َُِٜن ٛۡ ََّل يُۡؤ ٛۡ َذ٣ُ َع٣ُ ُّ ٟ
َ
ٓواْ أ َٞ َرِِسُ ِي    ٬ٱَّله

شباع المنفصل، واإلبدال، ، األزرق عمى ترقيق الراء -1  ومعو العتقي.وا 
 واإلبدال، وحده.وسكون الميم،  وقصر المنفصل، الراء،األصبياني عمى تفخيم  -2
 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -3
 .ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمةالجما -4
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

   َِوٱنله٣َار ِ٘ ۡ
َٞ ِف ٱَله ا َظَس َٜ    ۞َوََلُۥ 

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو أبو عون ميل، األزرق عمى التق -1
 .وزي والجمال وابن إسحاق وابن فرحاألصبياني عمى الفتح، ومعو المر  -2

  ُٛ ِٚي ًَ ۡٙ ِٝيُى ٱ    ٭َو٤َ٢ُ ٱلعه

 ، والباقون بإسكان الياء.َو٤٢َُ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان:

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َو٤٢َُ في  م الياءاألزرق عمى ض -1
 .، ومعو الباقون٤َ َو٢ْ في  اءالمروزي عمى إسكان الي -2

   ُٛ ًَ ُٛ َوََّل ُحۡم ۡرِض َو٤َ٢ُ ُحۡمًِ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ُِش َوَِلّٗا َِاِلصِ ٱلعه

َّته
َ
ِ خ َدرۡيَ ٱَّلله

َ
٘ۡ أ ُٓ 

 .، ومعو العتقيَو٤٢َُ لراء، وضم الياء في ق ا، وترقياألزرق عمى النقل -1
 .حدهو  وتفخيم الراء، وضم الياء، ،األصبياني عمى النقل -2
اني والقاضي وابن فرح وابن ، ومعو الحمو ٤َ َو٢ۡ في  المروزي عمى التحقيق، وسكون الياء -3

 .سعدان
 .عمى ضم الياء، ومعو أبو الزعراء ابن إسحاق -4

  
َ
ۡن أ
َ
ِمۡصُت أ

ُ
ٓ أ ٘ۡ إِّّنِ ُٓ  َٛ ۡظَٚ

َ
ٞۡ أ َٜ َل  وه

َ
  ُز٤َن أ

ِمۡصُت في بفتح الياء اإلمام نافع قرأ  :البيان
ُ
ٓ أ  .إِّّنِ

 .ى النقل، ومعو العتقي واألصبيانياألزرق عم -1
 .مروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونال -2

  ُٝۡۡشِكَِي ۡ َٞ ٱل ِٜ ٞه     ٮَوََّل حَُس٤َج

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َراُف
َ
ٓ أ ٘ۡ إِّّنِ    ٯإِۡن َيَؿۡيُج َرّّبِ َيَشاَب ي٤ٍَۡم َيِويمن ُٓ

َراُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِۚۥ ۡس رَِۡح١َُ َٔ هِشن َذ َٜ ٞ يُۡۡصَۡف َخ١ُ٠ۡ ي٤َۡ    ٜه

 لكل.األزرق، ومعو ا -1

  تُِي ُٝ ۡ ٤ُۡز ٱل َّ ۡٙ َٕ ٱ ِ َٰل   َٰوَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ۥٓ إَِّله ٤َ٢ُ َُ ََلُ ن ََِل ََكِػ ُ ةُِضّ َٕ ٱَّلله َعۡع ۡٝ   ِإَون َح

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3

   ءن َِٓسيص ِ ََشۡ
َٰ ُكّ رۡين َذ٤َ٣ُ لََعَ

َٕ ِِبَ َعۡع ۡٝ     ٱِإَون َح

 ، والتوسط ثم اإلشباع في المين الميموز، وحده.َذ٤٣َُ في  األزرق عمى ضم الياء -1
األصبياني وابن إسحاق وأبو المين الميموز، ومعو  وترك المد فيالعتقي عمى ضم الياء،  -2

 .الزعراء
 .اني والقاضي وابن فرح وابن سعدان، ومعو الحمو ٤َ َذ٣ۡ في  ن الياءالمروزي عمى سكو  -3

  ِِۚۦ ا٢ُِص ٤ََِۡق ِيَتادِه َٔ
ۡٙ   َو٤َ٢ُ ٱ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ،  َو٤٢َُ  األزرق عمى ضم الياء في  -1
 عمى تفخيم الراء، وضم الياء، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء. األصبياني -2
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 .اني والقاضي وابن فرح وابن سعدان، ومعو الحمو ٤َ َو٢ۡ  فيء المروزي عمى سكون اليا -3

  ٱۡۡلَترُِي ُٛ ِٗي    ٲَو٤َ٢ُ ٱۡۡلَ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء. َو٤٢َُ  األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الحمواني والقاضي وابن فرح وابن سعدان.٤َ َو٢ۡ  المروزي عمى سكون الياء في -2

   ۡزََبُ َػَهََٰسٗة
َ
ٍء أ يُّ ََشۡ

َ
٘ۡ أ ُٓ  

 .والنقل، وحدهاألزرق عمى توسط المين الميموز ثم إشباعو،  -1
 تقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، ومعو األصبياني.الع -2
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -3

   ُ ِ٘ ٱَّلله ُٓ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََػ٣ِيُسۢ ةَۡحِِن و ِۚ ۡٛ  َبح٠َُۡس

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۚ ٌَ ٞۢ ةََٚ َٜ ِٟشَرُكٛ ة١ِِۦ َو
ُ
ۡصَءاُن أِل ُٔ وِِحَ إََِله َهََٰشا ٱٙۡ

ُ
  َوأ

 ى )تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عم -1
 .األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2
 .م، ومعو أىل الصمةعمى صمة المي الجمال -3

  ِۚ ۡرَصىَٰ
ُ
ِ َءال٣ًَِث أ َى ٱَّلله َٜ نه 

َ
ٛۡ َٙتَۡؼ٣َُسوَن أ ن٠ِهُس

َ
  أ

ٛۡ كممة  البيان: ن٠ِهُس
َ
فييا التسييل لإلمام ورش، والباقون ليم اإلدخال، ويعامل معاممة  أ

دخال مع فويق القصر لمباقين المتصل،  .فإدخال مع توسط لممروزي، وا 
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قميل، ومعو العتقي عمى قصر ، و)تشق( في البدل، والنقل، ومع التاألزرق عمى التسييل -1
 .البدل

 .والنقل مع الفتح، وحده األصبياني عمى التسييل، -2
 .وحده وترك النقل، دخال بالتوسط، وسكون الميم،المروزي عمى التسييل مع اإل -3
عو ابن والفتح، ومالجمال عمى التسييل مع اإلدخال مع المد فويق القصر، وصمة الميم،  -4

 .إسحاق وابن فرح
أبو عون عمى التسييل مع اإلدخال مع المد فويق القصر، وسكون الميم، والتقميل، ومعو  -5

 القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.

  ِۚۡػ٣َُس
َ
ٓ أ  ُٓ٘ َّله

 األزرق عمى اإلشباع، ومعو العتقي. -1
 لممروزي. بخمف عناألصبياني عمى القصر، ومعو الباقون  -2
 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -3

  ا تُۡۡشُِك٤َن ٝه ا ٤َ٢ُ إَِل١َٰ  َوَِٰخس  ِإَوٟهِِن ةَصِٓيء  ّمِ َٝ  إِجه
ۡ٘   ٳُٓ

 ، واإلشباع، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل -1
 .قل، وفويق القصر في المتصل، وحدهاألصبياني عمى الن -2
 .روزي عمى ترك النقل، والتوسط في المتصل، وحدهالم -3
 القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني عمى فويق -4

  ُۘ ُٛ ۡب٠َآَء٢ُ
َ
ص٤َُِِن خ ًۡ ا َح َٝ َٖ ص١َُٟ٤ُِِۥ  ًۡ َِٗتََٰب َح ُٛ ٱٙۡ َٞ َءاَتۡيَن٣َُٰ ِي  ٱَّله

شباع المتصلاألزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل .وا 
 .ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .روزي عمى توسط المتصل، وحدهالم -3
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  ٤٠َُِٜن ٛۡ ََّل يُۡؤ ٛۡ َذ٣ُ َع٣ُ ُّ ٟ
َ
ٓواْ أ َٞ َرِِسُ ِي   ٴٱَّله

شباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 اليمز، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -5

  َِۚٓب أَـِبَيَٰخ١ِِۦ شه
َٖ ۡو 
َ
ِشةًا أ َٖ  ِ ِٞ ٱۡذََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ٝه ُٛ ِم

ۡهَٚ
َ
ٞۡ أ َٜ  َو

 ل، وحده.في البدم، والتقميل، واإلشباع األزرق عمى النقل، وتغميظ الال -1
 .العتقي عمى النقل، وترقيق الالم، والتقميل، وقصر البدل، وحده -2
 وحده. والفتح، ،النقلاألصبياني عمى  -3
 ، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.المروزي عمى التحقيق، والفتح -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5

  ِ َٰٚ ُِٚح ٱٙظه ّۡ ٤َن إِٟه١ُۥ ََّل ُح   ٵُٝ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ٤َن ُٝ ٛۡ حَضُۡخ ٠ُخ ُٖ  َٞ ِي ُٛ ٱَّله ََكٓؤُُز َٞ ُۡشَ ۡح
َ
ُك٤ٓاْ خ ۡۡشَ

َ
َٞ أ ي ِ ٤ُل لَِّله ُٔ ٛه َج ا ُث ًٗ ٛۡ ََجِي   ٶَوَي٤َۡم ََنُۡۡش٢ُُ

شباع المتصل، ،إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1  ومعو العتقي. وا 
م، ومعو أىل متصل، وسكون الميفويق القصر في الو  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2

 .اإلسكان عدا المروزي
٤نَ الميم في أبو عون عمى صمة  -3 ُٝ ٛۡ حَضُۡخ ٠ُخ ُٖوحده ،. 
 .وسكون الميم، وحده توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 .أىل الصمةومعو  ي المتصل،وقصر المنفصل، وفويق القصر ف الجمال عمى صمة الميم، -6



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[12] 
 

 

  ۡٛ َ ٛه ل ٛۡ حَُسٞ ُث ٠ها ُمۡۡشِكَِي ِِۡخجَُخ٣ُ ُٖ ا  َٜ ِ َرّب٠َِا  ن َٓال٤ُاْ َوٱَّلله
َ
ٓ أ    ٷإَِّله

ٛۡ  مام نافعقرأ اإل البيان:  بالنصب. ِِۡخجََخ٣ُ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع الصمة -1  ، وا 
 .وأبو عون المنفصل، ومعو أىل الصمة األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ِۚ ۡٛ ِع٣ِ ُّ ٟ
َ
ى أ َشة٤ُاْ لََعَ َٖ  َُ ۡي َٖ  ٱُٟوۡص 

 .إشباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
 .بخمف عن المروزيلباقون ، ومعو اقصر المنفصلاألصبياني عمى  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المفصل -3

 وَن ََتُ ّۡ ا ََك٤ُٟاْ َح ٜه ٘ه َخ٣ُ٠ۡٛ    ٸَوَف

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َٕ ُِٝى إََِلۡ ٞ يَۡعخَ ٜه  ٛ٣ُ٠ِٜۡ  َو

 إلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل ا -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِۚٓۡٗصا ٛۡ َو ٤٣ُهُ َوِفٓ َءاذَا٣ِِٟ َٔ ّۡ ن َح
َ
ِز٠هًث أ

َ
ٛۡ أ َٰ ٤ُُٚٓب٣ِِ ٠َۡٚا لََعَ ًَ  وََج

 األزرق عمى إشباع الصمة، والنقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 صل، وحده.قصر الصمة، والنقل، وقصر المنفاألصبياني عمى  -2
 الجمال عمى الصمة، وترك النقل، ومع قصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -3
ِز٠هثً أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ٛۡ أ  .، وحده٤ُُٚٓب٣ِِ
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 .الميم، وعمى توسط المنفصل، وحده المروزي عمى إسكان -5
 .وعمى قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي عمى إسكان الميم، -6

 ٤٠ُِٜاْ ة٣َِا   ِإَون يََصۡواْ ُكه  َءايَثن َّله يُۡؤ

 .عتقي عمى قصر البدل، ومعو الرق عمى )تشق( في البدل، واإلبدالاألز  -1
 .لباقون عدا األصبياني وابن إسحاقالمروزي عمى تحقيق اليمز، وقصر البدل، ومعو ا -2
 .، واإلبدال، وحدهَءايَثن َّله األصبياني عمى الغنة في  -3
 .اليمز، وحدهسحاق بالغنة، وتحقيق ابن إ -4

 َِٙي وه
َ
َسَِٰمرُي ٱأۡل

َ
ٓ أ ُصٓواْ إِۡن َهََٰشآ إَِّله َّ َٞ َز ِي ٤ُل ٱَّله ُٔ َٕ َح ى إَِذا َجآُءوَك يَُجَِٰسل٤َُٟ   ٹَخَّته

شباع المتصل،األزرق عمى  -1 وترقيق الراء، والنقل،  و)تشق( في البدل، إشباع المنفصل، وا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي

 والنقل، وحده. وتفخيم الراء، فويق القصر في المتصل،صر المنفصل، و قاألصبياني عمى  -2
 .القاضيالحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآُءوكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 .توسط المتصل، والفتح، وحده ،صلتوسط المنفالمروزي عمى  -6

  َح٤ۡ٣َ٠َۡن َخ١ُ٠ۡ َوَي٠ۡـ٤ََۡٔن َخ١ُ٠ۡ ۡٛ  َو٢ُ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون الميم -1
 .، ومعو أىل الصمةصمة الميمالجمال عمى  -2

 ُصوَن ًُ ا يَۡؼ َٜ ٛۡ َو َع٣ُ ُّ ٟ
َ
ٓ أ ٤َن إَِّله ُٗ  ٺِإَون ُح٣ِۡٚ

 قي.، ومعو العتإشباع المنفصلاألزرق عمى  -1
 .معو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي، و ، وسكون الميمقصر المنفصلاألصبياني عمى  -2
 .، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة الميم -3
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 .، وسكون الميم، وحدهروزي عمى توسط المنفصلالم -4

  َۡيت٠ََا َُٟصدُّ َوََّل ال٤ُاْ َيَٰٚ َٔ ٤اْ لََعَ ٱنلهارِ َذ ُّ َب َول٤َۡ حََصىى إِۡذ ُوِٓ ٠َِِٜي َوَُٟس٤َن أَـِبَيَِٰج َرّب٠َِا  َُٟسّشِ ۡؤ ُٝ ۡ َٞ ٱل   ٻِٜ

ُب قرأ اإلمام نافع  البيان:  بالرفع. َوَُٟس٤نُ  ،َُٟسّشِ

شباع المنفصلاألزرق عمى التقميل -1 ى ، ومعو العتقي عم، و)تشق( في البدل، واإلبدال، وا 
 قصر البدل.

 .، وحدهصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، واإلبدالاأل -2
 ، ومعو أىل الجمال وابن إسحاق وابن فرح.مروزي عمى تحقيق اليمز، وقصر المنفصلال -3
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -4
 ، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.، وقصر المنفصلأبو عون عمى التقميل -5

  ُ٘ ٤َن ِٜٞ َرۡت ُّ ا ََك٤ُٟاْ ُُيۡ ٜه ٘ۡ ةََسا ل٣َُٛ   ةَ

 .، ومعو أىل اإلسكانجمعاألزرق عمى سكون ميم ال -1
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم -2

 َِٰشة٤َُن ٛۡ ََٙك ٣ُ ا ُج٤٣ُاْ َخ١ُ٠ۡ ِإَوجه َٝ ِ اُدواْ ل ًَ واْ َٙ  ټَول٤َۡ ُردُّ

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم -2

  ٤ثَِي  َوَٓال٤ُٓاْ إِۡن ِِهَ إَِّله ًُ ۡت َٝ ِ ُٞ ة ا ََنۡ َٜ ۡجَيا َو   ٽَخَياُت٠َا ٱدلُّ

 والتقميل، ومعو العتقي. عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4
 فصل، والفتح، وحده.المروزي عمى توسط المن -5
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 ِۚ ۡٛ َٰ َرّب٣ِِ ٤اْ لََعَ ُّ ِ  َول٤َۡ حََصىى إِۡذ ُوٓ

شباع المنفصلو  التقميل، األزرق عمى -1  .، ومعو العتقيا 
 .أىل الفتح بخمف عن المروزي، ومعو قصر المنفصلو  الفتح، األصبياني عمى -2
 .، وحدهي عمى توسط المنفصلالمروز  -3
 و أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومع -4

  ِ ّْ َٙحَۡط َهََٰشا ةِٱۡۡلَ
َ
 َٓاَل خ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ِۚ  َٓال٤ُاْ ةَََلَٰ َوَرّب٠َِا

 .، ومعو أىل التقميلةَََلَٰ األزرق عمى التقميل في  -1
 ومعو أىل الفتح.، األزرق عمى الفتح -2

 ُصوَن ُّ ٛۡ حَۡس ٠ُخ ُٖ ا  َٝ ِ َشاَب ة ًَ
ۡٙ   پَٓاَل َُِشو٤ُٓاْ ٱ

 .ون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانسك األزرق عمى -1
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم -2

  ِ آءِ ٱَّلله َٔ ِ ة٤ُاْ ةِٚ شه َٖ  َٞ ِي  َٓۡس َرِِسَ ٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقياألزرق عمى ترقيق ال -1  .راء، وا 
 .يومعو الباقون عدا المروز ، األصبياني عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل -2
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -3

 َۡوز
َ
٤َُِٚٝن أ ٛۡ ََيۡ ا َِصهۡل٠َا ذِي٣َا َو٢ُ َٜ  َٰ َت٠َا لََعَ َخٗث َٓال٤ُاْ َيََٰدِۡسَ َۡ اَيُث َب ُٛ ٱلعه ى إَِذا َجآَءۡت٣ُ َٰ َخَّته ٛۡ لََعَ ار٢َُ

 ِۚ ۡٛ  ُه٤٣ُر٢ِِ

 .، ومعو العتقيعمى اإلشباع في المنفصل والمتصل األزرق -1
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، ومعو أبو عون قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميماألصبياني عمى  -2
 .والقاضي

 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى ما سبق، وصمة ميم الجمع -3
 .، وتوسط المتصل، وحدهى قصر المنفصلالمروزي عم -4
ُٛ سعدان عمى التقميل في ابن  -5  .، ومعو أبو الزعراء، وسكون الميمَجآَءۡت٣ُ
 .، وحدهعمى توسط المنفصل والمتصللمروزي ا -6

 ا يَضُِروَن َٜ ََّل َظآَء 
َ
  ٿخ

 .وترقيق الراء، ومعو العتقي ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 .، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزيالقصر في المتصل األصبياني عمى فويق -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ِۡجَيآ إ ةُ ٱدلُّ ا ٱۡۡلََي٤َٰ َٜ  َّله ًَِٙب  َول٤٣َۡ   َو

 .العتقي، ومعو والتقميلعمى إشباع المنفصل، األزرق  -1
شباع المنفصل، وحدهفتحالاألزرق عمى  -2  .، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 التقميل. أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل -5

 ِۚ٤َن ُٔ َٞ َحخه ِي اُر ٱٓأۡلِرَصةُ َررۡي  َِّّٙله  َولدَله

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،وترقيق الراء تشق( في البدل،)النقل، واألزرق عمى  -1
َٞ واإلدغام مع الغنة في وتفخيم الراء، ، األصبياني عمى النقل -2 ِي َِّّٙله  .، وحدهَررۡي  
 .الباقون عدا ابن إسحاق، ومعو المروزي عمى ترك النقل -3
َٞ حاق عمى الغنة في ابن إس -4 ي ِ  .، وحدهَررۡي  َِّّٙله
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 ٤َُِٚٔن ًۡ ََِل َت
َ
  ڀأ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 إِٟه١ُۥ ُٛ َٚ ًۡ َٕ َٓۡس َج ٤ل٤َُن  ََلَۡدُضُٟ ُٔ ِي َح  ٱَّله

َٕ : قرأ اإلمام نافع بضم الياء، وكسر الزاي في البيان  .ََلُۡدضُِٟ

 .الكل األزرق، ومعو -1

 ََّل ۡٛ ٣ُ َٕ َِإِجه ة٤َُٟ ِ ََيَۡدُسوَن يَُسّشِ َِٝي أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ِ َٰٚ ٞه ٱٙظه   ځَوَلَِٰس

َٕ يُْسشِ قرأ اإلمام نافع بسكون الكاف، وتخفيف الذال في  :البيان  .ة٤َُٟ

 ، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.األزرق عمى سكون الميم، و)تشق( في البدل -1
 ، ومعو أىل الصمة.ة الميمالجمال عمى صم -2

 ِۚ َٟا ٛۡ َٟۡۡصُ ٣َُٰ حَى
َ
ى خ وذُواْ َخَّته

ُ
ة٤ُاْ َوأ ّشِ ُٖ ا  َٜ  َٰ واْ لََعَ َٕ ََِؿََبُ ِٞ َرۡتِٚ ّٜ   ٘ ةَۡج رُُظ ّشِ ُٖ ۡس  َٔ  َوَٙ

ْ األزرق عمى )تشق( في  -1 وُذوا
ُ
شباع المنفصل، والتقميلَوأ  .تقي عمى القصر، ومعو الع، وا 

 .وحدهوالفتح ، شباع المنفصلا  و ، )تشق( في البدلرق عمى األز  -2
 .بخمف عنو، ومعو المروزي األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، والفتح -4
 .و الزعراء، ومعو القاضي وابن سعدان وأبن الميم، والتقميلأبو عون عمى سكو  -5
 وحده . ،والفتح ،المروزي عمى توسط المنفصل -6

 ِِۚ َل ََِٙكَِمَِٰج ٱَّلله َتّسِ ُٜ  َوََّل 

 .األزرق، ومعو الكل -1

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[18] 
 

 

 صَۡظَِٚي ُٝ ۡ َتإِْي ٱل ِٜٞ جه ۡس َجآَءَك  َٔ   ڂَوَٙ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
 .اني والقاضي وابن إسحاق وابن فرح، ومعو الحمو صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2
 .المتصل، وحدهالمروزي عمى توسط  -3
 ومعو أبو الزعراء.وفويق القصر في المتصل، ، َجآَءكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٓ ا َٝ ا ِف ٱلعه ٗٝ ٚه ۡو ُظ
َ
ۡرِض أ

َ
ا ِف ٱأۡل ٗٔ َّ ن حَۡبَخِِغَ َج

َ
َج أ ًۡ ٛۡ َِإِِن ٱۡظَخَم َٕ إِۡيَصاُف٣ُ َُبَ َيَٚۡي َٖ تَِي٣ُٛ ِإَون ََكَن 

ۡ
ءِ َذَخأ

 أَـِبيَثن  

شباع المتصلألزرق ا -1 ۡتَۡفَۡ، واإلبدال في عمى النقل، وا 
 
 وحده.، في البدل اإلشباع، و مۡ هۡ يَۡت ۡأ

 .عمى ما سبق، ولكن مع قصر البدل، وحده العتقي -2
 .، وحدهفويق القصر في المتصل، واإلبدال، و األصبياني عمى النقل -3
 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده -4
القاضي وابن سعدان وأبو  ، ومعوق القصر في المتصلأبو عون عمى سكون الميم، وفوي -5

 .الزعراء
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم -6

 ِۚ  ٱل٣َُۡسىَٰ
ٛۡ لََعَ ٣ُ ًَ َٝ ُ ََّلَ  َول٤َۡ َػآَء ٱَّلله

 معو العتقي.، و والتقميل ،إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .، وحدهالمتصل، والفتح صبياني عمى فويق القصر فياأل -3
ِۚ ميل في ، والتقأبو عون عمى سكون الميم -4  .، ومعو القاضيٱل٣َُۡسىَٰ
 .والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح، الجمال عمى صمة الميم -5
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المتصل -6
ِۚ ، وفي َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبوٱل٣َُۡسىَٰ

 .الزعراء
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  ٱَٙۡج٣ََِِٰٚي َٞ ِٜ ٞه    ڃََِل حَُس٤َج

 ، ومعو الكل.قاألزر  -1

 ُۘ٤َن ًُ َٝ َٞ يَۡع ِي ا يَۡعخَِجيُب ٱَّله َٝ  ۞إِجه

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٤َن ًُ ٛه إََِل١ِۡ يُصَۡج ُ ُث ُٛ ٱَّلله ُر٣ُ ًَ ٤ََۡتَٰ َحۡت َٝ ۡ   ڄَوٱل

 .، ومعو أىل التقميلاألزرق عمى التقميل -1
 ، ومعو أىل الفتح.الفتحاألزرق عمى  -2

 ِِّب١ِۚۦ ِٞ ره ّٜ  َوَٓال٤ُاْ ل٤َََّۡل ُّٟضَِل َيَٚۡي١ِ َءايَث  

 ، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن سعدان.األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 .، وحدههب ۡ نۡرۡ نۡ األصبياني عمى الغنة في  -2
 ده.وح وترك الغنة، ،َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى الصمة في  -3

 ٤َن ُٝ َٚ ًۡ ٛۡ ََّل َح ۡزََث٢َُ
َ
ٞه أ َِل َءايَٗث َوَلَِٰس ن ُحَنّ

َ
ى أ َ َٓادٌِر لََعَ ٘ۡ إِنه ٱَّلله   څُٓ

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، و األزرق عمى النقل، وترقيق الراء -1 ، ومعو العتقي عمى ا 
 .البدلقصر 

 .، وحدهصبياني عمى النقل، وتفخيم الراءاأل -2
 .، وحده، وعمى توسط المنفصل، وسكون الميمالنقلترك المروزي عمى  -3
 ، ومعو أىل اإلسكان.، وعمى قصر المنفصل، وسكون الميمترك النقلعمى  المروزي -4
 .، ومعو ابن إسحاق وابن فرحالجمال عمى صمة الميم -5

 َر ٜۡ
َ
ٌٛ أ َم
ُ
ٓ أ ۡرِض َوََّل َطىهِصن يَِمرُي ِِب٠ََاَخۡي١ِ إَِّله

َ
ِٜٞ َدٓاةهثن ِف ٱأۡل ا  َٜ ٛ  َو  اُُٙس
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شباع و  ، وترقيق الراء،ل، واإلشباع في المتصلالنقو  إشباع الالزم، األزرق عمى -1 ، المنفصلا 
 .ومعو العتقي

، وقصر المنفصل وتفخيم الراء، المتصل، والنقل،الالزم و ى فويق القصر في األصبياني عم -2
 .وحده

 .قون عدا المروزي، ومعو الباحمواني عمى ترك النقلال -3
 ، وحده.المنفصلتوسط و  ،المتصلو  الالزم وسطلمروزي عمى تا -4
 ، وحده.المتصل، وقصر المنفصلو  الالزم المروزي عمى توسط -5

  ءن َِٗتَِٰب ِٜٞ ََشۡ ۡٙ ۡل٠َا ِف ٱ ا َِصه  ٜه

 .في المين الميموز، وحده ثم باإلشباع األزرق عمى توسط -1
 .ون، ومعو الباقي عمى ترك المد في المين الميموزالعتق -2

 َٰٛه إََِل وَن  ُث ٛۡ َُيَۡۡشُ   چَرّب٣ِِ

 .، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ميم الجمع -1
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

  َُٚمَِٰج ٛ  ِف ٱٙوُّ ّٛ  َوبُۡس ة٤ُاْ أَـِبَيَٰخ٠َِا ُؾ شه َٖ  َٞ ِي  َوٱَّله

 .، ومعو الكل عدا قصر البدلاألزرق عمى )تشق( في البدل -1

  ِيََؼإ ٞ َٜ ُ١ۡٚ ُ يُۡقِٚ    ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡعَخِٔيمن ُّٜ َٰ ِؾَرَٰطن 
١ُۡٚ لََعَ ًَ  ََيۡ

ۡ
ٞ يََؼأ َٜ   ڇَو

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
 األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.يََؼأ
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 َد
َ
اَيُث أ ُٛ ٱلعه َتۡخُس

َ
ۡو خ
َ
ِ أ ٛۡ َيَشاُب ٱَّلله َُٰس حَى

َ
ٛۡ إِۡن خ رََءۡحَخُس

َ
٘ۡ أ ٛۡ َصَِٰسرَِي ُٓ ٠ُخ ُٖ ِ حَۡسُي٤َن إِن   ڈرۡيَ ٱَّلله

رََءۡحَخُسٛفي التسييل ب قرأ اإلمام نافع البيان:
َ
 .مع اإلشباع ، ويزيد لألزرق وجو اإلبدالأ

شباع صمة الميم، والتقميل في  -1 ٛۡ األزرق عمى النقل، والتسييل، وا  َُٰس حَى
َ
 ،، وترقيق الراءخ

 ومعو العتقي .
ٛۡ في بق مع الفتح األزرق عمى ما س -2 َُٰس حَى

َ
 .، وحدهخ

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وبالتقميل ثم الفتح، وحده. -3
رََءۡحَخُسٛ، وتسييل اليمزة في األصبياني عمى النقل -4

َ
وتفخيم ، والفتح، ، وقصر الصمةأ

 وحده.الراء، 
 .والفتح، وحده، وسكون الميم، المروزي عمى ترك النقل -5
 الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون -6
 ومعو ابن إسحاق وابن فرح. والفتح، ،الجمال عمى صمة الميم -7
ٛۡ إِۡن أبو عون عمى الصمة في  -8 رََءۡحَخُس

َ
٠،أ ٛۡ َصَِٰسرِيَ ُٖ  وحده . والتقميل، ،ُخ

  َا حَۡسُي٤َن إََِل١ِۡ إِن َػآَء و َٜ  ُُ ِؼ ۡٗ ٘ۡ إِيهاهُ حَۡسُي٤َن َذَي ا تُۡۡشُِك٤َن ةَ َٜ   ډحَجَع٤َۡن 

شباع المتصل، و عمى النقلاألزرق  -1  ، ومعو العتقي.ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، عمى النقل، و األصبياني  -2
 .زي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحدهالمرو  -3
 .ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح، حمواني عمى فويق القصر في المتصلال -4
 .، ومعو أبو الزعراءَػآءَ ل في ميابن سعدان عمى التق -5

 َحَخَضهُي٤َن ۡٛ ٚه٣ُ ًَ آءِ َٙ ه َظآءِ َوٱلضه
ۡ
َرۡشَن٣َُٰٛ ةِٱۡۡلَأ

َ
َٕ َِأ ِٞ َرۡتِٚ ّٜ َممن 

ُ
٠َۡٚآ إََِلى أ رَۡظ

َ
ۡس أ َٔ   ڊَوَٙ

 .، ومعو العتقي، واإلشباع في المنفصل والمتصلاألزرق عمى النقل -1
، واإلبدال في صل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى النقل، وقصر المنف -2

 َِظآء
ۡ
 .، وحدهةِٱۡۡلَأ
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 .، وتوسط المنفصل والمتصل، وحدهالمروزي عمى ترك النقل -3
 ، وتوسط المتصل، وحده.عمى قصر المنفصل المروزي -4
ٛۡ بو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم في أ -5 ٚه٣ُ ًَ َٙ

 .ه، وحدَحَخَضهُي٤نَ 
 .القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -6
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو الباقون. -7

 َٝ ًۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٜ  ُٞ ۡيَطَٰ ُٛ ٱلؼه َٞ ل٣َُ ٛۡ َوَزيه ُظ٠َا حََضهُي٤اْ َوَلَِٰسٞ ََٓعۡج ٤ُُُٚٓب٣ُ
ۡ
  ڋ٤َُٚن ٤ََََِّۡٚلٓ إِۡذ َجآَء٢ُٛ ةَأ

شباع المتصلعمى إشباع المنفص األزرق -1  ، ومعو العتقي.ل، وا 
ُظ٠َا، واإلبدال في ، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر المنفصل -2

ۡ
 .، وحدهةَأ

 .تحقيق اليمز، وعمى سكون الميم، ومعو القاضيأبو عون عمى  -3
 .، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 .صمة الميم، ومعو أىل الصمةو  ل،قصر المنفصل، وفويق القصر في المتص الجمال عمى -5
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َجآَءٛ٢ُابن سعدان عمى التقميل في  -6
 .المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحدهالمروزي عمى توسط  -7

 ِى إَِذا َِص ٍء َخَّته ِ ََشۡ
ََٰب ُكّ ةَۡن

َ
ٛۡ خ ُِصواْ ة١ِِۦ َذَخۡد٠َا َيَٚۡي٣ِ ّٖ ا ُذ َٜ ا نَُع٤اْ  ٝه َخٗث َِإَِذا ََِٚ َۡ َرۡشَن٣َُٰٛ َب

َ
وح٤ُٓاْ أ

ُ
آ أ َٝ ِ ُخ٤اْ ة

ۡتُِٚع٤َن  ُّٜ   ڌ٢ُٛ 

شباع الصمة، وتوسط ثم إشباع و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، ،المين الميموزا   وا 
 وحده.)تشق( في البدل، و

شباع الصمة، وبترك المد ترقيق الراء، و عمى  العتقي -2 شباع ا   ،المنفصلفي المين الميموز، وا 
  .وحده وقصر البدل،

 قصر الصمة، وقصر المنفصل، وحده.و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -3
ََٰب الميم في أبو عون عمى صمة  -4 ةَۡن

َ
ٛۡ خ ۡتُِٚع٤نَ ، َيَٚۡي٣ِ ُّٜ  ٛ٢ُوحده ،. 

 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -5
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 .ي عمى سكون الميم، توسط المنفصل، وحدهالمروز  -6
 .، ومعو أىل اإلسكانقصر المنفصل زي عمىالمرو  -7

 ِْۚ ٤ا ُٝ َٞ َهَٚ ِي ٤ِۡم ٱَّله َٔ ِمَى َداةُِص ٱٙۡ ُٔ  َذ

 .األزرق عمى ترقيق الراء، وتغميظ الالم، وحده -1
 .العتقي عمى ترقيق الراء، وترقيق الالم، وحده -2
 .عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون األصبياني -3

  َِٝي َ َٙۡعَٰٚ ِ َرّبِ ٱ ُس َّلِله ۡٝ   ڍ َوٱۡۡلَ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 
ۡ
ِ يَأ ١ٌَٰ َدرۡيُ ٱَّلله ٞۡ إَِل ٜه َٰ ٤ُُٚٓبُِسٛ  َٛ لََعَ ٛۡ وََرَخ ةَۡصََٰصُك

َ
ٛۡ َوخ ًَُس ۡٝ ُ َظ َرَش ٱَّلله

َ
ٛۡ إِۡن أ رََءۡحُخ

َ
٘ۡ أ  تِيُسٛ ة١ِِ  ُٓ

ٛۡ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: رََءۡحُخ
َ
ل مع ، ويزيد لألزرق وجو اإلبداأ

 اإلشباع.

ٛۡ في ، وتسييل اليمزة األزرق عمى النقل -1 رََءۡحُخ
َ
شباع الصمةأ ، وترقيق الراء، واإلبدال ،، وا 

 ومعو العتقي.
ٛۡ في مع اإلشباع  األزرق عمى وجو اإلبدال -2 رََءۡحُخ

َ
 ، وحده.أ

ٛۡ في ، والتسييل األصبياني عمى النقل -3 رََءۡحُخ
َ
 بدال،واإل وتفخيم الراء، ، ومع قصر الصمة،أ

 .حدهو 
 .ع سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان، متحقيق اليمز، وبتسييل اليمزةالمروزي عمى  -4
 ، ومعو ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم -5
١ٌَٰ َدرۡيُ واإلخفاء في ابن إسحاق عمى الصمة،  -6  ، وحده.إَِل
ٛۡ إِۡن أبو عون عمى الصمة في  -7 رََءۡحُخ

َ
ٞۡ ، أ ٜه  . حده، وترك اإلخفاء، و ٤ُُٚٓبُِسٛ 
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 يَۡؿِس٤َُِن ۡٛ ٛه ٢ُ َُ َُٟۡصُِّف ٱٓأۡلَيَِٰج ُث ۡي َٖ  ڎٱُٟوۡص 

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدل)تشق( في البدل، ومعو النقل، واألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الحمواني -3

  ُرََءۡحَخس
َ
٘ۡ أ ٤َن ُٓ ُٝ ِ َٰٚ ٤ُۡم ٱٙظه َٔ ۡٙ ُٕ إَِّله ٱ ٘ۡ ُح٣َۡٚ ۡو َج٣َۡصةً ٢َ

َ
َخًث أ َۡ ِ َب ٛۡ َيَشاُب ٱَّلله َُٰس حَى

َ
 ڏٛۡ إِۡن خ

ٛۡ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: رََءۡحَخُس
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

رََءۡحخَ في ، وتسييل اليمزة األزرق عمى النقل -1
َ
ٛۡ أ شباع الصمةُس  .، والتقميل، ومعو العتقي، وا 

 األزرق عمى الوجو السابق، لكن مع الفتح، وحده. -2
ٛۡ في األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع  -3 رََءۡحَخُس

َ
 .ل ثم الفتح، وحده، مع التقميأ

ٛۡ في  والتسييل ،األصبياني عمى النقل -4 رََءۡحَخُس
َ
 .، والفتح، وحدهأ

 والفتح، وحده. ،قل، وسكون الميمالمروزي عمى ترك الن -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى الصمة، ومع الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -7
ٛۡ إِۡن أبو عون عمى صمة الميم في  -8 رََءۡحَخُس

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

  ِ بَّۡشِ ُٜ ۡصَظَِٚي إَِّله  ُٝ ۡ ُ٘ ٱل ا ُٟۡصِظ َٜ َٞ  َو ٠ِشرِي ُٜ َٞ َو  ي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََيَۡض٤َُٟن ۡٛ ٛۡ َوََّل ٢ُ ۡؾََٚح ََِل َر٤ٌۡف َيَٚۡي٣ِ
َ
َٞ َوأ َٜ ٞۡ َءا َٝ   ڐَذ

 .عمى قصر البدلالعتقي ومعو  وتغميظ الالم، ، و)تشق( في البدل،النقلاألزرق عمى  -1
 .عمى النقل، وترقيق الالم، وحدهاألصبياني   -2
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.النقلترك المروزي عمى  -3
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ٛۡ ََيَۡض٤ُٟنَ أبو عون عمى الصمة في  -4  .، وحدهَوََّل ٢ُ
 .الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة -5

 ٤َن ُٔ ُع ّۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ َشاُب ة ًَ
ۡٙ ُٛ ٱ ٣ُ عُّ َٝ ة٤ُاْ أَـِبَيَٰخ٠َِا َح شه َٖ  َٞ ِي   ڑَوٱَّله

 عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل  -1

  ٌٕ ٛۡ إِّّنِ َمَٚ ٤ُُٓل َُٙس
َ
ۡيَب َوََّلٓ أ ََ ۡٙ ُٛ ٱ ۡيَٚ

َ
ِ َوََّلٓ أ ُٞ ٱَّلله ِ ٛۡ ِي٠ِسي َرَضآن ٤ُُٓل َُٙس

َ
ٓ أ  ُٓ٘ َّله

 .شباع في المنفصل والمتصل والصمة، ومعو العتقياألزرق عمى اإل -1
و أبو وقصر الصمة، ومعوفويق القصر في المتصل،  ،األصبياني عمى قصر المنفصل -2

 .عون
 .، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون الميم -3
  .المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، صمة الميم، قصر المنفصل، و الجمال عمى  -5
 ، وحده.توسط المتصلو وسكون الميم،  ،المروزي عمى توسط المنفصل -6

 ِحهت
َ
ِۚ إِۡن خ ا ي٤َُِحى إََِله َٜ  ُى إَِّله 

شباع المنفصلاألزرق عمى النقل -1  .ومعو العتقي، ، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 ، وحده.وقصر المنفصل النقل، والفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المنفصل، وحده. -4
 فتح.المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل ال -5
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوأبو عون عمى التقميل -6

 ِۚۡخَّمَٰ َوٱۡۡلَِؿرُي
َ
٘ۡ يَۡعَخ٤ِي ٱأۡل ٢َ ۡ٘ ُٓ 

  .، ومعو العتقياألزرق عمى النقل، والتقميل -1
 ومعو األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح،  -2
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 .والفتح، ومعو أىل الفتح، المروزي عمى ترك النقل -3
 .لتقميل، ومعو أىل التقميلعمى ا أبو عون -4

 ُصوَن ٗه َّ ََِل َتَخ
َ
  ڒأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٚه ًَ ٙه ِٞ ُدو١ِِٟۦ َوِلّ  َوََّل َػِّيى   ّٜ ٛۡ َٙحَۡط ل٣َُٛ  ٓواْ إََِلَٰ َرّب٣ِِ ن َُيَۡۡشُ
َ
َٞ َُيَا٤َُِن أ ِي ِٟشۡر ة١ِِ ٱَّله

َ
٤َن َوأ ُٔ ٛۡ َحخه   ړ٣ُ

 .عتقي، ومعو الاألزرق عمى إشباع المنفصل -1
ٛۡ والغنة في  وسكون الميم، ،قصر المنفصلاألصبياني عمى  -2 ٚه٣ُ ًَ ٙه  ، وحده.َػِّيى  
 .أىل اإلسكانومعو المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة،  -3
ِٞأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ّٜ ٤نَ ، ل٣َُٛ  ُٔ ٛۡ َحخه ٚه٣ُ ًَ  ، وحده.ٙه
 رح.الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن ف -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 وحده.وسكون الميم، وترك الغنة، ، المروزي عمى توسط المنفصل -7

  ۥ ًَِشِّ يُصِيُسوَن وَۡج١ُ٣َ ۡٙ َسوَٰةِ َوٱ ََ ۡٙ َٞ يَۡسُي٤َن َربه٣ُٛ ةِٱ ِي  َوََّل َتۡمُصدِ ٱَّله

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
 .م، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة المي -2

 َِٝي ِ َٰٚ َٞ ٱٙظه ِٜ ٤َن  ُٗ ٛۡ َذَخ ءن َذَخۡمُصَد٢ُ ِٞ ََشۡ ّٜ َٕ َيَٚۡي٣ِٛ  ِ ٞۡ ِخَعاة ا ِٜ َٜ ءن َو ِٞ ََشۡ ّٜ ٞۡ ِخَعاة٣ِِٛ  ِٜ  َٕ ا َيَٚۡي َٜ 
  ڔ

 .ثم إشباع المين الميموز، وحدهاألزرق عمى توسط  -1
 .عو أىل اإلسكانالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وعمى سكون الميم، وم -2
 .أىل الصمة، ومعو الجمال عمى صمة الميم -3
ِٞأبو عون عمى الصمة في  -4 ّٜ ِٞ، ِخَعاة٣ِِٛ  ّٜ  .، وحدهَيَٚۡي٣ِٛ 
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  ٓ ٞۢ ةَۡح٠َِ٠ا ِ ّٜ ُ َيَٚۡي٣ِٛ  ٞه ٱَّلله َٜ ُؤََّلٓءِ  َهى
َ
٤ل٤ُٓاْ أ ُٔ َ ـن َّلِ ًۡ َق٣ُٛ ةَِت ًۡ َٕ َذَخ٠ها َب ِ  َوَكَذَٰل

 ، ومعو العتقي.نفصل والمتصلعمى اإلشباع في الم األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
ٞۢ أبو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والصمة في  -4 ِ ّٜ ، َيَٚۡي٣ِٛ 

 وحده.
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
ْ في  صبياني عمى الغنةاأل -6 ٤ل٤ُٓا ُٔ َ ـن َّلِ ًۡ ، وفويق القصر في المتصلوقصر المنفصل، ، ةَِت

 . وحدهميم، وسكون ال
 .و ابن فرحومعوترك الغنة، ، الجمال عمى الصمة -7
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8

 َٞ ِٗصِي َٰ َٛ ةِٱٙشه ۡيَٚ
َ
ُ ةِأ َٙحَۡط ٱَّلله

َ
 ڕخ

 .األزرق، ومعو الكل -1

   ۡٛ ٌٛ َيَٚۡيُس َٰ ٘ۡ َظَل ُٔ ٤٠َُِٜن أَـِبَيَٰخ٠َِا َذ َٞ يُۡؤ ِي  ِإَوَذا َجآَءَك ٱَّله

، ومعو العتقي عمى قصر ، واإلبدال، و)تشق( في البدلاألزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 البدل.

 .صبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحدهاأل -2
 .المروزي وابن سعدان وأبو الزعراءون عدا ، ومعو الباقالحمواني عمى تحقيق اليمز -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 . وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء ،َجآَءكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 َِع١ِ ٱلصهۡۡحَث ّۡ َٰ َج ٛۡ لََعَ َخَب َربُُّس َٖ 

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
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 يم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الم -2

  ۡؾََٚح
َ
ِسهِۦ َوأ ًۡ ٞۢ َب ٛه حَاَب ِٜ َثن ُث ٛۡ ُظ٤َٓءۢا ِِبََهَٰٚ ٠ُِٜس  َ٘ ِٝ ٞۡ َي َٜ ٟه١ُۥ 

َ
ٟه١ُۥ خ

َ
ٛ  َِد ٤ر  رهِخي ُّ   ږَد

ٟه١ُۥبكسر اليمزة في  قرأ اإلمام نافع :البيان
َ
 .َِد

 .، وتغميظ الالم، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
ٛ  والغنة في  وترك التغميظ، ،صبياني عمى فويق القصر في المتصلاأل -2 ٤ر  رهِخي ُّ  .، وحدهَد
 .أبو عون عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 .ال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمةالجم -5

 َٰٱٓأۡلَي ُ٘ ّؿِ َّ َٕ ُج ِ ُ٘ ِج َوِٙتَۡعتَتَِي َوَكَذَٰل ۡجصَِِٜي َظبِي ُٝ ۡ   ڗٱل

َ٘ قرأ اإلمام نافع بنصب الالم في  :البيان  .َظبِي

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدل)تشق( في البدل، ومعو النقل، واألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 ُحَۡسي َٞ ِي ۡختَُس ٱَّله
َ
ۡن أ
َ
٘ۡ إِّّنِ ٣ُِٟيُج أ ُٓ ِِۚ ِٜٞ ُدوِن ٱَّلله  ٤َن 

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 َٞ ٣َۡخِسي ُٝ ۡ َٞ ٱل ِٜ َٟا۠ 
َ
آ خ َٜ ُٚۡج إِٗذا َو ٛۡ َٓۡس َفَٚ ٤َ٢ۡآَءُز

َ
حهتُِى أ

َ
ٓ خ   ژُٓ٘ َّله

ُٚۡج َٓ باإلدغام في ورش والحمواني والقاضي قرأ اإلمام  البيان:  ، وأظير الباقون.ۡس َفَٚ

 ومعو العتقي. واإلدغام، في المنفصل والمتصل، األزرق عمى اإلشباع -1
واإلدغام، ومعو أبو عون األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -2

 .والقاضي
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 ابن سعدان عمى سكون الميم، واإلظيار، ومعو أبو الزعراء. -3
 وحده.واإلظيار، ط المتصل، المروزي عمى قصر المنفصل، وتوس -4
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، واإلدغام، وحده. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلظيار، ومعو ابن فرح. -6
 وحده.واإلظيار،  وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، -7

 ِّّب ِٞ ره ّٜ َٰ ةَّح٠َِثن 
٘ۡ إِّّنِ لََعَ ۡبُخٛ ة١ِۚۦِِ ُٓ  َوَكشه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
ّّبِ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ِٞ ره ّٜ.وحده ، 
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، وسكون الميم -3
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -4

 ِِۚٓج٤َُٚن ة١ِِۦ ًۡ ا تَۡعَخ َٜ ا ِي٠ِسي  َٜ 

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ِ ُٛ إَِّله َّلِله  إِِن ٱۡۡلُۡس

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ْه ُٔؽُّ ٱۡۡلَ  َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ڙَو٤َ٢ُ َررۡيُ ٱَٙۡػَِٰؿَِٚي  

 ، والباقون بإسكانيا.َو٤٢َُ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان:

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، ،َو٤٢َُ في األزرق عمى ضم الياء  -1
 .حاق وأبو الزعراءابن إسعمى ضم الياء، وتفخيم الراء، ومعو األصبياني  -2
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 .، ومعو الباقون٤َ َو٢ۡ في المروزي عمى سكون الياء  -3

  ۡٛ ۡمُص ةَحِِۡن َوَبح٠َُۡس
َ
ِضَ ٱأۡل ُٔ ِج٤َُٚن ة١ِِۦ َٙ ًۡ ا تَۡعَخ َٜ نه ِي٠ِسي 

َ
ٙه٤ۡ أ  ُ٘ٓ 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.لاألزرق عمى النق -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -2

 َِٝي ِ َٰٚ ُٛ ةِٱٙظه ۡيَٚ
َ
ُ أ   ښَوٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ِۚ٤َ٢ُ 
٣َآ إَِّله ُٝ َٚ ًۡ ۡيِب ََّل َح ََ ۡٙ احُِح ٱ َّ َٜ  ۞وَِي٠َسهُۥ 

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 .الباقون بخمف عن المروزيل، ومعو األصبياني عمى قصر المنفص -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

   َِوٱۡۡلَۡدص ِ ََبّ
ا ِف ٱٙۡ َٜ  ُٛ َٚ ًۡ  َوَي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖ ۡرِض َوََّل َرۡلبن َوََّل يَابٍِط إَِّله ِف
َ
٣َا َوََّل َختهثن ِف ُهَُٚمَِٰج ٱأۡل ُٝ َٚ ًۡ ُك ِٜٞ َوَرٍَٓث إَِّله َح ُٔ ا تَۡع َٜ تِين َتَٰ َو ُّٜ بن 

  ڛ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
 ، ومعو الباقون.النقل المروزي عمى ترك -2

 ُّٜ   ٘ َج
َ
َضى أ ۡٔ ٛۡ ذِي١ِ َِلُ ُرُس ًَ ٛه َحۡت ا َجصَۡخُخٛ ةِٱنله٣َارِ ُث َٜ  ُٛ َٚ ًۡ ِ٘ َوَي ۡ

َُٰسٛ ةِٱَله ِهى ِي َحَخ٤َ ِۖ َو٤َ٢ُ ٱَّله  َعّّمٗ

شباع المنفص، والتقميلَو٤٢َُ ي فاألزرق عمى ضم الياء  -1  .ل، ومعو العتقي، وا 
 أبو الزعراء عمى ضم الياء، والتقميل، وقصر المنفصل، وحده. -2
ِهىَُٰسٛفي  األزرق عمى الفتح -3  وحده. وما سبق لو، ،َحَخ٤َ
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 األصبياني عمى ضم الياء، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -4
 ح، وقصر المنفصل، وحده.ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم، والفت -5
 ، والفتح، وتوسط المنفصل، وحده.٤َ َو٢ۡ في المروزي عمى سكون الياء  -6
 المروزي عمى ما سبق، وقصر المنفصل، وحده. -7
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو ابن فرح. -8
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -9

 ۡٛه إََِل ٤َُٚن ُث َٝ ًۡ ٛۡ َت ٠ُخ ُٖ ا  َٝ ِ ٛه يُجَّتِئُُسٛ ة ٛۡ ُث ُس ًُ   ڜ١ِ َمصِۡج

 .ى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عم -1
٤ُٚنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 َٝ ًۡ ٛۡ َت ٠ُخ ُٖوحده ،. 
 .الصمة، ومعو أىل الصمةالجمال عمى  -3

  ِا٢ُِص ٤ََِۡق ِيَتادِهۦ َٔ ۡٙ  َو٤َ٢ُ ٱ

 ، والباقون بإسكان الياء.َو٤٢َُ ابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في قرأ اإلمام ورش و  البيان:

 وترقيق الراء، ومعو العتقي.، َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 .األصبياني عمى ضم الياء، وتفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق -2
 ، ومعو أىل اإلسكان.٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3

 َُيَٚۡيس ُ٘ ّصُِل٤َن َوُيۡصِظ َّ ٛۡ ََّل ُح ۡخ١ُ رُُظ٠َُٚا َو٢ُ ٤ُۡت ح٤ََذه َٝ ۡ ُٛ ٱل َخَسُز
َ
ى إَِذا َجآَء أ َوًث َخَّته َّ   ڝٛۡ َخ

ُٛ ورش والحمواني بتسييل اليمزة الثانية في  قرأ اإلمام البيان: َخَسُز
َ
ويزيد لألزرق وجو ، َجآَء أ

وىذه من األوجو الزائدة  –باع ثم القصر إبدال اليمزة الثانية وتمد األلف عندىا بالتوسط ثم اإلش
 .-عمى الشاطبية والطيبة

سحاق بحذف األولى، والحمواني في الوجو الثانيوقرأ الباقون المروزي والقا سماعيل وا   .ضي وا 
ن باب المد المنفصل، فمممروزي توسط وقصر، ولمباقين وألصحاب الحذف يكون المد الناتج م

 .قصر فقط
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شباع المتصل، ،نفصلاألزرق عمى إشباع الم -1 ُٛ في ل اليمزة الثانية وتسيي وا  َخَسُز
َ
، َجآَء أ

 .ومعو العتقي
 .مى اإلبدال لميمزة الثانية، مع ثالثة البدل، وحدهاألزرق ع -2
، ومعو صبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانيةاأل -3

 .في وجو أبو عون
سقاط اليمزة األولى و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4 ُٛ في ا  َخَسُز

َ
القصر، مع  َجآَء أ

 .وأبو عون في وجيو الثاني ومعو القاضيوسكون الميم، 
 .، ومعو أبو الزعراءَجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
سقاط اليمزة األولى و  توسط المنفصل، المروزي عمى -6 ُٛ في ا  َخَسُز

َ
، التوسطمع  َجآَء أ

 .والفتح، وحده
ومعو ابن إسحاق وابن  ،القصرمع  ، وعمى إسقاط اليمزة األولى،ال عمى صمة الميمالجم -7

 .فرح
 .بتسييل اليمزة الثانية، وحده الجمال عمى الوجو الثاني -8

  ِ ّْ ُٛ ٱۡۡلَ ٣َُٰ ِ َم٤َۡٙى ٓواْ إََِل ٱَّلله ٛه ُردُّ  ُث

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى اإلشباع في المنفصل،  -1
 تح، وحده.األزرق عمى الف -2
 .، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 .المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده -5

 ُع ٱَٙۡحَِٰعبَِي ِۡسَ
َ
ُٛ و٤َ٢َُ أ ََّل ََلُ ٱۡۡلُۡس

َ
  ڞخ

 .ي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراءالعتق، ومعو َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 .، ومعو أىل اإلسكان٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2
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 ۡٞ ِ ه
ٙه َيٗث  ّۡ ِ َوٱۡۡلَۡدصِ حَۡسُي١َُٟ٤ۥ حََضُّٗٗع وَُر ََٙۡبّ ِٞ ُهَُٚمَِٰج ٱ ّٜ يُسٛ  ٞ ُح٠َّجِ َٜ  ۡ٘ ٠ََٰآُ جنَى

َ
َٞ  أ ِٜ ٞه  ٤َج ُٗ ٞۡ َهَِٰشهِۦ نَلَ ِٜ

 َٞ ِٗصِي َٰ   ڟٱٙشه

جنَيت٠ََا بالياء والتاء وبحذف األلف قرأ اإلمام نافع البيان:
َ
 .أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
 .ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء، وسكون الميم، المروزي عمى ترك النقل -2
ٞۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -3 ِ ه

ٙه َيٗث  ّۡ  .، وحدهوَُر
 .ومعو ابن فرح وترك الغنة، النقل، الحمواني عمى صمة الميم، وترك -4
 .ده، وحابن إسحاق عمى الصمة، والغنة -5

 ُ ِ٘ ٱَّلله يُسُٛٓ ٛۡ تُۡۡشُِك٤َن  ُح٠َّجِ ُٟخ
َ
ٛه أ ۡصبن ُث

َٖ  ِ
ِٜٞ ُكّ ٣َ٠ِۡا َو   ڠّٜ

يُسٛي٠ُ بسكون النون واإلخفاء قرأ اإلمام نافع البيان:  .ّجِ

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة حموانيال -2

 ۡٛ ٚۡبَِعُس ۡو يَ
َ
ٛۡ أ رُۡجُِٚس

َ
ِٜٞ ََتِۡج أ ۡو 

َ
ٛۡ أ ِٞ ٤َُِِۡٓس ّٜ ٛۡ َيَشاٗةا  َد َيَٚۡيُس ًَ ن َحۡت

َ
ى أ ادُِر لََعَ َٔ ٘ۡ ٤َ٢ُ ٱٙۡ ا ُٓ ًٗ ِػَي

ـٍ   ًۡ َس َب
ۡ
ًَۡقُسٛ ةَأ َْ َب  َوُيِشي

شب -1  ، ومعو العتقي.اع الصمةاألزرق عمى ترقيق الراء، وعمى إشباع المنفصل، وا 
َس األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، وقصر الصمة، واإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.ةَأ

وۡ في أبو عون عمى صمة  -3
َ
ٛۡ أ ٛۡ ، ٤َُِِۡٓس رُۡجُِٚس

َ
وۡ  أ

َ
 ، وتحقيق اليمز، وحده.أ

 ، ومعو أىل اإلسكان.ل، وسكون الميمالمروزي عمى قصر المنفص -4
 .م، ومعو أىل الصمةالجمال عمى صمة المي -5
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المنفصل -6
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  ٤٣َُن َٔ ّۡ ٛۡ َح ٚه٣ُ ًَ َُ َُٟۡصُِّف ٱٓأۡلَيَِٰج َٙ ۡي َٖ   ڡٱُٟوۡص 

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدلومعو  البدل،)تشق( في و النقل، األزرق عمى -1
 .ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى  -2
 .الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3

 ِۚ ُّْ َٕ و٤َ٢َُ ٱۡۡلَ َب ة١ِِۦ ٤َُۡٓم  َوَكشه

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.٤َ َو٢ْ المروزي عمى إسكان الياء في  -2

 ٘ن ٙهۡعُج َيَٚۡيُسٛ ة٤َِكِي  ڢُٓ٘ 

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
 .، ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم -2

  ِۚ ّص  َٔ ۡعَخ ُّٜ ِ َجَتإن 
 ُِّٙكّ

 ، ومعو الكل.رقاألز  -1

 ٤َن ُٝ َٚ ًۡ   ڣوََظ٤َۡف َت

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ۡٛ ۡيصِۡض َخ٣ُ٠ۡ
َ
َٞ َُي٤ُُف٤َن ِفٓ َءاَيَٰخ٠َِا َِأ ِي يَۡج ٱَّله

َ
ِۚۦِ ِإَوَذا َرخ َٰ َُي٤ُُف٤اْ ِف َخِسيٍد َدرۡيِه  َخَّته

يَۡج التسييل في ب فقطقرأ اإلمام األصبياني  البيان:
َ
 .َرخ

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، و)تشق( في البدلاألزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -2
 .ن عدا األصبيانيومعو أىل اإلسكا ،الميم، وسكون المروزي عمى قصر المنفصل -3
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق -4
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ِۚۦِ في  ابن إسحاق عمى الصمة ، واإلخفاء -5  ، وحده.َخِسيٍد َدرۡيِه
يَۡج في األصبياني عمى تسييل اليمزة  -6

َ
 .، وسكون الميم، وترك اإلخفاء، وحدهَرخ

 ۡس ًُ ۡٔ ُٞ ََِل َت ۡيَطَٰ َٕ ٱلؼه ا يُجِعح٠َه ٜه َِٝي  ِإَو ِ َٰٚ ٤ِۡم ٱٙظه َٔ ۡٙ َى ٱ َٜ َصىَٰ  ٖۡ َس ٱَّّلِ ًۡ   ڤَب

 .األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -1
 .صبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتحاأل -2

 ٤َن ُٔ ٛۡ َحخه ٚه٣ُ ًَ َصىَٰ َٙ ٖۡ ءن َوَلَِٰسٞ ذِ ِٞ ََشۡ ّٜ ٞۡ ِخَعاة٣ِِٛ  ِٜ ٤َن  ُٔ َٞ َحخه ِي ا لََعَ ٱَّله َٜ   ڥَو

 .إشباع المين الميموز، والتقميل، وحدهثم األزرق عمى توسط  -1
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعوالمين الميموز، والتقميلالعتقي عمى ترك المد في  -2
 .المروزياألصبياني عمى سكون الميم، والفتح، ومعو  -3
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.، والفتحالجمال عمى الصمة -4
 .ده، وح، والتقميلأبو عون عمى صمة الميم -5

 ِۚ ۡجَيا ُٛ ٱۡۡلَي٤ََٰةُ ٱدلُّ ۡت٣ُ صه ٍَ ٛۡ ًَِٙٗتا َول٤ٗ٣َۡا َو َُشواْ دِي٣ُ٠َ َٞ ٱَّته ِي  َوَذرِ ٱَّله

 .التقميل، ومعو أىل األزرق عمى التقميل -1
 ، ومعو األصبياني والمروزي.األزرق عمى الفتح -2
 .الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -3

 ن
َ
ِۡص ة١ِِۦٓ أ ّٖ  َيۡسلن َّله َوَذ

ِسۡل ُكه ًۡ ِ َوِلّ  َوََّل َػِّيى  ِإَون َت ِٜٞ ُدوِن ٱَّلله َعَتۡج َٙحَۡط ل٣ََا  َٖ ا  َٝ ِ ُطۢ ة ّۡ َ٘ َج حُۡبَع
  ٓ ٣َ٠ِٜۡا  يُۡؤَرۡش 

 .عمى اإلبدال، ومعو العتقيعمى اإلشباع في المنفصل، و األزرق  -1
 ، وحده.ل، واإلبداَيۡسلن َّله األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2
 ، وتحقيق اليمز، وحده.ابن إسحاق عمى الغنة -3
 ترك الغنة، ومعو الباقون. قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 .عمى توسط المنفصل، وحده المروزي -5
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  ْ َعُت٤ا َٖ ا  َٝ ِ بِۡع٤ُٚاْ ة
ُ
َٞ خ ِي َٕ ٱَّله ِ ه ْوَلى

ُ
 أ

 ، ومعو العتقي.إلشباع في المتصلاألزرق عمى ا -1
 المروزي. ي المتصل، ومعو الباقون عدافقصر فويق الاألصبياني عمى  -2
 ، وحده.المتصلالمروزي عمى توسط  -3

 ُصوَن ُّ ا ََك٤ُٟاْ يَۡس َٝ ِ ۢ ة ُٛ َِل
َ
ٞۡ َۡحِيمن وََيَشاٌب أ ِ ّٜ اب   ٛۡ َۡشَ   ڦل٣َُ

 .اني، ومعو العتقي واألصبياألزرق عمى النقل -1
 .المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -2
 .مة الميم، ومعو أىل الصمةالجمال عمى ص -3

٠ََٰا ٱ َس إِۡذ ٢ََسى ًۡ اة٠َِا َب َٔ ۡخ
َ
ى أ َٟا َوَُٟصدُّ لََعَ ٠َا َوََّل يَُضُّ ًُ َّ ا ََّل ي٠َ َٜ  ِ ِٜٞ ُدوِن ٱَّلله َٟۡسُي٤اْ 

َ
٘ۡ خ ِي ُٓ ٱَّله َٖ  ُ َّلله

ۥٓ إََِل  ۡؾَحَٰب  يَۡسُي١َُٟ٤
َ
ۥٓ أ ۡرِض َخرۡيَاَن ََلُ

َ
َيَِٰمُي ِف ٱأۡل   ٱل٣َُۡسى ٱۡۡت٠َِا  ٱۡظَخ٤َ٣ۡح١ُۡ ٱلؼه

 .زرق والعتقي والترقيق ىو المقدمفييا الوجيان لأل َخرۡيَانَ كممة  البيان:

واإلبدال  والنقل، ،والتقميل ،َخرۡيَانَ والترقيق في ، النقل، واإلشباع في المنفصل األزرق عمى -1
 .، ومعو العتقيٱل٣َُۡسى ٱۡۡت٠َِا  في 

 تفخيم الراء في " حيران " ، ومعو العتقي . األزرق عمى الوجو السابق لكن مع -2
 .والنقل، واإلبدال، وحده، األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل -3
 وحده.والفتح، ، المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل -4
 .المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح -5
 عراء.، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الز أبو عون عمى التقميل -6

  َٰ٤َ٢ُ ٱل٣َُۡسى ِ ٘ۡ إِنه ٢َُسى ٱَّلله ُٓ 

 .، والتقميل، ومعو العتقينقلاألزرق عمى ال -1
 ، ومعو األصبياني.النقل، والفتحعمى  األزرق -2
 .، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى ترك النقل، والفتح -3
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 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -4

 َٰلَِصّبِ ٱَٙۡع َٛ ِمۡصَٟا ِٙجُۡعِٚ
ُ
َِٝي َوأ  ڧَٚ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِۚ ٤هُ ُٔ ةَ َوٱته َٰ٤َٚ ٤اْ ٱلؿه ُٝ رِي
َ
ۡن أ
َ
 َوأ

 .الالم، ومعو العتقي تغميظاألزرق عمى النقل، وعمى  -1
 .، وحدهالتغميظ، وترك األصبياني عمى النقل -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 وَن ِٓي إََِل١ِۡ َُتَۡۡشُ   ڨَو٤َ٢ُ ٱَّله

شباع المنفصل، ،َو٤٢َُ عمى ضم الياء في األزرق  -1  .ومعو العتقي وا 
 ابن إسحاق وأبو الزعراء.عمى ضم الياء، وقصر المنفصل، ومعو  األصبياني -2
 وتوسط المنفصل، وحده.، المروزي عمى سكون الياء -3
 .اني والقاضي وابن فرح وابن سعدانومعو الحمو المروزي عمى قصر المنفصل،  -4

 َْ ِي َرَٚ ِۖ  َو٤َ٢ُ ٱَّله ِ ّْ ۡرَض ةِٱۡۡلَ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن  ٱلعه

 ، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني.َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء. -2
 المروزي عمى سكون الياء، ومعو الباقون. -3

 ِۚ٤ُن ُٗ ٤ُل ُزٞ َذيَ ُٔ  َوَي٤َۡم َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٓ ِۚ ُّْ  ٤َُۡلُ ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِ٤ر ُذ ِف ٱلؿُّ َّ ُٕ ي٤ََۡم ي٠ُ
ۡٚ ُٝ ۡ  َوََلُ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِ َهََٰسة ۡيِب َوٱلؼه ََ ۡٙ ُٛ ٱ ِ َٰٚ ََٰ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱۡۡلَترُِي ُٛ ِٗي   کَو٤َ٢ُ ٱۡۡلَ

شباع المنفصل، ومعو العتقَو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1 وابن  واألصبياني ي، وا 
 .إسحاق وأبو الزعراء

 .ومعو الباقونالمروزي عمى سكون الياء،  -2

 ًا َءال٣َِث ًٜ ۡؾ٠َا
َ
َتخهِزُش أ

َ
بِي١ِ َءاَزَر خ

َ
ُٛ أِل ٢َِٰي  ۞ِإَوۡذ َٓاَل إِةَۡر

شباع البدل األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل،  -1  ، وحده.َءال٣َِثً وا 
 األصبياني.و معو  عمى النقل، وقصر البدل، العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  تِين ُّٜ ٘ن  َٰ َٕ ِف َفَل َٕ َو٤ََۡٓم َٰ َرى
َ
ٓ أ   ڪإِّّنِ

َٕ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َٰ َرى
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 .أىل التقميل، ومعو األزرق عمى التقميل -1
 ، ومعو أىل الفتح.الفتحاألصبياني عمى  -2

 ُِٟص َٕ ِ ٠ِٓ٤َِي َوَكَذَٰل ُٝ ۡ َٞ ٱل ِٜ ٤َن  ُٗ ۡرِض َوَِلَ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ٤َت ٱلعه ُٗ َٛ َمَٚ ٢َِٰي   ګٓي إِةَۡر

 .األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، والنقل، ومعو العتقي -1
 .عمى قصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني  -2
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون -3
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 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4

  ٗتا َٖ ٤ۡ َٖ ُ٘ رََءا  ۡ ٞه َيَٚۡي١ِ ٱَله ا َج ٝه ََِٚ 

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو  و)تشق( في البدل، ،رََءااألزرق عمى التقميل في  -1
 .األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح -2

 ِۖ  َٓاَل َهََٰشا َرّّبِ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ُِّخب
ُ
َ٘ َٓاَل ََّلٓ أ َِ

َ
آ أ ٝه   ڬٱٓأۡلَِِِٚي  ََِٚ

 وحده.في البدل،  األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، واإلشباع -1
 .، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 .قصر المنفصل، النقل، وحده األصبياني عمى -3
 ، ومعو الباقون .المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل -4
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -5

 َص َٝ َٔ ۡٙ ا رََءا ٱ ٝه ََِٚ  ِۖ  ةَازِٗٗغ َٓاَل َهََٰشا َرّّبِ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٓاَِّٙي ٤ِۡم ٱلقه َٔ ۡٙ َٞ ٱ ِٜ ٞه  ُز٤َج
َ
ٛۡ َح٣ِۡسِّن َرّّبِ أَل

ٙه َ٘ َٓاَل َٙهِٞ  َِ
َ
آ أ ٝه   ڭََِٚ

شباع الالزم، ومعو العتقي -1  .األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
ٛۡ ، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ٙه ومعو ابن  وفويق القصر في الالزم، ،َٙهِٞ 

 إسحاق.
 .منفصل، وترك الغنة، وتوسط الالزم، وحدهالمروزي عمى قصر ال -3
 الحمواني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. -4
 .وتوسط الالزم، وحده، المروزي عمى توسط المنفصل -5
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 َٗث َٓاَل َهَٰش ٍَ َط ةَازِ ۡٝ ا رََءا ٱلؼه ٝه ۡزََبُ  ََِٚ
َ
 ا َرّّبِ َهََٰشآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3

 ا تُۡۡشُِك٤َن ٝه ٤ِۡم إِّّنِ ةَصِٓيء  ّمِ َٔ َٰ ََِٚۡج َٓاَل َي
َ
آ أ ٝه   ڮََِٚ

 .، ومعو العتقيالمنفصل والمتصلاألزرق عمى اإلشباع في  -1
األصبياني عمى القصر في المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2

 .المروزي
 .فصل، والتوسط في المتصل، وحدهالمروزي عمى القصر في المن -3
 .المروزي عمى التوسط في المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده -4

 ِ ٣ُۡج وَۡجِِهَ لَِّله ا  إِّّنِ وَجه ّٗ ۡرَض َخ٠ِي
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن  ي َذَمَص ٱلعه

 ، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل -1
 .قل، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك الن -2

 ۡۡشِكَِي ُٝ ۡ َٞ ٱل ِٜ َٟا۠ 
َ
آ خ َٜ   گَو

 .، ومعو العتقياألزرق عمى اإلشباع في المنفصل -1
 .خمف عن المروزياألصبياني عمى القصر في المنفصل، ومعو الباقون ب -2
 .زي عمى التوسط في المنفصل، وحدهالمرو  -3

 ِۚۥ ١ُ ُٜ ١ُۥ ٤َۡٓ  وََخآجه

 .في الالزم، ومعو العتقي األزرق عمى اإلشباع -1
 .لالزم، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في ا -2
 ، وحده.في الالزم المروزي عمى التوسط -3
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 ٤ّّٓنِ َٓاَل جُّ حَُحى
َ
ِ خ ِٞ   ِف ٱَّلله َٰ  َوَٓۡس ٢ََسى

٤ِّٓن قرأ اإلمام نافع بتخفيف النون في  البيان: جُّ حَُحى
َ
إثبات الياء وصالا اعيل بوقرأ اإلمام إسم .خ

ِٞ  في  َٰ  .٢ََسى

 .ومعو العتقي، والتقميل، زرق عمى اإلشباع في المد الالزماأل -1
 عدا المروزي. حأىل الفتومعو والفتح، ، ي عمى فويق القصر في المد الالزماألصبيان -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 .والفتح، وحده ،الالزمالمروي عمى توسط  -4

 ِۚ ا ن يََؼآَء َرّّبِ َػۡيـٔٗ
َ
ٓ أ ا تُۡۡشُِك٤َن ة١ِِۦٓ إَِّله َٜ َراُف 

َ
 َوََّلٓ أ

شباع المتصل -1 وبالتوسط ثم اإلشباع في المين الميموز، ، األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 .وحده

 .وترك المد في المين الميموز، وحده ،صلالعتقي عمى إشباع المنفصل والمت -2
 .لمتصل، ومعو الباقون عدا المروزي، وفويق القصر في ااألصبياني عمى  قصر المنفصل -3
 .عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده المروزي -4
 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل -5

 ٍء ِۚ  وَِظَى َرّّبِ ُكه ََشۡ ا ًٝ ۡٚ  ِي

 ، وحده.المين الميموزاألزرق عمى التوسط ثم اإلشباع في  -1
 .المين الميموز، ومعو الباقونالعتقي عمى ترك المد في  -2

 ُصوَن ٖه ََِل َتَخَش
َ
  ڰأ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َ ا ل َٜ  ِ ۡكُخٛ ةِٱَّلله ۡۡشَ
َ
ٛۡ أ ٟهُس

َ
ٛۡ َوََّل ََّتَا٤َُِن خ ۡكُخ ۡۡشَ

َ
آ أ َٜ َراُف 

َ
َُ أ ِۚ َوَكۡي َٚۡط٠َٰٗا ٛۡ ُظ ِۡل ة١ِِۦ َيَٚۡيُس  ٛۡ ُحَنّ

شباع الصمة، ومعو العتقي األزرق عمى -1  .إشباع المنفصل، وا 
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 .األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، ومعو أبو عون -2
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -4
 .وحدهوسكون الميم، ، ط المنفصلالمروزي عمى توس -5

 ِِۖٞ ٜۡ
َ
ُّْ ةِٱأۡل َخ

َ
ۡيِ أ َٔ صِي َّ

يُّ ٱٙۡ
َ
 َِأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل -1
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -2

  ٤َن ُٝ َٚ ًۡ ٛۡ َت ٠ُخ ُٖ   ڱإِن 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.عالحمواني عمى صمة ميم الجم -2

 ٣َۡخُسوَن ُٞ َو٢ُٛ مُّ ٜۡ
َ
ُٛ ٱأۡل َٕ ل٣َُ ِ ْوَلىه

ُ
ٍٚۡم أ ٚۡبُِع٤ٓاْ إِيَم٣ُ٠ََٰٛ ةُِو ٛۡ يَ َ ٤٠ُاْ َول َٜ َٞ َءا ِي  ڲٱَّله

شباع المنفصل، والنقل، واإلشباع في المتصل، ومعو  -1 األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

 .صر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحدهوقاألصبياني عمى النقل،  -2
 .، وتوسط المتصل، وحدهترك النقلقصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
َو٢ُٛ ، وصمة الميم في ر في المتصلفويق القصو  قصر المنفصل، أبو عون عمى -4

٣َۡخُسونَ   .، وحدهمُّ
 .ابن سعدان وأبو الزعراءالقاضي عمى سكون الميم، ومعو  -5
 ، ومعو أىل الصمة.لميمالجمال عمى صمة ا -6
 وحده.وتوسط المتصل، وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

  ِِ١ِٜۚۦ ٤َۡٓ َٰ
َٛ لََعَ ُخ٠َآ َءاَتۡيَن٣ََٰآ إِةَۡر٢َِٰي َٕ ُخجه ۡٚ ِ  َوح

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.اإلشباع في المنفصل، و)تشق( في البدلاألزرق عمى  -1
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 .و الباقون بخمف عن المروزي، ومعاألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  هَؼآُء  َدَرَجَٰجن َٟۡصَذُى ٞ ن  ٜه

هَؼآُء  ، ولو وصالا في َدَرَجَِٰج في قرأ اإلمام نافع بحذف التنوين  البيان: وىو  اإلبدال واواا إِنه  ن
 المقروء بو.

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى اإلشباع في المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

  ٛ ٌٛ َيِٚي ِٗي َٕ َخ   ڳإِنه َربه

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِۚ٤َب ُٔ ًۡ َْ َوَي ۥٓ إِۡظَحَٰ  َوَو٢َۡت٠َا ََلُ

 .األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي -1
 .بخمف عن المروزيلمنفصل، ومعو الباقون األصبياني عمى قصر ا -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ِۚ  ّلُُكً ٢ََسۡح٠َا

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ُ٘ ِٜٞ َرۡت  َو٤ًُٟخا ٢ََسۡح٠َا 

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 َِۚوُم٤ََسَٰ َوَهَُٰصوَن َُ ي٤َُّب َوُي٤ُظ
َ
َٞ َوخ ِٜٞ ُذّرِيهخ١ِِۦ َداوُۥَد وَُظَٚۡيَمَٰ  َو

 ، ومعو أىل التقميل.َوُم٤ََسَٰ زرق عمى التقميل في األ -1
 .، ومعو أىل الفتحَوُم٤ََسَٰ األزرق عمى الفتح في  -2

 ۡدِعجَِي ُٝ ۡ َٕ جَنۡضِي ٱل ِ   ڴَوَكَذَٰل

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َويَۡدََيَٰ وَِيحََسَٰ ِإَوَۡلَاَس  َوَزَكصِيها 

.بيمزة  َوَزَكر ي اءَۡقرأ اإلمام نافع  :البيان  مفتوحة وصالا

 العتقي. ، ومعواألزرق عمى إشباع المتصل، والتقميل -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -3
 .وأىل التقميل أبو عون عمى التقميل، -4
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -5

 َِِدي َٰٚ َٞ ٱٙصه ِ ّٜ   ڵ ُكّ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚ ٙۡحََعَى َوُي٤نَُط َول٤ُٗلا َ٘ َوٱ ِي  ِإَوۡظَمًَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِٝي َ َٙۡعَٰٚ ٠َۡٚا لََعَ ٱ  َِقه
  ڶَولُُكّٗ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[45] 
 

 

  ۡٛ ٣ِِ َٰٟ ٛۡ ِإَوۡرَن َٰخ٣ِِ ٛۡ َوُذّرِيه ٞۡ َءاةَآن٣ِِ ِٜ  َو

اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و ، األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل -1
 .البدل

 .األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده -3
 .وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة، الجمال عمى صمة الميم -4
 .قونبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو الباأ -5

  ۡعخَِٔيمن ُّٜ ٛۡ إََِلَٰ ِؾَرَٰطن  ٛۡ َو٢ََسيَۡن٣َُٰ  ڷَوٱۡجَخبَۡيَن٣َُٰ

 .األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 .المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الجمال -4

  َح ِ َٕ ٢َُسى ٱَّلله ِ َٰل ِۚۦِ َذ ٞۡ ِيَتادِه ِٜ ٞ يََؼآُء  َٜ  ٣ِۡسي ة١ِِۦ 

 .األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي -1
 .ومعو الباقون عدا المروزي األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ٤َُٚن َٝ ًۡ ا ََك٤ُٟاْ َح ٜه ُك٤اْ َۡلَتَِك َخ٣ُ٠ۡٛ  ۡۡشَ
َ
  ڸَول٤َۡ أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.نقللاألزرق عمى ا -1
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َٛ َِٗتََٰب َوٱۡۡلُۡس ۡٙ ُٛ ٱ َٞ َءاَتۡيَن٣َُٰ ِي َٕ ٱَّله ِ ه ْوَلى
ُ
ِۚ أ  َوٱنلُُّت٤هةَ

ِۚ وَ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:  .ٱنلُُّت٤َءةَ

 .األزرق عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل -1
 .، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ْٙهحُۡع٤ا ا  ٜٗ ٠َۡا ة٣َِا ٤َۡٓ ۡس َوَّكه َٔ ُؤََّلٓءِ َذ ۡص ة٣َِا َهى ُّ َٞ َِإِن يَۡس ِصِي َّٰ  ڹة٣َِا ةَِك

 .، والتقميل، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل -1
ْ ، والغنة في األصبياني عمى القصر في المنفصل، وفويق القصر في المتصل -2 ٙهۡحُع٤ا ا  ٜٗ ٤َۡٓ ،

 .بن إسحاقومعو اوالفتح، 
 .الحمواني بترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي -3
 لمنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -4
 .ي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروز  -5

   ُ َٞ ٢ََسى ٱَّلله ِي َٕ ٱَّله ِ ه ْوَلى
ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 َٰ ُٛ ٱۡرَخِسهۡ  َِت٣َُِسى ٣ُ 

 .ومعو أىل التقميلاألزرق عمى التقميل،  -1
 .ومعو أىل الفتح األزرق عمى الفتح، -2

  ۡجًصا
َ
ٛۡ َيَٚۡي١ِ أ ۡظـَُُٔٚس

َ
ٓ أ  ُٓ٘ َّله

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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عون والقاضي أبو األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو و  -2
 الزعراء. وأبو

 .، وحدهَيَٚۡي١ِ في ابن سعدان عمى السكون والقصر، وعمى صمة  -3
 ومعو أىل الصمة. وترك صمة الياء، الجمال عمى صمة الميم، -4
 .وسكون الميم، وحده، المروزي عمى توسط المنفصل -5

 َِٝي َ َٚۡعَٰٚ ِ َصىَٰ ل ٖۡ   ںإِۡن ٤َ٢ُ إَِّله ذِ

 .األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -1
 ، ومعو أىل الفتح.صبياني عمى الفتحاأل -2

  ءن ِٞ ََشۡ ّٜ َٰ بََۡشن  ُ لََعَ َٟضَل ٱَّلله
َ
آ أ َٜ ْه َٓۡسرِهِۦٓ إِۡذ َٓال٤ُاْ  َ َخ ا ََٓسُرواْ ٱَّلله َٜ  َو

 .في المين الميموز، وحدهاألزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع  -1
 .ز، وحدهالعتقي عمى إشباع المنفصل، وترك المد في المين الميمو  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِِۖي َجآَء ة١ِِۦ ُم٤ََسَٰ ٤ُٟٗرا و٢َُٗسى ٠ِّٚٙهاِس َِٗتََٰب ٱَّله ۡٙ َٟضَل ٱ
َ
ٞۡ أ َٜ  ۡ٘ ُٓ 

شباع المتصل، والتقميل، األزرق عمى النقل -1  ومعو العتقي.، وا 
 .تح، وحدهالفاألزرق عمى  -2
، َو٢ُٗسى ٠ِّٚٙهاِسِۖ الغنة في  وفويق القصر في المتصل، والفتح، األصبياني عمى النقل، -3

 .وحده
 وتوسط المتصل، وحده.، والفتح، ترك النقلالمروزي عمى  -4
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن فرح -5
 .ه، وحد، الغنةابن إسحاق عمى الفتح -6
 .ميل، ومعو القاضين عمى التقأبو عو  -7
 ، ومعو أبو الزعراء.ُم٤ََسَٰ ، َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -8
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  ررِٗيا َٖ ٤َن  ُّ ١َُٟ٤ُٚۥ ََٓصاِلحَط ُتۡتُسوَج٣َا َوَُّتۡ ًَ  ََتۡ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى ترقيق الراء -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ٓ٤ ُٝ َٚ ًۡ ٛۡ َت َ ا ل ٜه ُخٛ  ۡٝ ِ ّٚ ٛۡ  وَُي ٛۡ َوََّلٓ َءاةَآؤُُز ُٟخ
َ
 اْ أ

 وحده. واإلشباع في البدل، ،والمتصل األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .، وما سبق، وحدهلعتقي عمى قصر البدلا -2
، ومعو أىل ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميماألصبياني عمى قصر المنفصل -3

 .اإلسكان عدا المروزي
 ، وحده.لمتصل، وتوسط االمروزي عمى قصر المنفصل -4
 .، وحده، وتوسط المتصلالمروزي عمى توسط المنفصل -5
 .الجمال عمى الصمة، وقصر المنفصل، وفي القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة -6
اأبو عون بالصمة في  -7 ٜه ُخٛ  ۡٝ ِ ّٚ  .، وحدهوَُي

  ُ ِ٘ ٱَّلله ُٓ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُت٤َن ًَ ۡٚ ٛۡ يَ ٛۡ ِف َر٤ِۡف٣ِ ٛه َذر٢ُۡ   ڻُث

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ُت٤نَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ًَ ۡٚ ٛۡ يَ  .، وحدهَر٤ِۡف٣ِ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََخ٤ۡل٣َ ۡٞ َٜ َصىَٰ َو ُٔ مه ٱٙۡ
ُ
ِي َبۡيَ يََسي١ِۡ َوِِل٠ُِشَر أ ُق ٱَّله َؿّسِ ُّٜ َتاَرك   ُٜ َٙۡن١َُٰ  َٟض

َ
ِۚ َوَهََٰشا َِٖتٌَٰب أ  ا

 .األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، والتقميل، ومعو العتقي -1
 وحده.والفتح، وتفخيم الراء، األصبياني عمى النقل،  -2
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 .المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح -3
 .، ومعو أىل التقميلأبو عون عمى التقميل -4

  ٤٠َُِٜن ةِٱٓأۡلِرَصةِ يُۡؤ٤ُ٠َِٜن ة١ِِۦ َٞ يُۡؤ ِي
 َوٱَّله

، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر األزرق عمى اإلبدال -1
 البدل.

 وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون -3

 َُيَاُِِو٤َن ۡٛ َٰ َؾَلح٣ِِ ٛۡ لََعَ   ڼَو٢ُ

 .ومعو العتقي األزرق عمى تغميظ الالم، -1
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األصبياني عمى ترقيق الالم،  -2
ٛۡ َُيَاُِِو٤نَ الميم في  أبو عون عمى صمة  -3  .، وحدهَؾَلح٣ِِ
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -4

 َوِِحَ إََِله و
ُ
ۡو َٓاَل أ

َ
ِشةًا أ َٖ  ِ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِٞ ٱۡذََتَ ٝه ُٛ مِ

ۡهَٚ
َ
ٞۡ أ َٜ آ َو َٜ  َ٘ ِٜۡر ٟضُِل 

ُ
ٞ َٓاَل َظأ َٜ ء  َو ٛۡ ي٤َُح إََِل١ِۡ ََشۡ َ ل

  ُ َٟضَل ٱَّلله
َ
 أ

المين وتوسط ثم إشباع  و)تشق( في البدل، ،، وتغميظ الالم، والتقميلاألزرق عمى النقل -1
شباع المنفصل، وحده.الميموز  ، وا 

 .ميموز، وحدهالمين اللكن بترك التغميظ في الالم وبترك المد و  ،العتقي عمى ما سبق -2
 .والفتح، وقصر المنفصل، وحده األصبياني عمى النقل، -3
 وتوسط المنفصل، وحده. والفتح، المروزي عمى ترك النقل، -4
 .المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح -5
 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -6

 َٝ ۡ َرَِٰت ٱل َٝ ٤َن ِف َد ُٝ ِ َٰٚ ُٛ  َول٤َۡ حََصىى إِذِ ٱٙظه َعُس ُّ ٟ
َ
ۡرصُِج٤ٓاْ أ

َ
ٛۡ أ يِۡسي٣ِ

َ
ُث ةَاِظُم٤ٓاْ خ َٗ ِ َلىه َٝ

ۡ  ٤ِۡت َوٱل
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شباع الصمة، -1 شباع المتصل، وا  شباع المنفصل، وا   ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، وا 
ومعو ، ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمةاألصبياني عمى الفتح -2

 .أىل الصمة
 لمنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر ا -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 .وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، وحدهأبو عون عمى التقميل،  -5
 .عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء القاضي -6

ا َٝ ِ وَن  ٱَۡل٤ََۡم َُتَۡضۡوَن َيَشاَب ٱل٤٣ُِۡن ة َِبُ ۡٗ ٞۡ َءاَيَٰخ١ِِۦ تَۡعخَ ٛۡ َخ ِ َوُك٠ُخ ّْ ِ َدرۡيَ ٱۡۡلَ  ٱَّلله
٤ل٤َُن لََعَ ُٔ ٛۡ َت ٠ُخ   ڽُٖ

 األزرق عمى ترقيق الراء، والنقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 .فخيم الراء، والنقل، وحدهاألصبياني عمى ت -2
 أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو  -3
 .ى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمةالجمال عم -4

  ۡٛ ٛۡ َوَرآَء ُه٤٣ُرُِك َٙۡنَُٰس ا َر٤ه ٜه ةن َوحََصۡكُخٛ  َل َمصه وه
َ
ٛۡ أ َنَُٰس ۡٔ ا َرَٚ َٝ َٖ ََٰدىَٰ  ٤َٟا َُِر ُٝ ۡس ِجۡئُخ َٔ  َوَٙ

شباع المتصل، ومعو العتقي. عمىو  عمى التقميل، األزرق -1  إشباع الصمة، وا 
َل ى التقميل، والصمة في أبو عون عم -2 وه

َ
ٛۡ أ َنَُٰس ۡٔ ا، َرَٚ ٜه ، وفويق القصر في َوحََصۡكُخٛ 

 .المتصل، وحده
صل، ومعو ابن سعدان وأبو القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وفويق القصر في المت -3

 .الزعراء
شباع المتصل، -4  وحده. األزرق عمى الفتح، وعمى إشباع الصمة، وا 
 وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى الفتح،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6
 المتصل، وحده. وتوسطالمروزي عمى سكون الميم،  -7
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 ِْۚ ىُؤا ٛۡ ُۡشََك ٛۡ ذِيُس ٣ُ جه
َ
ٛۡ خ ُخ ۡٝ َٞ زََخ ِي ُٛ ٱَّله آَءُز ًَ َّ ٛۡ ُػ ُس ًَ َٜ ا ََٟصىَٰ  َٜ  َو

شباع المتصل والصمة، ومعو العتقي. عمىاألزرق  -1  التقميل، وا 
ٛۡ أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -2 ٣ُ جه

َ
ٛۡ خ ُخ ۡٝ  .وفويق القصر في المتصل، وحده ،زََخ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، وحده. -4
 .وسكون الميم، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى الفتح،  -5
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -6

 ٤َن ُٝ ٛۡ حَضُۡخ ٠ُخ ُٖ ا  ٜه ٘ه َي٠ُسٛ  ٛۡ َوَف َى ةَۡح٠َُس مه َٔ س ته َٔ   ھَٙ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
٤نَ  موضعي أبو عون عمى الصمة في -2 ُٝ ٛۡ حَضُۡخ ٠ُخ ُٖ ا  ٜه  ، وحده.َي٠ُسٛ 
 الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. الجمال عمى -3

  َٰٱۡۡلَّبِ َوٱنله٤َى ُْ َ َِاِٙ  ۞إِنه ٱَّلله

 .، ومعو أىل التقميلالتقميل األزرق عمى -1
 .األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح -2

 ِّي َٝ
ۡ ّيِِج َوُُمۡصُِج ٱل َٝ ۡ َٞ ٱل ِٜ صُِج ٱََٙۡحه 

ِۚ ُُيۡ ََحِّ
َٞ ٱٙۡ ِٜ  ِج 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُ ُٛ ٱَّلله ُِس َٰٙ  َذ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٤َن ُٗ َٰ حُۡؤَِ ّنه
َ
 ڿَِد

 .األزرق عمى التقميل، واإلبدال، ومعو العتقي -1
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 .سعدان وأبو الزعراءأبو عون عمى التقميل، والتحقيق، ومعو القاضي وابن  -2
 صبياني.األزرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األ -3
 .الفتح، والتحقيق، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى  -4

  ٱۡۡلِۡؾَتاِح ُْ َ٘ َِاِٙ ۡ َ٘ ٱَله ًَ ِۚ وََج َص ُخۡعَتاٗجا َٝ َٔ َط َوٱٙۡ ۡٝ ٠ٗا َوٱلؼه َٗ  َظ

ِ٘ وَجَ نافع اإلمام قرأ  البيان: ۡ ُ٘ ٱَله  .اي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .لباقونوزي عمى ترك النقل، ومعو االمر  -2

 ِٛ ِٚي ًَ ۡٙ ًَضِيضِ ٱ
ۡٙ ِسيُص ٱ ۡٔ َٕ َت ِ َٰل   ۀَذ

 ، ومعو العتقي.الراء األزرق عمى ترقيق -1
 .ي عمى تفخيم الراء، ومعو الباقوناألصبيان -2

  َِوٱۡۡلَۡدص ِ ُٛ ٱنلُُّج٤َم ِِل٣ََۡخُسواْ ة٣َِا ِف ُهَُٚمَِٰج ٱََٙۡبّ َ٘ َُٙس ًَ ِي َج  َو٤َ٢ُ ٱَّله

 .العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ، ومعو٤٢َُ وَ عمى ضم الياء في  األزرق -1
 ، ومعو الباقون.٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ٤َن ُٝ َٚ ًۡ ٤ۡمن َح َٔ ٠َۡٚا ٱٓأۡلَيَِٰج ِٙ   ہَٓۡس َِؿه

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدل، ومعو البدلو)تشق( في  األزرق عمى النقل، -1
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -2

   ّص  َوُمۡعَخ٤َۡدع َٔ ۡعخَ ُٝ طن َوَِٰخَسةن َذ ّۡ ِٞ جه ّٜ ُزٛ 
َ
نَؼأ
َ
ِٓي أ  َو٤َ٢ُ ٱَّله

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي. ،َو٤٢َُ ضم الياء في  األزرق عمى -1
 .أبو الزعراءقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو و  ضم الياء، األصبياني عمى -2
 الميم، وحده.ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة  -3
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 المروزي عمى سكون الياء، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان. -5
 .ابن فرحالحمواني عمى الصمة، ومعو  -6

 ٤٣َُن َٔ ّۡ ٤ۡمن َح َٔ ٠َۡٚا ٱٓأۡلَيَِٰج ِٙ   ۂَٓۡس َِؿه

 األصبياني عمى قصر البدل.، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي و األزرق عمى النقل -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۡص
ا ُّنُّ ١ُ٠ِٜۡ َرِضٗ ۡرصَۡج٠َا 

َ
ءن َِأ ِ ََشۡ

ۡرصَۡج٠َا ة١ِِۦ َجَتاَت ُكّ
َ
اٗٓء َِأ َٜ آءِ  َٝ َٞ ٱلعه َٟضَل ِٜ

َ
ِٓي أ ا َو٤َ٢ُ ٱَّله ١ُ٠ِٜۡ َخّتٗ ُج 

٣ًَِۡٚا ٤٠َِۡٓ  ِٜٞ َل  ِ٘ َٞ ٱنلهۡز ِٜ ََتَاِٖٗتا َو اَن ُمۡؼتَت٣ِٗا وََدرۡيَ ُّٜ ٜه ۡيُخ٤َن َوٱلصُّ ۡخ٠َابن َوٱلضه
َ
ٞۡ أ ِ ّٜ َٰجن   ان  َداجَِيث  وََجنه

تََشَٰت١ٍِ   ُٜ 

شباع المتصل، وتوسط ثم إشباع  ،َو٤٢َُ ضم الياء في  األزرق عمى -1 في إشباع المنفصل، وا 
 ، وحده.المين الميموز، والنقل، وترقيق الراء

 لمين الميموز، وما سبق لألزرق، وحده.العتقي عمى ترك المد في ا  -2
وتفخيم  قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل،و  ضم الياء، األصبياني عمى -3

 وحده. الراء،
 ، ترك النقل، ومعو أبو الزعراء.ابن إسحاق عمى ضم الياء -4
 ، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده.٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -5
 .قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده، و كون الياءالمروزي عمى س -6
وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  ،الحمواني عمى سكون الياء -7

 القاضي وابن سعدان وابن فرح.

 َِۚٓص َوي١ًِ٠َِۡۦ َٝ ۡث
َ
صِهِۦٓ إَِذآ خ َٝ  ٱُٟوُصٓواْ إََِلَٰ َث

 .عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -5
 .معو الباقون بخمف عن المروزيمى قصر المنفصل، و األصبياني ع -6
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 .، وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل -7

 ٤٠َُِٜن ٤ۡمن يُۡؤ َٔ ِ ّٙ ٛۡ ٓأَلَيَٰجن  ُِس َٰٙ  ۃإِنه ِف َذ

 .بدال، ومعو العتقي عمى قصر البدلاألزرق عمى )تشق( في البدل، واإل -1
 .وأبو الزعراء يق اليمز، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدانالمروزي عمى تحق -2
٤ۡمن األصبياني عمى الغنة في  -3 َٔ ِ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَلَيَٰجن ّٙ
 .ومعو ابن فرح وترك الغنة، وتحقيق اليمز، ،الميم صمةالجمال عمى  -4
 ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحده. -5

   ۡٛ ٣ُ َٔ ٞه وََرَٚ ََكَٓء ٱَّۡلِ ِ ُۡشَ ٤ُٚاْ َّلِله ًَ   وََج

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .باقون عدا المروزيالمتصل، ومعو ال القصر في األصبياني عمى فويق -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ْٚۡمن  وََرَص٤ُٓا رۡيِ ِي ََ ِ  ََلُۥ ةَجَِي َوَبَنَٰجِۭ ة

ق واقرأ اإلمام نافع  البيان:  بتشديد الراء. وََخر 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰ٤َن ُظۡتَح١ُ٠ََٰۥ َوحََعَََٰل ُّ ا يَِؿ ٝه   ۄ َخ

 ، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل -1
 ، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح -2

 ِۖۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن  ةَِسيُى ٱلعه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -2
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  ُحَس ۡٛ َ َٰ يَُس٤ُن ََلُۥ َودَل  َول ّنه
َ
ُۥ َصَِٰدتَث   خ  ٞ َله

 ، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو أىل الفتح األزرق عمى الفتح -2
ُۥعمى الفتح، والغنة في  األصبياني -3  ، ومعو ابن إسحاق.حَُسٞ َله

 ِۖءن َْ ُكه ََشۡ  وََرَٚ

 ، وحده.المين الميموزاألزرق عمى توسط ثم إشباع  -1
 .ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقونلعتقي عمى ا -2

  ٛ ٍء َيِٚي ِ ََشۡ
ّ٘   ١٠١َو٤َ٢ُ ةُِس

 .المين الميموز، وحدهتوسط ثم إشباع و  ،َو٤٢َُ ضم الياء في  األزرق عمى -1
األصبياني وابن إسحاق وأبو ، ومعو وترك المد في المين الميموز ضم الياء، العتقي عمى -2

 .الزعراء
 سكون الياء، ومعو الباقون. ىالمروزي عم -3

  ۡٛ ُ َربُُّس ُٛ ٱَّلله ُِس َٰٙ  َذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ١ََٰ إَِّله ٤َ٢ُ  ََّلٓ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .ي عمى توسط المنفصل، وحدهالمروز  -3

 ءن ِ ََشۡ
ُْ ُكّ ِ ِۚ  َخَٰٚ  َِٱۡختُُسوهُ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
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 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

  ٘ ءن َوكِي ِ ََشۡ
َٰ ُكّ  ١٠٢َو٤َ٢ُ لََعَ

 ، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو  العتقي عمى ضم الياء، وترك المد -2

 الزعراء.
 المروزي عمى سكون الياء، ومعو الباقون. -3

   ةَۡصََٰص
َ
ةَۡصَُٰص َو٤َ٢ُ يُۡسرُِك ٱأۡل

َ
 َّله حُۡسرُِك١ُ ٱأۡل

 .واألصبياني ومعو العتقي، َو٤٢َُ في ، وضم الياء األزرق عمى النقل -1
اني والقاضي وابن سعدان ومعو الحمو  وترك النقل، ،٤َ َو٢ْ الياء في  المروزي عمى سكون -2

 .وابن فرح
 .، ومعو أبو الزعراءَو٤٢َُ عمى ضم الياء في  ابن إسحاق -3

 ٱۡۡلَترُِي ُُ ٚهِمي   ١٠٣َو٤َ٢ُ ٱل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َو٤٢َُ في األزرق عمى ضم الياء  -1
 ، ومعو الحمواني والقاضي وابن سعدان وابن فرح.٤َ َو٢ۡ  فيالمروزي عمى سكون الياء  -2

  ۡٛ ّبُِس  َٓۡس َجآَءُزٛ ةََؿآنُِص ِٜٞ ره

 .اء، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق الر  -1
ٛۡ  والغنة في وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2 ّبُِس  .، وحدهِٜٞ ره
 .ة، وسكون الميم، ومعو القاضيالغنأبو عون عمى ترك  -3
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -4
 .جمال عمى الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةال -5
 .، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءَجآَءُزٛفي ابن سعدان عمى التقميل  -6



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[57] 
 

 

  ِع١ِۦ ّۡ ةَۡۡصَ ٠ََِِٚ
َ
ٞۡ خ َٝ  َذ

 اني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبي -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِۚ َٚۡي٣َا ًَ ٞۡ َيِّمَ َذ َٜ  َو

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َٟا۠ َيَٚۡيُسٛ ِِبَِّينن
َ
آ خ َٜ  ١٠٤َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .معو أىل اإلسكان بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، و  -2
 ى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الحمواني عم -3
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده -4

  ٤َن ُٝ َٚ ًۡ ٤ۡمن َح َٔ ٤ل٤ُاْ َدرَۡظَج َونِلُبَّي١ُ٠َِۥ ِٙ ُٔ َٕ َُٟۡصُِّف ٱٓأۡلَيَِٰج َوَِلَ ِ   ١٠٥َوَكَذَٰل

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.النقل، واألزرق عمى  -1
 .الباقون لمروزي عمى ترك النقل، ومعوا -2

  َٕ ِ ّب ِٜٞ ره  َٕ وِِحَ إََِلۡ
ُ
آ أ َٜ  ٱحهتِۡى 

 .عمى قصر البدل و)تشق( في البدل، ومعو العتقي األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
َٕ  لغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، وا -2 ِ ّب  .، وحدهِٜٞ ره
 الباقون.، وترك الغنة، ومعو المنفصل قصرالمروزي عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ١ََٰ إَِّله ٤َ٢ُ  ََّلٓ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -5
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي -6
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -7

 ۡۡشِكَِي ُٝ ۡ ِٞ ٱل ۡيصِۡض َي
َ
  ١٠٦َوأ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َو  ْ ُك٤ا ۡۡشَ
َ
آ أ َٜ  ُ  ل٤َۡ َػآَء ٱَّلله

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
ومعو الحمواني والقاضي وابن  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، -2

 إسحاق وابن فرح.
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 ، وحده.المنفصل ي عمى توسط المتصل، وقصرالمروز  -4
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أبو َػآءَ ابن سعدان عمى تقميل  -5

 .الزعراء

   َخِّيٗوا ۡٛ َٕ َيَٚۡي٣ِ َٚۡنَٰ ًَ ا َج َٜ  َو

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٘ن َٟج َيَٚۡي٣ِٛ ة٤َِكِي
َ
آ أ َٜ   ١٠٧ َو

  .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
معو أىل اإلسكان بخمف عن األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، و  -2

 .المروزي
 .مواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمةالح -3
 .وحده وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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 ِ َٞ يَۡسُي٤َن ِٜٞ ُدوِن ٱَّلله ِي ٚۡمن  َوََّل تَُعت٤ُّاْ ٱَّله رۡيِ ِي ََ ِ َ َيۡسَوۢا ة   َِحَُعت٤ُّاْ ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ٤َُٚن َٝ ًۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ ٛۡ َذُيجَّتِئ٣ُُٛ ة ٣ُ ًُ صِۡج ٜه ٛه إََِلَٰ َرّب٣ِِٛ  ٛۡ ُث ٣َُٚ َٝ ٍث َخ ٜه
ُ
ِ أ
َٕ َزيه٠ها ُِٙكّ ِ َذَٰل َٖ١٠٨  

 ، ومعو أىل اإلسكان.الميماألزرق عمى سكون  -1
ٛۡ الصمة في مى أبو عون ع -2 ٣ُ ًُ صِۡج ٜه  .، وحدهَرّب٣ِِٛ 
 .عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة الجمال -3

 ِۚ ُُِٜنه ة٣َِا ُۡؤ ٛۡ َءايَث  َله ٛۡ َٙهِٞ َجآَءۡت٣ُ يَۡم٣ِِ٠َٰ
َ
ِ َج٣َۡس خ ٤اْ ةِٱَّلله ُٝ َٓۡع

َ
 َوأ

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، واإلبدال -1 عمى  ، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع المتصل، وا 
 .قصر البدل

ُۡؤُُِٜنه األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، والغنة في  -2 ، َءايَث  َله
 .واإلبدال، وحده

ٛۡ َءايَث  أبو عون عمى الصمة في  -3  ، وحده.، وترك الغنة، وتحقيق اليمزَجآَءۡت٣ُ
 وحده. وسكون الميم المروزي عمى توسط المتصل، -4
 .وحده وفويق القصر في المتصل، ،ميالقاضي عمى سكون الم -5
ٛۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6  ، ومعو أبو الزعراء.، وسكون ميم الجمعَجآَءۡت٣ُ
 .ومعو ابن فرح والفتح، الجمال عمى الصمة، -7
 .، وحدهوالغنةابن إسحاق عمى الصمة،  -8

  ِ ا ٱٓأۡلَيَُٰج ِي٠َس ٱَّلله َٝ ٘ۡ إِجه ُٓ 

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدلمعو بدل، و األزرق عمى النقل، و)تشق( في ال -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ٤٠َُِٜن ٣َآ إِذَا َجآَءۡت ََّل يُۡؤ جه
َ
ٛۡ خ ا يُۡؼًِصُُز َٜ  ١٠٩َو

شباع الصمة ترقيق الراء، األزرق عمى -1 شباع المنفصلوا  والمتصل، واإلبدال، ومعو  ، وا 
 .العتقي

ر في المتصل، قصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصو  ء،تفخيم الرا األصبياني عمى -2
 .واإلبدال، وحده

 .عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمةالحمواني  -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 .قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى  -5
 وفويق القصر المتصل، وحده. القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، -6
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -7

  ًۡ ٛۡ َح َي٣ِِ٠َٰ َۡ ٛۡ ِف ُل ةن َوََٟشر٢ُُ َل َمصه وه
َ
٤٠ُِٜاْ ة١ِِۦٓ أ ٛۡ يُۡؤ َ ا ل َٝ َٖ  ۡٛ ةَۡصََٰص٢ُ

َ
ٛۡ َوخ ِۡـَِٔسَت٣ُ

َ
ُِّٚب أ َٔ ٤٣َُن َوُج َٝ١٠٪  

شباع المنفصاألزرق عمى اإلبد -1  .ل، ومعو العتقيال، وا 
 وحده. األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
٤٣ُنَ أبو عون عمى الصمة في  -5 َٝ ًۡ ٛۡ َح َي٣ِِ٠َٰ َۡ  ، وحده.ُل
 .رحمى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فالجمال ع -6

 ءن ٛۡ ُكه ََشۡ َٟا َيَٚۡي٣ِ ٤ََۡتَٰ وََخَۡشۡ َٝ ۡ ُٛ ٱل ٣ُ َٝ َث َوََّكه َٗ ِ َلىه َٝ
ۡ ُٛ ٱل نۡلَآ إََِل٣ِۡ ٠َا َٟضه جه

َ
ن ُرُتٗل ۞َول٤َۡ خ

َ
ٓ أ ٤ٓ٠ُِٜاْ إَِّله ا ََك٤ُٟاْ َِلُۡؤ ٜه

ٛۡ ََي٤ُٚ٣ََۡن  ۡزََث٢َُ
َ
ٞه أ ُ َوَلَِٰس   ١٠٫يََؼآَء ٱَّلله

 .ُتٗل ِٓ كسر القاف في قرأ اإلمام نافع ب البيان:

شباع المنفصل، األزرق عمى النقل،  -1 شباع المتصل، والتقميل، وتوسط ثم إشباع وا  المين وا 
 ، واإلبدال، وحده.الميموز
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 .وما سبق لألزرق، وحده، المين الميموزالعتقي عمى ترك المد في  -2
 .وما سبق لو، وحده، األزرق عمى الفتح -3
وفويق القصر في المتصل، واإلبدال،  والفتح، صل،وقصر المنفاألصبياني عمى النقل،  -4

 .وحده
 .وزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، والفتح، وتوسط المتصل، وحدهالمر  -5
 .وتوسط المتصل، وحده المروزي عمي قصر المنفصل، -6
 والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى الصمة،  -7
ٛۡ ََي٤ُٚ٣َۡنَ وصمة الميم  ل،التقمي عمى أبو عون -8 ۡزََث٢َُ

َ
 وحده. ،أ

 ، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل -9

 ِ
٠َۡٚا ُِٙكّ ًَ َٕ َج ِ ُصوٗراِۚ  َِٟبٍّ َوَكَذَٰل ٍُ ٤ِۡل  َٔ ۡٙ ـن زُۡرُصَف ٱ ًۡ ٛۡ إََِلَٰ َب ُق٣ُ ًۡ ِّٞ ي٤ُِِح َب نِط َوٱَّۡلِ ا َػَيَِٰمَي ٱۡۡلِ  َيُسّوٗ

 .َِٟبءفي  باليمز مع المد المتصلقرأ اإلمام نافع  ان:البي

شباع و والنقل،  ،األزرق عمى إشباع المتصل -1  الصمة، ومعو العتقي.ا 
 .لمتصل، وقصر الصمة، والنقل، وحدهاألصبياني عمى فويق القصر في ا -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومع صمة ميم الجمع، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ُ٤ُٚه ًَ ا َذ َٜ  َٕ  َول٤َۡ َػآَء َربُّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الحمواني والقاضي وابن إسحاق وابن فرح.  -2
 .حدهو  المتصل، توسط عمى المروزي -3
 .، ومعو أبو الزعراءَػآءَ قميل في ابن سعدان عمى الت -4

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[62] 
 

 

 وَن ََتُ ّۡ ا َح َٜ ٛۡ َو   ١٠٬ََِشر٢ُۡ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى  صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ِ٤٠َُِٜن ةِٱٓأۡلِرَصة َٞ ََّل يُۡؤ ِي ِۡـَِٔسةُ ٱَّله
َ
ََت٤َُِِن  َوِِلَۡؿَِغى إََِل١ِۡ أ ۡٔ ُّٜ ا ٢ُٛ  َٜ ََت٤ُِِاْ  ۡٔ  ٭١٠َوٙرَِيَۡف٤ۡهُ َوَِلَ

شباع المنفصل، واإلبدال، والنقل، و)تشق( في البدل،  -1 وترقيق الراء، األزرق عمى التقميل، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
 وحده.وتفخيم الراء، قل، األصبياني الفتح، وقصر المنفصل، واإلبدال، والن -3
 .فتح، والقصر، وتحقيق اليمز، وحدهالمروزي عمى ال -4
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.لجمال عمى الفتح، وصمة ميم الجمعا -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
 ، وحده.وصمة الميمأبو عون عمى التقميل،  -7
 ابن سعدان وأبو الزعراء.سكون ميم الجمع، ومعو التقميل، و القاضي عمى  -8

  ِۚٗل ؿه َّ ُٜ َِٗتََٰب  ۡٙ ُٛ ٱ َٟضَل إََِلُۡس
َ
ِٓي أ ا َو٤َ٢ُ ٱَّله ٗٝ َٗ ۡبَخِِغ َخ

َ
ِ خ رۡيَ ٱَّلله ََ َذ

َ
 أ

شباع المنفصل، وتغميظ الالم في َو٤٢َُ األزرق عمى ترقيق الراء، وضم الياء في  -1 ، وا 
 ِۚٗل ؿه َّ ُٜومعو العتقي ،. 

 .صل، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء، وقصر المنفوضم الياء ياني عمى تفخيم الراء،األصب -2
 ، وتوسط المنفصل، وحده.٤َ َو٢ۡ  المروزي عمى سكون الياء في  -3
 قصر المنفصل، ومعو الباقون.و  سكون الياء، المروزي عمى -4

 ٟه١ُۥ
َ
٤َن خ ُٝ َٚ ًۡ َِٗتََٰب َح ُٛ ٱٙۡ َٞ َءاَتۡيَن٣َُٰ ِي ل  َوٱَّله َنه َٕ ةِٱۡلَۡ  ُٜ ِ ّب ِٞ ره ّٜ ِۖ ِ ّْ 

نَ قرأ اإلمام نافع  البيان:  بإسكان النون وفتح الزاي. ل  ُٜ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني. -1
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َٕ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِ ّب ِٞ ره ّٜ.وحده ، 

 َٞ ََتِي ۡٝ ُٝ
ۡ َٞ ٱل ِٜ ٞه    ٮ١٠ََِل حَُس٤َج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡج ٝه ُج َكِ َوَت ٓٗا وََيۡسَّٗلِۚ  َٝ َٕ ِؾۡس ِ  َرّب

َٝ قرأ اإلمام نافع  البيان: ِ  بالجمع. ُت اَك

 .و الكلاألزرق، ومع -1

 َِِل ََِٙكَِمَٰخ١ِۚۦ َتّسِ ُٜ  
 َّله

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ُٛ ِٚي ًَ ۡٙ ِٝيُى ٱ   ٯ١٠َو٤َ٢ُ ٱلعه

 .و الزعراءصبياني وابن إسحاق وأب، ومعو العتقي واألَو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 .، ومعو ابن سعدان وابن فرح٤َ َو٢ۡ في  قالون عمى سكون الياء -2

 ِِۚ ِ٘ ٱَّلله ٤َك َيٞ َظبِي
ُّٚ ۡرِض يُِق

َ
ٞ ِف ٱأۡل َٜ ۡزََثَ 

َ
 ِإَون حُِمۡى أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -2

  ٞه ٤َن إَِّله ٱٙوه ًُ ٛۡ إَِّله َُيُۡصُؾ٤َن  إِن يَتهتِ  ١٠ِٰإَوۡن ٢ُ

 .رق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقياألز  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة -2
 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي ع -3
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   َيٞ َظبِي١ِِٚۦ ُّ٘ ٞ يَِق َٜ  ُٛ ۡيَٚ
َ
َٕ ٤َ٢ُ أ  إِنه َربه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
َٞ َو٤َ٢ُ أ ٣ۡخَِسي ُٝ ۡ ُٛ ةِٱل   ٱ١٠ۡيَٚ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو ابن سعدان وابن فرح.٤َ َو٢ۡ قالون عمى سكون الياء في  -2

 ٠ُخٛ أَـِبَيَٰخ١ِِۦ ُمۡؤ٠َِِٜي ُٖ ِ َيَٚۡي١ِ إِن  ُٛ ٱَّلله ا ُذَِٖص ٱۡظ ٝه   ٲ١٠ََُِك٤ُاْ ِم

 )تشق( في البدل، واإلبدال، ومعو العتقي عمى قصر البدل. ترقيق الراء، وعمى األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلبدال، وحده. -2
 .ومعو أىل اإلسكان عدا ابن سعدان المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ميم الجمع، -3
 .، معو أىل الصمةل عمى صمة الميمالجما -4
 .وحدهوسكون الميم، ، َيَٚۡي١ِ الصمة في ان عمى ابن سعد -5

 ا َٜ ٛۡ إَِّله  ا َخصهَم َيَٚۡيُس ٜه َ٘ َُٙسٛ  ِ َيَٚۡي١ِ َوَٓۡس َِؿه ُٛ ٱَّلله ا ذَُِٖص ٱۡظ ٝه ُز٤ُٚاْ مِ
ۡ
َّله حَأ

َ
ٛۡ خ ا َُٙس َٜ ٛۡ َو ٱۡفُمصِۡرُت

 إََِل١ِۡ  

َ٘ َِ قرأ اإلمام األزرق والعتقي التفخيم ثم الترقيق وقفاا في  البيان:  .ؿه

 .، ومعو العتقيوترقيق الراء، وتغميظ الالم األزرق عمى إشباع الصمة، واإلبدال، -1
َّله والغنة في  األصبياني عمى قصر الصمة، -2

َ
لالم، وترقيق اوتفخيم الراء، واإلبدال،  ،خ

 .وحده
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 .عو ابن فرحصمة الميم، وترك الغنة، ومالحمواني عمى  -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا ابن سعدان. -5
 ، وحده .َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6
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 ررِٗيا َٖ ٤َُّٚن ِإَونه  ُِق ٍٚۡم  َله رۡيِ ِي ََ ِ ٤َ٢ۡآن٣ِِٛ ة
َ
 ةِأ

٤ُّٚنَ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َِق  .َله

شباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى ترقيق الر  -1  اء، وا 
ررِٗيا األصبياني عمى الغنة في  -2 َٖ َ ٤ُّٚنَ َله ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ِق

 .وحده
 الغنة، وصمة الميم، وحده.ابن إسحاق  -3
 .ى ترك الغنة، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عم -4
 .رحابن ف، وفويق القصر في المتصل، ومعو صمة الميمالجمال عمى  -5
 ، ومعو أىل اإلسكان.سكون الميمأبو عون عمى  -6

 َٞ َخِسي ًۡ ُٝ ۡ ُٛ ةِٱل ۡيَٚ
َ
َٕ ٤َ٢ُ أ   ٳ١٠إِنه َربه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚٓۥ ِٛ َوبَاِل١ُ٠َ ذۡ  َوَذُرواْ َظ٣ََِٰص ٱۡۡلِ

 .الراء، وعمى النقل، ومعو العتقي األزرق عمى ترقيق -1
 .والنقل، وحده تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -3

  ََت٤َُِِن ۡٔ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ َٛ َظُيۡجَضۡوَن ة ۡث َٞ يَۡسِعُت٤َن ٱۡۡلِ ِي  ٴ١٠إِنه ٱَّله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -2

  َي ِ ُٛ ٱَّلله صِ ٱۡظ
َٖ ٛۡ يُۡش َ ا ل ٝه ُز٤ُٚاْ ِم

ۡ
ْ   َوََّل حَأ  َٚۡي١ِ ِإَوٟه١ُۥ َِّٙۡع

 .اإلبدال، ومعو العتقي واألصبيانياألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -2
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 ، وحده.َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3

  ۡٛ ٛۡ َِلَُجَِٰسل٤ُُك ۡوَِلَآن٣ِِ
َ
َيَِٰمَي ََل٤ُُخ٤َن إََِلى أ  ِإَونه ٱلؼه

 رق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي.األز  -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.  وسكون الميم، سط المنفصل والمتصل،المروزي عمى تو  -5

 ۡۡشُِك٤َن ُٝ َ ٛۡ ل ٛۡ إِٟهُس ٢ُ٤ ُٝ ُخ ًۡ َل
َ
  ٵ١٠ِإَوۡن أ

شباع الصمة، ومعو العتقياألزرق عمى ا -1  .لنقل، وا 
 .اني عمى النقل، وقصر الصمة، وحدهاألصبي -2
 .، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى ترك النقل -3
 .أىل الصمة الحمواني عمى الصمة، ومعو -4

 ََكَن ٞ َٜ َو
َ
ۡيٗخا أ َُٚمَِٰج َٙحَۡط ِِبَارِجن َٜ َر١ُُٚۥ ِف ٱٙوُّ ٜه  ٞ َٝ َٖ ِٝۡش ة١ِِۦ ِف ٱنلهاِس  ٠َۡٚا ََلُۥ ٤ُٟٗرا َح ًَ ۡخَيۡيَن١َُٰ وََج

َ
َِأ

 ِۚ ٣َ٠ِۡا ّٜ 

يِّ قرأ اإلمام نافع  البيان:  .بتشديد الياء مع كسرىا ٗخاَٜ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ُز َٕ ِ َذَٰل ٤َُٚن َٖ َٝ ًۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٜ  َٞ ِصِي َّٰ َٚۡك ِ َٞ ل ِ   ٶ١٠ّي

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[67] 
 

 

  ُصواْ ذِي٣َا ُٗ ۡٝ ِٜي٣َا َِلَ َكََِٰبَ ُُمۡصِ
َ
ِ َٓۡصيٍَث أ

٠َۡٚا ِف ُكّ ًَ َٕ َج ِ  َوَكَذَٰل

 .األزرق عمى النقل، وعمى الترقيق، ومعو العتقي -1
 تفخيم الراء، وحده.النقل، و صبياني عمى األ -2
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -3

 ُصوَن ًُ ا يَۡؼ َٜ ٛۡ َو ِع٣ِ ُّ ٟ
َ
ُصوَن إَِّله ةِأ ُٗ ۡٝ ا َح َٜ  ٷ١٠َو

 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق ع -1
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -2

  ْ ٛۡ َءايَث  َٓال٤ُا ُِۘ  ِإَوَذا َجآَءۡت٣ُ ُ٘ ٱَّلله وَِتَ رُُظ
ُ
آ أ َٜ  َ٘ ِٜۡر َٰ ُٟۡؤََتَٰ  َٞ َخَّته ِٜ  َٙٞ ُّٟۡؤ

شباع األزرق عمى إشباع المتصل -1 شباع و  ، واإلبدال، والتقميل،الصمة، وا  ، و)تشق( المنفصلا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي في البدل،

 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 ،صر الصمة والمنفصل، واإلبدال، والفتحتصل، وقاألصبياني عمى فويق القصر في الم -3

 .وحده
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، والفتح -4
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -5
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل والمنفصل، والفتح، وحده.  -6
 ل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفص -7
 ، وحده.وسكون الميم وفويق القصر في المتصل، القاضي عمى التقميل، -8
ٛۡ جَ ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل،  والتقميل في  -9 ، آَءۡت٣ُ

 .، ومعو أبو الزعراءُٟۡؤََتَٰ 

  ُ٘ ًَ ُٛ َخۡيُد ََيۡ ۡيَٚ
َ
ُ أ ۥ  ٱَّلله  رَِظاَِل١َُ

 بالجمع. ح١ِِ اََّل رِظَ قرأ اإلمام نافع  البيان:
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 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُصوَن ُٗ ۡٝ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ ِ وََيَشاب  َػِسيُسۢ ة اٌر ِي٠َس ٱَّلله ََ ۡجَصُم٤اْ َؾ
َ
َٞ أ ِي   ٸ١٠َظُيِؿيُب ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِِۖٛ َٰ ۡظَل ۡح َؾۡسَرهُۥ لِۡۡلِ ن َح٣ِۡسي١َُۥ يَۡۡشَ
َ
ُ أ ٞ يُصِدِ ٱَّلله َٝ    َذ

 .ل، ومعو العتقي واألصبيانيى النقاألزرق عم -1
 .وزي عمى ترك النقل، ومعو الباقونالمر  -2

  ا ًٔ ِ ٘ۡ َؾۡسَرهُۥ َفّي ًَ ١ُۥ ََيۡ
ٚه ن يُِق

َ
ٞ يُصِۡد أ َٜ آءِ  َخصَٗجا َو َٝ ُس ِف ٱلعه ًه ا يَؿه َٝ جه

َ
د َٖ   

اوقرأ األصبياني بالتسييل في  .كسر الراءب ٗجاَخصِ  قرأ اإلمام نافع البيان: َٝ جه
َ
د َٖ. 

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
اوالتسييل في األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل،  -2 َٝ جه

َ
د َٖوحده ،. 

 .توسط المتصل، وحدهتحقيق اليمز، المروزي عمى  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ٱلصِّۡجَط ُ ُ٘ ٱَّلله ًَ َٕ ََيۡ ِ َذَٰل ٤٠ُِٜنَ  َٖ َٞ ََّل يُۡؤ ِي     لََعَ ٱَّله

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   ا ٗٝ َٕ ُمۡعَخِٔي ِ    َوَهََٰشا ِؾَرَُٰط َرّب
 .األزرق، ومعو الكل -1

  ُصوَن ٖه ٤ۡمن يَشه َٔ ٠َۡٚا ٱٓأۡلَيَِٰج ِٙ   َٓۡس َِؿه

 قصر البدل. ومعو العتقي واألصبياني عمى)تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

    ۡٛ ِٛ ِي٠َس َرّب٣ِِ َٰ َل ٛۡ َداُر ٱلعه   ۞ل٣َُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم -2

  َا ََك٤ُٟاْ ح َٝ ِ ٤ُٚنَ َو٤َ٢ُ َوَِل٣ُُّٛ ة َٝ ًۡ    
 .العتقي واألصبياني وأبو الزعراءسكون الميم، ومعو و  ،َو٤٢َُ ضم الياء في  األزرق عمى -1
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الياء، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان. -3
 .ابن فرح، ومعو صمة الميمضم الياء، و الجمال عمى  -4

  َوَي٤َۡم ۡٛ نِطِۖ ََيُۡۡش٢ُُ َٞ ٱۡۡلِ ِ ّٜ حُٛ  ََثۡ
ۡٗ ِّٞ َِٓس ٱۡظَخ َۡشَ ٱَّۡلِ ًۡ َٝ َٰ ا َي ًٗ    ََجِي

ۡ َن ۡقرأ اإلمام نافع  البيان:  بالنون. مهۡ ش 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
َٞ أبو عون عمى الصمة في  -3 ِ ّٜ حُٛ  ََثۡ ۡٗ  ، وحده.ٱۡظَخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4

  ََٚۡج نَل جه
َ
ِٓي أ َج٠ََٚا ٱَّله

َ
٠َآ  أ َۡ ـن َوبََٚ ًۡ ُق٠َا ةَِت ًۡ َخَى َب ۡٝ نِط َربه٠َا ٱۡظَخ َٞ ٱۡۡلِ ِ ّٜ ۡوَِلَآؤ٢ُُٛ 

َ
ِۚ َوَٓاَل أ    ا

شباع المنف -1  صل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 القاضي عمى ترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 .عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده المروزي -4
 .توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحدهالمروزي عمى  -5
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 .الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة ويق القصر في المتصل، وصمةعمى ف الحمواني -6

  ِۚ ُ ا َػآَء ٱَّلله َٜ َٞ ذِي٣َآ إَِّله  ٛۡ َخَٰدِلِي َُٰس ۡر٤َى َٜ    َٓاَل ٱنلهاُر 
 عمى إشباع المتصل والمنفصل، ومعو العتقي.و  ،عمى التقميل األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي. -2
ٛۡ ان عمى التقميل في ابن سعد -3 َُٰس ۡر٤َى  ، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ، َٜ
شباع المتصل، وحده. -4 شباع المنفصل، وا   األزرق عمى الفتح، وا 
 .وحدهقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، و  الفتح، األصبياني عمى -5
 .قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحدهالمروزي عمى  -6
 .والمتصل، وحده منفصلالمروزي عمى توسط ال -7
 .لجمال عمى الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةا -8

   ٛ ٌٛ َيِٚي ِٗي َٕ َخ    إِنه َربه
 .األزرق، ومعو الكل -1

  َا ََك٤ُٟاْ يَۡسِعُت٤ن َٝ ِ ا ة َقۢ ًۡ َِٝي َب ِ َٰٚ ـَ ٱٙظه ًۡ َٕ ٤َُّٟلِ َب ِ    َوَكَذَٰل
 .األزرق، ومعو الكل -1

   َٝ َٰ آَء َي َٔ ِٙ ۡٛ ٛۡ َءاَيََِّٰت َوُي٠ِشُروَُٟس ٤َن َيَٚۡيُس ؿُّ ُٔ ٛۡ َح ٠ُِس ّٜ   ٘ ٛۡ رُُظ حُِس
ۡ
ٛۡ يَأ َ ل

َ
نِط خ ِ َوٱۡۡلِ ّٞ َۡشَ ٱَّۡلِ ًۡ

ٛۡ َهََٰشاِۚ  ُِٜس    ي٤َۡ
شباع الصمة والمتصل، ومعو العتقي عمى  -1 األزرق عمى النقل، واإلبدال، و)تشق( في البدل، وا 

 قصر البدل.
 واإلبدال، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى النقل،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
ٛۡ َءاَيََِّٰت أبو عون عمى الصمة في  -5  حده.، وفويق القصر في المتصل، و َيَٚۡيُس
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 الجمال عمى صمة ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6

   ِع٠َا ُّ ٟ
َ
ى أ    َٓال٤ُاْ َػ٣ِۡسَٟا لََعَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٍَ َٞ َو ِصِي ٛۡ ََك٤ُٟاْ َكَّٰ ٣ُ جه
َ
ٛۡ خ ِع٣ِ ُّ ٟ

َ
ى أ ۡجَيا وََػ٣ُِسواْ لََعَ ةُ ٱدلُّ ُٛ ٱۡۡلََي٤َٰ ۡت٣ُ    صه

شباع المنفصل والصمة، األزرق عمى التقميل -1  .ومعو العتقي، وا 
ۡجَياأبو عون عمى التقميل في  -2 ٛۡ الصمة في و  وقصر المنفصل، ،ٱدلُّ ٣ُ جه

َ
ٛۡ خ ِع٣ِ ُّ ٟ

َ
 ، وحده.أ

 مى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي ع -3
ۡجَيافي  األزرق عمى الفتح -4  وحده. وما سبق لو، ،ٱدلُّ
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل والصمة، وحده. -5
 الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6
 وسكون الميم، وحده. ،قصر المنفصلالمروزي عمى  -7
 ، وحده.توسط المنفصلعمى  يالمروز   -8

   ٤َُِٚن ٣َُٚ٢ۡا َغَّٰ
َ
ٚۡمن َوأ َصىَٰ ةُِو ُٔ ۡٙ َٕ ٱ َٕ ُم٣ِۡٚ بُّ ٛۡ يَُسٞ ره ٙه ن 

َ
َٕ أ ِ َٰل   َذ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني وابن إسحاق. المروزي -2
ٛۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٙه ن 

َ
َٕ يَُسٞ ره ، أ  ، وحده.بُّ

ٛۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ٙه ن 
َ
 ، وحده.أ

  ْ ٤ُِٚٝا ا َي ٝه ن َدَرَجَٰج  ّمِ
   َوُِٙكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٤َُٚن َٝ ًۡ ا َح ٝه ٍ٘ َخ ِ َّٰ َٕ ةَِغ ا َربُّ َٜ     َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ِِِنُّ ُذو ٱلصهۡۡحَث ََ ۡٙ َٕ ٱ   َوَربُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 إِن َٞ ِٞ ُذّرِيهثِ ٤ٍَۡٓم َءاَرصِي ّٜ ُزٛ 
َ
نَؼأ
َ
آ أ َٝ َٖ ا يََؼآُء  ٜه ِسُكٛ  ًۡ ٞۢ َب ِٜ  ُۡ ٛۡ َويَۡعَخۡزِٚ  يُۡش٢ِۡتُس

ۡ
  ١٣٣يََؼأ

 وحده.في البدل،  شباع المتصل والمنفصل، والنقل، واإلشباعاألزرق عمى إ -1
 .، وحدهقصر البدلولكن عمى  ما سبق لألزرق، العتقي عمى -2
 ط المتصل والمنفصل، وحده.المروزي عمى توس -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
اأبو عون عمى الصمة في  -6 ٜه ِسُكٛ  ًۡ ِٞ، َب ّٜ ُزٛ 

َ
نَؼأ
َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -7
 ياني عمى اإلبدال في األصب -8

ۡ
 ، والنقل، وحده.يََؼأ

  ِۖ ا ح٤َُيُسوَن ٓأَلتن َٜ   إِنه 

 وحده.في البدل،  األزرق عمى اإلشباع -1
 .العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون -2

 َٞ ِجضِي ًۡ ُٝ ِ ُٟخٛ ة
َ
آ أ َٜ   ١٣٤َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون  -2

 المروزي.
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
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 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

    ٘ ٛۡ إِّّنِ َٗعِم َٗكَٟخُِس َٜ  َٰ ٤ُٚاْ لََعَ َٝ ٤ِۡم ٱۡخ َٔ َٰ ٘ۡ َي ُٓ  

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 .وأبو عون ومعو أىل الصمةاألصبياني عمى قصر الصمة،  -2
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -3

   ِار َِتُث ٱدله َٰٔ ٞ حَُس٤ُن ََلُۥ ََٰ َٜ ٤َن  ُٝ َٚ ًۡ   ََِع٤َۡف َت

 ، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

  ٤َن ُٝ ِ َٰٚ ُِٚح ٱٙظه ّۡ   ١٣٥إِٟه١ُۥ ََّل ُح

 رق، ومعو الكل.األز  -1

  ََوَهََٰشا لُِۡش ۡٛ ٣ِ ِٝ ِ ةِضَۡي ال٤ُاْ َهََٰشا َّلِله َٔ ِٛ َِٟؿيٗتا َذ َٰ َٟۡع
َ
َٞ ٱۡۡلَۡصِث َوٱأۡل ِٜ  

َ
ا ذََرأ ٝه ِ ِم ٤ُٚاْ َّلِله ًَ    ََكٓن٠َِا  وََج

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 لمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده.ا -3
 أبو عون عمى سكون ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -5

   ِ ُ٘ إََِل ٱَّلله ٛۡ ََِل يَِؿ ََكٓن٣ِِ ا ََكَن لُِۡشَ َٝ   َذ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
صبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا األ -2

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ، ومعو أىل الصمة.وصمة الميم فويق القصر في المتصل، الجمال عمى -4

   ۡٛ ََكٓن٣ِِ ُ٘ إََِلَٰ ُۡشَ ِ َذ٤َ٣ُ يَِؿ ا ََكَن َّلِله َٜ   َو

 ، عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.َذ٤٣َُ  األزرق عمى ضم الياء في -1
ابن إسحاق  ، وعمى فويق القصر في المتصل، ومعوَذ٤٣َُ األصبياني عمى ضم الياء في  -2

 أبو الزعراء.و 
 ، وعمى توسط المتصل، وحده.٤َ َذ٣ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3
، ومعو القاضي وابن وعمى فويق القصر في المتصل ،٤َ َذ٣ۡ الحمواني عمى سكون الياء في  -4

 سعدان وابن فرح.

  ٤َن ُٝ ُٗ ا ََيۡ َٜ   َظآَء 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  
َ
َ٘ أ ۡۡشِكَِي َرۡخ ُٝ ۡ َٞ ٱل ِ ّٜ ررِين 

َٗ ِٙ َٞ َٕ َزيه ِ ٛۡ  َوَكَذَٰل ٛۡ دِي٣َُ٠ ٚۡبُِع٤اْ َيَٚۡي٣ِ ٛۡ َوَِلَ ٛۡ ٙرُِيُۡدو٢ُ ََكٓؤ٢ُُ ٛۡ ُۡشَ   ۡوَلَِٰس٢ِ

 .عمى إشباع المتصل، ومعو العتقياألزرق  -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 .ومعو أىل الصمة وفويق القصر في المتصل، مع،ى صمة ميم الجالجمال عم -4

   ُ٤ُٚه ًَ ا َذ َٜ  ُ   َول٤َۡ َػآَء ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
المروزي وابن سعدان وأبو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2

 .الزعراء
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 .، ومعو أبو الزعراءَػآءَ تقميل في ابن سعدان عمى ال -4

  وَن ََتُ ّۡ ا َح َٜ ٛۡ َو   ََِشر٢ُۡ

 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق ع -1
 .ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمةالجما -2

  ٟۡ
َ
ٛۡ َوخ ٣ِ ِٝ هَؼآُء ةِضَۡي ٞ ن َٜ ٣َآ إَِّله  ُٝ ًَ ٛ  وََخۡصٌث ِخۡجص  َّله َحۡم َٟۡعَٰ

َ
ٛ  َّله َوَٓال٤ُاْ َهَِٰشهِۦٓ خ َٟۡعَٰ

َ
ۡج ُه٤٣ُر٢َُا َوخ َٜ ٌٛ ُخّصِ َعَٰ

آًء َيَٚۡي١ِ   ِ َيَٚۡي٣َا ٱَِِۡتَ َٛ ٱَّلله ُصوَن ٱۡظ ُٖ   يَۡش

ۡج  في إظيار ثم إدغام بالخمف عن الحموانيو  األزرق والعتقيأدغم اإلمام  البيان: َٜ ُخّصِ
سماعيل– ، والباقونُه٤٣ُر٢َُا سحاق وا   باإلظيار. األصبياني والمروزي والقاضي وا 

ۡج ُه٤٣ُر٢َُافي  واإلدغام، وترقيق الراء األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، -1 َٜ ومعو  ،ُخّصِ
 العتقي.

ٛ  ، ِخۡجص  َّله والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 َٟۡعَٰ
َ
فويق القصر في و ، َّله  َوخ

 ، وحده.المتصل، واإلظيار
 .ظيار، وحدهومع اإل الغنة، وصمة الميم،ابن إسحاق عمى  -3
واإلظيار،  وسكون الميم، المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وتوسط المتصل، -4

 حده.و 
 ، ومعو ابن فرح.وجو اإلظيار، و صمة الميمالجمال عمى  -5
 الجمال عمى وجو اإلدغام، وحده. -6
 .ابن سعدان وأبو الزعراءو  القاضي ومعو ووجو اإلظيار، أبو عون عمى سكون الميم، -7
 .مى وجو اإلدغام، وحدهأبو عون ع -8
 .المنفصل، وتوسط المتصل، واإلظيار، وحدهالمروزي عمى توسط  -9
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 وَن ََتُ ّۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ   ١٣٨َظَيۡجضِي٣ِٛ ة

 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق ع -3
 .و أىل الصمةالجمال عمى صمة الميم، ومع -4

  َر ِٛ َٟۡعَٰ
َ
ا ِف ُبُم٤ِن َهَِٰشهِ ٱأۡل َٜ ۡزَوَِٰج٠َا  َوَٓال٤ُاْ 

َ
ى أ ٤رَِٟا َوُُمَصهٌم لََعَ ُٖ ُ   الَِؿث  َّّلِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي . -1  األزرق عمى النقل، وا 
٤رَِٟافي  األصبياني عمى النقل، والغنة -2 ُٖ ُ  .، وقصر المنفصل، وحدهَرالَِؿث  َّّلِ
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 عو الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى قصر المنفصل، وم -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

  ِۚ ََكُٓء ٛۡ ذِي١ِ ُۡشَ ۡيَخٗث َذ٣ُ ٜه   ِإَون يَُسٞ 

 .ق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقياألزر  -1
دا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان ع -2

 .المروزي
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 .ى صمة ميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةالجمال عم -4

  ِۚ ۡٛ ٣ُ َّ ٛۡ وَۡؾ   َظَيۡجضِي٣ِ

 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق ع -5
 .ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمةالجما -6

   ٛ ٌٛ َيِٚي ِٗي   إِٟه١ُۥ َخ

 .األزرق، ومعو الكل -1
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  َٓرَخ٤ُٚ َٞ ِي ِِۚ َٓۡس َرِِسَ ٱَّله َِِۡتَآًء لََعَ ٱَّلله ُ ٱ ُٛ ٱَّلله ا َرزََر٣ُ َٜ ُم٤اْ  ٚۡمن وََخصه رۡيِ ِي ََ ِ ٣َۢا ة َّ ٛۡ َظ ۡوَلََٰس٢ُ
َ
  اْ أ

شباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
، األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم -2

 .اإلسكان عدا المروزيومعو أىل 
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 .ل عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةالجما -4
 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وسكون الميم، وحده المروزي -5

  َٞ ا ََك٤ُٟاْ ُم٣ۡخَِسي َٜ ٤ُّٚاْ َو   َٓۡس َف

ْ َٓ أدغم الدال في الضاد  البيان: ٤ُّٚا  .، والباقون باإلظياروالحمواني والقاضيورش  ۡس َف

ْ دغام في إلاألزرق عمى ا -1 ٤ُّٚا  .، ومعو أىل اإلدغامَٓۡس َف
 عمى اإلظيار، ومعو الباقون. المروزي -2

  ا ًّ ۡرَع ُُمَۡخِٚ َ٘ َوٱلضه ُصوَشَٰجن َوٱنلهۡز ًۡ َٜ ُصوَشَٰجن وََدرۡيَ  ًۡ ٜه َٰجن   َجنه
َ
نَؼأ
َ
ِٓي أ ُز١ُُٚۥ ۞َو٤َ٢ُ ٱَّله

ُ
ۡيُخ٤َن أ َوٱلضه

تََشَٰت١ِن   ُٜ تََشَٰت٣ِٗا وََدرۡيَ  ُٜ اَن  ٜه   َوٱلصُّ

زْ نافع بسكون الكاف في اإلمام قرأ  البيان:
ُ
 .ۥ١ُُٚ أ

شباع المنفصل، ، َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء  -1  .رقيق الراء، والنقل، ومعو العتقيوتوا 
 وتفخيم الراء، والنقل، وحده. وقصر المنفصل، ،َو٤٢َُ األصبياني عمى ضم الياء  -2
 ، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء.َو٤٢َُ ابن إسحاق عمى ضم الياء  -3
 ، وتوسط المنفصل، وحده.٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -4
 .المروزي عمى سكون الياء، وقصر المنفصل، ومعو الباقون -5

  ٔه َص َوَءاح٤ُاْ َخ َٝ ۡث
َ
صِهِۦٓ إِذَآ خ َٝ ِٜٞ َث    َخَؿادِهۦِ  ١ُۥ ي٤ََۡم ُك٤ُاْ 

 .َؿادِهۦِ  خِ قرأ اإلمام نافع بكسر الحاء في  البيان:
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 .لبدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلاألزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في ا -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

  َُِِوََّل تُِۡس ِْۚ   ٤ٓا

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِۡسِذَِي ُٝ ۡ   إِٟه١ُۥ ََّل َُيِبُّ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۚ ِٛ َۡح٤َُٙٗث َوَِۡصٗػا َٟۡعَٰ
َ
َٞ ٱأۡل ِٜ   َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .نقل، ومعو الباقونالمروزي عمى ترك ال -2

  ََوََّل ح ُ ُٛ ٱَّلله ا َرزََُٓس ٝه ٤اْ ُك٤ُاْ ِم ًُ َِٰت تهتِ ِٞ  ُرُمَن ۡيَطَٰ   ٱلؼه

َِٰت   ُرمْ  قرأ اإلمام نافع بسكون الطاء في  البيان:  .َن

 األزرق، ومعو الكل. -1

   تِي ُّٜ ٛۡ َيُسّو     إِٟه١ُۥ َُٙس

 .مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق ع -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 ِۖ ۡزَوَٰجن
َ
 ذََم٠ََِٰيَث أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِضِ ٱذۡجَۡي ًۡ َٝ
ۡ َٞ ٱل ِن ٱذۡجَۡيِ َوِٜ

ۡ
أ َٞ ٱلقه ِ ّٜ 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
نِ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
أ  ، وحده.ٱلقه

 ِۖ ٟثََيۡيِ
ُ
رَۡخاُم ٱأۡل

َ
َٚۡج َيَٚۡي١ِ أ َٝ ا ٱۡػخَ ٜه

َ
ٟثََيۡيِ أ

ُ
ِم ٱأۡل

َ
َم أ ِٞ َخصه َصۡي

َٖ ٘ۡ َءآَّله ُٓ  

ٓ باإلبدال في ثم قرأ اإلمام نافع بالتسييل  البيان: ِٞ َءا َصۡي َٖ ، واإلبدال يكون كل عمى مذىبو في َّله
 مقدار المد الالزم.

ٓ في األزرق عمى النقل، والتسييل  -1 ِٞ َءا َصۡي َٖ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َّله
ٓ في األزرق عمى النقل، واإلبدال مع اإلشباع  -2 ِٞ َءا َصۡي َٖ  .ومعو العتقي، َّله
 المد فويق القصر في الالزم، وحده. مع اإلبدالو  النقل، األصبياني عمى -3
 عمى وجو التسييل. عدا ابن سعدان المروزي عمى ترك النقل، والتسييل، ومعو الباقون -4
 ، وحده.َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى ما سبق، ومع الصمة في  -5
 المروزي عمى اإلبدال مع المد المتوسط، وحده. -6
 .عدا ابن سعدان واني عمى اإلبدال، ومعو المد فويق القصر في الالزم، ومعو الباقونالحم -7
 ، وحده.َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى ما سبق، ومع الصمة في  -8

 َصَِٰسرَِي ۡٛ ٠ُخ ُٖ ٍٚۡم إِن    ١٤٣َجّتِـ٤ُِّٔن ةًِِ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

  ِصِ ٱذۡجَۡي َٔ َٞ ٱۡۡلَ ِٜ ِ٘ ٱذۡجَۡيِ َو ِ ة َٞ ٱۡۡلِ ِٜ  َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 َص َٖ ٘ۡ َءآَّله ُٓ ِۖ ٟثََيۡيِ
ُ
رَۡخاُم ٱأۡل

َ
َٚۡج َيَٚۡي١ِ أ َٝ ا ٱۡػخَ ٜه

َ
ٟثََيۡيِ أ

ُ
ِم ٱأۡل

َ
َم أ ِٞ َخصه  ۡي

ٓ في األزرق عمى النقل، والتسييل  -1 ِٞ َءا َصۡي َٖ  ، ومعو العتقي واألصبياني.َّله
ٓ في األزرق عمى النقل، واإلبدال مع اإلشباع  -2 ِٞ َءا َصۡي َٖ  ، ومعو العتقي.َّله
 ل، واإلبدال مع المد فويق القصر في الالزم، وحده.األصبياني عمى النق -3
 .عدا ابن سعدان المروزي عمى ترك النقل، والتسييل، ومعو الباقون عمى وجو التسييل -4
 ، وحده.َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى ما سبق، ومع الصمة في  -5
 المروزي عمى اإلبدال مع المد المتوسط، وحده. -6
 .عدا ابن سعدان ق القصر في الالزم، ومعو الباقونالحمواني عمى اإلبدال، ومعو المد فوي -7
 ، وحده.َيَٚۡي١ِ ابن سعدان عمى ما سبق، ومع الصمة في  -8

 ََِٰۚشا ُ ةَِه ُٛ ٱَّلله َُٰس ى ٛۡ ُػ٣ََسآَء إِۡذ َوؾه ٠ُخ ُٖ ۡم 
َ
 أ

 .ُػ٣ََسآَء إِذۡ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:

 .، ومعو العتقيالتقميلإشباع المتصل، و  األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون ميم الجمع، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 ومعو ابن إسحاق وابن فرح. ل،وفويق القصر في المتص الجمال عمى صمة ميم الجمع، -6

  ٍٚۡم رۡيِ ِي ََ ِ ٘ه ٱنلهاَس ة ُِق ِشٗةا َّلِ
َٖ  ِ ِٞ ٱۡذََتَىَٰ لََعَ ٱَّلله ٝه ُٛ مِ

ۡهَٚ
َ
ٞۡ أ َٝ  َذ

 ، وحده.األزرق عمى النقل، وتغميظ الالم، والتقميل -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 العتقي عمى النقل، وترقيق الالم، والتقميل، وحده. -3
٘ه والغنة في والفتح، ى النقل،األصبياني عم -4 ُِق ِشٗةا َّلِ َٖ.وحده ، 
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 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا ابن إسحاق. -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى الفتح، والغنة -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

 َِٝي ِ َٰٚ ٤َۡم ٱٙظه َٔ ۡٙ َ ََّل َح٣ِۡسي ٱ   ١٤٤إِنه ٱَّلله

 عو الكل.األزرق، وم -1

 ۡع ٜه ا  ٜٗ ۡو َد
َ
ۡيَخًث أ َٜ ن يَُس٤َن 

َ
ٓ أ ۥٓ إَِّله ١ُ ُٝ ًَ َٰ َلاِيمن َحۡم

ا لََعَ ًٜ وِِحَ إََِله ُُمَصه
ُ
آ أ َٜ ِجُس ِف 

َ
ٓ أ َٛ ُٓ٘ َّله ۡو َۡلۡ

َ
٤ًخا أ ُّ

ِ ة١ِۚۦِِ  رۡيِ ٱَّلله ََ ٘ه ِٙ ِ٢
ُ
ا أ ًٔ ۡو ِِۡع

َ
 ِرنِيصن َِإِٟه١ُۥ رِۡجٌط أ

 والنقل، ومعو العتقي.)تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٛ ٤ر  رهِخي ُّ َٕ َد ِٞ ٱۡفُمصه َدرۡيَ ةَاغن َوََّل َٗعدن َِإِنه َربه َٝ   ١٤٥َذ

ُٞ ٱۡفُمصه مام نافع بضم الساكن األول في قرأ اإل البيان: َٝ  .َذ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ٛ  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ٤ر  رهِخي ُّ  ، وحده.َد
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ِۖصن
ُّ ٠َا ُكه ذِي ُه ٜۡ َٞ ٢َاُدواْ َخصه ِي  َولََعَ ٱَّله

 و الكل.األزرق، ومع -1
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ا َٜ ۡو 
َ
وِ ٱۡۡل٤ََايَآ أ

َ
آ أ َٝ ا َۡحََٚۡج ُه٤٣ُر٢ُُ َٜ آ إَِّله  َٝ ٛۡ ُػُد٤َم٣ُ ٠َا َيَٚۡي٣ِ ٜۡ ِٛ َخصه ٠َ ََ ۡٙ صِ َوٱ َٔ َٞ ٱۡۡلَ ِٜ ۡومن   َو ًَ ِ  ٱۡرخَََٚك ة

ۡج أدغم اإلمام األزرق والعتقي وبالخمف عن الحمواني إظيار ثم إدغام في  البيان: َٜ ُخّصِ
سماعيل باإلظيار.–لباقون ، واُه٤٣ُر٢َُا سحاق وا   األصبياني والمروزي والقاضي وا 

ۡج ُه٤٣ُر٢َُا األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلدغام في -1 َٜ ٓ والتقميل في ، ُخّصِ ، ٱۡۡل٤ََايَا
 ومعو العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .المروزي في وجوومعو  ح،والفت واإلظيار، قصر المنفصل،و  سكون الميم، األصبياني عمى -3
أبو عون عمى سكون الميم، وعمى وجو اإلظيار، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4

 الزعراء
ۡج ُه٤٣ُر٢َُاأبو عون عمى سكون الميم، واإلدغام في  -5 َٜ  وحده. والتقميل، ،ُخّصِ
 وحده. والفتح، واإلظيار،المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
ۡج ُه٤٣ُر٢َُايم، وقصر المنفصل، واإلظيار في الجمال عمى صمة الم -7 َٜ ومعو والفتح، ، ُخّصِ

 ابن إسحاق وابن فرح.
 الجمال عمى صمة الميم، ووجو اإلدغام، وحده. -8

  ۡٛ ي٣ِِ َۡ َٕ َجَضۡيَن٣َُٰٛ ةَِت ِ َٰل  َذ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2

 ١٤٦ََٙصَِٰس٤َُٓن  ِإَوٟها  

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡجصَِِٜي ُٝ ۡ ٤ِۡم ٱل َٔ ِٞ ٱٙۡ ُظ١ُۥ َي
ۡ
ثن َوََّل يَُصدُّ ةَأ ًَ ٛۡ ذُو رَۡۡحَثن َوَِٰظ بُُّس ٘ ره ُٔ ة٤َُك َذ شه َٖ   ١٤٧َِإِن 

ٛۡ قرأ اإلمام أبو عون وابن إسحاق بإظيار الالم عند الراء في  البيان: بُُّس ٘ ره ُٔ ، والباقون ليم َذ
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 إلدغام.ا

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء والمروزي العتقياألزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو  -1
ُظ١ُۥاألصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 .ابن فرحالجمال عمى الصمة، ومعو  -3
ٛۡ أبو عون عمى اإلظيار في  -4 بُُّس ٘ ره ُٔ  وسكون الميم، وحده. ،َذ
 لميم، وحده.ابن إسحاق عمى اإلظيار، وصمة ا -5

  ءن ِٜٞ ََشۡ ٠َا  ٜۡ ۡك٠َا َوََّلٓ َءاةَآُؤَٟا َوََّل َخصه ۡۡشَ
َ
آ أ َٜ  ُ ُك٤اْ ل٤َۡ َػآَء ٱَّلله ۡۡشَ

َ
َٞ أ ِي ٤ُل ٱَّله ُٔ  َظَي

في المين األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، و)تشق( في البدل، وتوسط ثم إشباع  -1
 ، وحده.الميموز

 ، وحده.ي المين الميموزوترك المد فالعتقي عمى قصر البدل،  -2
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي  -3

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 قصر المنفصل، وحده.و  توسط المتصل، المروزي عمى -5
 ومعو أبو الزعراء.      ي المتصل،وفويق القصر ف ،َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

  َظ٠َا
ۡ
َٰ َذا٤ُٓاْ ةَأ ٛۡ َخَّته َٞ ِٜٞ َرۡت٣ِِٚ ِي َب ٱَّله شه َٖ  َٕ ِ َذَٰل َٖ 

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان -1
َظ٠َا  األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 ة.ومعو أىل الصم وتحقيق اليمز، الجمال عمى الصمة، -3

  ٓ ٞۡ ِيٚۡمن َذُخۡزصُِج٤هُ نَلَا ِ ّٜ ٘ۡ ِي٠َسُزٛ  ٢َ ۡ٘ ُٓ 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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 إَِّله ََّتُۡصُؾ٤َن ۡٛ ٟخُ
َ
ٞه ِإَوۡن أ ٤َن إَِّله ٱٙوه ًُ   ١٤٨إِن حَتهتِ

 العتقي.األزرق عمى النقل، وعمى إشباع الصمة، ومعو  -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -4

  ُث ََ ِ َٙۡبَٰٚ ُث ٱ ٘ۡ ِهَّلِلَف ٱۡۡلُجه ُٓ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡجًََِي
َ
ٛۡ أ َُٰس   ٤ََِۡٚ١٤٩ َػآَء ل٣َََسى

شباعاألزرق عمى إشباع المتصل -1  الصمة، ومعو العتقي. ، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4
 سكون الميم، وحده.و  التقميل، القاضي عمى -5
 وحده.والفتح، عمى توسط المتصل،  المروزي -6
ٛۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 َُٰس  ومعو أبو الزعراء.      وفويق القصر في المتصل، ،َػآَء ل٣َََسى

  َم َهََٰشا َ َخصه نه ٱَّلله
َ
َٞ يَۡؼ٣َُسوَن أ ِي ُٛ ٱَّله ٛه ُػ٣ََسآَءُز ُٚ٢َ ۡ٘ ُٓ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِۚ ۡٛ ٣ُ ًَ َٜ  َِإِن َػ٣ُِسواْ ََِل تَۡؼ٣َۡس 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُ٤٠َُِٜن ةِٱٓأۡلِرَصةِ و٢َ َٞ ََّل يُۡؤ ِي ة٤ُاْ أَـِبَيَٰخ٠َِا َوٱَّله شه َٖ  َٞ ِي ٤َ٢ۡآَء ٱَّله
َ
ِسل٤َُن َوََّل حَتهتِۡى أ ًۡ ٛۡ َح   ٪١٤ٛ ةَِصّب٣ِِ

ومعو  وترقيق الراء، ،تصل، و)تشق( في البدل، واإلبدالعمى إشباع المعمى النقل، و األزرق  -1
 العتقي عمى قصر البدل.

 وحده.وتفخيم الراء، ، واإلبدالاألصبياني عمى النقل، وعمى فويق القصر في المتصل،  -2
 حده.، وتوسط المتصل، و تحقيق اليمزالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِسل٤ُنَ أبو عون عمى صمة  -5 ًۡ ٛۡ َح  ، وحده.ةَِصّب٣ِِ
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -6

  ۡٛ ٛۡ َيَٚۡيُس َم َربُُّس ا َخصه َٜ  ُ٘ حۡ
َ
ال٤َۡاْ خ ًَ ٘ۡ َت ُٓ۞ 

 ني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبيا -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3

  ا َّله تُۡۡشُِك٤اْ ة١ِِۦ َػۡيـٔٗ
َ
  خ

 ، وحده.المين الميموزاألزرق عمى توسط ثم إشباع  -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونفي المين الميموزترك المد عمى العتقي  -2
َّله األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.خ

  إِۡخَس٠َٰٗا ِٞ يۡ َٰدِلَ َن
ۡٙ  َوبِٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْن َٰ َل ٜۡ ٞۡ إِ ِ ّٜ ۡوَلََٰسُزٛ 
َ
ُخ٤ُٓٚاْ أ ۡٔ  َوََّل َت

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 ك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تر  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ۡٛ ٛۡ ِإَويها٢ُ ُٞ َٟۡصزُُُٓس ۡ  َنه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2

 ْ َصُب٤ا ۡٔ َٞ   َوََّل َت ا َبَم َٜ ٣َ٠ِٜۡا َو ا َه٣ََص  َٜ َِٰخَغ  َن َّ  ٱٙۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِ ّْ  ةِٱۡۡلَ
ُ إَِّله ٙهَِّت َخصهَم ٱَّلله َط ٱ ّۡ ُخ٤ُٚاْ ٱنله ۡٔ  َوََّل َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤َُِٚٔن ًۡ ٛۡ َت ٚهُس ًَ َُٰسٛ ة١ِِۦ َٙ ى ٛۡ َوؾه ُِس َٰٙ   ١٤٫َذ

 .التقميل عدا أبي عونأىل سكون الميم، ومعو  التقميل، األزرق عمى -1
٤ُِٚٔنَ الميم في صمة و  التقميل، أبو عون عمى -2 ًۡ ٛۡ َت ٚهُس ًَ َٙ.وحده ، 
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 ومعو أىل الصمة.والفتح، ، الميم صمةالجمال عمى  -4

 ۡخ
َ
ِٛ إَِّله ةِٱٙهَِّت ِِهَ أ اَل ٱَۡلَتِي َٜ َصُب٤اْ  ۡٔ ۚۥِ َوََّل َت هُ ُػسه

َ
ٌَ أ َٰ َحۡتُٚ ُٞ َخَّته  َع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِۖٙۡٔۡعِك ِٝزَياَن ةِٱ ۡ َ٘ َوٱل ۡي َٗ ۡو٤ُِاْ ٱل
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[87] 
 

 

 ِ ّٚ ٣َا  ََّل َُٟس ًَ ًعا إَِّله وُۡظ ّۡ  ُُ َج

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -2

ِإَوَذا  ِۖ ٛۡ َِٱۡيِسل٤ُاْ َول٤َۡ ََكَن ذَا ُٓۡصَّبَٰ ُٚۡخ ُٓ 

 األزرق عمى التقميل، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3

 ِْۚ ۡو٤ُِا
َ
ِ أ ٣ِۡس ٱَّلله ًَ ِ  َوب

 زرق، ومعو الكل.األ -1

 ۡٛ ٚهُس ًَ َُٰسٛ ة١ِِۦ َٙ ى ٛۡ َوؾه ُِس َٰٙ ُصوَن َذ ٖه   ١٤٬حََش

ُصونَ قرأ نافع عمى تشديد الذال في  البيان: ٖه  .حَشه

 .التقميل عدا أبي عونسكون الميم، ومعو أىل و  التقميل، األزرق عمى -1
ٛۡ الميم في  صمةو  التقميل، أبو عون عمى -2 ٚهُس ًَ ُصونَ حَشه َٙ  حده.، و ٖه
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى الصمة، -4

  ُ٤ه ًُ ا َِٱحهتِ ٗٝ نه َهََٰشا ِؾَرَِِٰط ُمۡعَخِٔي
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِِيٞ َظبِي١ِٚۚۦ ۡٛ َق ةُِس صه َّ َ٘ َذَخ ُت ٤اْ ٱلعُّ ًُ  َوََّل حَتهتِ

 ون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سك -1
 عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. الجمال -2
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  ٤َن ُٔ ٛۡ َتخه ٚهُس ًَ َُٰسٛ ة١ِِۦ َٙ ى ٛۡ َوؾه ُِس َٰٙ   ٭١٤َذ

 األزرق عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل عدا أبي عون. -1
ٛۡ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ٚهُس ًَ ٤نَ َٙ ُٔ  ، وحده.َتخه
 عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. األزرق -3
 الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 ُٚه٣ ًَ ٙه ءن و٢َُٗسى َورَۡۡحَٗث  ِ ََشۡ
ِؿيٗل ُِّٙكّ ّۡ َٞ َوَت ۡخَع

َ
ِٓي أ ا لََعَ ٱَّله ًٜ ا َٝ َِٗتََٰب َت ٛه َءاحَۡح٠َا ُم٤ََس ٱٙۡ آءِ ُث َٔ ِ  ٛ ةِٚ

٤٠َُِٜن  ٛۡ يُۡؤ   ٮ١٤َرّب٣ِِ

شباع المنفصل -1 شباع المين الميموز، وتوسط ثم إشباع األزرق عمى )تشق( في البدل، وا  ، وا 
 المتصل، واإلبدال، وحده.

شباع المنفصل، وبالعتقي عمى  -2  وحده.واإلبدال، ، المين الميموزترك المد في قصر البدل، وا 
ُِّٙكِّ َوتَ األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -3 ِؿيٗل  ّۡ ،

ٚه٣ُٛ ًَ ٙه  ، واإلبدال، وحده.َورَۡۡحَٗث 
 وحده. وتحقيق اليمز، ابن إسحاق عمى الغنة، والصمة، -4
 وتوسط المتصل، وحده. قصر المنفصل، وترك الغنة، المروزي عمى -5
٤٠ُِٜنَ أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والصمة في  -6 ٛۡ يُۡؤ  ، وحده.َرّب٣ِِ
  ق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى فوي -7
 الجمال عمى الصمة، ومعو ابن فرح. -8
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -9

 حُصَۡۡح٤َُن ۡٛ ٚهُس ًَ ٤اْ َٙ ُٔ ٤هُ َوٱته ًُ َتاَرك  َِٱحهتِ ُٜ َن١َُٰ 
ۡٙ َٟض
َ
  ٯ١٤َوَهََٰشا َِٖتٌَٰب أ

 لنقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى ا -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
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 َِِٚي َّٰ ٛۡ ََٙغ ٠ها َيٞ دَِراَظخ٣ِِ ُٖ ِٜٞ َرۡت٠َِٚا ِإَون  َخۡيِ  َّ ِ َٰ َلآن
َِٗتَُٰب لََعَ ٟضَِل ٱٙۡ

ُ
آ أ َٝ ٤ل٤ُٓاْ إِجه ُٔ ن َت

َ
  ١٤ٰأ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، رق عمى إشباع المنفصل والمتصل،األز  -1
 وتفخيم الراء، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -2

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 توسط المنفصل والمتصل، وحده. المروزي عمى -5

 ِۚ ۡٛ ٣ُ٠ِٜۡ ٢َۡسىَٰ 
َ
٠هآ أ ُٗ َِٗتَُٰب َٙ ۡٙ ٟضَِل َيَٚۡي٠َا ٱ

ُ
آ أ جه
َ
٤ل٤ُاْ ل٤َۡ خ ُٔ ۡو َت

َ
 أ

شباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح والنقل، وحده. -3
 مى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي ع -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -6

  ِۚ ٛۡ و٢َُٗسى َورَۡۡحَث  ّبُِس ِٞ ره ّٜ ۡس َجآَءُزٛ ةَّح٠َِث   َٔ  َذ

 العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو  -1
ٛۡ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ّبُِس ِٞ ره ّٜ.وحده ، 
 أبو عون عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو القاضي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، ومعو أىل الصمة.الميم صمةو  فويق القصر في المتصل، الجمال عمى -5
 ومعو أبو الزعراء.وسكون الميم، ، َجآَءُزٛ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

  وََؾَسَف َخ٣َ٠ۡا ِ َب أَـِبَيَِٰج ٱَّلله شه َٖ  ٞ ٝه ُٛ مِ ۡهَٚ
َ
ٞۡ أ َٝ  َذ
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 األزرق عمى النقل، وتغميظ الالم، و)تشق( في البدل، وحده. -1
 العتقي عمى ترك التغميظ، وقصر البدل، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ۡا ََك٤ُٟاْ يَۡؿِس٤َُِن َظ٠َج َٝ ِ َشاِب ة ًَ
ۡٙ ٞۡ َءاَيَٰخ٠َِا ُظ٤َٓء ٱ َٞ يَۡؿِس٤َُِن َخ ِي   ٱ١٤ضِي ٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 مواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون.الح -4

  َٕ ِ ـُ َءاَيَِٰج َرّب ًۡ ِِتَ َب
ۡ
ۡو يَأ
َ
َٕ أ ِِتَ َربُّ

ۡ
ۡو يَأ
َ
ُث أ َٗ ِ ه َلى َٝ

ۡ ُٛ ٱل تَِي٣ُ
ۡ
ن حَأ
َ
ٓ أ ٘ۡ ي٠َُوُصوَن إَِّله ٢َ 

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي  -1 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، وا 
 لبدل.عمى قصر ا

 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، والتحقيق، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 َٕ ِ ـُ َءاَيَِٰج َرّب ًۡ ِِت َب
ۡ
َعتَۡج ِفٓ إِيَم٣َِ٠َٰا ي٤ََۡم يَأ َٖ ۡو 

َ
ُ٘ أ ِٜٞ َرۡت ٠َۡج  َٜ ٞۡ َءا ٛۡ حَُس َ ًعا إِيَم٣َ٠َُٰا ل ّۡ ُى َج َّ ََّل ي٠َ

ا    َررۡيٗ

شباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو  األزرق -1 عمى اإلبدال، و)تشق( في البدل، والنقل، وا 
 العتقي عمى قصر البدل.

 فخيم الراء، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وقصر المنفصل، وت -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4
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 ٠َخِوُصوَن ُٜ ِ٘ ٱَٟخِوُصٓواْ إِٟها   ٲ١٤ُٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .مف عن المروزيالباقون بخومعو  وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

   ٍء ٛۡ ِف ََشۡ ٣ُ٠ِٜۡ ٙهۡعَج  ا  ًٗ ٛۡ َوََك٤ُٟاْ ِػَي َٞ َِصه٤ُٓاْ دِي٣ُ٠َ ِي  إِنه ٱَّله

 ، وحده.المين الميموزاألزرق عمى توسط ثم إشباع  -1
ا ، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان عدالمين الميموزالعتقي عمى ترك المد في  -2

 األصبياني.
ٙهۡعَج األصبياني عمى الغنة في  -3 ا  ًٗ  ، وحده.ِػَي
 ، ومعو ابن فرح.الميم صمةالجمال عمى  -4
 ، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة -5

 ٤َُٚن ًَ ّۡ ا ََك٤ُٟاْ َح َٝ ِ ٛه يُجَّتُِئ٣ُٛ ة ِ ُث ٛۡ إََِل ٱَّلله ۡمُص٢ُ
َ
آ أ َٝ   ٳ١٤إِجه

شباع -1  الصمة، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل والصمة، ومعو أبو عون. -2
 ، ومعو أىل الصمة.الميم صمةالجمال عمى  -3
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  َرال٣َِا ٜۡ
َ
ٞ َجآَء ةِٱۡۡلََع٠َثِ ١ََُِٚۥ َيۡۡشُ أ َٜ 

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ  ابن سعدان عمى التقميل في -4

 ّحِئَثِ ََِل َُيَۡضىى إَِّله ٞ َجآَء ةِٱلعه َٜ ٤َن َو ُٝ ٛۡ ََّل ُحۡوَٚ ِٜۡر٣ََٚا َو٢ُ   ٴ١٤ 

 وحده. وتغميظ الالم، األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، والتقميل، -1
 .عمى التقميل، وترقيق الالم، وحده العتقي -2
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 .دهوحاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح،  -4
 ، ومعو أىل الصمة.الميم صمةالجمال عمى  -5
 .القاضي وسكون الميم، ومعوعمى التقميل، أبو عون  -6
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -7
 قصر المنفصل، وحده.و  توسط المتصل، المروزي عمى -8
 راء.، ومعو أبو الزعَُيَۡضىى ، َجآءَ التقميل في فويق القصر في المتصل، و ابن سعدان عمى  -9

 ۡعَخِٔيمن دِي٠ٗا ُّٜ ٓ إََِلَٰ ِؾَرَٰطن  َِِٰن َرّّبِ  إِٟهِِن ٢ََسى
ۡ٘ ا ُٓ ٗٝ ِۚ رَِي ا ّٗ َٛ َخ٠ِي ٚهَث إِةَۡر٢َِٰي ِ ّٜ 

ٓ إََِلَٰ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: وقرأ اإلمام نافع بفتح القاف وتشديد الياء مع  .َرّّبِ
اكسرىا في  ٗٝ  .رَِي

َِِٰن قميل في األزرق عمى النقل، والت -1  ، ومعو العتقي.٢ََسى
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ۡۡشِكَِي ُٝ ۡ َٞ ٱل ِٜ ا ََكَن  َٜ   ٵ١٤َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 إِنه َؾَلِِت َونُُعِِك َوَُمَۡياَي ۡ٘ َِٝي ُٓ َ َٙۡعَٰٚ ِ َرّبِ ٱ اِِت َّلِله َٝ   ٶ١٤َوَم

سكانيا في  األزرققرأ اإلمام  البيان:  واإلسكان مقدم، والباقون باإلسكان َوَُمَۡيايَ بفتح الياء وا 
نافع بفتح الياء في  اإلمام وقرأ وفييا تقميل ألىل التقميل، ،-وُكلٌّ عمى مذىبو في المد الالزم-
 َاِِت َٝ  .َوَم

 ، والتقميل، ومعو العتقي.َوَُمَۡيايفي مى النقل، وتغميظ الالم، وعمى سكون الياء األزرق ع -1
 ، والفتح، وحدهَوَُمَۡياياألزرق عمى النقل، وتغميظ الالم، وعمى سكون الياء في  -2
  ، وحده.َوَُمَۡيايَ في ، وفتح الياء األزرق عمى التقميل -3
 ، وحده.ثم فتح الياء ايَ َوَُمۡيَ في األزرق عمى الفتح، وسكون الياء  -4
وفويق  ،َوَُمَۡيايفي والفتح ذات الياء، وسكون الياء  وترقيق الالم، األصبياني عمى النقل، -5

 وحده. القصر في المد الالزم،
 ، وحده.الالزم ، مع توسطَوَُمَۡيايفي وسكون الياء والفتح، المروزي عمى ترك النقل،  -6
، مع المد فويق القصر، ومعو َوَُمَۡيايفي كون الياء الجمال عمى الفتح في ذات الياء، وس -7

 ابن إسحاق وابن فرح.
، مع المد فويق القصر، ومعو القاضي َوَُمَۡيايفي وسكون الياء  مى التقميل،أبو عون ع -8

 وابن سعدان وأبو الزعراء.

  ۥ َٕ ََلُ  ََّل َۡشِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وه
َ
َٟا۠ أ
َ
مِۡصُت َوخ

ُ
َٕ أ ِ َٰل َِٝي َوبَِذ ۡعِٚ ُٝ ۡ   ٷ١٤ُل ٱل

ُل قرأ اإلمام نافع بإثبات األلف في  البيان: وه
َ
َٟا۠ أ
َ
 .َوخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3
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 َا َو٤٢ُ ةِِۡغ َرّبٗ
َ
ِ خ َدرۡيَ ٱَّلله

َ
٘ۡ أ ءن   ُٓ ِ ََشۡ

 رَبُّ ُكّ

، المين الميموز، وتوسط ثم إشباع َو٤٢َُ  في األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، وضم الياء -1
 وحده.

 ، وحده.وترقيق الراء، وضم الياء، وترك المد في المين الميموز النقل، العتقي عمى -2
 وحده.وضم الياء، األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء،  -3
ومعو القاضي والحمواني وابن فرح وابن  ،٤َ َو٢ۡ في  رك النقل، وسكون الياءالمروزي عمى ت -4

 سعدان.
 ، ومعو أبو الزعراء.َو٤٢َُ في  ابن إسحاق عمى ضم الياء -5

 ِۚ ٍط إَِّله َيَٚۡي٣َا ّۡ  َوََّل حَۡسِعُب ُكُّ َج

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباق -2

 ِۚ ۡرَصىَٰ
ُ
 َوََّل حَضُِر َوازَِرة  وِۡزَر أ

 األزرق عمى ترقيق الراء، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ِذِي١ ۡٛ ٠ُخ ُٖ ا  َٝ ِ ٛۡ َذيُجَّتُِئُسٛ ة ًُُس صِۡج ٜه ٛه إََِلَٰ َرّبُِسٛ  ٤َن ُث ُّ   ٸ١٤ََّتَۡخِٚ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى الصمة، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -2
ٛۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُس ًُ صِۡج ٜه  ، وحده.َرّبُِسٛ 
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 َۡت ـن َدَرَجَٰجن َّلِ ًۡ ٛۡ ٤ََِۡق َب َقُس ًۡ ۡرِض َوَرَذَى َب
َ
َُ ٱأۡل ِ ه ٛۡ َرَلى َُٚس ًَ ِي َج ٛۡ  َو٤َ٢ُ ٱَّله َُٰس آ َءاحَى َٜ ٛۡ ِف   ٤َُُٚك

شباع المتصل، ،َو٤٢َُ األزرق عمى ضم الياء في  -1 شباع المنفصل،  وا  والتوسط في والنقل، وا 
 وحده.  ،ثم الفتح والتقميلالبدل، 

 األزرق عمى إشباع البدل، والتقميل ثم الفتح، وحده. -2
 .التقميلعو العتقي عمى وماألزرق عمى ما سبق، ومع قصر البدل، مع التقميل ثم الفتح،   -3
 وحده. والفتح، قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -4
 وحده.والتقميل، أبو الزعراء عمى ضم الياء، وسكون الميم،  -5
 وحده.والفتح، ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم،  -6
 وحده. والفتح، توسط المنفصل،توسط المتصل، و و ، ٤َ َو٢ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -7
 زي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده.المرو  -8
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والتقميل، ومعو القاضي وابن  -9

 .سعدان
 ومعو ابن فرح.والفتح، الجمال عمى الصمة،  -11

 ۢ ُٛ ٤ر  رهِخي ُّ ََ اِب ِإَوٟه١ُۥ َٙ َٔ ًِۡٙ َٕ َِسِيُى ٱ  ٹ١٤إِنه َربه

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ۢ في  األصبياني عمى الغنة -2 ُٛ ٤ر  رهِخي ُّ ََ َٙ.وحده ، 

 
 
 

 نعاماأل ةسور  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 األعرافورة س

 (7المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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ۡغَؽاِف 
َ
َٔرةُ األ ـُ  

 ًِ ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ٍٓٓم ٓ    ١ ال

 .، ومعو العتقيالالزم األزرق عمى إشباع المد  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المد الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.الالزم المروزي عمى توسط المد -3

  ُؾَِل  نَِتٌَٰب
ُ
ُّ  َضَؽج   َنۡػرِكَ  ِف  يَُسَ فََل  إََِلَۡم  أ ِۡ ِ ٌِِِيَ  َوذِۡنَؽىَٰ  ةِِّۦ ِِلُِِؼرَ  ٌّ ۡؤ ٍُ  ٢ لِۡي

 .، والتقميل، واإلبدال، ومعو العتقيِِلُِِؼرَ في  األزرق عمى النقل، وترقيق الراء -1
 وحده. واإلبدال، الراء، والفتح، تفخيمو  النقل،األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  َۗ ۡوَِلَآَء
َ
ٌَِ ُدوُِِّۦٓ أ ٔاْ  ًۡ َوََل حَتٍّتُِػ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ ُؾَِل إََِلُۡسً 

ُ
آ أ ٌَ ٔاْ    ٱحٍّتُِػ

 .المنفصل والمتصل، ومعو العتقياألزرق عمى إشباع  -1
، مكِ ب ِ وِرِ نِ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -2

 .حدهو 
 وتوسط المتصل، وحده.وترك الغنة، المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.وفويق القصر في المتصل، القاضي عمى سكون الميم،  -4
 الصمة، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -5
َِفي  صمة الميم أبو عون عمى -6 ٌّ  ، وحده.إََِلُۡسً 
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، -7
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  ا كَيِيٗل ُؽونَ  ٌٍّ    ٣ حََؼنٍّ
نافع بتشديد الذال في اإلمام قرأ  البيان:

ونَِتَذِ  ر   .ن 
 .األزرق، ومعو الكل -1

 ًَوَك َِ ا كَۡؽَيثٍ  ٌّ َٓ يَۡهَجَٰ ْۡ
َ
ا أ َْ َِا فََشآَء ـُ

ۡ
وۡ  ةََحًَٰخا ةَأ

َ
ًۡ  أ   ٤ كَآنِئُنَ  ُْ

افي  األزرق عمى النقل -1 َٓ يَۡهَجَٰ ْۡ
َ
وۡ ، كَۡؽيٍَث أ

َ
شباع المتصل ،ةََحًَٰخا أ  ، ومعو العتقي.وا 

َِا األصبياني عمى النقل، واإلبدال -2 ـُ
ۡ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.ةَأ

 ، وتوسط المتصل، وحده.اليمزتحقيق المروزي عمى  -3
 وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
 وحده. عمى فويق القصر في المتصل،عمى سكون الميم، و  القاضي -5
ا في ابن سعدان عمى التقميل -6 َْ  ، ومعو أبو الزعراء.فََشآَء

 ا ٍَ ًۡ  ََكنَ  َذ ُٓ َٰ ى َٔ ً إِذۡ  َدۡغ ُْ ٓ  َسآَء َِا ـُ
ۡ
ٓ  ةَأ ن إَِلٍّ

َ
ْ  أ ٔٓا ُ ٍِّا إٍُِّا كَال ٍِيَ  ُن   ٥ َظَٰيِ

 وعمى إشباع الصمة والمتصل والمنفصل، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 وحده. وما سبق لألزرق، األزرق عمى الفتح، -2
وقصر  وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وقصر الصمة، ،الفتحاألصبياني عمى  -3

 وحده. المنفصل،
الصمة، والفتح، وتحقيق اليمز، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق  الجمال عمى -4

 وابن فرح.
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -5
 قصر المنفصل، وحده.توسط المتصل، و المروزي عمى  -6
ًۡ في  أبو عون عمى الصمة -7 ُٓ َٰ ى َٔ  وحده.وفويق القصر في المتصل، ، والتقميل، إِذۡ  َدۡغ
 القاضي عمى اإلسكان، والتقميل، وحده. -8
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -9 ُٓ َٰ ى َٔ ًُْ، َدۡغ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء
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  ٍَّ ََ  فَيَنَۡفـَٔيَ ِي َو  ٱَّلٍّ ـِ ۡر
ُ
ًۡ  أ ِٓ ٍَّ  إََِلۡ يِيَ  َوىَنَۡفـَٔيَ ـَ ۡؽ ٍُ ۡ   ٦ ٱل

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الصمة،  -2

  ٖۖ ةِػِۡيم ًِٓ ٍَّ َغيَۡي َُِلهٍّ
  فَيَ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2

 ا ٌَ ٍِّا َو    ٧ ََغٓنِتِيَ  ُن

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ُّۚ هٍِؼ ٱۡۡلَقَّ ٌَ ۡٔ ۡزُن يَ َٔ ۡ   َوٱل

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ۡفيُِطَٔن ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ۥ فَأ ُّ ُِ َٰزِي ـَ ٌَ َ َثُليَۡج  ٍَ   ٨َذ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َۡ ٌَ ۡج  َو ۥ َعفٍّ ُّ ُِ َٰزِي ـَ ْوَلَٰٓهَِم  ٌَ
ُ
ََ  فَأ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٓوا ً َعِِسُ ُٓ ُُفَف

َ
ا أ ٍَ ِ ْ  ة ٔا َِا ََكُُ ٔنَ  أَـِبَيَٰخِ ٍُ    ٩ َحۡظيِ

ْ في  األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء -1 ٓوا شباع المنفصل، ، َعِِسُ في  و)تشق(وا 
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.البدل

 وقصر المنفصل، وتفخيم الراء،األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم،  -2
 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
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 .ابن فرحالجمال عمى الصمة، ومعو  -3
 وحده. وسكون الميم، وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -5
 وصمة الميم، وحده.وفويق القصر في المتصل،  ،َوَنوَِخف ت ابن إسحاق باإلخفاء -6

  ََۗعَٰيَِق ٌَ ا  َٓ ًۡ ذِي ُس
َِا ىَ ۡرِض وََسَػۡي

َ
ًۡ ِف ٱأۡل َُٰس جٍّ هٍّ ٌَ   َوىََلۡػ 

 .العتقي واألصبيانيمعو عمى النقل، و  األزرق -1
 اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، ومعو أىل  -2
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3

  ا كَيِيٗل    ٪ تَۡلُهُؽونَ  ٌٍّ

 .ومعو الكل ،األزرق -1

  َۡوىََلػ  ًۡ ًٍّ  َعيَۡلَجَُٰس ًۡ  ُث ۡرَنَُٰس ٍّٔ ًٍّ  َن َِا ُث َلَٰٓهَِهثِ  كُۡي ٍَ ْ  لِۡي ُشُػوا ـۡ ْ  ٓأِلَدمَ  ٱ ٓ  فََفَشُػٓوا ًۡ  إِةۡيِيَؿ  إَِلٍّ َ  يَُسَ ل
 ََ ِ ٌّ  ََ َِٰشِػي   ٫ ٱىسٍّ

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.في البدل األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، و)تشق( -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي. 
 المنفصل، وحده.توسط و  ،المروزي عمى توسط المتصل -3
 المنفصل، وحده.قصر و  توسط المتصل، المروزي عمى -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، الجمال عمى الصمة،  -5

  ََۖمۡؽحَُم
َ
َلٍّ تَۡفُشَػ إِۡذ أ

َ
ََِػَم أ ٌَ ا  ٌَ   كَاَل 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
َلٍّ  األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
 والنقل، وحده.، أ
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 ، وحده.بترك النقلو  بالغنة، ابن إسحاق -4

  َُا   كَاَل
َ
ُّ  َعۡي   أ ِۡ ِ ۥ ٍُّار   ٌَِ َعيَۡلَخِن  ٌّ ُّ   ٬ ٌِي   ٌَِ وََعيَۡلَخ

 األزرق عمى ترقيق الراء، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 أىل الفتح.األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

  كَاَل  ًۡ تِ ْۡ ا فَٱ َٓ ِۡ ا ٌِ ٍَ ن لََم  يَُسٔنُ  َذ
َ
َ  أ ا َتخََهّبٍّ َٓ ََ  إٍَُِّم  فَٱۡعُؽجۡ  ذِي ٌِ  ََ َٰغِؽِي   ٭ ٱىصٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ُِظۡؽِنٓ  كَاَل
َ
ٔۡمِ  إَِلَٰ  أ    ٮ ُحۡتَػُرٔنَ  يَ

 األزرق عمى اإلشباع، ومعو العتقي. -1
 المروزي. بخمف عناألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  إٍَُِّم  كَاَل  ََ ٌِ  ََ َِظؽِي ٍُ ۡ    ٯ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  كَاَل  ٓ ا ٍَ ِ ۡيتَِن  فَت َٔ ۡغ
َ
ۡرُػَػنٍّ  أ

َ
ًۡ  أَل ُٓ َ َم  ل ٌَ َٰ ًَ  ِنَر ۡفخَلِي ٍُ ۡ    ٰ ٱل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف المروزي. وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو أىل الصمة. صمة الميم،و  قصر المنفصل، الجمال عمى -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  َۖ ًۡ ِٓ ِ آنِي ٍَ ًۡ وََغَ َك ِٓ ِ َِٰ يَۡؿ
َ
َۡ أ ًۡ وََخ ِٓ َۡ َعۡيفِ ٌِ ًۡ َو يِۡػيِٓ

َ
َۢ َبۡيِ أ ِ ٌّ  ً ُٓ ٍِّ ًٍّ ٓأَلحِيَ    ُث

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، وا 
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 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 وفويق القصر في المتصل، وحده. عمى ترك النقل،المروزي  -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى الصمة، ومعو ابن فرح. -5
ًۡ  ابن إسحاق باإلخفاء -6 ِٓ َۡ َعۡيفِ ٌِ  ، وصمة الميم، وحده.َو
َۢ  الميم في أبو عون عمى صمة -7 ِ ٌّ  ً ُٓ ٍِّ  وحده.وبترك اإلخفاء، ، ٓأَلحِيَ

  ََتِػُ  َوََل  ًۡ ُْ ۡزََثَ
َ
ََ  أ    ٱ َشَِٰهؽِي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2

  َۖۡػُضٔٗرا ٌٍّ ا  ٌٗ ۡؼُءو ٌَ ا  َٓ ِۡ ٌِ   كَاَل ٱۡعُؽۡج 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍََ ٍّ ًۡ  حَتَِػَم  ل ُٓ ِۡ نٍّ  ٌِ
َ
ۡمََل
َ
ًَ  أَل ٍِّ َٓ ًۡ  َس ۡۡجَػِيَ  ٌُِِس

َ
 ٲ أ

نٍّ  قرأ اإلمام األصبياني كممة  البيان:
َ
ۡمََل
َ
بأربعة أوجو: إما تحقيق اليمزتين، أو تسييميما،  أَل

 أو تحقيق أحداىما وتسييل األخرى.

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
نٍّ األصبياني عمى تحقيق اليمزتين في  -2

َ
ۡمََل
َ
ۡۡجَػِيَ ، وعمى صمة أَل

َ
ًۡ أ أبو ، ومعو ٌُِِس

 عون.
 المروزي عمى ترك الصمة، ومعو أىل اإلسكان. -3
نٍّ الباقية في وجو األاألصبياني عمى  -4

َ
ۡمََل
َ
 ، وحده.أَل

 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، الجمال عمى الصمة، -5
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  ُـَٔاَدم َۡ  َوَيَٰٓ ُس ـۡ َُج  ٱ
َ
ٍِّثَ  َوَزوُۡسَم  أ َۡ  فَُُكَ  ٱۡۡلَ ا َضۡيُد  ٌِ ٍَ ِ  َتۡلَؽَبا َوََل  ِكۡئُخ َشَؽةَ  َهَِٰؼه ََ  َذخَُهَُٔا ٱللٍّ ٌِ 

ٍِيَ  َٰيِ   ٳ ٱىظٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
اواإلبدال في  المنفصل، والنقل،األصبياني عمى قصر  -2 ٍَ  ، وحده.ِكۡئُخ
 ، ومعو أىل الباقون.وتحقيق اليمزالمروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ََٔس ـۡ َٔ ا فَ ٍَ ُٓ َ َُ  ل ۡيَطَٰ ا َِلُۡتِػيَ  ٱللٍّ ٍَ ُٓ َ ا ل ا وُۥرِيَ  ٌَ ٍَ ُٓ ِۡ ا ٌَِ َخ ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ا َوكَاَل  ـَ ا ٌَ ٍَ َُٰه ى َٓ ا َج ٍَ َۡ  َربَُّس  َخ
 ِ َشَؽةِ  َهَِٰؼه ٓ  ٱللٍّ ن إَِلٍّ

َ
وۡ  َميََهۡيِ  حَُسَُٔا أ

َ
ََ  حَُسَُٔا أ ٌِ  ََ   ٴ ٱىَۡذَِِٰلِي

الإلمام األزرق في كممة  البيان: ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ  تسعة أوجو، وىي: ـَ
شباع المين الميموز عمى ثالثة البدل )تشق(،  توسط المين الميموز عمى ثالثة البدل )تشق(، وا 

 وقصر المين الميموز عمى ثالثة البدل )تشق(.
افي توسط المين الميموز عمى  األزرق -1 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ، ثم الفتح والتقميل و)تشق( في بدليا، ،ـَ

شباع المنفصل،   .وحدهوا 
افي عمى إشباع المين الميموز  األزرق -2 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ، و)تشق( في بدليا، والتقميل ثم الفتح، ـَ

شباع المنفصل، وحده.  وا 
افي عمى قصر المين الميموز  األزرق -3 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ، والتقميل ثم الفتح، والتوسط في بدليا، ـَ

شباع المنفصل، وحده.  وا 
افي عمى قصر المين الميموز  األزرق -4 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ ، والتقميل ثم الفتح، واإلشباع في بدليا، ـَ

شباع المنفصل، وحده.  وا 
افي عمى قصر المين الميموز  األزرق -5 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ شباع والتقميل، والقصر في بدليا، ـَ ، وا 

 المنفصل، ومعو العتقي.
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6
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افي عمى قصر المين الميموز  األزرق -7 ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ شباع والفتح، والقصر في بدليا، ـَ ، وا 
 المنفصل، وحده.

 .أىل الفتح بخمف عن المروزياألصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو  -8
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -9

  ٓ ا ٍَ ُٓ ٍَ ـَ ا إِّنِ  َوكَا ٍَ ََ  ىَُه ٍِ َ َِٰهِطيَ  ل   ٵ ٱىجٍّ

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 .الباقون بخمف المروزي ، ومعواألصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ٍَ ُٓ َٰ ٖۚ  فََػىٍّى     ةُِغُؽور 

 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٍِِّٖۖث ٌَِ َوَرِق ٱۡۡلَ ا  ٍَ ِٓ فَِلا ََيِۡهَفاِن َغيَۡي ٌَ ا َو ٍَ ُٓ َٰءُت ۡٔ ـَ ا  ٍَ ُٓ
َ َشَؽةَ ةََػۡت ل ا َذاكَا ٱللٍّ ٍٍّ  فَيَ

 .وجو قصر المين الميموز وقصر البدلاألزرق عمى األوجو السابقة، ومعو الكل في  -1

 ا ٍَ ُٓ َٰ ٓ  َوَُاَدى ا ٍَ ُٓ ًۡ  َربَّ َ ل
َ
ا أ ٍَ ُه َٓ ۡج

َ
ا َغَ أ ٍَ َشَؽةِ  حِيُۡه كُو ٱللٍّ

َ
ٓ  َوأ ا ٍَ ََ  إِنٍّ  ىٍُّه ۡيَطَٰ ا ٱللٍّ ٍَ تِي   َغُػّو   ىَُه    ٶ ٌَّ

شباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
القاضي وابن سعدان وأبو ومعو وترك النقل، أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل،  -2

 الزعراء.
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -4
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
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  ََ َذَِِٰسِي
ََ ٱىۡ ٌِ  ٍَّ َِا ََلَُهَٔج ًۡ َتۡغفِۡؽ ََلَا َوحَؽََۡحۡ َِا ِإَون ىٍّ ُُفَف

َ
َِآ أ ٍۡ َِا َظيَ   ٷكَاََل َربٍّ

 .، وحدهوتغميظ الالم األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .، وحدهبترك التغميظ العتقي -2
 إسحاق.، ومعو ابن مِ لِ ِنِ ِإَواألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -3
 ترك الغنة، ومعو أىل الباقون.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

   َۖ ًۡ ِِلَۡػٍو َغُػّو  ٔاْ َبۡػُيُس ٍُ تِ ْۡ  كَاَل ٱ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ًۡ ۡرِض  ِف  َوىَُس
َ
َتَٰعٌ  ُمۡفَخَلّؽ   ٱأۡل ٌَ    ٸ ِضي   إَِلَٰ  َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ا كَاَل َٓ نَ  ذِي ۡٔ ا ََتَۡي َٓ ٔحُٔنَ  َوذِي ٍُ ا َت َٓ ِۡ ٌِ  ٹ ُُتۡؽَُسٔنَ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ ًۡ َورِيٗلا َٰءحُِس ۡٔ ـَ َٰرِي  ـَ ا يُ ـٗ ًۡ ِِلَا َُؾَۡلَا َغيَۡيُس
َ
  َيََٰتِنٓ َءاَدَم كَۡػ أ

شباع المنفصل، والنقل، ، َءاَدمَ  عمى )تشق( في البدل األزرق -1 الميموز في  وتوسط المينوا 
 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  .في بدليا، وحده (قشت)، مع ـَ

شباع المنفصل، والنقل، َءاَدمَ عمى )تشق( في البدل  األزرق -2 شباع، وا  المين الميموز في  وا 
 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  ، مع )تشق( في بدليا، وحده.ـَ
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شباع المنفصل، والنقل، َءاَدمَ عمى )تشق( في البدل  األزرق -3 المين الميموز في  وقصر، وا 
 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  قصر البدل.، مع )قشت( في بدليا، ومعو العتقي عمى ـَ

 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -5
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -6
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

  ىَٰ  َوِِلَاُس َٔ َٰلَِم  ٱِلٍّۡل ُّۚ  َذ     َعۡي 

َِوَِقرأ نافع بفتح السين  البيان:  .اَسِل 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َٰلَِم َۡ  َذ ِ  َءاَيَِٰج  ٌِ ًۡ  ٱَّللٍّ ُٓ ُؽونَ  ىََػيٍّ نٍّ    ٺ يَؼٍّ

 رق عمى )تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.األز  -1
 ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ََٓل  َءاَدمَ  َيََٰتِن  ًُ ٍُِّس َُ  َحۡفخِنَ ۡيَطَٰ ٓ  ٱللٍّ ا ٍَ ۡعَؽجَ  َن
َ
ۡيُسً أ َٔ ةَ

َ
ََ  أ ِ ٍِّثِ  ٌّ ا يزَنِعُ  ٱۡۡلَ ٍَ ُٓ ِۡ ا َخ ٍَ ُٓ ـَ ا ِِلَا ٍَ ُٓ  ىُِيَِي

 ُّۚٓ ا ٍَ ِٓ ِ َٰءح ۡٔ  ُّۚۚ ـَ
شباع المنفصل، َءاَدمَ عمى )تشق( في البدل  األزرق -1 الميموز في  وتوسط المين، وا 

 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  ، مع )قشت( في بدليا، وحده.ـَ
شباع المنفصل، َءاَدمَ عمى )تشق( في البدل  األزرق -2 شباع، وا  المين الميموز في  وا 

 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  ، مع )تشق( في بدليا، وحده.ـَ
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شباع المنفصل، والنقل، َءاَدمَ عمى )تشق( في البدل  األزرق -3 المين الميموز في  وقصر، وا 
 ًۡ َٰءحُِس ۡٔ  ، مع )قشت( في بدليا، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ـَ

األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن  -4
 المروزي.

 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -6

  َۗ ًۡ ُٓ َۡ َضۡيُد ََل حََؽۡوَج ۥ ٌِ ُّ َٔ َوكَتِييُ ُْ  ًۡ َُٰس ۥ يََؽى ُّ     إٍُِّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى الفتح، وعمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِا إٍُِّا ٍِيَ  َسَػۡي َحَٰ ۡوَِلَآءَ  ٱللٍّ
َ
ََ  أ ي ِ ُِٔنَ  ََل  لَِّلٍّ ٌِ    ٻ يُۡؤ

 األزرق عمى إشباع المتصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي.  -3
 وحده.المروزي عمى توسط المتصل،  -4

  َۗ ا َٓ ِ َمَؽَُا ة
َ
ُ أ آ َءاةَآَءَُا َوٱَّللٍّ َٓ ٔاْ وََسۡػَُا َغيَۡي ُ َِٰطَلٗث كَال ٔاْ َػ    ِإَوَذا َذَػيُ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى  -1 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وا 
 قصر البدل.

 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المتصل، وحده.توسط و  ،المروزي عمى توسط المنفصل -4
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  ُِٖۖمُؽ ةِٱىَۡفۡطَلآء
ۡ
َ ََل يَأ   كُۡو إِنٍّ ٱَّللٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، واإلبدال، وا 
 وفويق القصر في المتصل، وحده. واإلبدال، األصبياني عمى النقل، -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وعمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ََتُلٔلُٔن
َ
ِ  ََعَ  أ ا ٱَّللٍّ ٔنَ  ََل  ٌَ ٍُ   ټ َتۡػيَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖۖ ًِ َمَؽ َرّّبِ ةِٱىۡلِۡف
َ
  كُۡو أ

 ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُّۚ ََ ٔهُ ُُمۡيِِهَي ََلُ ٱّلِي ِ َمۡفِشػ  َوٱۡدُغ
ًۡ ِغَِػ ُكّ ُس َْ ٔاْ وُُسٔ ٍُ رِي

َ
   َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ا ٍَ ًۡ  َن ُز
َ
   ٽ َتُػُٔدونَ  ةََػأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2

  ُّۚ َؾَٰيَُث ًُ ٱليٍّ ِٓ َػىَٰ َوفَؽِيًلا َضقٍّ َغيَۡي َْ   فَؽِيًلا 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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  ًُ ُٓ ْ  إِجٍّ َُؼوا ٍِيَ  ٱُتٍّ َحَٰ ۡوَِلَآءَ  ٱللٍّ
َ
ِ  ُدونِ  ٌَِ أ ً َويَۡطَفُتٔنَ  ٱَّللٍّ ُٓ جٍّ

َ
َخُػونَ  أ ۡٓ   پ مَّ

 بكسر السين. ب ينََِوَيۡحسِ قرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ومعو أىل اإلسكان عدا  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 المروزي.
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى  -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

  ُّْۚ ٔٓا ٔاْ َوََل تُِۡسِفُ ُب ٔاْ َوٱۡۡشَ ِ َمۡفِشػ  َوُُكُ
ًۡ ِغَِػ ُكّ  ۞َيََٰتِنٓ َءاَدَم ُعُؼواْ زِينَخَُس

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

  ِۡسِذَِي ٍُ ۡ ۥ ََل ُُيِبَّ ٱل ُّ  ٿإٍُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  
َ
ِ ٱىٍِِّتٓ أ ََِث ٱَّللٍّ َۡ َضؽٍَّم زِي ٌَ ََ ٱلّؽِۡزِقٖۚ كُۡو  ٌِ ّيَِبَِٰج  ٍٍّ  ۡعَؽَج ىِػَِتادِهِۦ َوٱى

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -3

  ۡجَيا ةِ ٱلَّ َٰٔ ٔاْ ِف ٱۡۡلَيَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ثِِۗ  َعالَِهثٗ كُۡو ِِهَ لَِّلٍّ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ  يَ

 .َعالَِهثٌ برفع التاء في  قرأ اإلمام نافع البيان:

 عمى )تشق( في البدل، والتقميل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل. األزرق -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عمى قصر البدل. األزرق -2

  َٔن ٍُ م  َحۡػيَ ۡٔ ُو ٱٓأۡلَيَِٰج ىَِل  ڀَنَذَٰلَِم ُجَفّهِ

 عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 َِهاِك ۡل مَِِإ ج  ََِِحر  ۡثمََِِبَطوََِِوَناِن ۡنَىاَِظَىرََِِناِٱلَۡفَوَٰح َشَِِرب   ِ ِب َغۡي َِِوٱۡلَۡغََِِوٱۡۡل  نِٱۡۡلَق 
َ
يا َِِوأ ۡۡش ك 

ِلَمَِِۡناِب ٱّلل  ِِت 
َن  ۡلِ ۡلَطَٰٗناِب هۦ ِح  نِس 

َ
يل يا َِِوأ َِِتل  ينََِِلَِِناِٱّلل  ََِِعَ  ٣٣َِِتۡعلَه 

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

  َۖ َسو 
َ
ٍث أ ٌٍّ
ُ
ِ أ
   َوىُِكّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 النقل، ومعو الباقون. المروزي عمى ترك -2

  اَغٗث ـَ ِعُؽوَن 
ۡ
ًۡ ََل يَۡفَخأ ُٓ َسيُ

َ
  فَإَِذا َسآَء أ

ًۡ بتسييل اليمزة الثانية في  قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو البيان: ُٓ َسيُ
َ
، ويزيد َسآَء أ

الحمواني ، ولمباقين ومعو -وىذا من زيادات الطرق النافعية–وجو اإلبدال مع ثالثة البدل  لألزرق
 في وجو بإسقاط اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.

 عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، واإلبدال، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع ثالثة البدل )تشق(، وحده. -2
عمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، واإلبدال، وتفخيم الراء،  األصبياني -3

 وحده.
 عمى تسييل اليمزة الثانية، وتحقيق اليمز، وحده. أبو عون -4
 عمى تسييل اليمزة الثانية، وصمة الميم، وحده. الجمال -5
 عمى إسقاط اليمزة األولى مع التوسط، وسكون الميم، وحده. المروزي -6
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 مى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي.المروزي ع -7
 إسقاط اليمزة األولى مع القصر، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. عمى الجمال -8
، إسقاط اليمزة األولى مع القصر، وسكون الميم، ومعو َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -9

 أبو الزعراء.

  ٣٤يَۡفَخۡلِػُمَٔن َوََل   

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡٔ ۡنيََص فََل َع
َ
َِ ٱتٍََّقَٰ َوأ ٍَ ًۡ َءاَيَِِٰت َذ َٔن َغيَۡيُس ًۡ َحُلهَّ ُِِس ٌّ و   ـُ ًۡ ُر ٍُِّس حِيَ

ۡ
ا يَأ ٌٍّ ٌف َيََٰتِنٓ َءاَدَم إِ

ًۡ َُيَۡؾَُُٔن  ُْ ًۡ َوََل  ِٓ    ٣٥َغيَۡي

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل -1 ، ، والتقميلواإلبدال، وا 
 وتغميظ الالم، ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وقصر الصمة، وترقيق الالم، وحده. األصبياني -3
 ، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل -4
 نفصل، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.عمى قصر الم القاضي -5
ًۡ َءاَيَِِٰت عمى صمة الميم في  أبو عون -6 ًۡ َُيَۡؾُُٔنَ ، َغيَۡيُس ُْ  ، والتقميل، وحده.َوََل 
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، -7
 وحده.وسكون الميم، عمى توسط المنفصل،  المروزي -8

  ِٖۖۡنَدَُٰب ٱَلٍّار
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
آ أ َٓ ِۡ واْ َخ خَۡهَّبُ ـۡ َِا َوٱ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي   َوٱَّلٍّ

شباع المتصل، والتقميل، ومعو العتقي األزرق عمى )تشق( في البدل -1 شباع المنفصل، وا  ، وا 
 عمى قصر البدل.

و أىل الفتح عدا عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومع األصبياني -2
 المروزي.

 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -3
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 قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.عمى  المروزي -4
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -5

  وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًۡ ذِي ُْ٣٦   

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

  َُّۚٓب أَـِبَيَٰخِِّۦ ۡو َنؼٍّ
َ
ِ َنِؼةًا أ َِ ٱۡذََتَىَٰ ََعَ ٱَّللٍّ ٍٍّ ًُ مِ

ۡظيَ
َ
َۡ أ ٍَ    َذ

شباع البدل، وحده.األزرق عمى النقل -1  ، وتغميظ الالم، والتقميل، وا 
 عمى النقل، وترقيق الالم، والتقميل، وقصر البدل، وحده. العتقي -2
 عمى النقل، والفتح، وحده.األصبياني  -3
 عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. المروزي -4
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -5

  ْوَلَٰٓهَِم
ُ
ًۡ  أ ُٓ ُ َِال ً َح ُٓ ََ  َُِهيُت ِ     ٱىِۡهَتَِٰبٖۖ  ٌّ

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  األصبياني -2

 المروزي.
ًُٓفي فويق  القصر في المتصل، وصمة الميم  عمى أبو عون -3 ََ  َُِهيُت ِ ٌّوحده ،. 
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
 عمى توسط المتصل، وسكون الميم، وحده. المروزي -5

 َٰٓ ًۡ  إَِذا َضِتٍّ ُٓ َِا َسآَءۡت يُ ـُ ًۡ  ُر ُٓ َج ۡٔ َٔفٍّ ْ  َحَخ ٔٓا ُ ََ  كَال ۡح
َ
ا أ ٌَ  ًۡ َِۖ  ُدونِ  ٌَِ حَۡػُغٔنَ  ُنُِخ    ٱَّللٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع المنفصل، وا 
عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو  األصبياني -2

 عون والقاضي.
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 سط المتصل، وحده.عمى قصر المنفصل، وتو  المروزي -3
 عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -5 ُٓ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت

 توسط المتصل، والفتح، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، و  -6

 ْ ٔا ُ ْ  كَال ٔا ٍِّا َىيَّ ْ  َخ ُِٓػوا َٰٓ  وََك ًۡ  ََعَ ِٓ ُُفِف
َ
ًۡ  أ ُٓ جٍّ

َ
ْ  أ ٔا ََ  ََكُُ   ٣٧ َؽَٰفِؽِي

شباع الصمة، والتقميل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع المنفصل، وا 
 ، والفتح، وقصر الصمة، ومعو أبو عون.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -4
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -5

 ِٖۖنِؿ ِف ٱَلٍّار ِ َوٱۡۡلِ َّ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ٌَِ َرۡتيُِسً  َمم  كَۡػ َعيَۡج 
ُ
ٔاْ ِفٓ أ    كَاَل ٱۡدُعيُ

 عمى إشباع المنفصل، والنقل، والتقميل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وحده. -2
 عمى سكون الميم، وترك النقل، وحده.المروزي  -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -7

ا ٍَ ث   َدَعيَۡج  ُُكٍّ ٌٍّ
ُ
َِۡج  أ َۖ  ىٍَّػ ا َٓ ۡعخَ

ُ
  أ

 عمى النقل، ومعو العتقي. األزرق -1
ث  عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 ٌٍّ

ُ
َِۡج  أ  ، وحده.ىٍَّػ

 عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. المروزي -3
 عمى الغنة، وحده. ابن إسحاق -4
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 َٰٓ ْ  إَِذا َضِتٍّ ٔا اَرُك ا ٱدٍّ َٓ ًۡ  كَاىَۡج  َۡجِيٗػا ذِي ُٓ َٰ ۡعَؽى
ُ
ًۡ  أ ُٓ َٰ وىَى

ُ
َِا أِل ُؤََلٓءِ  َربٍّ َىئََُّا َهَٰٓ

َ
ًۡ  أ ِٓ ِ ََ  ِىۡػٗفا َغَؼاٗةا فَـَٔاح ِ ٌّ 

   ٱَلٍّارِٖۖ 

ًۡ عمى إشباع المنفصل، والنقل، والتقميل في  األزرق -1 ُٓ َٰ ۡعَؽى
ُ
ًۡ ، أ ُٓ َٰ وىَى

ُ
شباع  ٱَلٍّارِٖۖ ، أِل ، وا 

 المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. 
ًۡ األزرق عمى ما سبق، مع الفتح في   -2 ُٓ َٰ وىَى

ُ
 ، وحده.أِل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 صمة الميم، والفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -5
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده.  -7

  كَاَل   
ٔنَ  َلٍّ  َوَؾَِٰسَ ِىۡػف   ىُِكّ ٍُ   ٣٨ َتۡػيَ

 إسحاق. ، ومعو الكل عدا األصبياني وابناألزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َلٍّ  َوَؾَِٰسَعمى الغنة في  األصبياني -2

 َوكَاىَۡج  ًۡ ُٓ َٰ وىَى
ُ
ًۡ  أ ُٓ َٰ ۡعَؽى

ُ
ا أِل ٍَ ًۡ  ََكنَ  َذ َِا ىَُس ۡيو   ٌَِ َغيَۡي

ْ  فَ ٔا ا ٱىَۡػَؼاَب  فَُؼوكُ ٍَ ِ ًۡ  ة   ٣٩ حَۡسِفتُٔنَ  ُنُِخ

ًۡ و)تشق( في البدل  األزرق عمى النقل، -1 ُٓ َٰ وىَى
ُ
ًۡ والتقميل في  ،أ ُٓ َٰ وىَى

ُ
ًۡ  أ ُٓ َٰ ۡعَؽى

ُ
، ومعو أِل

 .عمى قصر البدل العتقي
ًۡ األزرق عمى النقل، والفتح في  -2 ُٓ َٰ وىَى

ُ
 ، وحده.أ

 األصبياني عمى النقل، الفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ وصمة الميم في  أبو عون عمى التقميل، -6  ، وحده.حَۡسِفتُٔنَ  ُنُِخ
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -7
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ُٔآءِ َوََل يَۡػُعي ٍَ َُٰب ٱلفٍّ ـَ ةۡ
َ
ًۡ أ ُٓ َ ا ََل ُتَفخٍُّص ل َٓ ِۡ واْ َخ َخۡهَّبُ ـۡ َِا َوٱ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي َٰ يَيَِز إِنٍّ ٱَّلٍّ ٍَِّث َضِتٍّ َن ٱۡۡلَ

ًِّ ٱۡۡلَِياِطٖۚ  ـَ ُو ِف  ٍَ  ٱۡۡلَ

شباع المتصل -1 شباع الصمة في، وا  ، ومعو العتقي عمى األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 قصر البدل.

 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون.القاضي عمى  -4

  ۡشؽٌَِِي ٍُ ۡ  ٪٣َوَكَذَٰلَِم ََنۡؾِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖۚ َٔاش  ًۡ َغ ِٓ ِ ٔۡك ٌَِ فَ اد  َو َٓ ًَ ِم ٍِّ َٓ َِ َس ٌّ  ً ُٓ
َ  ل

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٌّ  ً ُٓ َ  ، وحده.ل

  ٍَِي َٰيِ  ٣٫َوَكَذَٰلَِم ََنۡؾِي ٱىظٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍِِّٖۖث ۡنَدَُٰب ٱۡۡلَ
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
آ أ َٓ َػ ـۡ َٰيَِدَِٰج ََل َُُسّيُِف َجۡفًفا إَِلٍّ ُو ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  َوٱَّلٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي  البدل،األزرق عمى )تشق( في  -1 شباع المنفصل، وا  والنقل، وا 
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني عمى قصر -5
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  وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًۡ ذِي ُْ٣٬ 

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

   َۖ َُٰؽ َُۡف
َ
ًُ ٱأۡل ِٓ ٌَِ ََتۡخِ َۡ ِغّو  ََتۡؽِي  ِ ٌّ ا ِف ُنُػورًِِْ  ٌَ َِا    َوَُؾَۡخ

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
َۡ ِغّو  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ِ ٌّ.وحده ، 

  َۖ ُ َِا ٱَّللٍّ َٰ َػى َْ ۡن 
َ
ََلٓ أ ۡٔ َ َخِػَي ل ۡٓ ٍِّا َِلَ ا ُن ٌَ َِا ىَِفََٰؼا َو َٰ َػى َْ ِي  ِ ٱَّلٍّ ُػ َّلِلٍّ ٍۡ ٔاْ ٱۡۡلَ ُ  َوكَال

شباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى التقميل، وا 
 عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -2
شباع المنفصل، وحده. األزرق -3  عمى الفتح، وا 
 عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -4
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -5

  ٖۖ َِا ةِٱۡۡلَّقِ ِ ُو َرّب ـُ  ىََلۡػ َسآَءۡت ُر

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  األصبياني -2

 الزعراء.
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت عمى التقميل في  ابن سعدان -4

  ئَُن ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ ا ة َْ ٔ ٍُ ورِۡثُخ
ُ
ٍُِّث أ ًُ ٱۡۡلَ ن حِۡيُس

َ
  ٭٣َؤُُُدٓواْ أ

 إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق عمى -1
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 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 أىل الصمة. عمى صمة الميم، ومعو الحمواني -3
 عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. المروزي -4

  َا وَغ ٌٍّ ۡو وََسػحًَّ  َٓ ا َذ َِا َضّلٗ ا وََغَػَُا َربَّ ٌَ ن كَۡػ وََسۡػَُا 
َ
ۡنَدََٰب ٱَلٍّارِ أ

َ
ٍِّثِ أ ۡنَدَُٰب ٱۡۡلَ

َ
ًۡ َوَُاَدىَٰٓ أ َػ َربَُّس

 َۖ ا  َضّلٗ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.، ٱَلٍّارِ ، َوَُاَدىَٰٓ عمى التقميل في  األزرق -1  وا 
شباع المنفصل، وحده.َوَُاَدىَٰٓ عمى الفتح في  األزرق -2  ، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي بخمف عنو. -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5
اأبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم في  -6 ٌٍّ  ، وحده.وََسػحًَّ 
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

  ُّۚ ًۡ ٔاْ َجَػ ُ  كَال

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ٍَِي َٰيِ ِ ََعَ ٱىظٍّ َُِث ٱَّللٍّ ن ىٍّۡػ
َ
ًۡ أ ُٓ َِ ذٍَّن ُمَؤّذُِنۢ ةَۡي

َ
 ٮ٣فَأ

 ، والباقون بالتحقيق.ُمَؤّذُِنۢ  قرأ اإلمام األزرق والعتقي باإلبدال في البيان:

شباع الصمة، ، ُمَؤّذُِنۢ عمى اإلبدال في  األزرق -1  ومعو العتقي.وا 
َِثُ األصبياني عمى تحقيق اليمز، وقصر الصمة، والغنة في  -2 ن ىٍّۡػ

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

 فرح. الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو ابن -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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  ةِٱٓأۡلِعَؽةِ َؽَٰفُِؽوَن ً ُْ َٗٔسا َو ا ِغ َٓ ِ َوَيۡتُغَٔج بِيِو ٱَّللٍّ ـَ وَن َغَ  ََ يَُهػَّ ِي  ٯ٣ٱَّلٍّ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 الراء، وحده.األصبياني عمى النقل، وتفخيم  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ُّۚ ا ِضَشاب  ٍَ ُٓ َِ  َوَبۡي

 .، ومعو الكلاألزرق -1

   ُّۚ ًۡ ُٓ َٰ ى ٍَ ۡغَؽاِف رَِسال  َحۡػؽِفَُٔن اَّۢلُك بِِفي
َ
  َوََعَ ٱأۡل

 .العتقيومعو والتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 .األصبياني األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو -2
 .والفتح، ومعو أىل الفتح، ترك النقلالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ُّۚ ًۡ ًٌ َغيَۡيُس َٰ َؾ ـَ ن 
َ
ٍِّثِ أ ۡنَدََٰب ٱۡۡلَ

َ
 َوَُاَدۡواْ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.النقلترك المروزي عمى  -2

 ُػَٔن ٍَ ٍۡ ًۡ َح ُْ ا َو َْ ًۡ يَۡػُعئُ َ  ٣ٰل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِٔۡم َع ٱۡىَل ٌَ َِا  َِا ََل ََتَۡػۡي ٔاْ َربٍّ ُ ۡنَدَِٰب ٱَلٍّارِ كَال
َ
ًۡ حِۡيَلآَء أ ُْ ةَۡصَُٰؽ

َ
ٍَِي ۞ِإَوَذا ُُصِفَۡج أ َٰيِ  ٱ٣ٱىظٍّ

ۡنَدَٰبِ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد حِۡيَلآَء أ

الحمواني في الوجو الثاني بإسقاط اليمزة  ملألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين ومعي
 األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.
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شباع المتصل،و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وتسييل اليمزة الثانية، والتقميل، ا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 .وتسييل اليمزة الثانية، والفتح، وحده فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -3
سقاط اليمزة األولى مع توسط المد ترك النقل، المروزي عمى -4  ، وحده.وا 
 ى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، والفتح، وسكون الميم، وحده.المروزي عم -5
سقاط األولى، ومعو أىل التقميل. -6  أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، وا 
 أبو عون عمى وجو تسييل الثانية، والتقميل، وحده. -7
سقاط األولى مع القصر، والفتح، ومعو أىل الصمة. -8  الجمال عمى صمة الميم، وا 
 و التسييل في الثانية، وحده.الجمال عمى وج -9

 ُا ُنِخ ٌَ ًۡ َو ًۡ َۡجُۡػُس ۡدَنَٰ َغُِس
َ
آ أ ٌَ ٔاْ  ُ ًۡ كَال ُٓ َٰ ى ٍَ ً بِِفي ُٓ ۡغَؽاِف رَِساَٗل َحۡػؽِفَُٔج

َ
ۡنَدَُٰب ٱأۡل

َ
ًۡ َوَُاَدىَٰٓ أ

وَن    ٲ٣تَۡفَخۡهِّبُ

شباع المنفصل،التقميل، و  األزرق عمى -1  ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  والنقل، ا 
 عمى الفتح، وما سبق لو، وحده.األزرق  -2
 والنقل، وتفخيم الراء، وحده.قصر المنفصل، و  الفتح، األصبياني عمى -3
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، وحده المروزي -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -6
ونَ أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم في  -7 ًۡ تَۡفخَۡهِّبُ ا ُنُِخ ٌَ  ، وحده.َو
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8

 ٖۚةِؽََۡحٍَث ُ ًُ ٱَّللٍّ ُٓ ُ ًۡ ََل َحَِال خُ ٍۡ ۡكَف
َ
ََ أ ِي ُؤََلٓءِ ٱَّلٍّ َهَٰٓ

َ
 أ

ْ  ةِؽََۡحٍَثٖۚ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول وصاًل في  البيان: ٔا  .ٱۡدُعيُ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أىل ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عدا المروزي. اإلسكان
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، توسط المتصل، و  توسط المنفصل، المروزي عمى -4
 صل، وحده.تتوسط المو  قصر المنفصل، المروزي عمى -5

 ََتَۡؾَُُٔن ًۡ ُُخ
َ
ًۡ َوََلٓ أ ٌٔۡف َغيَۡيُس ٍَِّث ََل َع ٔاْ ٱۡۡلَ  ٳ٣ٱۡدُعيُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.سكون و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
ًۡ ََتَۡؾُُٔنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُُخ

َ
 ، وحده.َوََلٓ أ

 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ۡن
َ
ٍِّثِ أ ۡنَدََٰب ٱۡۡلَ

َ
ۡنَدَُٰب ٱَلٍّارِ أ

َ
ُّۚ َوَُاَدىَٰٓ أ ُ ًُ ٱَّللٍّ ا َرَزكَُس ٍٍّ ۡو ِم

َ
آءِ أ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ َِا  ٔاْ َغيَۡي ذِيُي

َ
 أ

وۡ قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياًء في  البيان:
َ
آءِ أ ٍَ ۡ  .ٱل

شباع المتصل،  األزرق -1 شباع المنفصل، والنقل، وا   ومعو العتقي.عمى التقميل، وا 
 لو، وحده.، وما سبق َوَُاَدىَٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -4
الجمال عمى الفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن  -5

 فرح.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
 عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل.أبو  -7

 ََ َٰفِؽِي ا ََعَ ٱىَۡؽ ٍَ ُٓ َم َ َضؽٍّ ٔٓاْ إِنٍّ ٱَّللٍّ ُ  ٴ٣كَال

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -3
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 ُّۚ ۡجيَا ةُ ٱلَّ َٰٔ َي ًُ ٱۡۡلَ ُٓ ۡت ا َوىَػِٗتا وََغؽٍّ ٗٔ ۡٓ َ ًۡ ل ُٓ َِ َُؼواْ دِي ََ ٱُتٍّ ِي  ٱَّلٍّ

 .وسكون الميم، ومعو أىل التقميل، عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -3

 َِا ََيَۡطُػوَن ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ا ََكُُ ٌَ ًۡ َهََٰؼا َو ِٓ ِم ۡٔ ٔاْ ىَِلآَء يَ ا نَُف ٍَ ًۡ َن ُٓ َٰ َٔۡم َُنَفى  ٵ٣فَٱَۡلَ

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ،عمى التقميل األزرق -1  .العتقي عمى قصر البدلومعو  وا 
 معو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، و  -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

 ُّ ۡيَجَٰ ً ةِِسَتَٰب  فَهٍّ ُٓ َُِٔن َوىََلۡػ ِسۡئَجَٰ ٌِ م  يُۡؤ ۡٔ ٗػى َورََۡحَٗث ّىَِل ُْ َٰ ِغۡيٍم 
 ٶ٣ََعَ

 ، ومعو العتقي.عمى اإلبدالاألزرق  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
م  األصبياني عمى الغنة في  -3 ۡٔ  ، واإلبدال، وحده.َورََۡحَٗث ىَِّل
 وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرح. الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ُّۚۥ ُّ وِييَ
ۡ
ۡو يَُِظُؽوَن إَِلٍّ حَأ َْ 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدالاألزرق  -1
 المروزي عل تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ُك ٌَِ َا  َٓو َلٍّ َِا ةِٱۡۡلَّقِ َذ ِ ُو َرّب ـُ ٌَِ َرۡتُو كَۡػ َسآَءۡت ُر ٔهُ  ََ نَُف ِي
ۥ َحُلُٔل ٱَّلٍّ ُّ وِييُ

ۡ
ِِت حَأ

ۡ
َٔۡم يَأ ٔاْ يَ َفَػآَء فَيَۡلَفُػ

 ُّۚ ُو ٍَ ٍِّا َجۡػ ِي ُن َو َدۡيَ ٱَّلٍّ ٍَ َِۡػ ۡو َُُؽدَّ َذ
َ
 ََلَآ أ

شباع المتصل، ،عمى اإلبدال األزرق -1 شباع ا وا   ومعو العتقي. وترقيق الراء، لمنفصل،وا 
األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء،  -2

 وحده.
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
وقصر المنفصل، ومعو القاضي وابن إسحاق وابن الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -5

 فرح.
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 وَن ٔاْ َحۡفََتُ ا ََكُُ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ًۡ َوَىوٍّ َخ ُٓ ُُفَف
َ
ٓواْ أ  ٷ٣كَۡػ َعِِسُ

شباع المنفصل، ،عمى ترقيق الراءاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2

 عن المروزي.
اأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ  ، وحده.َخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5

 َِٰت ـَ َؿَٰ ِي َعيََق ٱلفٍّ ُ ٱَّلٍّ ًُ ٱَّللٍّ َٔىَٰ ََعَ ٱۡىَػۡؽِشٖۖ إِنٍّ َربٍُّس َخ ـۡ ًٍّ ٱ يٍّام  ُث
َ
خٍّثِ أ ـِ ۡرَض ِف 

َ
 َوٱأۡل

 ومعو العتقي. والتقميل، ،النقلاألزرق  -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 َٓ َۡو ٱَلٍّ ۡمؽِهِۦَٓۗ ُحۡغِِش ٱَلٍّ
َ
َرَٰتِۭ ةِأ َؽ َوٱَلَُّشَٔم ُمَفغٍّ ٍَ َؿ َوٱىَۡل ٍۡ ۥ َضرِيٗرا َوٱللٍّ ُّ يُُت ٍۡ  اَر َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۗ ۡمُؽ
َ
ََل ََلُ ٱۡۡلَۡيُق َوٱأۡل

َ
 أ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٍَِي ُ َربَّ ٱۡىَعَٰيَ   ٸ٣َتَتاَرَك ٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ُّۚ ًۡ حَََضَّٗٗع وَُعۡفيًَث ٔاْ َربٍُّس  ٱۡدُغ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميماألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََ ۡػَخِػي ٍُ ۡ ۥ ََل ُُيِبَّ ٱل ُّ   ٹ٣إٍُِّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ُّۚ ًػا ٍَ ٌَ ٔۡٗفا َو ٔهُ َع ا َوٱۡدُغ َٓ ۡرِض َبۡػَػ إِۡنَؾَِٰط
َ
 َوََل ُتۡفِفُػواْ ِف ٱأۡل

 .ومعو العتقي وتغميظ الالم، ،عمى النقلاألزرق  -1
 .األصبياني عمى النقل، وترك تغميظ الالم، وحده -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ََ ِ ٌّ ِ كَؽِيب   ۡطِفنَِي إِنٍّ رََۡحََج ٱَّللٍّ ٍُ ۡ  ٺ٣ٱل

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ََٰص ُو ٱلّؽَِي ـِ ِي يُۡؽ َٔ ٱَّلٍّ ُْ ۢا َو  َبۡيَ يََػۡي رََۡحَخِِّۖۦَ بُۡشَ

ۢ وضم الشين في  ،قرأ اإلمام نافع بالنون مع ضميا البيان:  .انُُشَ

يَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1  ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوو 
 ، ومعو الباقون.َوو يَِالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ِ ٌَِ ُكّ َِا ةِِّۦ  ۡعؽَۡس
َ
آَء فَأ ٍَ ۡ َُؾَۡلَا ةِِّ ٱل

َ
ّيِج  فَأ ٌٍّ ُّ ِِلََِل   ۡلَجَٰ ـُ َطاٗبا ذَِلاَٗل  ـَ كَيٍّۡج 

َ
َٰٓ إَِذآ أ َرَِٰتٖۚ َضِتٍّ ٍَ   ٱرَمٍّ

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ًۡ ََتَٰ ىََػيٍُّس ۡٔ ٍَ ۡ ُؽوَن َنَذَٰلَِم ُُنۡؽُِج ٱل  ٻ٣حََؼنٍّ

ُؽونَ قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان: نٍّ  .حَؼٍّ

 .وسكون الميم، ومعو أىل التقميل عدا أبي عون ،التقميلاألزرق  -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۥ بِإِۡذِن َرّبِِّۖۦَ َوٱِۡلََِل ُّ ّيُِب ََيُۡؽُج َجَتاحُ ٍٍّ  ٱى

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ُِّۚي َعتَُد ََل ََيُۡؽُج إَِلٍّ َُِسٗػا  َوٱَّلٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1
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 م  يَۡلُهُؽوَن ۡٔ   ټ٣َنَذَٰلَِم َُُصُِّف ٱٓأۡلَيَِٰج ىَِل

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 
َ
ٓ أ ۥٓ إِّنِ ٍّ َدۡيُهُ َٰ َۡ إَِؾ ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُػواْ ٱَّللٍّ ٌِِّۦ َذَلاَل َيََٰل ۡٔ ًٔضا إَِلَٰ كَ َِا ُُ ۡي ـَ ۡر

َ
ًۡ ىََلۡػ أ َعاُف َغيَۡيُس

ٍم َغِظيم   ۡٔ  ٽ٣َغَؼاَب يَ

َعاُف في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
ٓ أ  .إِّنِ

شباع المنفصل، ،عمى النقلاألزرق  -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، وا 
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
َۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ.وحده ، 
ۥٓ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -7 ٍّ َدۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

  تِي ٌَّ ََٰم ِف َىَؾَٰو   ى ا ىَََنَ
ٌِِّۦٓ إٍُِّ ۡٔ ٌَِ كَ  

ُ
ََل ٍَ ۡ  پ٣كَاَل ٱل

 ومعو العتقي.والتقميل، ، عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

 ِرٍّّب َِ ٌّ  
ٔل  ـُ  َوَؾَِٰهّنِ َر

ِٔۡم ىَيَۡؿ ِِب َىَؾَٰيَث  ٍَِي  كَاَل َيََٰل  ٿ٣ٱۡىَعَٰيَ

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
َِ رٍّّبِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌّ.وحده ، 
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 َٔن ٍُ ا ََل َتۡػيَ ٌَ  ِ ََ ٱَّللٍّ ٌِ  ًُ ۡغيَ
َ
ًۡ َوأ َُهُص ىَُس

َ
َؾَِٰج َرّّبِ َوأ ًۡ رَِسَٰ ةَّيُِغُس

ُ
 ڀ٣أ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق  -1
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -2

 ُحُؽََۡح ًۡ ٔاْ َوىََػيٍُّس ًۡ َوِِلَخٍُّل ًۡ َِلُِِؼَرُك ُِِس ٌّ َٰ رَُسو  
ًۡ ََعَ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ ًۡ ذِۡنؽ   ن َسآَءُز

َ
ًۡ أ وََغِشۡتُخ

َ
  ځ٣َٔن أ

شباع المتصل، وترقيق الراء، ،عمى إشباع الصمةاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
َِ القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والغنة في  األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق -2 ٌّ

ّبِسُ   ، وحده.ًۡ رٍّ
نأبو عون عمى ترك الغنة، وصمة الميم في  -3

َ
ًۡ أ وََغِشۡتُخ

َ
ًۡ حُؽََۡحُٔنَ ، أ  ، وحده.َوىََػيٍُّس

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -5
 الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. القاضي عمى سكون -6
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُز

 ُّۚٓ َِا ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي َِا ٱَّلٍّ ۡغَؽۡر
َ
ۥ ِف ٱىُۡفۡيِم َوأ ُّ َػ ٌَ  ََ ِي ُّ َوٱَّلٍّ َنَۡيَجَٰ

َ
ٔهُ فَأ ةُ  فََهؼٍّ

 وحده. ،عمى إشباع البدل األزرق -2
 .عمى قصر البدل، ومعو الباقون العتقي -3

 ٍَِي ا َغ ًٌ ۡٔ ٔاْ كَ ًۡ ََكُُ ُٓ  ڂ٣إِجٍّ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُّۚٔٗدا ُْ  ًۡ ُْ َعا
َ
  ۞ِإَوَلَٰ َٗعٍد أ

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى ترك النقل،  المروزي -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُّۚٓۥ ٍّ َدۡيُهُ َٰ َۡ إَِؾ ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُػواْ ٱَّللٍّ  كَاَل َيََٰل

 عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 .الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى ترك النقل، وسكون المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ۥُّٓۚ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ٍّ َدۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

 فََل َتخٍُّلَٔن
َ
 ڃ٣أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َِٰؼبَِي ََ ٱۡىَؽ ٌِ ََِّم  ث  ِإَوٍُّا ََلَُظ َْ َفا ـَ ََٰم ِف  ى ٌِِّۦٓ إٍُِّا ىَََنَ ۡٔ ََ َزَفُؽواْ ٌَِ كَ ِي  ٱَّلٍّ
ُ
ََل ٍَ ۡ   ڄ٣كَاَل ٱل

 ومعو العتقي. والتقميل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، الفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 لتقميل، معو أىل التقميل.أبو عون عمى ا -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

ٔ ـُ  َوَؾَِٰهّنِ َر
ث  َْ َفا ـَ ِٔۡم ىَيَۡؿ ِِب  ٍَِي كَاَل َيََٰل َِ رٍّّبِ ٱۡىَعَٰيَ ٌّ  

 څ٣ل 

 .الكل عدا األصبياني، ومعو األزرق -1
َِ رٍّّبِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌّ.حده ، 

 َؾَِٰج ًۡ رَِسَٰ ةَّيُِغُس
ُ
ٌٌِي أ

َ
ًۡ َُاِنٌص أ َُا  ىَُس

َ
 چ٣َرّّبِ َوأ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ًۡ ُِِس ٌّ َٰ رَُسو  
ًۡ ََعَ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ ًۡ ذِۡنؽ   ن َسآَءُز

َ
ًۡ أ وََغِشۡتُخ

َ
ُّۚ أ ًۡ  َِلُِِؼَرُك

شباع المتصل، وترقيق الراء، ،عمى إشباع الصمةاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
َِ األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والغنة في  -2 ٌّ

 ًۡ ّبُِس  ، وحده.رٍّ
نأبو عون عمى صمة الميم في  -3

َ
ًۡ أ وََغِشۡتُخ

َ
 ، وترك الغنة، وحده.أ

 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -4
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -6
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُز

 ُِٔۡم ُُٔح  َوَزاَدز َۢ َبۡػِػ كَ ٌِ ًۡ ُعيََفآَء  َۖ ًۡ ِف ٱۡۡلَۡيِق َوٱۡذُنُؽٓواْ إِۡذ َسَػيَُس ٗث ٍَ ۡ  ةَه 

َۖ قرأ اإلمام نافع بالصاد الخالصة في  البيان: ٗث ٍَ ۡ  .ةَه 

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو  -2

 عون والقاضي.
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -3  ، ومعو أبو الزعراء.َوَزاَدُز
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، معو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -6

 ًۡ ِ ىََػيٍُّس  ڇ٣ُتۡفيُِطَٔن فَٱۡذُنُؽٓواْ َءاََلَٓء ٱَّللٍّ

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1 عمى  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وا 
 .قصر البدل

األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2
 اإلسكان عدا المروزي.
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 الحمواني عمى صمة الميم، معو أىل الصمة. -3
 المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

 ُا حَػُِػَُآ إِن ن ٍَ ِ َِا ة ِ ح
ۡ
ا ََكَن َحۡػُتُػ َءاةَآُؤَُا فَأ ٌَ َ وَۡضَػهُۥ َوََُؼَر  َِا َِلَۡػُتَػ ٱَّللٍّ ِسۡئتَ

َ
ٔٓاْ أ ُ َِٰػرَِي كَال ََ ٱىصٍّ ٌِ َِج 

 ڈ٣

شباع المتصل، ،إشباع المنفصلعمى األزرق  -1  ومعو العتقيواإلبدال،  و)تشق( في البدل، وا 
 .عمى قصر البدل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون  -3

 عدا المروزي.
 لمنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر ا -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

 َۖرِۡسؿ  وََغَيٌب ًۡ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ  كَاَل كَۡػ َوَرَع َغيَۡيُسً 

 .عمى سكون الميم، ومعو العتقي والمروزي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءاألزرق  -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ّبُِس َِ رٍّ ٌّ ،.وحده 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٌّ  ، وحده.َغيَۡيُسً 

 ٖۚ  َ ۡيَطَٰ ـُ  ٌَِ ا  َٓ ِ ُ ة
َل ٱَّللٍّ ا َُؾٍّ ٌٍّ ًۡ َوَءاةَآؤُُزً  ُُخ

َ
آ أ َْ ٔ ٍُ ۡيُخ ٍٍّ ـَ آء   ٍَ ـۡ

َ
حَُخَِٰػلَُُِٔن ِفٓ أ

َ
 أ

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1 عمى  ومعو العتقيو)تشق( في البدل،  وا 
 .قصر البدل

األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2
 اإلسكان عدا المروزي.

اأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٌٍّ  ، وحده.َوَءاةَآؤُُزً 
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وتوسط المتصل، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل،  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ََ َِخِظؽِي ٍُ
ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َػُسً  ٌَ  ډ٣فَٱَُخِظُؽٓواْ إِّنِ 

شباع المنفصل، ،عمى ترقيق الراءاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
اإلسكان بخمف األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 عن المروزي.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

  َۖ َِا ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي َِا َداةَِؽ ٱَّلٍّ ۡػ ٍَ ٍِّا َوَر ِ ٌّ ۥ ةِؽََۡحَث   ُّ َػ ٌَ  ََ ِي ُّ َوٱَّلٍّ َنَۡيَجَٰ
َ
  فَأ

 وحده. واإلشباع في البدل، ،عمى ترقيق الراءاألزرق  -1
 .عمى قصر البدل، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -3

 ٌَِِِي ٔاْ ُمۡؤ ا ََكُُ ٌَ  ڊ٣َو

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدالاألزرق  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُّۚ ًۡ َصَٰيِٗطا ُْ َعا
َ
َٔد أ ٍُ  ِإَوَلَٰ َث

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖۥ ٍّ َدۡيُهُ َٰ َۡ إَِؾ ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُػواْ ٱَّللٍّ  كَاَل َيََٰل

 عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
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 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى ترك النقل،  المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ۥُّٓۚ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ٍّ َدۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

 َۖ ًۡ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ َِث   ِ  كَۡػ َسآَءحُۡسً ةَّي

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصلاألزرق  -1
َۖ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ًۡ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ.وحده ، 
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك الغنة، ومعو القاضي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
 وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.، َسآَءحُۡسًابن سعدان عمى التقميل في  -6

 َۖ ًۡ َءايَٗث ِ ىَُس  َهَِٰؼهِۦ َُاكَُث ٱَّللٍّ

شباع البدل، وحده. ،عمى إشباع الصمةاألزرق  -1  وا 
 .عمى قصر البدل، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

 َِۖ ۡرِض ٱَّللٍّ
َ
ُزۡو ِفٓ أ

ۡ
ا حَأ َْ  فََؼُرو

شباع المنفصل، ،عمى اإلبدالاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4
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  ٔٓء ا بُِف َْ ٔ فَّ ٍَ ً  َوََل َت َِل
َ
ًۡ َغَؼاٌب أ ُعَؼُز

ۡ
 ڋ٣َذَيأ

 ومعو العتقي.واإلبدال، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 واإلبدال، والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 أىل الصمة. ومعوالجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم،  -3
 الباقون عدا المروزي. أبو عون عمى سكون الميم، ومعو -4
 روزي عمى توسط المتصل، وحده.الم -5

 ا كُُهٔٗرا َٓ ِ ٔل ُٓ ـُ  ٌَِ ۡرِض َتخٍِّغُؼوَن 
َ
ًۡ ِف ٱأۡل ُز

َ
ٍّٔأ َۢ َبۡػِػ َٗعد  َوَب ٌِ ًۡ ُعيََفآَء  َوٱۡذُنُؽٓواْ إِۡذ َسَػيَُس

 َۖ َتاَل ُبئُٗحا ِِۡطُخَٔن ٱۡۡلِ  َوَت

سماعيل بضم الباء في  البيان: َۖ قرأ اإلمام ورش وا   بالكسر. ، والباقونُبُئٗحا

شباع المتصل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.والنقل، وضم الباء، ا 
 والنقل، وضم الباء، وحده.فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .أبو عون عمى سكون الميم، وكسر الباء، ومعو القاضي وابن سعدان -3
 وحده.أبو الزعراء عمى سكون الميم، وضم الباء،  -4
 وحده. وكسر الباء، توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وكسر الباء، ومعو ابن إسحاق. -6
 ابن فرح عمى صمة الميم، وضم الباء، وحده. -7
 وحده. وتوسط المتصل، وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ٓفَٱۡذُنُؽٓواْ َءاََل ََ ۡفِفِػي ٌُ ۡرِض 
َ
اْ ِف ٱأۡل ۡٔ ِ َوََل َتۡػَر  ڌ٣َء ٱَّللٍّ

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقيوالنقل، ا 
 .عمى قصر البدل

 والنقل، وحده.فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي. الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا -3
 وحده. توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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 ٍّن
َ
َٔن أ ٍُ َتۡػيَ

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ  ََ ٌَ َۡ َءا ٍَ ِ ٔاْ ل ُخۡيػُِف ـۡ ََ ٱ ِي ٌِِّۦ لَِّلٍّ ۡٔ واْ ٌَِ كَ َخۡهَّبُ ـۡ ََ ٱ ِي  ٱَّلٍّ

ُ
ََل ٍَ ۡ و  كَاَل ٱل ـَ ۡؽ ٌَّ َصَٰيِٗطا 

 ِ ّب َِ رٍّ  ُّۚۦِّ ٌّ

شباع و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.الصمةا 
ّبُِّۚۦِّ األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والغنة في  -2 َِ رٍّ ٌّ.وحده ، 
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ْٔٓا ُ َُِٔن كَال ٌِ َو ةِِّۦ ُمۡؤ ـِ ۡر
ُ
آ أ ٍَ ِ  ڍ٣إٍُِّا ة

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .ومعو الباقون عمى تحقيق اليمز، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٓواْ إٍُِّا َخۡهَّبُ ـۡ ََ ٱ ِي ُِخً ةِِّۦ َؽَٰفُِؽوَن كَاَل ٱَّلٍّ ٌَ ِٓي َءا  ڎ٣ةِٱَّلٍّ

ومعو العتقي عمى قصر وترقيق الراء،  )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.

بخمف  أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عن المروزي.

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ۡؽ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ا حَػُِػَُآ إِن ُنَِج  ٍَ ِ َِا ة ِ ٔاْ َيََٰصَٰيُِص ٱئۡت
ُ ًۡ َوكَال ِٓ ِ ۡمؽِ َرّب

َ
َۡ أ اْ َخ ۡٔ يَِي َذَػَلُؽواْ ٱَلٍّاكََث وََخَخ  ڏ٣ـَ

َِاالنقل، واإلبدال واًوا في  األزرق عمى -1 ِ شباع و  ،َيََٰصَٰيُِص ٱئۡت  المنفصل، ومعو العتقي.ا 
 وحده. قصر المنفصل،النقل، واإلبدال، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي  -4
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 ْٔا ۡنَتُط

َ
ًُ ٱلؽٍّۡسَفُث فَأ ُٓ َعَؼۡت

َ
ٍَِي فَأ ًۡ َجَٰرِ  ڐ٣ِف َدارِِْ

 .عدا أبي عون ومعو أىل التقميل وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .المروزيومعو وسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4
 ِٔۡم ََٰل ًۡ َوكَاَل َي ُٓ ِۡ َٰ َخ َّلٍّ َٔ َِٰهِطَي  َذَخ ًۡ َوَؾَِٰسَ َلٍّ َُتِتََّٔن ٱىجٍّ اىََث َرّّبِ َوََُهۡطُج ىَُس ـَ ًۡ رِ ةۡيَۡغُخُس

َ
ىََلۡػ أ

 ڑ٣

 ومعو العتقي. والنقل، ،عمى التقميلاألزرق  -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 ، وحده.َوَؾَِٰسَ َلٍّ فتح، والنقل، والغنة في األصبياني عمى ال -4
 المروزي عمى ترك النقل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

 ََ ِ ٌّ َضػ  
َ
َۡ أ ٌِ ا  َٓ ِ تََلُسً ة ـَ ا  ٌَ حَُٔن ٱۡىَػَِٰطَلَث 

ۡ
حَأ
َ
ٌِِّۦٓ أ ۡٔ ا إِۡذ كَاَل ىَِل ًٌ ٍَِي َولُٔ  ڒ٣ٱۡىَعَٰيَ

شباع المنفصل،و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، والنقل، ا 
 واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -5

 ٖۚ َِ ُدوِن ٱىّنَِفآءِ ٌّ َٔٗة  ۡٓ حَُٔن ٱلؽَِّساَل َك
ۡ
ًۡ َِلَأ  إٍُُِّس

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
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 وحده. فويق القصر في المتصل،اإلبدال، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان.أبو عون عمى سكون  -4
 .أىل اإلسكانومعو فويق القصر في المتصل، و  صمة الميم، عمى الجمال -5

 ِۡسِفَُٔن ٌَّ ٔۡم   ًۡ كَ ُُخ
َ
 ړ٣ةَۡو أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -3

 َۖ ًۡ َِ كَۡؽيَخُِس ٌّ  ً ُْ ۡعؽُِسٔ
َ
ٔٓاْ أ ُ ن كَال

َ
ٓ أ ٌِِّۦٓ إَِلٍّ ۡٔ َٔاَب كَ ا ََكَن َس ٌَ  َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، ومعو -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ُؽوَن ٍّٓ ٍَ َُاس  َحَخ
ُ
ًۡ أ ُٓ  ڔ٣إِجٍّ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو أىل الصمة.صمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ٍّۥٓ إَِل ُّ يَ ْۡ
َ
ُّ َوأ َنَۡيَجَٰ

َ
ََ فَأ ََ ٱۡىَغَِّٰبِي ٌِ ۥ ََكَُۡج  ُّ حَ

َ
 ڕ٣ٱۡمَؽأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۖٗؽا ٍَ ٌٍّ  ًِٓ ۡؽَُا َغيَۡي ٍَ ٌۡ
َ
 َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
 ۡشؽٌَِِي ٍُ ۡ َٰلَِتُث ٱل  ږ٣فَٱُُظۡؽ َنۡيَف ََكَن َع

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ُّۚ ًۡ ُكَػۡيٗتا ُْ َعا
َ
ََ أ ۡػَح ٌَ  ِإَوَلَٰ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖۥ ٍّ َدۡيُهُ َٰ َۡ إَِؾ ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُػواْ ٱَّللٍّ  كَاَل َيََٰل

 عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 .عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ۥُّٓۚ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ٍّ َدۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

 َۖ ًۡ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ َِث   ِ  كَۡػ َسآَءحُۡسً ةَّي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
َۖ والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2 ًۡ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ.وحده ، 
 القاضي.أبو عون عمى ترك الغنة، ومعو  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة -5
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَءحُۡسًابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ِۡرِض َبۡػَػ إِۡنَؾَٰط
َ
ًۡ َوََل ُتۡفِفُػواْ ِف ٱأۡل ُْ ۡكَيآَء

َ
ٔاْ ٱَلٍّاَس أ ٍِزَياَن َوََل َتۡتَغُف ۡ ٔاْ ٱىَۡهۡيَو َوٱل ۡوفُ

َ
ُّۚ فَأ ا َٓ 

 ومعو العتقي.والنقل، وتغميظ الالم، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 وحده.والنقل، وترك تغميظ الالم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 أبو عون عمى ترك النقل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ٌَِِِي ۡؤ ٌَّ ًۡ إِن ُنُِخً  ًۡ َعۡي  ىٍُّس َٰىُِس  ڗ٣َذ

شباع الصمة، واإلبدال، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  و العتقي.ومع وا 
ًۡ َعۡي  ىٍّ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2  . ، وقصر الصمة، واإلبدال، وحدهُس
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك الغنة، عمى المروزي -3
ًۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٌِِِيَ ، ىٍُّس ۡؤ ٌَّ  ، وحده.ُنُِخً 
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده.ابن  -6

 ُّۚ َٗٔسا ا ِغ َٓ ََ ةِِّۦ َوَتۡتُغَٔج ٌَ َۡ َءا ٌَ  ِ بِيِو ٱَّللٍّ ـَ وَن َغَ  ِٔغُػوَن َوحَُهػَّ  َوََل َتۡلُػُػواْ ةُِسّوِ ِنَرَٰط  حُ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.واألزرق عمى النقل،  -1
 ومعو الباقون.، ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َۖ ًۡ ُك َ ًۡ كَيِيٗل فََهَثٍّ  َوٱۡذُنُؽٓواْ إِۡذ ُنُِخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. ،وسكون الميم المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ََ ۡفِفِػي ٍُ ۡ َٰلَِتُث ٱل  ژ٣َوٱُُظُؽواْ َنۡيَف ََكَن َع

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َُۡي َٰ واْ َضِتٍّ ٔاْ فَٱۡنِّبُ ُِ ٌِ ًۡ يُۡؤ آنَِفث  ىٍّ ٌَ ۡيُج ةِِّۦ َو ـِ ۡر
ُ
ِٓي أ ٔاْ ةِٱَّلٍّ ُِ ٌَ ًۡ َءا ُِِس ٌّ آنَِفث   ٌَ ُّۚ ِإَون ََكَن  َِا َِ ُ ةَۡي ًَ ٱَّللٍّ ُس

 

شباع الصمة، واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1 شباع المنفصل،و )تشق( في البدل، وا   ا 
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 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، وترقيق الراء،
والغنة في  قصر المنفصل،و  وقصر الصمة، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 ًۡ آنَِفث  ىٍّ ٌَ  .وحده ، واإلبدال، وتفخيم الراء،َو
 عمى صمة الميم، والغنة، وتحقيق اليمز، وحده. ابن إسحاق -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. ، وتوسط المنفصل،المروزي عمى توسط المتصل -6
 عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي  -7

 َُعۡي َٔ ُْ ٍَِي َو  ڙ٣ٱىَۡدَِٰه

يَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1  .ومعو العتقيترقيق الراء، و ، َوو 
 وابن إسحاق وأبو الزعراء.تفخيم الراء، عمى ضم الياء، و  األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.َوو يَِالمروزي عمى سكون الياء في  -3

 ِكَۡؽَيت ٌَِ َػَم  ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٍَِّم َيَُٰلَػۡيُب َوٱَّلٍّ ٌِِّۦ ََلُۡغؽَِس ۡٔ ٌَِ كَ واْ  خَۡهَّبُ ـۡ ََ ٱ ِي  ٱَّلٍّ
ُ
ََل ٍَ ۡ ۡو ۞كَاَل ٱل

َ
َِآ أ

 ُّۚ َِا  َِلَُػُٔدنٍّ ِف ِميٍّخِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 لمنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر ا -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٍِّا َؽَٰؽَِِْي ٔۡ ُن َ َول
َ
 ښ٣كَاَل أ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ُّۚ ا َٓ ِۡ ٌِ  ُ َا ٱَّللٍّ َِٰ ِ َنِؼةًا إِۡن ُغۡػَُا ِف ِميٍّخُِسً َبۡػَػ إِۡذ ََنٍّى َِا ََعَ ٱَّللٍّ ۡي  كَِػ ٱۡذََتَ

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 .وحده والفتح، وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
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 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 ُّۚ َِا ُ َربَّ ن يََلآَء ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ آ إَِلٍّ َٓ ن جٍُّػَٔد ذِي

َ
ا يَُسُٔن ََلَآ أ ٌَ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 وحده.توسط المتصل، قصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ُّۚ ا ًٍ ٍء ِغۡي َِا ُكٍّ ََشۡ َع َربَّ ـِ  َو

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُّۚ َِا ۡ ُكٍّ َٔ ِ حَ  ََعَ ٱَّللٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 َِا َُج َعۡيُ ٱۡىَػَٰخِِطَي َربٍّ
َ
َِا ةِٱۡۡلَّقِ َوأ ٌِ ۡٔ َِا َوبَۡيَ كَ َِ  ڛ٣ٱۡذَخۡص ةَۡي

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ٗإِذ ًۡ ًۡ ُكَػۡيًتا إٍُُِّس َتۡػُخ َِ ٱتٍّ ِ ه
ٌِِّۦ ىَ ۡٔ ََ َزَفُؽواْ ٌَِ كَ ِي  ٱَّلٍّ

ُ
ََل ٍَ ۡ وَن َوكَاَل ٱل   ڜ٣ا ىٍَّذَِِٰسُ

شباع الصمة، و األزرق عمى  -1  ترقيق الراء، ومعو العتقي.النقل، وا 
ونَ النقل، وقصر الصمة، والغنة في  األصبياني عمى -2  . وحدهتفخيم الراء، و  ،إِٗذا ىٍَّذَِِٰسُ
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، وترك الغنة، عمى سكون الميم،  المروزي -3
ًۡ إِٗذاأبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده.إٍُُِّس
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
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 ٍَِي ًۡ َجَٰرِ ٔاْ ِف َدارِِْ ۡنَتُط
َ
ًُ ٱلؽٍّۡسَفُث فَأ ُٓ َعَؼۡت

َ
  ڝ٣فَأ

 .عدا أبي عون ومعو أىل التقميلوسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 .المروزيومعو وسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -2
 ىل الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أ -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4

 ُّۚ ا َٓ اْ ذِي ۡٔ َِ ًۡ َحۡغ ن ىٍّ
َ
ٔاْ ُكَػۡيٗتا َنأ ةُ ََ َنؼٍّ ِي  ٱَّلٍّ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني التسييل في  البيان: ن ىٍّ
َ
 ، مع مراعاة الغنة.َنأ

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاقاألزرق، ومعو  -1
 األصبياني عمى التسييل، والغنة، وحده. -2
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -3

 ََ َذَِِٰسِي
ًُ ٱىۡ ُْ ٔاْ  ٔاْ ُكَػۡيٗتا ََكُُ ةُ ََ َنؼٍّ ِي   ڞ٣ٱَّلٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 َۖ ًۡ َؾَِٰج َرّّبِ َوََُهۡطُج ىَُس ًۡ رَِسَٰ ةۡيَۡغُخُس
َ
ِٔۡم ىََلۡػ أ ََٰل ًۡ َوكَاَل َي ُٓ ِۡ َٰ َخ َّلٍّ َٔ  َذَخ

 ومعو العتقي.والنقل، ، التقميلاألزرق  -1
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، ومعو األصبياني. -3
 الفتح، وسكون الميم، وترك النقل، وحده.المروزي عمى  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ََ م  َؽَٰفِؽِي ۡٔ َٰ كَ
 ڟ٣فََهۡيَف َءاََسَٰ ََعَ

، والتقميل في َءاََسَٰ والتقميل ثم الفتح في  ،َءاََسَٰ في  البدل توسطاألزرق عمى  -1
 ََ  ، وحده.َؽَٰفِؽِي
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، والتقميل في َءاََسَٰ والتقميل ثم الفتح في  ،َءاََسَٰ في  البدل إشباعاألزرق عمى  -2
 ََ  ، وحده.َؽَٰفِؽِي

ََ ، والتقميل في َءاََسَٰ والتقميل في  ،َءاََسَٰ في  البدل قصراألزرق عمى  -3 ، َؽَٰفِؽِي
 العتقي.ومعو 

ََ أبو عون عمى التقميل في  -4  ، ومعو أىل التقميل.َؽَٰفِؽِي
ََ ، والتقميل في َءاََسَٰ والفتح في  ،َءاََسَٰ في  البدل قصراألزرق عمى  -5  حده.و ، َؽَٰفِؽِي
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -6

 َِ ٌّ َِا ِف كَۡؽَيث   ۡي ـَ ۡر
َ
آ أ ٌَ ِبٍّ َو

ٍُّغَٔن ٍُّ ًۡ يََضٍّ ُٓ آءِ ىََػيٍّ ٍّ آءِ َوٱلَضٍّ ـَ
ۡ
ا ةِٱِۡلَأ َٓ يَ ْۡ

َ
َعۡؼَُآ أ

َ
ٓ أ  ڠ٣إَِلٍّ

 .ٍُِّبءٍ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، و إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1  ومعو العتقي.والنقل، ا 
واإلبدال في  فويق القصر في المتصل،و  والنقل، قصر المنفصل،األصبياني عمى  -2

 ِآء ـَ
ۡ
 .وحده ،ةِٱِۡلَأ

 وحده. وتحقيق اليمز، توسط المتصل،قصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
 ْٔا َٰ َخَف ََِث َضِتٍّ ّيَِئثِ ٱۡۡلََف ََكَن ٱلفٍّ ٌَ َۡلَا  ًٍّ ةَػٍّ ً َبۡغَخٗث ُث ُٓ َعۡؼَنَٰ

َ
آُء فَأ ٍّ آُء َوٱلِسٍّ ٍّ ٔاْ كَۡػ َمؿٍّ َءاةَآَءَُا ٱلَضٍّ ُ كَال وٍّ

ًۡ ََل يَۡلُػُؽوَن  ُْ  ڡ٣َو

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 األزرق عمى ومعو العتقي. -2
عدا  أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3

 المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 سكون الميم، وحده.و المروزي عمى توسط المتصل،  -5
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َۡرِض َوَؾَِٰس
َ
آءِ َوٱأۡل ٍَ ََ ٱلفٍّ ِ ٌّ ًِٓ ةَؽََؽَٰج   َِا َغيَۡي َفخَۡط

اْ ىَ ۡٔ َل ٔاْ َوٱتٍّ ُِ ٌَ َو ٱىُۡلَؽىَٰٓ َءا ْۡ
َ
نٍّ أ
َ
ٔۡ أ َ ٔاْ  َول ةُ َنؼٍّ

عَ 
َ
ٔاْ يَۡسِفُتَٔن فَأ ا ََكُُ ٍَ ِ ً ة ُٓ  ٦ۡؼَنَٰ

شباع المنفصل، والتقميل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو و )تشق( في البدل، وا  ا 
 العتقي عمى قصر البدل.

 وحده.فويق القصر في المتصل، و قصر المنفصل، والفتح، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.المنفصل، و والفتح، وتوسط  ترك النقل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المنفصل،  قصرالمروزي عمى  -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6

 ََِٰا ةََح ـُ
ۡ
ً ةَأ ُٓ تَِي

ۡ
ن يَأ
َ
ُو ٱۡىُلَؽىَٰٓ أ ْۡ

َ
ََ أ ٌِ

َ
فَأ
َ
َٔن أ ٍُ ِ ًۡ َُآن ُْ  ٩٧ٗخا َو

ََ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ٌِ
َ
فَأ
َ
 .أ

شباع المنفصل، التقميل، و األزرق عمى  -1 ًُٓواإلبدال في ا  تَِي
ۡ
شباع المتصل، يَأ ومعو ، وا 

 العتقي.
 وحده. وتوسط المتصل، توسط المنفصل،و  الفتح، المروزي عمى -2
 وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
الجمال عمى الفتح، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -4

 الصمة.
ٔنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -5 ٍُ ِ ًۡ َُآن ُْ  ، وحده.َو
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
َِاواإلبدال في قصر المنفصل، والفتح، و  التسييل، األصبياني عمى -7 ـُ

ۡ
ً ةَأ ُٓ تَِي

ۡ
 ، وحده.يَأ

 َو
َ
ًۡ يَۡيَػُتَٔن أ ُْ َِا ُىٗٗح َو ـُ

ۡ
ً ةَأ ُٓ تَِي

ۡ
ن يَأ
َ
ُو ٱۡىُلَؽىَٰٓ أ ْۡ

َ
ََ أ ٌِ

َ
 ٩٨أ

وْ في  بإسكان الواوقرأ اإلمام  البيان:
َ
ََ أ ٌِ
َ
 مع مراعاة النقل لورش. .أ

شباع المنفصل، واإلبدال في  ،عمى النقلاألزرق  -1 ًُٓوالتقميل، وا  تَِي
ۡ
 ومعو العتقي. ،يَأ
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َِااألصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، واإلبدال في  -2 ـُ
ۡ
ً ةَأ ُٓ تَِي

ۡ
 ، وحده.يَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 وحده.المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم،  -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ يَۡيَػُتٔنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6 ُْ  ، وحده.َو
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

 ُِّۚ ۡهَؽ ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ  ُِ ٌِ
َ
فَأ
َ
 أ

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ٔا ُِ ٌِ
َ
فَأ
َ
 .أ

 .الكل عدا األصبيانياألزرق، ومعو  -1
 األصبياني عمى التسييل، وحده. -2

 وَن ُٔۡم ٱىَۡذَِِٰسُ ِ إَِلٍّ ٱۡىَل ۡهَؽ ٱَّللٍّ ٌَ  َُ ٌَ
ۡ
 ٩٩فََل يَأ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ، اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق  -3

 ُّۚ ًۡ ِٓ ِ ً ةُِؼُُٔب ُٓ َنۡتَجَٰ
َ
ٔۡ نََلآُء أ ن ىٍّ

َ
آ أ َٓ يِ ْۡ

َ
َۢ َبۡػِػ أ ٌِ ۡرَض 

َ
ََ يَؽِذَُٔن ٱأۡل ِي ِػ لَِّلٍّ ۡٓ ًۡ َح َ َول

َ
 أ

ًُٓقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا في  البيان: َنۡتَجَٰ
َ
 .نََلآُء أ

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و ا   ا 
ٔۡ والغنة في قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2 ن ىٍّ

َ
فويق القصر في المتصل، ، و أ

 .وحده
 توسط المتصل، وحده.وترك الغنة، و  ترك النقل، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المتصل، وصمة الميم، ومعو ابن فرح.الجمال عمى فويق القصر في  -5
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 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده -7

 ُػَٔن ٍَ ًۡ ََل يَۡف ُٓ ًۡ َذ ِٓ ِ َٰ كُئُب
َتُع ََعَ ٍۡ  ٪٩َوَج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -2

 ُّۚ ا َٓ ِ ۢنَتآن
َ
َۡ أ  حِۡيَم ٱىُۡلَؽىَٰ َجُلمَّ َغيَۡيَم ٌِ

شباع المتصل، ومعو العتقي.والنقل، و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 .وحدهفويق القصر في المتصل، والنقل، و  الفتح، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -4
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 ُّۚ ٌَِ َرۡتُو ٔاْ  ةُ ا َنؼٍّ ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ ٌِ ٔاْ َِلُۡؤ ا ََكُُ ٍَ ً ةِٱِۡلَّيَِجَِٰج َذ ُٓ يُ ـُ ًۡ ُر ُٓ  َوىََلۡػ َسآَءۡت

 ومعو العتقي.واإلبدال، ، عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 .القاضيأبو عون عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُٓ  و الزعراء.، وسكون الميم، ومعو أبَسآَءۡت

 ََ َٰفِؽِي َٰ كُئُِب ٱۡىَؽ ُ ََعَ تَُع ٱَّللٍّ ٍۡ  ٩٫َنَذَٰلَِم َح

 ، ومعو العتقي.عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2
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 ٖۖ ػ ۡٓ َۡ َخ ِ ٌّ ۡزََثًِِْ 
َ
ا وََسۡػَُا أِل ٌَ  َو

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميماألزرق  -1
 ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم،  -2

 ىََػَِٰفلَِي ًۡ ُْ ۡزََثَ
َ
 ٩٬ِإَون وََسۡػَُآ أ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، -4

 َۖ ا َٓ ِ ٔاْ ة ٍُ يِّْۦ َذَظيَ َن َوَمََلِ ۡٔ َِآ إَِلَٰ فِؽَۡغ ََٔسَٰ أَـِبَيَٰخِ ٌَّ َۢ َبۡػِػًِْ  ٌِ َِا  ًٍّ َبَػۡر  ُث

شباع المنفصل، وتغميظ الالم، وحده. ،التقميلاألزرق  -1  و)تشق( في البدل، وا 
شباع المنفصل، وترك التغميظ، وحده العتقي -2  .عمى التقميل، وقصر البدل، وا 
 قاضي عمى سكون الميم، التقميل، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.ال -3
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل،  -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 ََ ۡفِفِػي ٍُ ۡ َٰلَِتُث ٱل   ٭٩فَٱُُظۡؽ َنۡيَف ََكَن َع

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٍَِي َِ رٍّّبِ ٱىَۡعَٰيَ ٌّ  
ٔل  ـُ ُن إِّنِ َر ۡٔ  ٮ٩َوكَاَل ُمََٔسَٰ َيَٰفِؽَۡغ

 .أىل التقميل، ومعو التقميلاألزرق  -1
 ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. األزرق عمى الفتح، -2
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َِ رٍّّبِ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٌّ.وحده ، 

 َضلِيٌق َٰٓ ُّۚ ََعَ ِ إَِلٍّ ٱۡۡلَقٍّ  ٱَّللٍّ
كَُٔل ََعَ

َ
ٓ أ ن َلٍّ

َ
 أ

ٍّ شديد في بالياء مع التقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ََعَ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
ِاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 نِل 

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

 المروزي عمى ترك الغنة، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َٰٓءِيَو َر ـۡ ِِعَ ةَِنٓ إِ ٌَ ۡو  ـِ ۡر
َ
ًۡ فَأ ّبُِس َِ رٍّ ٌّ َِث   ِ  ٯ٩كَۡػ ِسۡئخُُسً ةِبَّي

ِِعَ في  بإسكان الياءقرأ اإلمام نافع  البيان: ٌَ. 

 ومعو العتقي. إشباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
أبو عون عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -4

 اإلسكان عدا األصبياني.
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -5 ّبُِس َِ رٍّ ٌّ وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في ،

 المتصل، وحده.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 َِٰػرَِي ََ ٱىصٍّ ٌِ آ إِن ُنَِج  َٓ ِ ِت ة
ۡ
  ٩ٰكَاَل إِن ُنَِج ِسۡئَج أَـِبيَث  فَأ

تِ واإلبدال في  ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
ۡ
 ومعو العتقي، ، وعمى إشباع المنفصلفَأ

 .عمى قصر البدل
تِ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 وعمى قصر المنفصل، وحده. ،فَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ُۡىََقَٰ َغَهاه
َ
تِي  فَأ ٌَّ  ٱ٩فَإَِذا ِِهَ ُثۡػَتان  

ىََۡقَٰ عمى التقميل في  األزرق -1
َ
 .، ومعو أىل التقميلفَأ

ۡىََقَٰ عمى الفتح في  األزرق -2
َ
 ، ومعو أىل الفتح.فَأ

 ََ َِٰظؽِي  ٲ٩َوََُؾَع يََػهُۥ فَإَِذا ِِهَ َبۡيَيآُء لِيجٍّ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل األزرق -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ً َن إِنٍّ َهََٰؼا ىََسَِٰطٌؽ َغيِي ۡٔ ِٔۡم فِؽَۡغ ٌَِ كَ  
ُ
ََل ٍَ ۡ  ٳ٩كَاَل ٱل

 ، ومعو العتقي.ىََسَِٰطؽٌ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.األصبياني  -2

 َۖ ًۡ ۡرِىُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ ن َُيۡؽَِسُسً 

َ
 يُؽِيُػ أ

َۖ عمى النقل في  األزرق -1 ًۡ ۡرِىُس
َ
َۡ أ ِ ٌّ واألصبياني ، ومعو العتقي. 

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُمُؽوَن
ۡ
اَذا حَأ ٍَ   ٴ٩َذ

ُمُؽونَ  عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
 .واألصبياني ، ومعو العتقي حَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ََ َِ َحَِٰشِي ِ َػآن ٍَ
ۡ ۡو ِف ٱل ـِ ۡر

َ
َعاهُ َوأ

َ
ّۡ َوأ رِۡس

َ
ٔٓاْ أ ُ  ٵ٩كَال

سماعيل بالصمة في  البيان: ّۡ  قرأ اإلمام ورش وا  رِۡس
َ
 ، وقرأ الباقون بترك الصمة.أ
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ّۡ  عمى إشباع المنفصل، والصمة في  األزرق -1 رِۡس
َ
شباع المتصل، ،أ  ومعو العتقي. وا 

ّۡ  األصبياني عمى قصر المنفصل، والصمة في  -2 رِۡس
َ
وفويق القصر في المتصل، ومعو  ،أ

 إسماعيل.
ّۡ  المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الصمة في  -3 رِۡس

َ
 وتوسط المتصل، وحده. ،أ

ّۡ  ل، وترك الصمة في الحمواني عمى قصر المنفص -4 رِۡس
َ
وفويق القصر في المتصل،  ،أ

 ومعو الباقون عدا وجو لممروزي.
ّۡ  المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وترك الصمة في  -5 رِۡس

َ
 وحده. ،أ

  حَُٔك ةُِسّوِ َسَِٰطٍؽ َغيِيم
ۡ
  ٶ٩يَأ

حُٔكَ عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
 .واألصبياني ، ومعو العتقييَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٱۡىَغَٰيِتَِي َُ ٍِّا ََنۡ ۡسًؽا إِن ُن
َ
ٔٓاْ إِنٍّ ََلَا أَل ُ َن كَال ۡٔ َطَؽةُ فِؽَۡغ  ٭وََسآَء ٱلفٍّ

شباع المنفصل، والنقل في ، عمى إشباع المتصلاألزرق  -1 ۡسًؽا إِنوا 
َ
 ومعو العتقي.، أَل

ۡسًؽا إِناألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والنقل في  -2
َ
، أَل

 وحده.
 .القاضي وابن إسحاق وابن فرحالحمواني عمى ما سبق، وبترك النقل، ومعو  -3
 عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. المروزي -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 بَِي َلؽٍّ ٍُ ۡ ََ ٱل ٍِ َ ًۡ ل ًۡ ِإَوٍُُّس  ١١٤كَاَل َجَػ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۡيلَِي ٍُ ۡ َُ ٱل ن ٍُُّسَٔن ََنۡ
َ
آ أ ٌٍّ ن حُۡيَِقَ ِإَو

َ
آ أ ٌٍّ ََٔسَٰٓ إِ ٍُ ٔاْ َيَٰ ُ   ١١٥كَال

ٍََُٔسَٰٓ عمى التقميل في  األزرق -1 شباع المنفصل،  ،َيَٰ  ومعو العتقي.وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، الفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -4
ََٔسَٰٓ أبو عون عمى التقميل في  -5 ٍُ  وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. ،َيَٰ

 َْۖ ٔا ۡىُل
َ
 كَاَل أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  وََسآُءو بِِفۡطٍؽ َغِظيم ًۡ ُْ ُتٔ َْ ََتۡ ـۡ ۡخُيَ ٱَلٍّاِس َوٱ
َ
َطُؽٓواْ أ ـَ اْ  ۡٔ ۡىَل

َ
آ أ ٍٍّ   ١١٦فَيَ

شباع المتصل،  المنفصل،عمى إشباع األزرق  -1 عمى  ومعو العتقيو)تشق( في البدل، وا 
 .قصر البدل

وسكون الميم، ومعو أبو  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -2
 عون والقاضي.

 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
وسكون الميم، وعمى التقميل  عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،ابن سعدان  -4

 ، ومعو أبو الزعراء.وََسآُءوفي 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 َۖۡىِق َغَهاَك
َ
ۡن أ
َ
َِآ إَِلَٰ ُمََٔسَٰٓ أ وَۡضۡي

َ
 ۞َوأ

ىۡقِ ، والنقل في ُمََٔسَٰٓ والتقميل في  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
َ
ۡن أ
َ
 ومعو العتقي. ،أ

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ىۡقِ األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والنقل في  -3

َ
ۡن أ
َ
 ، وحده.أ
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 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -4
 وأبو الزعراء.، ومعو القاضي وابن سعدان ُمََٔسَٰٓ أبو عون عمى التقميل في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 َفُِهَٔن حَۡيَلُف فَإَِذا ِِه
ۡ
ا يَأ ٌَ١١٧  

ِقرأ اإلمام نافع  البيان: ف   بفتح الالم وتشديد القاف. تَلَل 

فُِهٔنَ عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
 .واألصبياني ، ومعو العتقييَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌَ َو  ٍَ ََٔرَع ٱۡۡلَقَّ َوَب   ١١٨فَ

 وحده. ،الالم عمى تغميظ األزرق -1
 .العتقي عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون -2

 ََ ٔاْ َصَٰغِؽِي َِالَِم َوٱَُليَُت ُْ ٔاْ    ١١٩َذُغيُِت

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ََ َطَؽةُ َسَِٰشِػي ۡىَِقَ ٱلفٍّ
ُ
  ٪١١َوأ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ٍَِي ٍِّا ةَِؽّبِ ٱىَۡعَٰيَ ٌَ ٔٓاْ َءا
ُ   ١١٫كَال

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ١١٬َرّبِ ُمََٔسَٰ َوَهَُٰؽوَن  

 .، ومعو أىل التقميل ُمََٔسَٰ  عمى التقميل في  األزرق -1
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َۖ ًۡ ۡن َءاَذَن ىَُس
َ
ُِخً ةِِّۦ َرۡتَو أ ٌَ ُن َءا ۡٔ  كَاَل فِؽَۡغ

ُِخًقرأ اإلمام نافع باإلستفيام في كممة  البيان: ٌَ ، ولمجميع تسييل اليمزة الثانية، ويزيد َءا
 لمعتقي وجو الخبر وىو المقدم. 

ِخًُفي كممة عمى القراءة باالستفيام والتسييل  األزرق -1 ٌَ مع )تشق( في البدل في نفس ، َءا
ۡن َءاذَنَ والنقل في  ،الكممة وفي الموضع الثاني

َ
واألصبياني عمى قصر  ومعو العتقي ،أ

 .البدل
ُِخًة في كممة ز تسييل اليمالمروزي عمى  -2 ٌَ  وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. ،َءا
 العتقي عمى القراءة باإلخبار، والنقل، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  تسييل اليمزة، الجمال عمى -4

 َۖ ا َٓ يَ ْۡ
َ
آ أ َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  َِثِ ِِلُۡغؽُِس ِػي ٍَ ۡ ٔهُ ِف ٱل ٍُ َهۡؽُت ٌٍّ ۡهؽ   ٍَ َ  إِنٍّ َهََٰؼا ل

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔن ٍُ َٔۡف َتۡػيَ  ٭١١فََف

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ًۡ ٍُِّس َنّيَِت
ُ
ًٍّ أَل َۡ ِعَؾَٰف  ُث ِ ٌّ رُۡسيَُسً 

َ
ًۡ َوأ يِۡػيَُس

َ
ٍَّ أ َػ ِ ٍّ َر

ُ
ۡۡجَػَِي أَل

َ
 ٮ١١أ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
َۡ أبو عون عمى صمة  -4 ِ ٌّ رُۡسيَُسً 

َ
ۡۡجَػِيَ  ،َوأ

َ
ًۡ أ ٍُِّس َنّيَِت

ُ
 ، وحده.أَل
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
َۡ ِعَؾَٰف  ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -6 ِ ٌّ.وحده ، 

 َِليُِتَٔن ٌُ َِا  ِ آ إَِلَٰ َرّب ٔٓاْ إِجٍّ
ُ   ٯ١١كَال

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُّۚ َِا ا َسآَءۡت ٍٍّ َ َِا ل ِ ٍِّا أَـِبَيَِٰج َرّب ٌَ ۡن َءا
َ
ٓ أ ٍِّآ إَِلٍّ ٌِ  ًُ ا حَِلِ ٌَ  َو

ٍِّاوالنقل في  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 ٌَ ۡن َءا
َ
شباع المتصل،أ  ، و)تشق( في البدل، وا 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي
 المتصل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وفويق القصر في  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده. -3
 .القاضيالحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -4
ُّۚ ابن سعدان عمى التقميل في  -5 َِا  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ٍَِي َِا ُمۡفيِ َٔذٍّ ا َوحَ َِا َنّۡبٗ ۡفؽِۡغ َغيَۡي
َ
َِآ أ   ١١َٰربٍّ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َُّۚخَم َٓ ِ ۡرِض َوَيَؼَرَك َوَءال
َ
ۥ َِلُۡفِفُػواْ ِف ٱأۡل ُّ ٌَ ۡٔ حََؼُر ُمََٔسَٰ َوكَ

َ
َن أ ۡٔ ِٔۡم فِؽَۡغ ٌَِ كَ  

ُ
ََل ٍَ ۡ  َوكَاَل ٱل

يَسِعمى التقميل في  األزرق -1 ۡرِض ، والنقل في م 
َ
 وحده.، في البدل ، واإلشباعٱأۡل

 .، وحدهقصر البدلما سبق، ولكن عمى عمى  العتقي -2
 عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل.أبو  -3
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 وحده.في البدل،  والنقل، واإلشباعاألزرق عمى الفتح،  -4
 .، وحدهعمى قصر البدلعمى ما سبق، ولكن ألصبياني ا -5
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -6

 َُِلّخُِو كَاَل ُِٓؽوَن ـَ َٰ ًۡ َؼ ُٓ َٔۡر ًۡ ِإَوٍُّا فَ ُْ ۦ نَِفآَء ًۡ َونَۡفخَٗۡحِ ُْ َِآَء ۡب
َ
  ٱ١١أ

َِْلخُ  بفتح النون وسكون القاف وضم التاء في اإلمام نافعقرأ  البيان:  .ُو ـَ

ُِٓؽونَ وترقيق الراء في  ،عمى إشباع المتصل األزرق -1 َٰ  ومعو العتقي. ،َؼ
وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 المروزي.
ًۡ أبو عون عمى صمة  -3 ُٓ َٔۡر  ، وحده.فَ
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -5

 َْۖ ٓوا ِ َوٱۡنِّبُ ٔاْ ةِٱَّللٍّ ُِ َخػِي ـۡ ٌِِّ ٱ ۡٔ  كَاَل ُمََٔسَٰ ىَِل

َْۖ وترقيق الراء في ، ُمََٔسَٰ عمى التقميل في  األزرق -1 ٓوا  ومعو العتقي.، َوٱۡنِّبُ
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -4

 َِِغَتادِهۖۦ َۡ ٌِ َ يََلآُء  ٌَ ا  َٓ ِ ئُرُِث ۡرَض َّلِلٍّ
َ
 إِنٍّ ٱأۡل

ۡرَض عمى النقل في  األزرق -1
َ
شباع المتصل، ، ٱأۡل  ومعو العتقي.وا 

 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4
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 خٍّلَِي ٍُ   ٲ١١َوٱۡىَعَٰلَِتُث لِۡي

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ُّۚ َِا ا ِسۡئتَ ٌَ َۢ َبۡػِػ  ٌِ حِيََِا َو
ۡ
ن حَأ
َ
ٌَِ َرۡتِو أ َِا  وذِي

ُ
ٔٓاْ أ ُ  كَال

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيواإلبدال،  و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ئَُن ٍَ ۡرِض َذَيُِظَؽ َنۡيَف َتۡػ
َ
ًۡ ِف ٱأۡل ًۡ َويَۡفخَۡغيَِفُس يَِم َغُػوٍُّز ۡٓ ن ُح

َ
ًۡ أ  ٳ١١كَاَل َغََسَٰ َربَُّس

شباع الصمة، والنقل، ،عمى التقميل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
نأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2

َ
ًۡ أ  وترك النقل، وحده، َربَُّس

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، والنقل، وحده. -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -6
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -7

 َٓعۡؼَُا
َ
ُؽوَن َوىََلۡػ أ نٍّ ًۡ يَؼٍّ ُٓ َرَِٰت ىََػيٍّ ٍَ ََ ٱرَمٍّ ِ ٌّ نَِي َوَجۡلم   َن ةِٱلّفِ ۡٔ   ٴ١١َءاَل فِؽَۡغ

عمى قصر  ومعو العتقيو)تشق( في البدل،  ،عمى النقل، وعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، وحده. -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 َِٔاْ ََلَا َهَِٰؼهۖۦ ُ َُِث كَال ًُ ٱۡۡلََف ُٓ  فَإَِذا َسآَءۡت

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل األزرق -1
الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -2

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٓ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت

 َۗٓۥ ُّ َػ ٌٍّ  َ ٌَ ٍََُٔسَٰ َو ِ واْ ة ُ يٍّ ٍٍّ يَِّئث  َح ـَ  ًۡ ُٓ  ِإَون حُِهۡت

 .ومعو أىل التقميلوالتقميل، ، سكون الميمعمى  األزرق -1
 .سكون الميم، الفتح، ومعو األصبياني والمروزي األزرق عمى -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -3

 َٔن ٍُ ًۡ ََل َحۡػيَ ُْ ۡزََثَ
َ
ٍَّ أ ِ َوَؾَِٰس ًۡ ِغَِػ ٱَّللٍّ ُْ ا َطَٰٓهُِؽ ٍَ ََلٓ إِجٍّ

َ
  ٵ١١أ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
عدا األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2

 المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وتوسط المتصل، وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ٌَِِِي ۡؤ ٍُ ِ َُ لََم ة ا ََنۡ ٍَ ا َذ َٓ ِ َۡ َءايَث  ّىِتَۡفَطَؽَُا ة ٌِ َِا ةِِّۦ  ِ ح
ۡ
ا حَأ ٍَ ۡٓ ٔاْ َم ُ   ٶ١١َوكَال

  .عمى قصر البدل ومعو العتقيوالنقل و)تشق( في البدل، ، عمى اإلبدال األزرق -1
 ، وحده. َءايَث  ىِّتَۡفَطَؽَُا عمى اإلبدال، والنقل، والغنة في  ألصبيانيا -2
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -3
 ، وحده. َءايَث  ّىِتَۡفَطَؽَُا في  ابن إسحاق عمى الغنة -4
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و خَۡهَّبُ ـۡ َؾَٰج  فَٱ َفهٍّ ٌَّ َم َءاَيَٰج   َفادَِع َوٱلٍّ َو َوٱليٍّ ٍٍّ ٔفَاَن َوٱۡۡلََؽاَد َوٱىُۡل ٍَّ ًُ ٱى ِٓ َِا َغيَۡي ۡي ـَ ۡر
َ
ٔاْ فَأ ا اْ َوََكُُ ٌٗ ۡٔ كَ

ٌَِي  ۡؽِ
 ٷ١١ُّمَّ

َؾَٰج  وتغميظ الالم في عمى )تشق( في البدل،  األزرق -1 َفهٍّ ٌَّ ومعو العتقي عمى قصر ،
 البدل.

 الباقون.ومعو األصبياني عمى ترقيق الالم،  -2

 َۖا َغَِٓػ ِغَِػَك ٍَ ِ ََٔس ٱۡدُع ََلَا َربٍَّم ة ٍُ ٔاْ َيَٰ ُ ًُ ٱلؽِّۡسُؾ كَال ِٓ ا َوَرَع َغيَۡي ٍٍّ
َ  َول

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٰٓءِيَو َر ـۡ َػَم ةَِنٓ إِ ٌَ  ٍَّ يَ ـِ ٍِّا ٱلؽِّۡسَؾ ََلُۡؤٌََِنٍّ لََم َوىََُنۡ  ٸ١١ىَهَِ َنَلۡفَج َخ

شباع المنفصل والمتصل، ،عمى اإلبدال األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده.المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 يَُِهرَُٔن ًۡ ُْ ٔهُ إِذَا  ً َبَٰيُِغ ُْ َسٍو 
َ
ًُ ٱلؽِّۡسَؾ إَِلَٰٓ أ ُٓ ِۡ َِا َخ ا َنَلۡف ٍٍّ  ٣٥فَيَ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
ًۡ يَُِهُرٔنَ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُْوحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ا َغَٰفِيَِي َٓ ِۡ ٔاْ َخ َِا َوََكُُ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ًۡ َنؼٍّ ُٓ جٍّ
َ
ًِّ ةِأ ًۡ ِف ٱَۡلَ ُٓ ۡغَؽۡكَجَٰ

َ
ًۡ فَأ ُٓ ِۡ ٌِ َِا  ٍۡ   ١٣٦فَٱَُخَل

وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى ، عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 .قصر البدل
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ًۡ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2 ُٓ جٍّ
َ
 ، وحده.ةِأ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۖ ا َٓ َِا ذِي ا ٱىٍِِّت َبََٰؽۡك َٓ َغَٰؽَِب ٌَ ۡرِض َو
َ
َشَٰؽَِق ٱأۡل ٌَ ٔاْ يُۡفَخۡيَػُفَٔن  ََ ََكُُ ِي َٔۡم ٱَّلٍّ َِا ٱىَۡل ۡوَرۡث

َ
 َوأ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َْۖ وا ا َنَّبُ ٍَ ِ َٰٓءِيَو ة َر ـۡ َٰ ةَِنٓ إِ
ُج َرّبَِم ٱۡۡلُۡفَنَٰ ََعَ ٍَ ِ ۡج َُك ٍٍّ  َوَت

ُج رسمت كممة  البيان: ٍَ ِ  في بعض المصاحف بالتاء المربوطة. َُك

شباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي األزرق -1  .عمى التقميل، وا 
 المتصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في  -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الفتح عدا  -4

 المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 َُِِع ف ا ََكَن يَۡه ٌَ ۡؽَُا  ٌٍّ ٔاْ َحۡػؽُِكَٔن َوَد ا ََكُُ ٌَ ۥ َو ُّ ٌُ ۡٔ ُن َوكَ ۡٔ  ١٣٧ؽَۡغ

 .ق، ومعو الكلاألزر  -1

 ُّۚ ًۡ ُٓ ٍّ َِام  ل ۡن
َ
َٰٓ أ م  َحۡػُهُفَٔن ََعَ ۡٔ َٰ كَ

اْ ََعَ ۡٔ حَ
َ
َٰٓءِيَو ٱِۡلَۡطَؽ فَأ َر ـۡ ۡزَُا ةِبَِنٓ إِ َٔ  َوَجَٰ

 .عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي األزرق -1
ُّۚ األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ًۡ ُٓ ٍّ َِام  ل ۡن

َ
، أ

 ومعو ابن إسحاق.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
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 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ََۡٔس ٱس ٍُ ٔاْ َيَٰ ُ ُّۚ كَال ث  َٓ ِ ًۡ َءال ُٓ َ ا ل ٍَ ا َن ٗٓ َٰ َآ إَِؾ  َػو َلٍّ

 وحده. في البدل، والصمة، واإلشباع األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .، ومع ما سبق، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة -3
 .اإلسكانومعو أىل المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ئَُن َٓ ٔۡم  ََتۡ ًۡ كَ  ١٣٨كَاَل إٍُُِّس

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌٍّ و   ٍِ ًۡ ذِيِّ َوَبَٰ ُْ ا  ٌٍّ َخّبٍّ   ٌُ ُؤََلٓءِ   ١٣٩إِنٍّ َهَٰٓ

 .عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -4
 والمتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل  -5

 ٍَِي ًۡ ََعَ ٱىَۡعَٰيَ يَُس َٔ فَيٍّ ُْ ا َو ٗٓ َٰ ًۡ إَِؾ ةۡغِيُس
َ
ِ أ َدۡيَ ٱَّللٍّ

َ
 ٪١٣كَاَل أ

شباع الصمة، ،عمى ترقيق الراء األزرق -1 يَِ وضم الياء في  وا    ومعو العتقي.،  َوو 
يَِ وضم الياء في األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر الصمة،  -2  ، وحده. َوو 
يَِ ابن إسحاق عمى ضم الياء في  -3  ، وصمة الميم، وحده. َوو 
 ، ومعو ابن فرح. يََِووِۡ الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء في  -4
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ا  أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٗٓ َٰ ًۡ إَِؾ ةۡغِيُس
َ
 ، وحده. يََِووِۡ وسكون الياء في  ،أ

 .ومعو القاضي وابن سعدان،  يََِووِۡ وسكون الياء في المروزي عمى سكون الميم،  -6
يَِ أبو الزعراء عمى سكون الميم، وضم الياء في  -7  ، وحده. َوو 

 َٔٓء ٱۡىَػَؼاِب ـُ  ًۡ َن يَُفُٔمَُُٔس ۡٔ َۡ َءاِل فِؽَۡغ ِ ٌّ َنَۡيَجَُٰسً 
َ
ًۡ ُحَلّخِئَُن ِإَوۡذ أ َِآَءُز ۡب

َ
َويَۡفَخۡطئَُن  أ

 ُّۚ ًۡ  نَِفآَءُز

 .ُحَلّخِئُنَ  وسكون القاف وضم التاء فيبفتح الياء  اإلمام نافعقرأ  البيان:

شباع المتصل،  و)تشق( في البدل، ،عمى النقلاألزرق  -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقيوا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
َۡ أبو عون عمى الصمة في  -6 ِ ٌّ َنَۡيَجَُٰسً 

َ
 ، وحده.أ

  ً ًۡ َغِظي ّبُِس َِ رٍّ ٌّ َٰىُِسً ةََلٓء     ١٣٫َوِِف َذ

 ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل، األزرق  -1
ًۡ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ّبُِس َِ رٍّ ٌّ، .وحده 
ً   أبو عون عمى الصمة في  -3 ًۡ َغِظي ّبُِس  ، وترك الغنة، وحده.رٍّ
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 أىل الصمة.ومعو وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -6

 ُّۚ ۡربَػَِي ََلۡيَٗث
َ
ٌِيَؼَُٰج َرّبِِّۦٓ أ  ًٍّ ا ةَِػۡش  َذَخ َٓ َجَٰ ٍۡ ٍَ ۡت

َ
َٰرَِي ََلۡيَٗث َوأ  ۞َوَوََٰغۡػَُا ُمََٔسَٰ ذََؾ

شباع المنفصل، ،عمى التقميل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[65] 
 

شباع المنفصل، وحده.األزرق عمى الفتح،  -3  وا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ََ ۡفِفِػي ٍُ ۡ بِيَو ٱل ـَ ۡنيِۡص َوََل حَتٍّتِۡع 
َ
ِِم َوأ ۡٔ ِعيِّ َهَُٰؽوَن ٱۡعيُۡفِن ِف كَ

َ
 ١٣٬َوكَاَل ُمََٔسَٰ أِل

 .و أىل التقميلعمى التقميل، ومع األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُُُّۚظۡؽ إََِلَۡم
َ
رِِنٓ أ

َ
ۥ كَاَل رَّبِ أ ُّ ۥ َربَّ ُّ ٍَ

َِا َوَُكٍّ ٍِيَؼَٰخِ ِ ا َسآَء ُمََٔسَٰ ل ٍٍّ َ  َول

شباع المنفصل، والنقل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1  ومعو العتقي. والتقميل، وا 
 المتصل، وقصر المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في  -2
 الجمال عمى الفتح، وعمى ترك النقل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 ، ومعو القاضي.ُمََٔسَٰ أبو عون عمى التقميل في  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء ُمََٔسَٰ ابن سعدان عمى التقميل في الموضعين  -7

 ٖۚ َِٰن َٔۡف حََؽى ۥ فََف ُّ ََكَُ ٌَ خََلؽٍّ  ـۡ َِ ٱُُظۡؽ إَِل ٱۡۡلََتِو فَإِِن ٱ َِٰن َوَؾَِٰس َ حََؽى
 كَاَل ىَ

َِ ٱُُظؽۡ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان:  .َوَؾَِٰس

 ومعو العتقي.والنقل، ، التقميلعمى األزرق  -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -4

 ُّۚ ا وََعؽٍّ ُمََٔسَٰ َنػِٗلا ۥ َدّزٗ ُّ ۥ لِۡيَشَتِو َسَػيَ ُّ َٰ َربَّ ا ََتََّلٍّ ٍٍّ  فَيَ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٌَِِِي ۡؤ ٍُ ۡ ُل ٱل وٍّ
َ
َُا  أ
َ
ََِم ُتۡتُج إََِلَۡم َوأ ۡتَدَٰ ـُ فَاَق كَاَل 

َ
آ أ ٍٍّ  ٭١٣فَيَ

ُل بإثبات األلف وصاًل في قرأ اإلمام نافع  البيان: وٍّ
َ
َُا  أ
َ
 .َوأ

 ومعو العتقي.واإلبدال، ، عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َفۡيُخَم ََعَ ٱَلٍّاِس ٍَ ََٔسَٰٓ إِّنِ ٱۡن ٍُ َؾَِِٰت كَاَل َيَٰ ََ  ةِؽَِسَٰ َِٰهؽِي ََ ٱىشٍّ ِ ٌّ آ َءاحَيۡخَُم َوُكَ  ٌَ َوبَِسَؾَِِٰم فَُغۡؼ 
 ٮ١٣

 .باإلفراد ِِت ةِؽَِسَٰيَ قرأ اإلمام نافع  البيان:

شباع المنفصل،  ،عمى التقميل األزرق -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل،  وا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -2
 ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ۡٔ ُمۡؽ كَ
ۡ
ة  َوأ ٍّٔ ا ةُِل َْ ء  فَُغۡؼ ِ ََشۡ

ِٔۡغَظٗث َوَتۡفِهيٗل ّىُِكّ ٌٍّ ء   ِ ََشۡ
ٌَِ ُكّ َٔاِح  ۡ ل

َ
َِا ََلُۥ ِف ٱأۡل ُعُؼواْ َوَكَخۡب

ۡ
َمَم يَأ

 ُّۚ ا َٓ ۡضَفِِ
َ
 ةِأ

ء  وتوسط ثم إشباع في  ،عمى النقل األزرق -1   .هواإلبدال، وحد ،ََشۡ
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، واإلبدال، والنقل، وحده.  -2
 ، وحده.َوَتۡفِهيٗل ىُِّكِّ األصبياني عمى النقل، واإلبدال، والغنة في  -3
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون -4
 الغنة، وحده.ابن إسحاق عمى  -5
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 ًۡ ْورِيُس
ُ
أ  ٯ١٣َداَر ٱۡىَػَِٰفلَِي ـَ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُِ ٌِ ۡرِض ةَِغۡيِ ٱۡۡلَّقِ ِإَون يََؽۡواْ ُكٍّ َءايَث  َلٍّ يُۡؤ
َ
وَن ِف ٱأۡل ُ ََ َحَخَهّبٍّ ِي َۡ َءاَيَِِٰتَ ٱَّلٍّ ُۡصُِف َخ

َ
أ ا ِإَون يََؽۡواْ ـَ َٓ ِ ٔاْ ة

بِيٗلُّۚ  ـَ ِ َحخٍِّغُؼوهُ  بِيَو ٱىَۡغّ ـَ بِيٗل ِإَون يََؽۡواْ  ـَ بِيَو ٱلؽَّۡكِػ ََل َحخٍِّغُؼوهُ   ـَ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، واإلبدال، ،عمى النقل األزرق -1
 ، وحده.َءايَث  َلٍّ األصبياني عمى النقل، واإلبدال، والغنة في  -2
 اليمز، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى تحقيق  -3
 ، وحده.َءايَث  َلٍّ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4

 ا َغَٰفِيَِي َٓ ِۡ ٔاْ َخ َِا َوََكُُ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ًۡ َنؼٍّ ُٓ جٍّ
َ
َٰلَِم ةِأ   ١٣َٰذ

وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى  ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 .قصر البدل

ًۡ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2 ُٓ جٍّ
َ
 ، وحده.ةِأ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُّۚ ًۡ ُٓ ۡغَؿَٰيُ
َ
ۡج أ ٍَ َِا َوىَِلآءِ ٱٓأۡلِعَؽةِ َضتِ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي

 َوٱَّلٍّ

شباع المتصل، والنقل وترقيق الراء وثالثة البدل في  ،عمى )تشق( في البدلاألزرق  -1 وا 
 ِ  .عمى قصر البدل ومعو العتقيوالنقل في الموضع الثاني،  ،ٱٓأۡلِعَؽة

 والنقل، وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 ْٔا ا ََكُُ ٌَ ۡو َُيَۡؾۡوَن إَِلٍّ  ئَُن َْ ٍَ  ٱ١٣َحۡػ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ُّۚ اٌر َٔ ُۥ ُع ًۡ ِغۡشٗل َسَفٗػا َلٍّ ِٓ ِ َۡ ُضيِّي ٌِ َۢ َبۡػِػهِۦ  ٌِ ُٔۡم ُمََٔسَٰ  ََؼ كَ  َوٱُتٍّ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
ُۥ َسَفٗػااألصبياني عمى سكون الميم، والغنة في  -3  ، وحده.َلٍّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ُۥابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5  ، وحده.َسَفٗػا َلٍّ

 َۘبِيًل ـَ  ًۡ ِٓ ِػي ۡٓ ًۡ َوََل َح ُٓ ٍُ ِ ۥ ََل يَُسّي ُّ ٍُّ
َ
ًۡ يََؽۡواْ أ َ ل

َ
 أ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٍَِي ٔاْ َظَٰيِ َُؼوهُ َوََكُُ   ٲ١٣ٱُتٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ََِا َوَيۡغفِۡؽ ََل َِا َربَّ ًۡ يَؽََۡحۡ ٔاْ ىَهَِ ىٍّ ُ ٔاْ كَال ًۡ كَۡػ َىيَّ ُٓ جٍّ
َ
ۡواْ أ
َ
ًۡ َوَرأ ِٓ يِۡػي

َ
ًَ ِفٓ أ لِ ـُ ا  ٍٍّ َ ََ َول ٌِ ٍَّ ا ََلَُهَٔج

 ََ   ٳ١٣ٱۡىَذَِِٰسِي

ْ قرأ ورش والقاضي والحمواني باإلدغام في  البيان: ٔا ولألصبياني  ، والباقون باإلظيار.كَۡػ َىيَّ
 ْ ۡوا

َ
 في تحقيق وتسييل. َوَرأ

ْ والنقل، واإلدغام في  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 ٔا  ومعو العتقي. ،كَۡػ َىيَّ
ْ األصبياني عمى قصر المنفصل، والتحقيق في  -2 ۡوا

َ
ىَهَِ ، والنقل، واإلدغام، والغنة في َوَرأ

 ًۡ  ، وحده.ىٍّ
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ْ المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، واإلظيار في  -3 ٔا ، وسكون الميم، ومعو كَۡػ َىيَّ
 ابن سعدان أبو الزعراء. 

ْ أبو عون عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، واإلدغام في  -4 ٔا  القاضي. ومعو ،كَۡػ َىيَّ
ْ األصبياني عمى التسييل في  -5 ۡوا

َ
ًۡ والنقل، واإلدغام، والغنة في ، َوَرأ  ، وحده.ىَهَِ ىٍّ

ْ الجمال عمى صمة الميم، عمى قصر المنفصل، واإلدغام في  -6 ٔا  وحده. ،كَۡػ َىيَّ
ْ عمى صمة الميم، عمى قصر المنفصل، واإلظيار في  ابن إسحاق -7 ٔا ، والغنة في كَۡػ َىيَّ

 ًۡ  ، وحده.ىَهَِ ىٍّ
 ابن فرح عمى ترك الغنة، واإلظيار، وحده. -8
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -9

 َٖۖبۡػِػٓي َۢ ِٔن ٌِ ٍُ ا َعيَۡفُخ ٍَ ٗفا كَاَل ةِۡئَف ـِ
َ
ََ أ ٌِِّۦ َغۡيَبَٰ ۡٔ ا رََسَع ُمََٔسَٰٓ إَِلَٰ كَ ٍٍّ َ  َول

شباع المنفصل، ،عمى التقميلاألزرق  -1  ومعو العتقي.واإلبدال،  وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده.األصبياني عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل، واإلبدال،  -3
 قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. المروزي عمى الفتح، وعمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 َۖ ًۡ ۡمَؽ َرّبُِس
َ
ًۡ أ َغِشۡيُخ

َ
 أ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمةاألزرق  -1
 ومعو أىل الصمة.األصبياني عمى قصر الصمة،  -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ِّٖۚۡۥٓ إََِل هُ ِعيِّ ََيُؽَّ
َ
ِس أ
ۡ
َعَؼ ةَِؽأ

َ
َٔاَح َوأ ۡ ل

َ
ۡىََق ٱأۡل

َ
 َوأ

شباع المنفصل، ،عمى النقل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
ِس األصبياني عمى النقل، واإلبدال في  -2

ۡ
 ، وقصر المنفصل، وحده.ةَِؽأ
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 تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ۡغَػآَء َوََل ََتَۡػۡيِن
َ
ٍِۡج ِِبَ ٱأۡل خَۡيَػُفِٔن َوََكُدواْ َحۡلُخئَُُِن فََل تُۡل ـۡ َٔۡم ٱ مٍّ إِنٍّ ٱىَۡل

ُ
ََ أ ِٔۡم كَاَل ٱۡب َع ٱۡىَل ٌَ  

ٍَِي  َٰيِ   ٴ١٣ٱىظٍّ

شباع المتصل، ،عمى النقلاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ََِۖا ِف رََۡحَخَِم ۡدِعۡي
َ
ِِخ َوأ

َ
 كَاَل َرّبِ ٱۡغفِۡؽ ِل َوأِل

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ََِٰحَِي ًُ ٱىرٍّ رَۡض
َ
َُج أ

َ
 ٵ١٣َوأ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ُّۚ ۡجَيا َٰٔةِ ٱلَّ َي ًۡ َوذِىٍّث  ِف ٱۡۡلَ ِٓ ِ ّب َِ رٍّ ٌّ ًۡ َغَيب   ُٓ
ُ يََِال ـَ َُؼواْ ٱۡىػِۡشَو  ََ ٱُتٍّ ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميلاألزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
ًۡ األصبياني عمى الفتح، والغنة في  -3 ِٓ ِ ّب َِ رٍّ ٌّ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 ََ ۡفََتِي ٍُ ۡ   ٶ١٣َوَكَذَٰلَِم ََنۡؾِي ٱل

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 ِا ىََغُفٔر  رٍّض َْ َۢ َبۡػِػ ٌِ ٔٓاْ إِنٍّ َربٍَّم  ُِ ٌَ ا َوَءا َْ َۢ َبۡػِػ ٌِ ٔاْ  ًٍّ حَاةُ ّيِـَٔاِت ُث ٔاْ ٱلفٍّ ٍِيُ ََ َغ ِي ً  َوٱَّلٍّ   ٷ١٣ي

شباع المنفصل، األزرق -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي عمى )تشق( في البدل، وا 
ً  ىََغُفٔر  رٍّ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2  ، وحده.ِضي
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َۖ َٔاَح ۡ ل
َ
َعَؼ ٱأۡل

َ
ََٔس ٱىَۡغَيُب أ ٌَّ َهَج َغَ  ـَ ا  ٍٍّ َ  َول

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُتَٔن َْ ًۡ يَۡؽ ِٓ ِ ًۡ لَِؽّب ُْ  ََ ي ِ
ٗػى َورََۡحَث  ىَِّّلٍّ ُْ ا  َٓ   ٸ١٣َوِِف نُۡفَغخِ

 .ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني ،عمى سكون الميم األزرق -1
ُتٔنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 َْ ًۡ يَۡؽ ِٓ ِ  ، وحده.لَِؽّب
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ََ األصبياني عمى الغنة في  -4 ِي  ، وحده.َورََۡحَث  ىَِّّلٍّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -5

 َۖ َِا ٍِيَؼَٰخِ ِ ّ ۡتػَِي رَُسٗل ل ـَ ۥ  ُّ ٌَ ۡٔ  َوٱۡعَخاَر ُمََٔسَٰ كَ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق -2
َۖ األصبياني عمى الفتح، الغنة في  -3 َِا ٍِيَؼَٰخِ ِ ّ  ، ومعو ابن إسحاق.رَُسٗل ل

 َََٰۖي َِ َرۡتُو ِإَويٍّ ٌّ  ً ُٓ ۡهَخ
يَ ْۡ
َ
ٔۡ ِكۡئَج أ َ ًُ ٱلؽٍّۡسَفُث كَاَل رَّبِ ل ُٓ َعَؼۡت

َ
آ أ ٍٍّ  فَيَ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 ، وحده.ِكۡئَج األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال في  -2
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َۖٓ ٍِّا آُء ٌِ َٓ َف ا َذَػَو ٱلفَّ ٍَ ِ َِا ة يُِه ۡٓ ُت
َ
 أ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َۖ َ تََلآُء ٌَ ِػي  ۡٓ َ تََلآُء َوَت ٌَ ا  َٓ ِ  فِۡخنَُخَم حُِيوَّ ة
 إِۡن ِِهَ إَِلٍّ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل األزرق -1
 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َۖ َِا َِا فَٱۡغفِۡؽ ََلَا َوٱرََۡحۡ َُج َوَِلَّ
َ
 أ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ََ َُج َعۡيُ ٱۡىَغَٰفِؽِي
َ
  ٹ١٣َوأ

 ، ومعو العتقي.عمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُّۚۡػَُآ إََِلَۡم ُْ َِٗث َوِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ إٍُِّا  ۡجيَا َضَف  ۞َوٱۡزُخۡب ََلَا ِف َهَِٰؼهِ ٱلَّ

شباع المنفصل، ،عمى التقميلاألزرق  -1  ومعو العتقي والنقل و)تشق( في البدل وترقيق الراء، وا 
 .عمى قصر البدل

 أبو عون عمى ترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 عمى الفتح، وما سبق، وحده. األزرق -3
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 األصبياني عمى الفتح، والنقل وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -6

 َۖ َكآُء
َ
َۡ أ ٌَ ِنيُب ةِِّۦ 

ُ
 كَاَل َغَؼاِِبٓ أ

ِنيُب   بفتح في نافعاإلمام قرأ  البيان:
ُ
 .َغَؼاِِبٓ أ

شباع المتصل، ،عمى النقل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ٖۚ ء  َػۡج ُكٍّ ََشۡ ـِ  َورََۡحَِِت َو

 .هوحد ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

  َُِٔن ٌِ ًُْ أَـِبَيَٰخَِِا يُۡؤ  ََ ِي ةَ َوٱَّلٍّ َٰٔ َن ََ َحخٍُّلَٔن َويُۡؤحَُٔن ٱلؾٍّ ِي ا لَِّلٍّ َٓ ۡزُخُت
َ
  ٺ١٣فََفأ

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى ترك اإلبدال، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِن َٰثِ َوٱۡۡلِ َرى ۡٔ ًۡ ِف ٱِلٍّ ُْ ۡهخًُٔبا ِغَِػ ٌَ ۥ  ُّ ِي ََيُِػوَُ
ٍّ ٱَّلٍّ ِّمِ

ُ
َٔل ٱَلٍِّبٍّ ٱأۡل ـُ ََ يَتٍّتُِػَٔن ٱلؽٍّ ِي ً ٱَّلٍّ ُْ ُمُؽ

ۡ
يِو يَأ

ًُ ٱۡۡلََبَٰٓهَِد  ِٓ ّيَِبَِٰج َوُيَطّؽُِم َغيَۡي ٍٍّ ًُ ٱى ُٓ
َ َِهؽِ َوُيِطوَّ ل ٍُ

ۡ َِ ٱل ًۡ َغ ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ ۡػُؽوِف َوَي ٍَ
ۡ ًۡ  ةِٱل ُْ ًۡ إُِۡصَ ُٓ ِۡ َويََيُع َخ

 ُّۚ ًۡ ِٓ ِِت ََكَُۡج َغيَۡي
ۡغَؾََٰو ٱىٍّ

َ
 َوٱأۡل

شباع الصمة، ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1  ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، واإلبدال، وا 
ًۡ  األزرق عمى الفتح في  -2 ُٓ َٰ ى َٓ ِۡ  ، وحده.َوَي
 وقصر الصمة، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، والفتح،  -3
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الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، والفتح، وصمة الميم، ومعو أىل  -4
 الصمة.

ًۡ  أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -5 ُْ ًۡ إُِۡصَ ُٓ ِۡ  ، وحده.َخ
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
َٰثِ المروزي عمى توسط المتصل، والفتح ثم بالتقميل في  -7 َرى ۡٔ  ، وحده.ٱِلٍّ

 ٍُ ۡ ًُ ٱل ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ۥٓ أ ُّ َػ ٌَ ُؾَِل 

ُ
ِٓي أ َر ٱَّلٍّ ٔاْ ٱَلَّٔ َتُػ وهُ َوٱتٍّ ُروهُ َوََُصُ ٔاْ ةِِّۦ وََغؾٍّ ُِ ٌَ ََ َءا ِي   ٻ١٣ۡفيُِطَٔن فَٱَّلٍّ

شباع المتصل، ،عمى )تشق( في البدلاألزرق  -1 شباع المنفصل، وا  عمى قصر  ومعو العتقي وا 
 .البدل

 األصبياني عمى قصر البدل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ُـ ا ٱَلٍّاُس إِّنِ َر َٓ حَّ
َ
أ ۡرِضٖۖ كُۡو َيَٰٓ

َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ِي ََلُۥ ُمۡيُم ٱلفٍّ ًۡ َۡجِيًػا ٱَّلٍّ ِ إََِلُۡس  ُٔل ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي. والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٍَِۖيُج ۦ َوُي َٔ يُٗۡحِ ُْ  
َّ إَِلٍّ َٰ  ََلٓ إَِؾ

 ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل، األزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َو ِ ٔاْ ةِٱَّللٍّ ُِ ٌِ َخُػوَن فَـَٔا ۡٓ ًۡ َت ٔهُ ىََػيٍُّس ِ َوَُكَِؿَٰخِِّۦ َوٱحٍّتُِػ َُ ةِٱَّللٍّ ٌِ ِي يُۡؤ ِ ٱَّلٍّ ّ ِّمِ
ُ
ِ ٱأۡل َِٔلِ ٱَلٍِّبّ ـُ   ټ١٣َر

عمى  ومعو العتقي والنقل، واإلبدال، ،عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المتصلاألزرق  -1
 .قصر البدل

 وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل،  -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ُػوَن ةِٱۡۡلَّقِ َوبِِّۦ َحۡػِػلَُٔن ۡٓ ث  َح ٌٍّ
ُ
ِٔۡم ُمََٔسَٰٓ أ ٌَِ كَ   ٽ١٣َو

شباع المنفصل، ،التقميلعمى األزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
شباع المنفصل، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُّۚ ا ٍٗ َم
ُ
ا أ ًٌ َتا ـۡ

َ
ةَ أ ًُ ٱذۡنََِتۡ َغۡشَ ُٓ ۡػَجَٰ ٍٍّ  َوَر

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َۖ ِن ٱۡۡضِب ّبَِػَهاَك ٱۡۡلََشَؽ
َ
ۥٓ أ ُّ ٌُ ۡٔ ُّ كَ َٰ تَۡفَلى ـۡ َِآ إَِلَٰ ُمََٔسَٰٓ إِذِ ٱ وَۡضۡي

َ
 َوأ

شباع المنفصل، ،عمى التقميلاألزرق  -1  ومعو العتقي. وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 َۖ ا ِٗ ةَ َخۡي ُّ ٱذۡنََخا َغۡشَ ِۡ ٌِ  فَٱۢنَتَشَفۡج 

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ُّۚ ًۡ ُٓ َب ۡشَ ٌٍّ َُاس  
ُ
ًَ ُكَّ أ  كَۡػ َغيِ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َۖ ىَٰ َٔ ۡي ٍَّ َوٱلفٍّ ٍَ ۡ ًُ ٱل ِٓ َُؾَۡلَا َغيَۡي
َ
ًَ َوأ ًُ ٱۡىَغَؿَٰ ِٓ َِا َغيَۡي ۡي

 َوَظيٍّ

 والتقميل، وحده. ، عمى تغميظ الالماألزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .ترقيق الالم، والتقميل، ومعو أىل التقميل العتقي -3
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -4

 ُّۚ ًۡ ا َرَزۡكَجَُٰس ٌَ ّيَِبَِٰج  ٌَ  ٌَِ ٔاْ   ُُكُ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٔن ٍُ ًۡ َحۡظيِ ُٓ ُُفَف
َ
ٔٓاْ أ َُٔا َوَؾَِٰسَ ََكُُ ٍُ ا َظيَ ٌَ   پ١٣َو

شباع المنفصل، وحده.، عمى تغميظ الالماألزرق  -1  وا 
شباع المنفصل، وحده. العتقي -2  عمى ترقيق الالم، وا 
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٌِ ٔاْ  ٔاْ َهَِٰؼهِ ٱىَۡلۡؽيََث َوُُكُ ُِ ُه ـۡ ًُ ٱ ُٓ َ ٗػا ِإَوۡذ رِيَو ل شٍّ ـُ ٔاْ ٱِۡلَاَب  ث  َوٱۡدُعيُ ٍٍّ ٔاْ ِض ُ ًۡ َوكُٔل ا َضۡيُد ِكۡئُخ َٓ جٍّۡغفِۡؽ ِۡ
 ًۡ ُّۚ ىَُس ًۡ ئَٰٓـخُِس ٍِ  َع

قرأ اإلمام نافع  البيان:
ُّۚ ، ووفتح الفاء بضم التاء ت غ َفرِ  ًۡ ئَٰٓـُخُس ٍِ   بضم التاء. َع
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 ، وحده.في البدل واإلشباع ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1
 .، وحدهقصر البدلو  ،إشباع المتصلعمى  العتقي -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
ًۡ  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في  -5  ، وحده.ِكۡئُخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ۡطِفنَِي ٍُ ۡ زَنِيُػ ٱل   ٿ١٣ـَ

 األزرق ، ومعو العتقي. -1

 ِآء ٍَ ََ ٱلفٍّ ِ ٌّ ًۡ رِۡسٗؾا  ِٓ َِا َغيَۡي ۡي ـَ ۡر
َ
ًۡ فَأ ُٓ َ ِي رِيَو ل ًَل َدۡيَ ٱَّلٍّ ۡٔ ًۡ كَ ُٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ٍُ ََ َظيَ ِي َل ٱَّلٍّ ٔاْ  َذَتػٍّ ا ََكُُ ٍَ ِ ة

َٔن  ٍُ   ڀ١٣َحۡظيِ

شباع المتصل، وحده. ،عمى تغميظ الالم األزرق -1  وترقيق الراء، وا 
 .عمى ترقيق الالم، وحده العتقي -2
األصبياني عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -3

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ٔۡ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6  ، وصمة الميم، وحده.ًَل َدۡيَ كَ

 ًۡ ُٓ ًۡ ِضيَخاُج ِٓ تِي
ۡ
ۡتِج إِۡذ حَأ ةَ ٱِۡلَۡطؽِ إِۡذ َحۡػُػوَن ِف ٱلفٍّ َِ ٱۡىَلۡؽَيثِ ٱىٍِِّت ََكَُۡج َضاِۡضَ ًۡ َغ ُٓ ـَٔۡي ـۡ ًۡ  َو ِٓ ۡبخِ ـَ َٔۡم  يَ

 ُّۚ ًۡ ِٓ تِي
ۡ
َٔۡم ََل يَۡفبُِخَٔن ََل حَأ  ُۡشٍّٗٗع َويَ

 ومعو العتقي.واإلبدال، ، عمى ترقيق الراءاألزرق  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ٔاْ َحۡفُفُلَٔن ا ََكُُ ٍَ ِ ً ة ُْ   ځ١٣َنَذَٰلَِم َجۡتئُ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََۖغَؼاٗةا َكِػيٗػا ًۡ ُٓ ُب َػّؼِ ٌُ ۡو 
َ
ًۡ أ ُٓ يُِه ۡٓ ُ ُم ا ٱَّللٍّ ًٌ ۡٔ ًَ حَػُِظَٔن كَ ِ ًۡ ل ُٓ ِۡ ِ ٌّ ث   ٌٍّ

ُ
 ِإَوۡذ كَاىَۡج أ

شباع الصمة، ، عمى النقل األزرق -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك  -3
وۡ أبو عون عمى الصمة في  -4

َ
ًۡ أ ُٓ يُِه ۡٓ  ، وحده.ُم

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ْٔا ُ ۡػِؼَرةً كَال ًۡ َحخٍُّلَٔن ٌَ ُٓ ًۡ َوىََػيٍّ   ڂ١٣إَِلَٰ َرّبُِس

ۡػِؼَرةٌ  قرأ اإلمام نافع  البيان: ٌَ  .بضم التاء 

 ، ومعو العتقي.وعمى النقل عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ًۡ َحخٍُّلٔنَ  أبو عون عمى الصمة في  -4 ُٓ  ، وحده.َوىََػيٍّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ا ٌَ ٔاْ  ا نَُف ٍٍّ ا َكَ فَيَ ٍَ ِ ٔاْ ةَِػَؼابِۭ ةَـِٔيِۭس ة ٍُ
ََ َظيَ ِي َعۡؼَُا ٱَّلٍّ

َ
ٔٓءِ َوأ َِ ٱلفَّ َن َغ ۡٔ َٓ ِۡ ََ َح ِي

َِا ٱَّلٍّ َنَۡي
َ
ٔاْ ذُّنُِؽواْ ةِِّۦٓ أ ُُ

 ڃ١٣َحۡفُفُلَٔن 

 .باإلبدال ةَـِٔيِۭس   بجميع طرقو قرأ اإلمام نافع البيان:

شباع المتصل، وتغميظ الالم، وحده. ،عمى ترقيق الراءاألزرق  -1 شباع المنفصل، وا    وا 
 .عمى ترقيق الالم، وما سبق، وحده العتقي -2
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  َٔاْ كَِؽَدةً َخَِٰفـَِٔي ف ًۡ ُنُُٔ ُٓ َ َِا ل ُّ كُۡي ِۡ ٔاْ َخ ُٓ ا ُج ٌٍّ اْ َغَ  ۡٔ ا َخَخ ٍٍّ    ڄ١٣يَ

 .باعتباره عارض ومعو العتقي في البدل، عمى ترقيق الراء، واإلشباعاألزرق  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 ، وحده.كَِؽَدةً َخَِٰفـَِٔي  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4

 َِۗٔٓء ٱىَۡػَؼاِب ـُ  ًۡ ُٓ َ يَُفُٔم ٌَ ثِ  ٍَ ِٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ًۡ إَِلَٰ يَ ِٓ ذٍَّن َربََّم ََلَۡتَػََثٍّ َغيَۡي
َ
 ِإَوۡذ حَأ

ذٍّنَ  صبياني كممةقرأ األ البيان:
َ
 .بالتسييل حَأ

 ، ومعو العتقي.وعمى إشباع المنفصل عمى إشباع الصمة، األزرق -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -2
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ًۡ أبو عون عمى الصمة في  -5 ِٓ  ، وحده.إَِلَٰ  َغيَۡي
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، والتسييل، وحده. -6

  ً ۥ ىََغُفٔر  رٍِّضي ُّ   څ١٣إِنٍّ َربٍَّم لََِسِيُع ٱۡىػَِلاِب ِإَوٍُّ

 .كل عدا األصبيانياألزرق، ومعو ال -1
ً  األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ىََغُفٔر  رٍِّضي

 َۖ ا ٍٗ َم
ُ
ۡرِض أ

َ
ًۡ ِف ٱأۡل ُٓ ۡػَجَٰ ٍٍّ  َوَر

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََٰۖلَِم ًۡ ُدوَن َذ ُٓ ِۡ ٌِ َٰيُِطَٔن َو ًُ ٱىصٍّ ُٓ ِۡ ِ ٌّ 

 .أىل اإلسكان عمى سكون الميم، ومعواألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 يَؽِۡسُػَٔن ًۡ ُٓ ّيِـَٔاِت ىََػيٍّ ً ةِٱۡۡلََفَجَِٰج َوٱلفٍّ ُٓ َنَٰ ۡٔ   چ١٣َوَبيَ

 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل ،عمى )تشق( في البدلاألزرق  -1
 أبو عون عمى صمة الميم الثاني، وحده. -2
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -3

ُيۡغَفُؽ ََلَا ِإَو ـَ ۡدَنَٰ َوَيُلٔلَُٔن 
َ
ُعُؼوَن َغَؽَض َهََٰؼا ٱأۡل

ۡ
ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب يَأ ًۡ َعۡيف  َورِذُ َۢ َبۡػِػِْ ٌِ ن فََغيََف 

 ُّۚ ُعُؼوهُ
ۡ
ۥ يَأ ُّ ِۡريُ ٌّ ًۡ َغَؽض   ِٓ ِ ح

ۡ
 يَأ

 ومعو العتقي.عمى اإلبدال، والنقل، والتقميل، األزرق  -1
 .األصبيانياألزرق عمى الفتح، ومعو  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِِّۗ ا ذِي ٌَ ٔاْ  ـُ ِ إَِلٍّ ٱۡۡلَقٍّ َوَدَر  ٱَّللٍّ
ٔاْ ََعَ ُ ن َلٍّ َحُلٔل

َ
ِيَثَُٰق ٱىِۡهَتَِٰب أ ٌّ  ًِٓ ًۡ يُۡؤَعۡؼ َغيَۡي

َ ل
َ
 أ

 ، ومعو العتقي.عمى اإلبدالاألزرق  -1
ن َلٍّ األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.أ

 اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ن َلٍّ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5

َ
 ، وحده.أ
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 َُّۚحخٍُّلَٔن ََ ِي اُر ٱٓأۡلِعَؽةُ َعۡي  ّىَِّلٍّ  َوٱلٍّ

 ، ومعو العتقي.عمى )تشق( في البدل والنقل، وترقيق الراء في الموضعيناألزرق  -1
ََ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ي ِ  ، وحده.َعۡي  ىَِّّلٍّ
 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
ََ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ي ِ  ، وحده.َعۡي  ىَِّّلٍّ

 فََل َتۡػلِئَُن
َ
 ڇ١٣أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۡهيِِطَي ٍُ ۡ ۡسَؽ ٱل
َ
ةَ إٍُِّا ََل ُُِييُع أ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلهٍّ كَاُم

َ
ُهَٔن ةِٱىِۡهَتَِٰب َوأ ّفِ ٍَ ََ ُح ِي   ڈ١٣َوٱَّلٍّ

 .ومعو العتقيعمى تغميظ الالم، األزرق  -1
 .، ومعو الباقونترك تغميظ الالمعمى  األصبياني -2

 َِّ ۥ ُظيٍّث  َوَظ ُّ ٍُّ
َ
ًۡ َنأ ُٓ َٔۡر َِا ٱۡۡلََتَو فَ ا ذِيِّ ۞ِإَوۡذ َجخَۡل ٌَ ة  َوٱۡذُنُؽواْ  ٍّٔ آ َءاَتۡيَجَُٰسً ةُِل ٌَ ًۡ ُعُؼواْ  ِٓ ِ ۥ َواكُِعۢ ة ُّ ٍُّ

َ
ٔٓاْ أ

ًۡ َتخٍُّلَٔن   ډ١٣ىََػيٍُّس

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المنفصل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.المروزي عمى سكون الميم، وقصر  -3
ًۡ َتخٍُّلٔنَ  أبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده. ىََػيٍُّس
ۥاألصبياني عمى التسييل في  -5 ُّ ٍُّ

َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.َنأ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ًۡ ٔرِِْ ُٓ ٌَِ ُظ َۢ ةَِنٓ َءاَدَم  َعَؼ َربََّم ٌِ
َ
ًۡ ِإَوۡذ أ ُٓ َۖ  ُذّرِيٍَّخ ًۡ لَۡفُج ةَِؽّبُِس

َ
ًۡ أ ِٓ ُُفِف

َ
َٰٓ أ ًۡ ََعَ ُْ َػ َٓ ۡك

َ
 َوأ

ِ ُذّرِيٍّ  قرأ اإلمام نافع بالجمع في  :البيان ًۡ اح ُٓ . 
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شباع الصمة، ،عمى النقل األزرق -1 شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وا  عمى  ومعو العتقي وا 
 .قصر البدل

 وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
لَۡفُج أبو عون عمى الصمة في  -5

َ
ًۡ أ ِٓ ُُفِف

َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ُّۚٓ ِٓۡػَُا ٔاْ ةَََّلَٰ َك
ُ  كَال

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َهََٰؼا َغَٰفِيَِي َۡ ٍِّا َخ ثِ إٍُِّا ُن ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِحَٰ ٔاْ يَ ُ ن َتُلٔل
َ
 ڊ١٣أ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َۖ ًۡ َۢ َبۡػِػِْ ِ ٌّ ٍِّا ُذّرِيٍّٗث  ٌَِ َرۡتُو َوُك ۡۡشََك َءاةَآُؤَُا 
َ
آ أ ٍَ ٔٓاْ إِجٍّ ُ ۡو َتُلٔل

َ
 أ

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 عمى  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وا 
 .قصر البدل

 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ئَُن ٍِ ۡت ٍُ ۡ ا َذَػَو ٱل ٍَ ِ َِا ة يُِه ۡٓ َذُخ
َ
 ڋ١٣أ

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 يَؽِۡسُػَٔن ًۡ ُٓ ُو ٱٓأۡلَيَِٰج َوىََػيٍّ   ڌ١٣َوَكَذَٰلَِم ُجَفّهِ

 .واألصبياني ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

ٱ ََ ٌِ َُ فَََكَن  ۡيَطَٰ ُّ ٱللٍّ ۡتَتَػ
َ
ا فَأ َٓ ِۡ ٌِ َِا فَٱنَفيََظ  ُّ َءاَيَٰخِ ِٓي َءاَتۡيَجَٰ  ٱَّلٍّ

َ
ًۡ َجَتأ ِٓ ََ َوٱحُۡو َغيَۡي   ڍ١٣ۡىَغاوِي

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُّۚ ُّ َٰ ى َٔ َْ َتَع  ۡرِض َوٱتٍّ
َ
ۡعَِلَ إَِل ٱأۡل

َ
ۥٓ أ ُّ ٍِّ ا َوَؾَِٰه َٓ ِ ُّ ة َِا لََؽَذۡػَجَٰ ٔۡ ِكۡئ

َ  َول

  ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل، والنقل، والتقميل، األزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وترك النقل، وحده. -3
 المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. قصرالمروزي عمى  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
َِااألصبياني عمى اإلبدال في  -6  ، وقصر المنفصل، والنقل، وحده.ِكۡئ

 َٖۚٓد ُّ يَۡي ۡن ۡو َتَۡتُ
َ
ۡد أ َٓ ٍِۡو َغيَۡيِّ يَۡي َرِو ٱۡىََكِۡب إِن ََتۡ ٍَ ۥ َن ُّ َريُ ٍَ  َذ

سحاق وابن فرح باإلظيار قواًل  َمِل ِذَِِثِ ىَِل ِيَِاختمف رواة اإلمام نافع في  البيان: فقرأ ورش وا 
 .أبو الزعراء قواًل واحًداواحًدا، وقرأ قالون بطرقو بالخمف باإلظيار واإلدغام، وأدغم 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 سعدان.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن  -2
 ، وحده.ه َِعلَيِۡابن سعدان عمى صمة الياء في  -3
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 ُّۚ َِا ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي ِٔۡم ٱَّلٍّ َرُو ٱۡىَل ٌَ َٰلَِم   ذٍّ

 وحده.في البدل،  عمى اإلشباع األزرق -1
 .، ومعو الباقونالبدل قصرعمى العتقي  -2

 ُؽوَن ًۡ َحخََفهٍّ ُٓ   ڎ١٣فَٱۡكُهِم ٱىَۡلَهَم ىََػيٍّ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى األزرق  -1
 .الصمةالحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل  -2

 ٍَُٔن ٔاْ َحۡظيِ ًۡ ََكُُ ُٓ ُُفَف
َ
َِا َوأ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي ُٔۡم ٱَّلٍّ َرًل ٱىَۡل ٌَ آَء    ڏ١٣ـَ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى  -2

 المروزي.
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وعمى صمة الميم، ومعو الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َٖۖخِػي ۡٓ ٍُ ۡ َٔ ٱل ُٓ ُ َذ ِػ ٱَّللٍّ ۡٓ َ َح ٌَ 

يَِعمى ضم الياء في األزرق  -1  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ، ومعو العتقيَفى 
 ، ومعو الباقون.يََِفىِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 وَن ًُ ٱىَۡذَِِٰسُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
َ يُۡييِۡو فَأ ٌَ   ڐ١٣َو

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٖۖنِؿ ِ َوٱۡۡلِ َّ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ًَ َنرِٗيا  ٍِّ َٓ َُا ِۡلَ
ۡ
 َوىََلۡػ َذَرأ

َُا  األصبياني وأبو الزعراء باإلدغام في قرأ اإلمام  البيان:
ۡ
  ، وقرأ الباقون باإلظيار.َوىََلۡػ َذَرأ
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 ومعو العتقي. والنقل، ،ترقيق الراءو  اإلظيار، عمىاألزرق  -1
وأبو  تفخيم الراء، وترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبيانيو  اإلظيار، المروزي عمى -2

 .الزعراء
َُااإلبدال في و  اإلدغام، األصبياني عمى -3

ۡ
 ، والنقل، وحده.َذَرأ

 أبو الزعراء عمى اإلدغام، وتحقيق اليمز، وحده. -4

 ُّۚٓ ا َٓ ِ ُػَٔن ة ٍَ  يَۡف
ًۡ َءاَذان  َلٍّ ُٓ َ ا َول َٓ ِ وَن ة ۡخُي  َلٍّ ُحۡتِصُ

َ
ًۡ أ ُٓ َ ا َول َٓ ِ َٔن ة ُٓ  َحۡفَل

ًۡ كُئُب  َلٍّ ُٓ َ  ل

عمى قصر  ومعو العتقيوترقيق الراء، و)تشق( في البدل، ، عمى إشباع الصمةاألزرق  -1
 .البدل

 سكان عدا األصبياني.المروزي عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإل -2
ۡخُي  أبو عون عمى الصمة في  -3

َ
ًۡ أ ُٓ َ ًۡ َءاذَان  ، َول ُٓ َ  ، وحده.َول

ۡخُي  َلٍّ ، كُئُب  َلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -4
َ
 ، وقصر الصمة، وحده.َءاَذان  َلٍّ ، أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ۡخُي  َلٍّ ، َلٍّ كُئُب  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -6

َ
 ، وحده.َءاَذان  َلٍّ ، أ

 ُّۚ َىوَّ
َ
ًۡ أ ُْ ًِ ةَۡو  َُۡعَٰ

َ
ْوَلَٰٓهَِم َنٱأۡل

ُ
 أ

شباع الصمة، ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1  ومعو العتقي. والنقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 أىل الصمة.الحمواني عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو  -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ٱىَۡغَٰفِئَُن ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ڑ١٣أ

 ومعو العتقي. ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. بياني عمى فويق القصر في المتصل،األص -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3
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 َۖ ا َٓ ِ ٔهُ ة آُء ٱۡۡلُۡفَنَٰ فَٱۡدُغ ٍَ ـۡ
َ
ِ ٱأۡل  َوَّلِلٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل،  ،وعمى إشباع المتصل عمى النقل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وعمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المتصل، وحده.  -4
 ومعو أىل الفتح. ،، والفتحعمى فويق القصر في المتصل الجمال -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو الباقون. -6

 ِّهُِّۚۦ َمَٰٓ ـۡ
َ
ََ يُۡيِطُػوَن ِفٓ أ ِي  َوَذُرواْ ٱَّلٍّ

شباع المتصل، ، عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وعمى توسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وعمى توسط المتصل، وحده. -4

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌَ ُيۡشَؾۡوَن    ڒ١٣ـَ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َۡ ٍٍّ ُػوَن ةِٱۡۡلَّقِ َوبِِّۦ َحۡػِػلَُٔن َوِم ۡٓ ث  َح ٌٍّ
ُ
َِآ أ  ړ١٣َعيَۡل

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 .وعدا ابن إسحاق األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف المروزي -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
َِآ  ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 َۡ َعيَۡل ٍٍّ  وحده.، َوِم

 َٔن ٍُ َۡ َضۡيُد ََل َحۡػيَ ِ ٌّ  ً ُٓ نَۡفخَۡػرُِس ـَ َِا  ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنؼٍّ ِي   ڔ١٣َوٱَّلٍّ

 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ُّۚ ًۡ ُٓ َ ۡمَِّل ل
ُ
 َوأ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 خٌِي ٌَ   ڕ١٣إِنٍّ َنۡيِػي 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َْۗ ُؽوا ًۡ َحَخَفهٍّ َ َول
َ
 أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٍٍِّٖۚث َِ ِس ٌّ  ًِٓ ا ةَِهاِضتِ ٌَ 

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 تٌِي ٌَّ َٔ إَِلٍّ َُِؼيؽ   ُْ   ږ١٣إِۡن 

 ، ومعو العتقي.عمى ترقيق الراءاألزرق  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

ن يَُسَٔن كَِػ ٱ
َ
ۡن َغََسَٰٓ أ

َ
ء  َوأ ٌَِ ََشۡ  ُ ا َعيََق ٱَّللٍّ ٌَ ۡرِض َو

َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ًۡ يَُِظُؽواْ ِف َميَُهِٔت ٱلفٍّ َ َول

َ
ۡرََتََب أ

 َۖ ًۡ ُٓ َسيُ
َ
 أ

شباع المنفصل، وحده. ،عمى النقلاألزرق  -1  وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
شباع المنفصل، وحده العتقي -3  .عمى النقل، وترك المد في المين الميموز، والتقميل، وا 
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -4
 صل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وتوسط المنف -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7
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 َُِٔن ٌِ ّيِ َضِػيدِۭ َبۡػَػهُۥ يُۡؤ
َ
 ڗ١٣فَتِأ

ي ِ  باإلبدال ياء في فقط قرأ اإلمام األصبياني البيان:
َ
 .فَب أ

 ، ومعو العتقي.عمى اإلبدالاألزرق  -1
 تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني.المروزي عمى  -2
األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -3

ي ِ 
َ
 ، وحده.ي ؤ ن ن ينَِ، واإلبدال في فَب أ

 ُّۚۥ ادَِي ََلُ َْ ُ فََل  َ يُۡييِِو ٱَّللٍّ ٌَ 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ًۡ ُْ َٔن َوَيَؼُر ُٓ ٍَ ًۡ َحۡػ ِٓ ِ ۡغَحَِٰ ٌُ   ژ١٣ِف 

ً بالنون في قرأ اإلمام نافع  البيان: ُْ   . َوََُؼُر
 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 أبو عون عمى صمة الموضع األخير، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۖ ا َٓ َٰ ى ـَ يٍّاَن ُمۡؽ
َ
اَغثِ أ َِ ٱلفٍّ  يَۡفـَٔئََُُم َغ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 ومعو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح،  -2

 ٖۖ ا ِغَِػ َرّّبِ َٓ ٍُ ا ِغۡي ٍَ  كُۡو إِجٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُّۚ َٔ ُْ  
آ إَِلٍّ َٓ َٔۡكخِ ِ ا ل َٓ  ََل َُيَّيِي

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
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 الباقون بخمف المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٖۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ  َثُليَۡج ِف ٱلفٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َۗ ًۡ إَِلٍّ َبۡغَخٗث تِيُس
ۡ
 ََل حَأ

شباع الصمة، ومعو أىل و  اإلبدال، عمى األزرق -1   .العتقيا 
 وحده.قصر الصمة، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى -4

  َۖ ا َٓ ِۡ ٍَُّم َضِِفٌّ َخ
َ
  يَۡفـَٔئََُُم َنأ

ٍَُّم   في تسييل اليمزةب فقط قرأ اإلمام األصبياني البيان:
َ
 .َنأ

 .، ومعو الكل عدا األصبيانياألزرق -1
ٍَُّم  في األصبياني عمى تسييل اليمزة -2

َ
 ، وحده.َنأ

 َٔن ٍُ ۡزََثَ ٱَلٍّاِس ََل َحۡػيَ
َ
ٍَّ أ ِ َوَؾَِٰس ا ِغَِػ ٱَّللٍّ َٓ ٍُ ا ِغۡي ٍَ   ڙ١٣كُۡو إِجٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقلاألزرق  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُّۚ ُ ا َكآَء ٱَّللٍّ ٌَ ا إَِلٍّ  ۡميُِم َِلَۡفَِس َجۡفٗػا َوََل َۡضًّ
َ
ٓ أ  كُو َلٍّ

شباع و  ، والنقل،األزرق عمى إشباع المنفصل -1   المتصل، ومعو العتقي.ا 
 وفويق القصر في المتصل، وحده. والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 وتوسط المتصل، وحده. وترك النقل، المروزي عمى قصر المنفصل، -3
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ومعو الباقون عدا ابن سعدان  وفويق القصر في المتصل، عمى قصر المنفصل، الحمواني -4
 .وأبو الزعراء ووجو لممروزي

 ، ومعو أبو الزعراء.َصاءَِابن سعدان عمى التقميل في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 ُّۚ ُٔٓء ِنَ ٱلفَّ ا َمفٍّ ٌَ ََ ٱۡۡلَۡيِ َو ٌِ َخۡهََثُۡت  ـۡ ًُ ٱۡىَغۡيَب ََل
ۡغيَ
َ
ٔۡ ُنُِج أ َ  َول

شباع و  ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1  المتصل، ومعو العتقي.ا 
 .ومعو الباقون عدا المروزيفويق القصر في المتصل، عمى األصبياني  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َُِٔن ٌِ م  يُۡؤ ۡٔ َُا  إَِلٍّ َُِؼيؽ  َوبَِلي  ىَِّل
َ
  ښ١٣إِۡن أ

َُا  إَِلٍّ في موضع  البيان:
َ
مع المد والقصر، ولو أيًضا قرأ اإلمام المروزي باإلثبات لأللف  إِۡن أ

 ، فتكون أوجيو ثالثة.وىو المقدم وصاًل  الحذف
قواًل واحًدا، وأما الباقون فبالحذف قواًل وقرأ اإلمام أبو عون الواسطي بإثبات األلف مع القصر 

 واحًدا.
 ومعو العتقي. واإلبدال، ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
م  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ۡٔ  ، واإلبدال، وحده.َوبَِلي  ّىَِل
 المروزي عمى وجو الحذف، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا أبو عون وابن إسحاق. -3
م  ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ۡٔ  ، وحده.َوبَِلي  ىَِّل
 المروزي عمى إثبات األلف مع التوسط، وحده. -5
 المروزي عمى إثبات األلف مع القصر، ومعو أبو عون. -6

 َۖ ا َٓ ََ إََِلۡ ا ىِيَۡفُس َٓ ا َزوَۡس َٓ ِۡ ٌِ َِ جٍّۡفؿ  َوَِٰضَػة  وََسَػَو  ٌّ ِي َعيََلُسً  َٔ ٱَّلٍّ ُْ ۞ 

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َؽٍّۡت ةِِّۖۦ ٍَ ا ََحَيَۡج ََحًۡل َعفِيٗفا َذ َٓ َٰ ى ا َتَغلٍّ ٍٍّ  فَيَ

  .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 .عدا ابن إسحاق األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح -2
 ، وحده.ََحًۡل َعفِيٗفاابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3

 ََ َِٰهؽِي ََ ٱىشٍّ ٌِ ٍَّ َُهَٔج َِا َصَٰيِٗطا َلٍّ َۡ َءاحَۡيَخ ِ ا ىَه ٍَ ُٓ َ َربٍّ َٔا ٱَّللٍّ َغ ۡثَليَج دٍّ
َ
آ أ ٍٍّ   ڛ١٣فَيَ

َٔافي موضع  قرأ اإلمام نافع باإلدغام بجميع طرقو البيان: َغ ۡثَليَج دٍّ
َ
  .أ

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيو)تشق( في البدل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل -1
ٍَّ والغنة في  ،والنقل األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 َُهَٔج  وحده. ،َصَٰيِٗطا َلٍّ
 .عدا ابن سحاق ومعو الباقون وترك الغنة، وترك النقل، المروزي عمى قصر المنفصل، -3
ٍَّ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 َُهَٔج  وحده. ،َصَٰيِٗطا َلٍّ
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -5

 ا َصَٰيِٗطا َسَػَل ََلُۥ ٍَ ُٓ َٰ آ َءاحَى ٍٍّ ََكَٓء فَيَ ُّۚ ُۡشَ ا ٍَ ُٓ َٰ آ َءاحَى ٍَ  ذِي

في موضع  بكسر السين، وسكون الراء، وبتنوين الفتح، وحذف اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:
 ََكَٓء   .ُۡشَ
 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيفي البدل ، والتقميل، و)تشق(األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .معو أىل الفتح بخمف عن المروزي، و والفتح األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ا يُۡشُِكَٔن ٍٍّ ُ َخ   ڜ١٣َذَخَعَََّٰل ٱَّللٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
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 َُيۡيَُلَٔن ًۡ ُْ ا َو ا ََل ََيۡيُُق َكۡيـٔٗ ٌَ يُۡشُِكَٔن 
َ
  ڝ١٣أ

 وحده.، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان العتقي -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 وَن َوََل ًۡ يَُِصُ ُٓ ُُفَف
َ
ا َوََلٓ أ ًۡ َُۡصٗ ُٓ َ يُػَٔن ل ٍِ  ڞ١٣يَۡفَخ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
ونَ أبو عون عمى الصمة في  -3 ًۡ يَُِصُ ُٓ ُُفَف

َ
 ، وحده.أ

 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َػىَٰ ََل ُٓ ۡ ًۡ إَِل ٱل ُْ ُّۚ ِإَون حَۡػُغٔ ًۡ   يَتٍّتُِػُٔك

ُّۚ يَتِتَ  بسكون التاء، وبفتح الباء في قرأ اإلمام نافع  البيان: ًۡ   .ُػُٔك
 ومعو العتقي.والتقميل، ، الصمة إشباععمى  األزرق -1
 ومعو أىل الصمة. األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، -2
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 القاضي عمى التقميل، ومعو الباقون. -5

 ٍُِخَٔن ًۡ َصَٰ ُُخ
َ
ۡم أ
َ
ًۡ أ ُْ ٔ ٍُ ُت ۡٔ َدَغ

َ
ًۡ أ آٌء َغيَۡيُس َٔ  ڟ١٣ـَ

 ومعو العتقي. والنقل، ،المتصل والصمة إشباععمى  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وعمى قصر الصمة، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َۖ ًۡ َراىُُس ٌۡ
َ
ِ ِغَتاٌد أ ََ حَۡػُغَٔن ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َصَِٰػرَِي ًۡ ًۡ إِن ُنُِخ ٔاْ ىَُس ًۡ فَۡييَۡفخَِشيُت ُْ  ڠ١٣فَٱۡدُغٔ

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
ًۡ إِن أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًۡ َصَِٰػرِيَ ىَُس  ، وحده.ُنُِخ
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -5

 َۖٓ ا َٓ ِ ُلَٔن ة ٍۡ رُۡسو  َح
َ
ًۡ أ ُٓ َ ل

َ
 أ

 ومعو العتقي. الصمة، إشباععمى  األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 ومعو أىل اإلسكان. عمى سكون الميم،المروزي  -3

 َۖٓ ا َٓ ِ ٍُِلَٔن ة يۡػ  َحۡت
َ
ًۡ أ ُٓ َ ۡم ل

َ
 أ

 ومعو العتقي. الصمة، إشباععمى  األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -3

 َۖٓ ا َٓ ِ وَن ة ۡخُي  ُحۡتِصُ
َ
ًۡ أ ُٓ َ ۡم ل

َ
 أ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء،  الصمة، إشباععمى  األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أىل الصمة -2
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 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -3

 َۗ ا َٓ ِ ُػَٔن ة ٍَ ًۡ َءاذَان  يَۡف ُٓ
َ ۡم ل
َ
 أ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيالصمة، و)تشق( في البدل،  إشباععمى  األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -3

  نِيُػوِن فََل حُِِظُؽوِن ًٍّ ًۡ ُث ََكَٓءُز ٔاْ ُۡشَ    ڡ١٣كُِو ٱۡدُغ

ٔاْ بضم الساكن األول في قرأ اإلمام نافع  البيان:   .كُِو ٱۡدُغ
 . نِيُػونِ وأثبت إسماعيل وحده الياء وصاًل في 

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،المتصل إشباععمى  األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي  -2

 وأبو الزعراء.
ثبات الياء وصاًل في  -3  وحده.،  نِيُػونِ أبو الزعراء عمى سكون الميم، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق. -5
ثبات الياء وصاًل في  -6  ، وحده. نِيُػونِ ابن فرح عمى الصمة، وا 

 ََۖل ٱىِۡهَتََٰب ِي َُؾٍّ ُ ٱَّلٍّ  إِنٍّ َوَيِّۧـِل ٱَّللٍّ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َٰيِِطَي َّلٍّ ٱىصٍّ َٔ َٔ َحَخ ُْ   ڢ١٣َو

َٔ عمى ضم الياء في األزرق  -1 ُْ  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ، ومعو العتقيَو
ْۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َٔ َو
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 وَن ًۡ يَُِصُ ُٓ ُُفَف
َ
ًۡ َوََلٓ أ ُك يُػَٔن َُۡصَ ٍِ ٌَِ ُدوُِِّۦ ََل يَۡفَخ ََ حَۡػُغَٔن  ِي   ڣ١٣َوٱَّلٍّ

 العتقي. ، ومعوعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى صمة الموضع األخير، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َْۖ ٔا ُػ ٍَ َػىَٰ ََل يَۡف ُٓ ۡ ًۡ إَِل ٱل ُْ  ِإَون حَۡػُغٔ

 ومعو العتقي.الصمة، والتقميل،  إشباععمى  األزرق -1
 ، وحده.الصمة، والفتح إشباع األزرق -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4
 عمى سكون الميم، وحده.المروزي  -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ًۡ ُٓ َٰ وَن َوحََؽى ًۡ ََل ُحۡتِصُ ُْ  ڤ١٣يَُِظُؽوَن إََِلَۡم َو

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،عمى التقميل األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٔ ِٓيَِي ُعِؼ ٱۡىَػۡف َخَٰ
َِ ٱىۡ ۡغؽِۡض َغ

َ
ُمۡؽ ةِٱۡىُػۡؽِف َوأ

ۡ
 ڥ١٣َوأ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ُِّۚ َخػِۡؼ ةِٱَّللٍّ ـۡ َِ َُۡؾغ  فَٱ ۡيَطَٰ ََ ٱللٍّ ٍَِّم ٌِ ا يزَنََد ٌٍّ  ِإَو

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ًٌ ٍِيٌع َغيِي ـَ ۥ  ُّ  ڦ١٣ إٍُِّ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 وَن ۡتِصُ ٌَّ  ً ُْ ُؽواْ فَإِذَا  َِ حََؼنٍّ ۡيَطَٰ ََ ٱللٍّ ِ ٌّ  
ًۡ َطَٰٓهِف  ُٓ اْ إَِذا َمفٍّ ۡٔ َل ََ ٱتٍّ ِي  ڧ١٣إِنٍّ ٱَّلٍّ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،عمى النقل، وعمى إشباع المتصل األزرق -1
 وحده.األصبياني عمى النقل، وعمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
ونَ أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والصمة في  -4 ۡتِصُ ٌَّ  ً ُْ.وحده ، 
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ًۡ ُٓ َُٰج ـَ ًۡ ِإَوۡع ُٓ وَج ػَّ ٍُ وَن  َح ًٍّ ََل ُحۡلِصُ ِ ُث   ڨ١٣ِف ٱۡىَغّ

ًۡ الميم في  قرأ اإلمام نافع بضم الياء، وكسر البيان: ُٓ وَج ٍِػَّ  .يُ

 .ومعو العتقي عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُّۚ ا َٓ ََل ٱۡسَخبَۡيَخ ۡٔ َ ٔاْ ل ُ ًِٓ أَـِبيَث  كَال ِ ح
ۡ
ًۡ حَأ َ  ِإَوَذا ل

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، ، عمى اإلبدال األزرق -1
 أىل اإلسكان. المروزي عمى سكون الميم، ومعو -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ٖۚ ّّبِ ا ئََُحَٰٓ إَِلٍّ ٌَِ رٍّ ٌَ حٍّتُِع 
َ
آ أ ٍَ  كُۡو إِجٍّ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،عمى النقل، وعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ٖۚ األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والغنة في  -3 ّّبِ  ، وحده.ٌَِ رٍّ
 وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل،  -4
 المروزي عمى ترك النقل، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 َُِٔن ٌِ م  يُۡؤ ۡٔ ُْٗػى َورََۡحَث  ىَِّل ًۡ َو ّبُِس ٌَِ رٍّ  ک١٣َهََٰؼا ةََهآنُِؽ 

 ومعو العتقي.واإلبدال،  وترقيق الراء، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
ًۡ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ّبُِس م   ،ٌَِ رٍّ ۡٔ ، َورََۡحَث  ّىَِل

 واإلبدال، وحده.
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -3
م  ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ۡٔ  ، وحده.َورََۡحَث  ىَِّل
المتصل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان أبو عون عمى فويق القصر في  -5

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 حُؽََۡحَُٔن ًۡ ٔاْ ىََػيٍُّس ُِهُخ
َ
ٔاْ ََلُۥ َوأ ٍُِػ َخ ـۡ   ڪ١٣ِإَوَذا كُؽَِئ ٱىُۡلۡؽَءاُن فَٱ

 أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، ومعو -1
 أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، ومعو -2

 ٌِّ ِل ةِٱۡىُغُػّوِ َوٱٓأۡلَناِل َوََل حَُسَ  ۡٔ ََ ٱۡىَل ٌِ ؽِ  ۡٓ بٍَّم ِف َجۡفِفَم حَََضَّٗٗع وَِعيَفٗث َوُدوَن ٱۡۡلَ ََ َوٱۡذُنؽ رٍّ

  ګ١٣ٱۡىَغَٰفِيَِي 

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،عمى النقلاألزرق  -1
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 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -2

 ۩ۥ َوََلُۥ َۤنوُدُجۡسَي ُّ َۡ ِغَتاَدحِِّۦ َويَُفّتُِطَُٔ وَن َخ ََ ِغَِػ َرّبَِم ََل يَۡفخَۡهِّبُ ِي  ڬ١٣إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراءاألزرق  -1
 عمى تفخيم، ومعو الباقون.األصبياني  -2

 
 
 
 
 
 

 ألعرافاسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 التوبة و األنفالسورة 

 (8المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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الِ  َٙ ٧
َ
٬َرةُ األ  ـُ

ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي٣ِ  ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِۖاِل َٙ ٧
َ
٦ِ ٱأۡل َْ  َٝ  يَۡفـ٧٬ُ٢ََٔ

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ٬ِل ـُ ِ َوٱلؽه اُل َّلِله َٙ ٧
َ
 ٠ُِٛ ٱأۡل

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۖۡن٢ُِط٬اْ َذاَت ةَح٨ُِۡس٣ۡ
َ
َ َوأ ٬اْ ٱَّلله ُٜ  َ٘ٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡؤ٨٤ِنَِي ٨ُخ٣ ٤ُّ ُٞ ۥٓ إِن  ٬ََلُ ـُ َ َوَر ٬اْ ٱَّلله ُٓ ي ٌِ
َ
 ١َوأ

 .لعتقيومعو ا واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ُ٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٩ُۥ َزاَدۡت٫ َْ ُ وَِس٢َۡج ٬ُ٢ُُٛب٣ۡ٫ُ ِإَوَذا ح٢ُِيَۡج  ِي٦َ إَِذا ذَُِٞؽ ٱَّلله ٥َا ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ٱَّله َٰ َرّب٣ِۡ٫ِ إِجه  ٣ۡ إِيَؿ٨َٰٗا َولََعَ
٬َُن   ٢َحَخ٬ََّكه

شباع الصمة،  ،عمى اإلبدال األزرق -1  لعتقي عمىومعو ا و)تشق( في البدل،وترقيق الراء، وا 
 .قصر البدل
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 وقصر الصمة، وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى اإلبدال، -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل القاضي. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َزاَدۡت٣ۡ٫ُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٩ُۥ أبو عون عمى الصمة في  -5 ٬ُنَ ، َزاَدۡت٣ۡ٫ُ إِيَؿ٨َٰٗا، َْ  ، وحده.َرّب٣ۡ٫ِِ َحخ٬َََّكه
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ٬َن ُٜ َٛۡج٣ۡ٫َُٰ ي٨ُِٙ ا َرَز ةَ َوِم٥ه َٰ٬َ٢ ِي٦َ يُِٜي٬٥َُن ٱلهه  ٣ٱَّله

 .لعتقي، ومعو اعمى تغميظ الالم األزرق -1
 األصبياني عمى ترقيق الالم، عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ۚا ّٜٗ َٝ ُ٪٣ُ ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن َض ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 .عتقيومعو ال واإلبدال، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 وحده.المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 ؽِي٣ٞ َٞ َِٙؽةٞ َورِۡزٞق  ٖۡ ٨َِْػ َرّب٣ۡ٫ِِ َو٤َ ه٣ۡ٫ُ َدَرَجٌَٰج   ٤ل

 .لعتقي، ومعو اعمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٰؽُِ٪٬َن ا ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي ١ََؽ ٜٗ ِ ِإَونه َ٘ؽِي ّٚ َٝ ةِٱۡۡلَ ِ َٝ ٦ۢ٤ِ ةَحۡخ َٝ َربُّ ۡعؽََس
َ
٥َآ أ َٞ٥  

 .لعتقيومعو ا واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
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 زي عمى توسط المنفصل، وحده.المرو  -4

 ُؽوَن ُِ جه٥َا يَُفا٬َُٛن إََِل ٱل٬٥َِۡۡت َوُ٪٣ۡ ي٨َ
َ
د َٞ  َ َػ ٤َا حَبنَيه ۡٓ ِ َب ّٚ َٝ ِِف ٱۡۡلَ   ٦يَُخَِٰػل٧٬َُ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
٥َا عمى التسييل في  األصبياني -3 جه

َ
د َٞ

وحده ،. 

 ۡثِ حَُس٬ُن ١َُس٣ َٞ ٬ۡ نه َدۡۡيَ ذَاِت ٱلله
َ
٫َا ١َُس٣ۡ َوح٬ََدُّوَن أ جه

َ
َخنۡيِ خ َٙ ِ آن ٍه ُ إِۡضَػى ٱ١   َوُيؽِيُػ ِإَوۡذ يَُِٓػُز٣ُ ٱَّلله

ِؽِي٦َ  َٰٙ َّ َداةَِؽ ٱ١َۡؽ ٍَ ٜۡ ٚه ةَِس٢َِؿَٰخ٩ِِۦ َوَي ٚه ٱۡۡلَ ن ُُيِ
َ
ُ أ   ٧ٱَّلله

 .لعتقيومعو ا وترقيق الراء، والتقميل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2

 المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َٰ٠َ ٱ١َۡب ٍِ ٚه َوُيۡت ٚه ٱۡۡلَ ؽِهَ ٱل٥ُۡۡشؽُِم٬َن ِِلُِط َٞ ٠َ َول٬َۡ  ٍِ٨  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ثِ ُمۡؽدِذنَِي َٟ ِ ٖٗ ٦َِ٤ّ ٱل٥ََۡلَٰٓه ۡ١
َ
ُز٣ ةِد ّّنِ ُم٥ِػُّ

َ
َخَشاَب ١َُس٣ۡ خ ـۡ  ٩إِۡذ تَۡفَخِٖيُر٬َن َربهُس٣ۡ َ٘ٱ

 بفتح الدال. ُمۡؽدِذنِيَ  قرأ اإلمام نافع كممة  البيان:

شباع المتصل، األزرق -1  .لعتقيومعو ا عمى إشباع الصمة، وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وعمى توسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[5] 

 

 ۡۚ٥َه٦ِه ة٩ِِۦ ٬ُ٢ُُٛبُس٣ ٍۡ ىَٰ َوِِلَ ُ إَِّله بُۡۡشَ ٩َُ٢ ٱَّلله َٓ  َو٤َا َس

 أىل التقميل.ومعو  عمى التقميل، األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِۚ ٨ِِْػ ٱَّلله  َو٤َا ٱنلهۡۡصُ إَِّله ٦ۡ٤ِ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٟي٣ٌ ؾِيٌؾ َض َْ  َ  ٪إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٫َِّؽُك٣ ة٩ِِۦ َويُۡؼ٪َِب ٍَ ُ ٥َآءِ ٤َاٗٓء ِّلِ ٢َۡيُس٣ ٦َِ٤ّ ٱلفه َْ ُِل  ٨َ٤َٗث ٩ُ٨ِۡ٤ّ َوُيَنّ
َ
اَس أ َٓ يُس٣ُ ٱنلُّ ّلِ َٖ ٨ُس٣ۡ  إِۡذ ُح َْ 

َٰ ٬ُ٢ُٛبُِس٣ۡ َويُثَّتَِج ة٩ِِ  ًَ لََعَ ِ ب ۡيَط٦َِٰ َو١َِۡيۡ َٛۡػاَم  رِۡسَؾ ٱلله َ
  ٫ٱأۡل

يُس٣ُ قرأ اإلمام نافع كممة  البيان: ّلِ َٖ  .بسكون الغين وتخفيف الشين  ُح

 .عتقيومعو ال وترقيق الراء، والنقل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
٫َِّؽُك٣ في والغنة فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى  -2 ٍَ ُ وتفخيم الراء، ، ٤َاٗٓء ِّلِ

 والنقل، وحده.
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.الغنةترك و  ،القاضي عمى ترك النقل -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى الصمة في الموضع األول فقط، وحده. -6
٫َِّؽُك٤َ٣اٗٓء  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -7 ٍَ ُ  ، وحده.ِّلِ

 ْۚ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َا َُٓس٣ۡ َذرَّبُِخ٬اْ ٱَّله ّّنِ ٤َ
َ
ثِ خ َٟ ِ َٝ إََِل ٱل٥ََۡلَٰٓه  إِۡذ ي٬ُِِح َربُّ

شباعو  ،عمى إشباع المتصل األزرق -1  .عمى قصر البدلولكن عتقي ومعو ال في البدل، ا 
 اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۡخ٨َاِق َوٱۡۡضُِب٬اْ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ ُُكه َب٨َاٖن
َ
َب َ٘ٱۡۡضُِب٬اْ ٬ََۡ٘ق ٱأۡل ْۡ ُؽواْ ٱلؽُّ َٙ ِي٦َ َز ١ِِۡق ِِف ٬ُ٢ُِٛب ٱَّله

ُ
د  ٬ـَ

 .عتقي واألصبيانيومعو ال عمى النقل، األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۚۥ ٬ََلُ ـُ َ َوَر ٬ُّٛاْ ٱَّلله ٣ۡ٫ُ َكٓا جه
َ
َٝ ةِد ِ َٰل  َذ

 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع الالزم األزرق -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عداأبو عون عمى سكون الميم، وعمى فويق  -3

 األصبياني.
جه٣٫ُۡ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وعمى فويق القصر في المتصل، وحده.ةِد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  اِب َٜ َ َكِػيُػ ٱ١ِۡٓ ٬ََلُۥ َ٘إِنه ٱَّلله ـُ َ َوَر ِٚ ٱَّلله   ٭َو٦٤َ يَُلاِٛ

 .كلالومعو  األزرق، -1

 َِؼاَب ٱنلهار َْ ِؽِي٦َ  َٰٙ نه ل٢َِۡؽ
َ
٬ُهُ َوأ ١َُِٰس٣ۡ َُ٘ؼٛو   ٮَذ

 .عتقيومعو ال ،عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وعمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 ، ومعو أىل التقميل.ٱنلهارِ أبو عون عمى التقميل في  -3
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -4
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 ۡدةَاَر
َ
ا َََ٘ل ح٬ُّ١٬َُُ٪٣ُ ٱأۡل ٗٙ ُؽواْ زَۡض َٙ ِي٦َ َز ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ إِذَا ١َِٜيخ٣ُُ ٱَّله ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د  ٯَيَٰٓ

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل، والنقل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ََٖٖيب ِ ۡػ ةَآَء ة َٜ ا إََِلَٰ َِ٘ئثٖ َذ ً ۡو ٤َُخَطّّيِ
َ
ا ١َِِّٜخاٍل أ ٗ٘

ۥٓ إَِّله ٤َُخَطّؽِ ٩َُٰ َس٨٫َه٣ُۖۡ  َو٦٤َ ي٬َُل٣ۡ٫ِِّ ي٤َ٬َۡهِٖؼ ُدةَُؽهُ َوى
ۡ
ِ َو٤َأ ٦َِ٤ّ ٱَّلله

 

شباع المتصل، والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .عتقي في وجوالومعو والتقميل،  وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
٩َُٰ العتقي عمى ما سبق في الوجو األول، ومعو اإلبدال مع التقميل في  -3 َوى

ۡ
 ، وحده.َو٤َأ

ا ١َِِّٜخالٍ  والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -4 ٗ٘
 وفويق القصر في المتصل،، ٤َُخَطّؽِ

٩َُٰ واإلبدال مع الفتح في والنقل،  َوى
ۡ
 ، وحده.َو٤َأ

تحقيق عمى و  والفتح، وتوسط المتصل، عمى سكون الميم، وعمى قصر المنفصل، المروزي -5
 .حده، و اليمز

أبو عون عمى سكون الميم، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والتقميل،  -6
 ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.

 ، وحده.والمتصل توسط المنفصلالمروزي عمى  -7
الجمال عمى صمة الميم، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو  -8

 أىل الصمة.
ا ١َِِّٜخالٍ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -9 ٗ٘

 ، وحده.٤َُخَطّؽِ

 َٰوبِۡئَؿ ٱل٥َِۡهُۡي  

 .عتقي واألصبيانيومعو العمى اإلبدال،  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 َۚرَخ٣ۡ٫َُ٢ َ ُخ٬ُ٢ُ٪٣ۡ َوَلَِٰس٦ه ٱَّلله ٜۡ  ٣َۡ٢َ٘ َت

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۚرََمَٰ َوِِلُۡتِِلَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي ٩ُ٨ۡ٤ِ ةَََلًٓء َضَف٨ًا َ  َو٤َا َر٤َۡيَج إِۡذ َر٤َۡيَج َوَلَِٰس٦ه ٱَّلله

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى اإلبدال، إشباع المتصل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 الفتح، وحده.األزرق عمى  -3
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -5
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. الجمال -6

 ٢ِي٣ٞ َْ  ٌّ ٥ِي ـَ  َ  ٱإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ نه ٱَّلله
َ
١َُِٰس٣ۡ َوأ ۡيِػ َذ َٞ ِؽِي٦َ ُم٬٪٦ُِ  َٰٙ  ٲٱ١َۡؽ

ۡيػَ بفتح الواو وتشديد الياء، وتنوين النون، ونصب  ٦ٌ ّ٪ِ ُم٬َ قرأ اإلمام نافع موضع  البيان: َٞ
. 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، والفتح، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡخُصۖۡ إِن َٙ ۡػ َسآَءُز٣ُ ٱ١ۡ َٜ خُِط٬اْ َذ ۡٙ  تَۡفَخ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
في المتصل، ومعو أبو ، وعمى فويق القصر َسآَءُز٣ُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 الزعراء.

 ِۡۖإَون حَجَخ٬٫ُاْ َذ٬َ٫ُ َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡ 

 ومعو العتقي.وضم الياء، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
، وتفخيم الراء، ومعو ابن َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡۖۡ ، والغنة في َذ٬٫َُ األصبياني عمى ضم الياء في  -2

 إسحاق.
 وحده.أبو الزعراء عمى ضم الياء، وترك الغنة،  -3
 ، ومعو الباقون.٬َ َذ٫ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤نَِي َّ ٤َ َ نه ٱَّلله
َ
ُُثَۡت َوأ َٞ ا َول٬َۡ  ٨ُس٣ۡ َِ٘ئُخُس٣ۡ َكۡيـٔٗ َْ ِِنَ  ٖۡ ۡػ َو٦َ١ ُت ُٓ ٬ُدواْ َج ُٓ   ٳِإَون َت

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، واإلبدال، وحده. -1
 في المين الميموز، واإلبدال، ومعو األصبياني. العتقي عمى ترك المد -2
 المروزي عمى سكون الميم، وعمى تحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٧ُخ٣ۡ
َ
٬ََلُۥ َوََّل ح١٬ََه٬ۡاْ َخ٩ُ٨ۡ َوأ ـُ َ َوَر ٬اْ ٱَّلله ُٓ ي ٌِ

َ
ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ أ ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د ٬َن َيَٰٓ ُٓ  ٴتَۡف٥َ

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٬َن ُٓ ٨َا َوُ٪٣ۡ ََّل يَۡف٥َ ۡٓ ٥ِ ـَ ِي٦َ َٛال٬ُاْ  ٱَّله َٞ   ٵَوََّل حَُس٬ُ٧٬اْ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ٬ُ٢َِٜن ۡٓ ِي٦َ ََّل َح ٣ُّ ٱۡۡلُۡس٣ُ ٱَّله ِ ٱلهُّ ٨َِْػ ٱَّلله َوآّبِ    ٶ۞إِنه ََشه ٱدله

 ى إشباع الالزم، ومعو العتقي.األزرق عم -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -3

 ۡۖ٣ۡ٫ُ َٓ ٥َ ـۡ َ ا أله ُ ذِي٣ۡ٫ِ َعۡۡيٗ ٣َِ٢ ٱَّلله َْ  َول٬َۡ 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
٣ۡ٫ُۖۡ  األصبياني عمى الغنة في  -2 َٓ ٥َ ـۡ َ ا أله  ، وتفخيم الراء، وحده.َعۡۡيٗ
 المروزي عمى سكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
٣ۡ٫ُۖۡ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5 َٓ ٥َ ـۡ َ ا أله  ، وحده.َعۡۡيٗ

 ؽُِى٬َن ۡٓ ٣ۡ٫ُ َِل١٬ََه٬اْ وهُ٪٣ ٤ُّ َٓ ٥َ ـۡ َ
  ٷَول٬َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ؽُِى٬َن  أبو عون عمى الصمة في  -3 ۡٓ  ، وحده.وهُ٪٣ ٤ُّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح وابن إسحاق. -4

 ۡۖ٬ِل إِذَا َدََعُز٣ۡ ل٥َِا ُُيۡيِيُس٣ۡ ـُ ِ َول٢ِؽه خَِشيُت٬اْ َّلِله ـۡ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٱ ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د  َيَٰٓ

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 ل عمى صمة الميم، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.الجما -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 وَن ۥٓ إَِِل٩ِۡ ُُتَۡۡشُ ٧ه٩ُ
َ
َ َُي٬ُُل َبنۡيَ ٱل٥َۡۡؽءِ َو٢َۡٛت٩ِِۦ َوخ نه ٱَّلله

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ْۡ  ٸَوٱ
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 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۖ ٗث ٬٥َُ٢اْ ٨٤ُِس٣ۡ َعآنه َُ ِي٦َ  ٬اْ ِ٘ۡخ٨َٗث َّله حُِهيََبه ٱَّله ُٜ  َوٱته

شباع الالزم، وحده. -1  األزرق عمى تغميظ الالم، وا 
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -3
 فويق القصر في الالزم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.أبو عون عمى  -4
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 وحده. وسكون الميم، ، وعمى فويق القصر في الالزم،ِ٘ۡخ٨َٗث َّله  األصبياني عمى الغنة في  -6
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -7

 اِب َٜ َ َكِػيُػ ٱ١ِۡٓ نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ْۡ   ٹَوٱ

 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۡرِض ََتَا٬ُ٘ن
َ
٬َن ِِف ٱأۡل ُٙ َٓ ۡفخَۡي ٧ُخ٣ۡ ٢َِٛي٠ٞ ٤ُّ

َ
ُؽٓواْ إِۡذ أ ُٞ يهَػُز٣  َوٱۡذ

َ
َُٰس٣ۡ َوخ ُس٣ُ ٱنلهاُس َ٘ـَٔاَوى َٙ ٍه ن َحَخَغ

َ
أ

ُؽوَن  ُٟ ٢هُس٣ۡ تَۡل َٓ ّيَِبَِٰج ١َ ٍه  ٺة٨َِۡۡصِهِۦ َوَرزََُٛس٣ ٦َِ٤ّ ٱ١

عتقي عمى قصر ومعو الوالنقل، و)تشق( في البدل، والتقميل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى -3
 عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحده. المروزي -4
ُؽونَ ، َوَرزََُٛس٣ ٦ِ٤َّ  أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -5 ُٟ ٢هُس٣ۡ تَۡل َٓ َ١.وحده ، 
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة الجمال عمى -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ٧ُخ٣ۡ َت
َ
َمََٰجَٰخُِس٣ۡ َوأ

َ
٬َل َوََت٬ُ٧٬ُٓاْ أ ـُ َ َوٱلؽه ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ََّل ََت٬ُ٧٬ُاْ ٱَّلله ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د   ٻَيَٰٓ

 .البدل عتقي عمى قصرومعو الو)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
٬٥َُ٢َن  أبو عون عمى الصمة في  -3 ۡٓ ٧ُخ٣ۡ َت

َ
 ، وحده.َوأ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ١َُُٰس٣ۡ ـَ ٤ۡ
َ
٥َآ أ جه

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ خ ْۡ ي٣ٞ َوٱ ِِ َْ ۡسٌؽ 

َ
ۥٓ أ ٨َِْػهُ  َ نه ٱَّلله

َ
ۡوَلَُٰػُز٣ۡ ِ٘ۡخ٨َثٞ َوأ

َ
 ټَوأ

 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َّيِـَٔاحُِس٣ۡ َوي ـَ ٨ُس٣ۡ  َْ ِۡؽ  ّٙ ٠َٓ ١هُس٣ۡ ُ٘ۡؽَٛاٗجا َويَُس َ ََيۡ ٬اْ ٱَّلله ُٜ ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ إِن َتخه ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د ِٙۡؽ ١َُس٣ۡۗۡ َيَٰٓ ٖۡ

 

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ي٣ِ ِِ َٓ ۡي٠ِ ٱ١ۡ َٙ ُ ُذو ٱ١ۡ  ٽَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۚۡو ُُيۡؽُِس٬َك
َ
ُخ٬ُ٢َك أ ٜۡ ۡو َح

َ
ُؽواْ ِِلُۡثتُِخ٬َك أ َٙ ِي٦َ َز َٝ ٱَّله ِ ُؽ ة ُٟ  ِإَوۡذ َح٥ۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ُ ُؽ ٱَّلله ُٟ ُؽوَن َوَي٥ۡ ُٟ  َوَي٥ۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٟؽِي٦َ َٰ ُ َعۡۡيُ ٱ١َۡؿ   پَوٱَّلله

 .عتقي، ومعو العمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 
َ
ٓ أ ٨َ٢ۡا ٤ِۡر٠َ َهََٰؼآ إِۡن َهََٰؼآ إَِّله ُٜ ٨َا ل٬َۡ نََلآُء ١َ ۡٓ ٥ِ ـَ ٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٨َا َٛال٬ُاْ َٛۡػ  َْ ١نَِي ِإَوَذا ُتۡخَِلَٰ  وه

َ
ُۡي ٱأۡل ٍِ   ٿََسَٰ

عمى التقميل، وعمى إشباع الصمة والمتصل، و)تشق( في البدل، وعمى إشباع  األزرق -1
 .عتقي عمى قصر البدلومعو الوترقيق الراء، والنقل،  ،المنفصل

٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٨َاأبو عون عمى التقميل، والصمة في  -2 َْ
،  وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر

 وتفخيم الراء، وحده. في المتصل
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
عمى الفتح، وعمى إشباع الصمة والمتصل، و)تشق( في البدل، وعمى إشباع  األزرق -4

 .وترقيق الراء، والنقل، وحده ،المنفصل
وتفخيم ، وفويق القصر في المتصل، والصمة األصبياني عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل -5

 .والنقل، وحده ،الراء
 .، ومعو أىل الصمةترك النقلالجمال عمى  -6
 ، وحده.عمى الفتح، وعمى سكون الميم، وعمى توسط المتصل والمنفصل المروزي -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -8
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 ِو
َ
٥َآءِ أ ٢َۡي٨َا ِضَشاَرٗة ٦َِ٤ّ ٱلفه َْ ۡؽ  ٍِ ٤ۡ

َ
٨ِِْػَك َ٘أ ٚه ٦ۡ٤ِ  َؼاٍب ِإَوۡذ َٛال٬ُاْ ٱل٢ه٣٫ُه إِن ََكَن َهََٰؼا ُ٪٬َ ٱۡۡلَ َٓ ِ ٱئۡت٨َِا ة

ِِل 
َ
 ڀٖم أ

وِ  قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياء في  البيان:
َ
٥َآءِ أ وأبدل اإلمام ورش بطرقو ياء  .ٱلفه

وِ ٱئۡت٨َِاوصالا في 
َ
 .أ

وِ ٱئۡت٨َِاعمى إشباع المتصل، واإلبدال في  األزرق -1
َ
عتقي عمى قصر ومعو ال، والنقل، أ

 .البدل
وِ ٱئۡت٨َِااألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في  -2

َ
 ، والنقل، وحده.أ

 الحمواني عمى تحقيق اليمز، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۡۚ٧َج ذِي٣٫ِ
َ
َب٣ۡ٫ُ َوأ ّؼِ َٓ ُ ِِلُ  َو٤َا ََكَن ٱَّلله

 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُِٙؽوَن ٖۡ َب٣ۡ٫ُ َوُ٪٣ۡ يَۡفَخ ّؼِ َٓ ٤ُ ُ   ځَو٤َا ََكَن ٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الثاني، وحده.أبو عون عمى الصمة في الموضع  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۚٓۥ ۡوِِلَآَءهُ
َ
٦ِ ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱۡۡلََؽاِم َو٤َا ََك٬ُٓ٧اْ أ َْ وَن  ُ وَُ٪٣ۡ يَُهػُّ َب٣ُ٫ُ ٱَّلله ّؼِ َٓ َّله ُح

َ
 َو٤َا ل٣ۡ٫َُ خ

 .عتقيومعو العمى إشباع الصمة والمنفصل والمتصل،  األزرق -1
َّله  األصبياني عمى قصر الصمة والمنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2

َ
، خ

 وحده.
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
َّله أبو عون عمى الصمة في  -5

َ
 ، وحده.ل٣ۡ٫َُ خ

 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان  -8

 وأبو الزعراء.

  ٬٥َُ٢َن ۡٓ ۡزَُثَُ٪٣ۡ ََّل َح
َ
٬َن َوَلَِٰس٦ه أ ُٜ ۥٓ إَِّله ٱل٥ُۡخه ۡوِِلَآُؤهُ

َ
  ڂإِۡن أ

 .عتقيومعو العمى النقل، وعمى إشباع المنفصل والمتصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
المتصل، وعمى صمة الميم، ومعو أىل  الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في -5

 الصمة.
أبو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وعمى سكون الميم، ومعو  -6

 الباقون.

 ۚ٨َِْػ ٱۡۡلَۡيِج إَِّله ٤ََُكٗٓء َوحَۡهِػيَٗث  َو٤َا ََكَن َنََلُت٣ۡ٫ُ 

 .عتقيومعو العمى إشباع المتصل،  األزرق -1
 وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإٍلسكان عدا المروزي. األصبياني عمى سكون الميم، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ُؽوَن ُٙ ٨ُخ٣ۡ حَۡس ُٞ َؼاَب ة٥َِا  َٓ   ڃَُ٘ؼو٬ُٛاْ ٱ١ۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى  -2
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 ِۚ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ  ٦ َْ واْ  َٰل٣ۡ٫َُ ِِلَُهػُّ ـَ ٤ۡ
َ
٬َن أ ُٜ ُؽواْ ي٨ُِٙ َٙ ِي٦َ َز  إِنه ٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۗ٢َُت٬َن ٖۡ ٗة ُث٣ه ُح ٢َۡي٣ۡ٫ِ َضۡۡسَ َْ ٬َج٫َا ُث٣ه حَُس٬ُن  ُٜ  ََ٘فح٨ُِٙ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ُؽٓواْ إََِلَٰ َس٨٫َه٣َ ُُيَۡۡشُ َٙ ِي٦َ َز  ڄَوٱَّله

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُ٩َ٢ َٓ ا َذَيۡش ٗٓ ٩ُ٥َۥ ََجِي ُٞ ٖو َذَۡيۡ ۡٓ َٰ َب َي٩ُۥ لََعَ ۡٓ ٠َ ٱۡۡلَتِيَد َب َٓ ّيِِب َوَيۡش ٍه ُ ٱۡۡلَتِيَد ٦َ٤ِ ٱ١  ۥ ِِل٥ََِّي ٱَّلله
 ِِف َس٨٫َه٣َۚ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  وَن َٝ ُ٪٣ُ ٱ١َۡذَِٰۡسُ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 څأ

 .عتقيومعو العمى إشباع المتصل، وترقيق الراء،  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َ١نِي وه
َ
٨هُج ٱأۡل ـُ ۡػ َمَيۡج  َٜ ٬ُدواْ َذ ُٓ َٗ ِإَون َح َ٢ ـَ ا َٛۡػ  ۡؽ ل٣٫َُ ٤ه َٙ ٖۡ ُؽٓواْ إِن يَجَخ٬٫ُاْ ُح َٙ ِي٦َ َز  چ ٠ُٛ ١َِّّله

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل، والنقل،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۚ َٰ ََّل حَُس٬َن ِ٘ۡخ٨َثٞ َوَيُس٬َن ٱدّلِي٦ُ ُُك٩ُُّۥ َّلِله َٰخ٬ُ٢ُِ٪٣ۡ َضَّته  َوَق

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2

 ٞ٬ُ٢٥ََن ةَِهۡي ۡٓ َ ة٥َِا َح  ڇَ٘إِِن ٱ٧َخ٬ۡ٫َاْ َ٘إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُٰۚس٣ۡ َ َم١٬َۡى نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ْۡ  ِإَون ح١٬ََه٬ۡاْ َ٘ٱ

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل، والتقميل،  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -5

 ٣َ ٱنلهِهُۡي ۡٓ ِ ٣َ ٱل٬ۡ٥َََۡلَٰ َو٧ ۡٓ ِ   ڈ٧

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡ ۡؽََبَٰ َوٱِۡلََتَََٰمَٰ َوٱل ُٜ ٬ِل َوَِّلِي ٱ١ۡ ـُ ِ ُُخَُف٩ُۥ َول٢ِؽه نه َّلِله
َ
ءٖ َ٘أ ٥ِۡ٨خ٣ُ ٦ِ٤ّ ََشۡ َٕ ٥َا  جه

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ خ ْۡ ِٟنِي َوٱة٦ِۡ ۞َوٱ َََٰٰ٥َ

ۡؽَٛاِن ي٬ََۡم ٱِۡلََِق  ُٙ َٰ َخۡتِػ٧َا ي٬ََۡم ٱ١ۡ ٧َؾنۡلَا لََعَ
َ
ِ َو٤َآ أ ٨ُخ٣ۡ َءا٨٤َُخ٣ ةِٱَّلله ُٞ بِي٠ِ إِن  اِن  ٱلفه َٓ ٥َۡ ۡۡ   ٱ

شباع الصمة،  األزرق -1 عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والتقميل، وا 
 .و)تشق( في البدل، وحده
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وقصر البدل، وعمى ما سبق، وحده. والتقميل، العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -3
 والفتح، وقصر الصمة، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
 أبو عون عمى صمة الميم في الموضعين، والتقميل، وحده. -8
 منفصل، وحده.المروزي عمى توسط ال -9

 ءٖ َِٛػيٌؽ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ُ لََعَ   ډَوٱَّلله

 .عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ۚ٠َ ٨٤ُِس٣ۡ َٙ ـۡ َ
ُب أ ۡٞ ۡه٬َىَٰ َوٱلؽه ُٜ ۡػَوةِ ٱ١ۡ ُٓ ۡجَيا وَُ٪٣ ةِٱ١ۡ ۡػَوةِ ٱدلُّ ُٓ ٧ُخ٣ ةِٱ١ۡ

َ
 إِۡذ أ

 .عمى النقل، وعمى التقميل، ومعو العتقي األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َُٰخ٣ۡ ِِف ٱل٥ِۡيَع ۡٙ ٣ۡ ََلۡعَخ٢َ ػتُّ َْ َٝ ٦ۡ٤َ َول٬َۡ ح٬ََا ِ٢٫َۡ ٬َّٗل ِّلِ ُٓ ۡٙ ۡمٗؽا ََكَن ٤َ
َ
ُ أ ِِضَ ٱَّلله ٜۡ َ  ِػ َوَلَِٰس٦ ِّلِ

َٝ َخ٦ۢ ةَّح٨َِثٖ َوَيۡطََيَٰ ٦ۡ٤َ َِحه َخ٦ۢ ةَّح٨َِثٖ   َ٢٪َ 

 .، ولمقاضي وجو ثاني باإلدغامإظيار الياءينب َِحه  قرأ اإلمام نافع كممة  البيان:

ومعو العتقي وأبو عون والتقميل، إظيار الياءين، وسكون الميم، ب َِحه   عمى قراءة  األزرق -1
 .والقاضي في وجو وابن سعدان وأبو الزعراء
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 ، وحده.َِحه   القاضي عمى اإلدغام في -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو المروزي. -3
ِِضَ  األصبياني عمى الغنة في  -4 ٜۡ َ َٝ ، َوَلَِٰس٦ ِّلِ ِ٢٫َۡ ٬َّٗل ِّلِ ُٓ ۡٙ ٤َ.وحده ، 
 ومعو ابن فرح. والفتح، عمى صمة الميم،الجمال  -5
ِِضَ  والغنة في  والفتح، ابن إسحاق عمى صمة الميم، -6 ٜۡ َ َٝ ، َوَلَِٰس٦ ِّلِ ِ٢٫َۡ ٬َّٗل ِّلِ ُٓ ۡٙ ٤َ.وحده ، 

 ٢ِي٣ٌ َْ  ٌّ َ لََف٥ِي   ڊِإَونه ٱَّلله

 .ومعو الكل، األزرق -1

 ۡۖ٢َِٛيَٗل َٝ ُ ِِف ٨َ٤َاِم  إِۡذ يُؽِيَس٣ُ٫ُ ٱَّلله

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 َۚ٢ه٣ ـَ  َ ۡمؽِ َوَلَِٰس٦ه ٱَّلله
َ
ِل٢ُۡخ٣ۡ َوَِلََجَٰؾَۡخُخ٣ۡ ِِف ٱأۡل َٙ رِۡٗيا ١ه َٞ ََٰس٣ۡ٫ُ  َرى

َ
 َول٬َۡ أ

 .لعتقيومعو االنقل، والتقميل، وترقيق الراء، عمى  األزرق -1
ََٰس٣ۡ٫ُ  في  األزرق عمى الفتح -2 َرى

َ
 ، وحده.الوجو الثاني أ

ِل٢ۡخ٣ُۡ األصبياني عمى النقل، والفتح، والغنة في  -3 َٙ رِۡٗيا ١ه َٞ
.وحده ، 

 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحده. -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

  ُِػور ٢ِي٣ُۢ ةَِؼاِت ٱلهُّ َْ   ڋإ٧ِه٩ُۥ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡم
َ
ُ أ ِِضَ ٱَّلله ٜۡ ۡخُي٣ۡ٫ِِ٨ ِِلَ

َ
٢ِ٢ُُّس٣ۡ ِِفٓ أ َٜ ۡخُي٨ُِس٣ۡ ٢َِٛيَٗل َوُي

َ
ۡيُخ٣ۡ ِِفٓ أ َٜ ۗۡ ِإَوۡذ يُؽِيُس٬٥ُُ٪٣ۡ إِذِ ٱِۡلَ ٬َّٗل ُٓ ۡٙ  ٗؽا ََكَن ٤َ

 .عمى إشباع الصمة، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -1
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 األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -5

 ُم٬ُر
ُ
ُّ ٱأۡل ِ حُؽَۡس   ڌِإَوََل ٱَّلله

 .لعتقي واألصبيانيومعو اعمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َ٢ُِط٬ن ۡٙ ٢هُس٣ۡ ُت َٓ رِۡٗيا ١ه َٞ  َ ُؽواْ ٱَّلله ُٞ ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ إِذَا ١َِٜيخ٣ُۡ ِ٘ئَٗث َ٘ٱذۡبُُخ٬اْ َوٱۡذ ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د   ڍ َيَٰٓ

عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر  األزرق -1
 .البدل

٢هُس٣ۡ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 َٓ رِۡٗيا ١ه َٞ
.وتفخيم الراء، وحده ، 

 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان. -3
٢ُِط٬نَ أبو عون عمى الصمة في  -4 ۡٙ ٢هُس٣ۡ ُت َٓ  ، وحده.١ه
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو ابن فرح. -5
٢هُس٣ۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -6 َٓ رِۡٗيا ١ه َٞ

وحده ، 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 َۡۖل٬ُ٢اْ َوحَۡؼَ٪َب رِيُطُس٣ۡ ۡٙ ٬اْ َذخَ ُْ ٬ََلُۥ َوََّل حََجََٰؾ ـُ َ َوَر ٬اْ ٱَّلله ُٓ ي ٌِ
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْۚ ٓوا  َوٱۡنِِبُ

 .عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 َِِٰبِي٦َ َّ ٱ١صه ٤َ َ   ڎإِنه ٱَّلله

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ِۚ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ  ٦ َْ وَن  ٗؽا َورِئَآَء ٱنلهاِس َوَيُهػُّ ٍَ ِي٦َ َعؽَُس٬اْ ٦٤ِ دَِيَٰؽِ٪٣ِ َب ٱَّله َٞ  َوََّل حَُس٬ُ٧٬اْ 

شباع المتصل، ،عمى التقميل األزرق -1  .عتقيومعو ال وا 
 أبو عون التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 وفويق القصر في المتصل، وحده. األصبياني عمى الفتح، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وعمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ًٞ ٬ُ٢٥ََن ُُمِي ۡٓ ُ ة٥َِا َح   ڏَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡۖؿ٣ۡ٫َُ٢َٰ َوَٛاَل ََّل ََغ١َِب ١َُس٣ُ ٱِۡل٬ََۡم ٦َ٤ِ ٱنلهاِس ِإَوّّنِ َسارٞ ١هُس٣ۡ ْۡ َ
ۡيَط٦َُٰ أ  ِإَوۡذ َزيه٦َ ل٣ُ٫َُ ٱلله

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 ، وحده.َسارٞ ١هُس٣ۡۖۡ األصبياني عمى الغنة في  -2
 ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 ، وحده.َسارٞ ١هُس٣ۡۖۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -4

 َِرىَٰ ٤َا ََّل حََؽۡوَن إ
َ
ٓ أ َِٜتۡي٩ِ َوَٛاَل إِّّنِ ةَؽِٓيءٞ ٨ِ٤ُّس٣ۡ إِّّنِ َْ  َٰ ا حََؽآَءِت ٱ١َِۡٙئَخاِن ٧ََسَم لََعَ ۚ ٥َ٢َ٘ه َ َعاُف ٱَّلله

َ
ٓ أ ّّنِ

 

َرىَٰ  بفتح الياء في قرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
ٓ أ َعاُف   ،إِّّنِ

َ
ٓ أ   .إِّّنِ

شباع الصمة، عمى إشباع المتصل، األزرق -1  .عتقيومعو ال والتقميل، وا 
 والفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل، وصمة الميم، وحده. -3
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 اِب َٜ ُ َكِػيُػ ٱ١ِۡٓ   ڐَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۗؽه َهَُٰٓؤََّلٓءِ دِي٣ۡ٫ُ٨ُ َٕ َؽٌض  ِي٦َ ِِف ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ه ٬َن َوٱَّله ُٜ ِ ٬ُل ٱل٥َُۡجَٰٙ ُٜ  إِۡذ َح

 .عتقيمعو الو  عمى إشباع المنفصل والمتصل، األزرق -1
وسكون الميم، ومعو أىل  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 .ومعو ابن فرحوصمة الميم، الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -5
ؽه عمى صمة الميم، واإلخفاء في  ابن إسحاق -6 َٕ َؽٌض   ، وحده.٤ه

 ِٟي٣ٞ ؾِيٌؾ َض َْ  َ ِ َ٘إِنه ٱَّلله ۡ لََعَ ٱَّلله  ڑَو٦٤َ َحَخ٬ََّكه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َؼاَب َْ ۡدَبَٰؽَُ٪٣ۡ َوُذو٬ُٛاْ 
َ
ُث يَۡۡضُِب٬َن وُُس٬َ٪٣ۡ٫ُ َوأ َٟ ِ ُؽواْ ٱل٥ََۡلَٰٓه َٙ ِي٦َ َز ِٚ  َول٬َۡ حََؽىَٰٓ إِۡذ َحَخ٬ََّفه ٱَّله   ڒٱۡۡلَؽِي

 .عتقيمعو الو  عمى التقميل، وعمى إشباع المنفصل والمتصل، األزرق -1
وسكون الميم،  في المتصل،األصبياني عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر  -2

 وحده.
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
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أىل  أبو عون عمى التقميل، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو -6
 التقميل.

 تِيِػ َٓ َٰٖم ٢ِۡ١ّ ؾه َِ ِ َ ١َحَۡؿ ة نه ٱَّلله
َ
يِۡػيُس٣ۡ َوأ

َ
٤َۡج خ َٝ ة٥َِا َٛػه ِ َٰل   ړَذ

 وتغميظ الالم، وحده.، عمى النقل األزرق -1
 .العتقي عمى النقل، وترقيق الالم، وسكون الميم، وحده -2
تِيػِ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -3 َٓ َٰٖم ٢ِۡ١ّ ؾه َِ ِ  ، وحده.ة
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحده. -6

 ِۚي٦َ ٦ِ٤ َرۡت٣ۡ٫ِِ٢ ٬َۡن َوٱَّله َْ ِب َءاِل ِ٘ۡؽ
ۡ
َػأ َٞ

 

 عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني. األزرق -1
بِ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
َػأ َٞ

.وحده ، 

 ۚةُِؼ٬ُ٧ب٣ۡ٫ِِ ُ َعَؼُ٪٣ُ ٱَّلله
َ
ِ َ٘أ ُؽواْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله َٙ  َز

 .عمى قصر البدل ، ومعو الكلعمى )تشق( في البدل األزرق -1

 اِب َٜ َ ٬َِّٛيٞ َكِػيُػ ٱ١ِۡٓ   ڔإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
ِف٣ِۡ٫ َوأ ُٙ ٧

َ
واْ ٤َا ةِأ ُ ّۡيِ َٖ َٰ ُح َٰ ٬ٍَۡٛم َضَّته ٫َ٥َا لََعَ َٓ ۡج

َ
٥ًَث خ ۡٓ ا ّجِ ٗ ّۡيِ َٖ ٤ُ ُٝ َ ل٣َۡ يَ نه ٱَّلله

َ
َٝ ةِأ ِ َٰل ٢ِي٣ٞ َذ َْ  ٌّ ٥ِي ـَ  َ  ڕنه ٱَّلله

 .عتقيومعو ال والنقل، ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 أىل اإلسكان عدا األصبياني. المروزي عمى تفخيم الراء، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
نه األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، والنقل، وحده.ةِأ
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 ِۚي٦َ ٦ِ٤ َرۡت٣ۡ٫ِِ٢ ٬َۡن َوٱَّله َْ ِب َءاِل ِ٘ۡؽ
ۡ
َػأ َٞ

 

 عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني. األزرق -1
بِ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
َػأ َٞ

.وحده ، 

 ۚ٬َۡن َْ َؽۡر٨َآ َءاَل ِ٘ۡؽ ٕۡ َ
َج٣٫َُٰ ةُِؼ٬ُ٧ب٣ۡ٫ِِ َوأ ٟۡ َ٢٪ۡ

َ
ة٬ُاْ أَـِبَيَِٰج َرّب٣ۡ٫ِِ َ٘أ ؼه َٞ

 

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق -1  عمى )تشق( في البدل، وا 
 و أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومع -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ََك٬ُ٧اْ َظ٥ِِ٢َٰنَي ٞ   ږَوَُّكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُؽواْ َذ٣ۡ٫ُ ََّل يُۡؤ٬٨ُ٤َِن َٙ ِي٦َ َز ِ ٱَّله ٨َِْػ ٱَّلله َوآّبِ    ڗإِنه ََشه ٱدله

 .عتقيمعو الو  عمى إشباع الالزم، واإلبدال، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، واإلبدال، وحده. -2
أبو عون عمى فويق القصر في الالزم، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -3

 عدا المروزي.
 الجمال عمى فويق القصر في الالزم، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ى توسط الالزم، وحده.المروزي عم -5

 ٬َن ُٜ ةٖ وَُ٪٣ۡ ََّل َحخه ِ َمؽه
ُي٬َن َخ٫َۡػُ٪٣ۡ ِِف ُُكّ ُٜ ٫ََٰػته ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ ُث٣ه ي٨َ ِي٦َ َع   ژٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ِۡد ٨ه٣ۡ٫ُ ِِف ٱۡۡلَۡؽِب ََ٘ۡشّ َٙ َٜ ا َتۡر ُؽوَن َ٘إ٤ِه ٞه ٢ه٣ۡ٫ُ يَؼه َٓ َ٣ۡ٫ُ ١ َٙ ٦ۡ َع٢ۡ  ڙة٣٫ِِ ٤ه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
٦ۡ  أبو عون عمى صمة  -2 ُؽونَ ، ة٣٫ِِ ٤ه ٞه ٢ه٣ۡ٫ُ يَؼه َٓ َ١.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
٣ۡ٫ُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 َٙ ٦ۡ َع٢ۡ  وحده.، ٤ه

  ٍۚ ٬َآٍء ـَ  َٰ ا ََتَاَذ٦ه ٦٤ِ ٬ٍَۡٛم ِعَيا٧َٗث َ٘ٱۢنتِۡؼ إَِِل٣ۡ٫ِۡ لََعَ  ِإَو٤ه

 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان.أبو عون عمى سكون الميم،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ، وعمى صمة الميم، وحده.٬ٍَۡٛم ِعَيا٧َٗث  ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6

 ََّل ُُيِبُّ ٱۡۡلَآن٨ِنَِي َ   ښإِنه ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َُيَۡفََبه َوََّل ْۚ ٬ٓا ُٜ َت ـَ ُؽواْ  َٙ ِي٦َ َز  ٱَّله

  .َفََبه َُتۡ  بكسر السين في قرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِشُؾوَن ۡٓ ٣ۡ٫ُ ََّل ُح   ڛإِجه

 أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو  -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َُػوهُز٣ۡ و َْ ِ َو ُػوه ٱَّلله َْ ةٖ َو٦٤ِ ّرَِباِط ٱۡۡلَۡي٠ِ حُۡؽ٪ِت٬َُن ة٩ِِۦ  ُخ٣ ٦ِ٤ّ ٬ُٛه ۡٓ ٍَ َخ ـۡ ا ٱ واْ ل٣٫َُ ٤ه ِْػُّ
َ
َءاَعؽِي٦َ ٦ِ٤ َوأ

 ۚ٣ۡ٫ُ٥َُ٢ ۡٓ ُ َح ٬٥َُ٢َج٣ُ٫ُ ٱَّلله ۡٓ  ُدو٣ۡ٫ِِ٧ ََّل َت

عمى عدا األصبياني ، ومعو أىل اإلسكان ، عمى سكون الميم)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 قصر البدل.

 ، وحده.َو٦٤ِ ّرَِباطِ  األصبياني عمى الغنة في  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ا أبو عون عمى الصمة في  -4 ُخ٣ ٦ِ٤ّ، ل٣٫َُ ٤ه ۡٓ ٍَ َخ ـۡ ا ٱ  ، وحده.٤ه

 ٬اْ ٦٤ِ ُٜ ٬٥َُ٢َن َو٤َا ح٨ُِٙ ِۡ ٧ُخ٣ۡ ََّل ُت
َ
ِ ي٬َُفه إَِِلُۡس٣ۡ َوأ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ءٖ ِِف   ڜََشۡ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع في المين الميموز، وتغميظ الالم، وحده.  -1
العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وعمى سكون الميم، وترقيق الالم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان.
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3

  ِۚ ۡ لََعَ ٱَّلله ٣ِ٢ۡ َ٘ٱۡس٨َۡص ل٫ََا َوح٬َََّكه  ۞ِإَون َس٨َُط٬اْ ل٢ِفه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٢ِي٣ُ َٓ ُّ ٱ١ۡ ٥ِي   ڝإ٧ِه٩ُۥ ُ٪٬َ ٱلفه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۚ ُ َٝ ٱَّلله ٬َك َ٘إِنه َضۡفتَ ُْ ن َُيَۡػ
َ
 ِإَون يُؽِيُػٓواْ أ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 يهَػَك ة٨َِۡۡصِهِۦ َوبِٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي
َ
ِٓي خ   ڞُ٪٬َ ٱَّله

 عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. األزرق -1
 المنفصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َۚبنۡيَ ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِ َٗ ١ه
َ
 َوخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۚةَۡح٣ۡ٫ُ٨َ َٗ ١ه
َ
َ خ َج َبنۡيَ ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِ َوَلَِٰس٦ه ٱَّلله ۡٙ ١ه

َ
آ خ ا ٤ه ٗٓ ۡرِض ََجِي

َ
َج ٤َا ِِف ٱأۡل ٜۡ َٙ ٧

َ
 ل٬َۡ أ

شباع المنفصل، ،عمى النقل األزرق -1  .عتقيومعو ال وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 ي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروز  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِٟي٣ٞ ؾِيٌؾ َض َْ   ڟإ٧ِه٩ُۥ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٦َِ٤ ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤نَِي َٝ َٓ َت ُ َو٦ِ٤َ ٱته َٝ ٱَّلله ٫َا ٱنلهِِبُّ َضۡفتُ حُّ
َ
د  ڠَيَٰٓ

  كيف جاءت في القرآن كمو. ٱنلهِِبُّ  باليمز، مع المد المتصل في قرأ اإلمام نافع  البيان:

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المنفصل والمتصل، واإلبدال، األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 لممروزي.الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وتحقيق اليمز، وحده. -4
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 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  ٍۚ٫َا ٱنلهِِبُّ َضّؽِِض ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي لََعَ ٱ١َِٜۡخاِل حُّ
َ
د  َيَٰٓ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المنفصل والمتصل، واإلبدال، األزرق -1
 المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر  -2
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون  -3

 عدا لممروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، ، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 َٰوَن َص ِْۡۡشُ ٍۚ إِن يَُس٦ ٨ِ٤ُّس٣ۡ  ٢ُِت٬اْ ٤ِاْئَتَنۡيِ ٖۡ وَن َح  ِِبُ

 .عتقيومعو ال عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُؽواْ  ُس٦يَ ِإَون َٙ ِي٦َ َز ا ٦َِ٤ّ ٱَّله ٗٙ ۡ١
َ
٢ُِت٬ٓاْ خ ٖۡ ٬٫َُن ٨ِ٤ُّس٣ ٤ِّاْئَثٞ َح َٜ ۡٙ جه٣ۡ٫ُ ٬َۡٛمٞ َّله َح

َ
 ڡةِد

  . يَُس٦ بتاء التأنيث في قرأ اإلمام نافع  البيان:

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
جه٣٫ُۡ األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال ياء في  -2

َ
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله ، والغنة في ةِد

 .ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -6
 ، وحده.٨ِ٤ُّس٣ ٤ِّاْئَثٞ أبو عون عمى الصمة في  -7

  نه ذِيُس٣ۡ
َ
٣َِ٢ أ َْ ٨ُس٣ۡ َو َْ  ُ َٗ ٱَّلله ٙه اۚ ٱ١َٰۡٔـ٦َ َع ٗٙ ۡٓ  َى
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  . ٱ١َٰۡٔـ٦َ  ورش ووافقو ابن فرح بالنقل في قرأ اإلمام  البيان:

اۚ  وقرأ نافع بضم الضاد في  ٗٙ ۡٓ  .َى

 .عتقي واألصبياني عمى قصر البدلومعو ال عمى النقل، و)تشق( في البدل، األزرق -1
 ، وصمة الميم، وحده. ٱ١َٰٔۡـ٦َ  في  النقلابن فرح عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 ال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق.الجم -4

 يَُس٦ َ٘إِن ٍۚ ٢ُِت٬اْ ٤ِاْئَتنَۡيِ ٖۡ  ٨ِ٤ُّس٣ ٤ِّاْئَثٞ َناةَِؽةٞ َح

  . يَُس٦ بتاء التأنيث في قرأ اإلمام نافع  البيان:

 .عتقيومعو ال عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ِۡۗ نۡيِ بِإِۡذِن ٱَّلله َٙ ۡ١
َ
٢ُِت٬ٓاْ خ ٖۡ ٗٞ َح ١ۡ

َ
 ِإَون يَُس٦ ٨ِ٤ُّس٣ۡ خ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع الصمة والمنفصل، األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة والمنفصل، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى سكون الميم، قصر المنفصل،  -4

 َِِٰبِي٦َ َّ ٱ١صه ٤َ ُ   ڢَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍۚۡرِض
َ
َٰ ُحۡرِغ٦َ ِِف ٱأۡل ىَٰ َضَّته ۡۡسَ

َ
ۥٓ أ ن يَُس٬َن ََلُ

َ
 ٤َا ََكَن نِلَِِبٍّ أ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المتصل والمنفصل، والنقل، والتقميل، األزرق -1
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 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
 المتصل والمنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -4
 عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. الجمال -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ۡۗ ُ يُؽِيُػ ٱٓأۡلِعَؽةَ ۡجَيا َوٱَّلله َؽَض ٱدلُّ َْ  حُؽِيُػوَن 

 .العتقي عمى قصر البدلومعو  عمى التقميل، والنقل و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل والترقيق، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -5

 ِٟي٣ٞ ؾِيٌؾ َض َْ  ُ  ڣَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ي٣ٞ ِِ َْ َؼاٌب  َْ َعۡؼُت٣ۡ 
َ
ُس٣ۡ ذِي٥َآ أ َٚ ل٥ََفه َت ـَ  ِ   ڤ١ه٬ََّۡل َِٞتَٰٞب ٦َِ٤ّ ٱَّلله

َعۡؼُت٣ۡ قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال في التاء في  البيان:
َ
 .أ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 .بخمف عن المروزي ومعو أىل اإلسكاناألصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ّۚيِٗتا ٌَ ٥ِۡ٨ُخ٣ۡ َضَؾََٰٗل  َٕ ا   َُُ٘ك٬ُاْ ِم٥ه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -2

 ۚ َ ٬اْ ٱَّلله ُٜ  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٬رٞ رهِضي٣ٞ ُٙ َ َد   ڥإِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ۡا يُۡؤحُِس٣ ُ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ۡ َعۡۡيٗ ٣َِ٢ ٱَّلله ۡٓ ىَٰٓ إِن َح ۡۡسَ
َ
يِۡػيُس٣ ٦َِ٤ّ ٱأۡل

َ
٫َا ٱنلهِِبُّ ٠ُٛ ل٦٥َِّ ِِفٓ خ حُّ

َ
د آ  َيَٰٓ ا ّم٥ِه َعۡۡيٗ

ِٙۡؽ ١َُس٣ۡۚ  ٖۡ ِعَؼ ٨ِ٤ُس٣ۡ َوَي
ُ
 أ

ومعو  عمى إشباع المنفصل والمتصل، والنقل، والتقميل، وترقيق الراء، واإلبدال، األزرق -1
 .عتقيال

األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، والفتح، وتفخيم الراء،  -2
 واإلبدال، وحده.

القاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، والتقميل، ومعو  -3
 ابن سعدان وأبو الزعراء.

والفتح، وصمة الميم، ومعو أىل  الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -4
 الصمة.

يِۡػيُس٣ ٦ِ٤َّ أبو عون عمى سكون الميم في  -5
َ
 ، والتقميل، وحده.خ

 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -7

 ٬رٞ رهِضي٣ٞ ُٙ ُ َد   ڦَوٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد
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 ۡۗ٤َۡس٦َ ٣ۡ٫ُ٨ِۡ٤
َ
َ ٦٤ِ َرۡت٠ُ َ٘أ ۡػ َعا٬ُ٧اْ ٱَّلله َٜ َٝ َذ  ِإَون يُؽِيُػواْ ِعَياَجَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٟي٣ٌ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ   ڧَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِي٦َ َءاَوواْ وه ِ َوٱَّله بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ِف٣ۡ٫ِ ِِف  ُٙ ٧
َ
َٰل٣ۡ٫ِِ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َوَ٪اَسُؽواْ َوَج٫ََُٰػواْ ةِأ َٝ إِنه ٱَّله ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٓواْ أ ٧ََۡصُ

ٖوٍۚ  ۡٓ ۡوِِلَآُء َب
َ
ُي٣ۡ٫ُ أ ۡٓ  َب

ومعو  عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المنفصل والمتصل والصمة، والنقل، األزرق -1
 .عتقي عمى قصر البدلال

 األصبياني عمى قصر المنفصل والصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون. -2
القاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان  -3

 وأبو الزعراء.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ل والمتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفص -5
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

 ْۚ َٰ ُح٫َاِسُؽوا ٍء َضَّته ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َول٣َۡ ُح٫َاِسُؽواْ ٤َا ١َُس٣ ٦ِ٤ّ َوَلََٰيخ٣٫ِِ ٦ِ٤ّ ََشۡ  َوٱَّله

  عمى )تشق( في البدل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وترقيق الراء، وحده. األزرق -1
  عتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وترقيق الراء، وحده.ال -2
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ۡۗ ٞٚ َٰ ٬َِۭۡٛم ةَح٨َُۡس٣ۡ َوبَۡح٣٫ُ٨َ ٤ِّيَثَٰ ٢َۡيُس٣ُ ٱنلهۡۡصُ إَِّله لََعَ َٓ وُك٣ۡ ِِف ٱدّلِي٦ِ َذ ت٨ََۡصُ ـۡ  ِإَوِن ٱ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
ۗۡ أبو عون عمى الصمة في  -2 ٞٚ  ، وحده. َوَبۡح٣٫ُ٨َ ٤ِّيَثَٰ
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3

 ٞ٬ُ٢٥ََن ةَِهۡي ۡٓ ُ ة٥َِا َت   ڨَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍٍۚو ۡٓ ۡوِِلَآُء َب
َ
ُي٣ۡ٫ُ أ ۡٓ ُؽواْ َب َٙ ِي٦َ َز  َوٱَّله

 .عتقيومعو العمى إشباع المتصل والصمة،  األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة -2
 الميم، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى سكون  -3
 القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 ٞتِۡي َٞ ۡرِض َوََ٘فادٞ 
َ
٬ُ٢هُ حَُس٦ ِ٘ۡخ٨َثٞ ِِف ٱأۡل َٓ ۡٙ  کإَِّله َت

  .إَِّله  في  بالغنة األصبياني وابن إسحاققرأ اإلمام  البيان:

 .عتقيومعو العمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
 ، والنقل، وحده.إَِّله  األصبياني عمى الغنة في  -3
 وحده.وترك النقل، ، إَِّله  في  عمى الغنة ابن إسحاق -4

 ۡ َٝ ُ٪٣ُ ٱل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٓواْ أ ٧ََۡصُ ِي٦َ َءاَوواْ وه ِ َوٱَّله بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َوَ٪اَسُؽواْ َوَج٫ََُٰػواْ ِِف  اۚ َوٱَّله ّٜٗ  ٥ُۡؤ٬ُ٨ِ٤َن َض

شباع المنفصل والمتصل، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1 عتقي عمى ومعو الواإلبدال،  وا 
 .قصر البدل

 المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قير  -2
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 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط -5

 ؽِي٣ٞ َٞ َِٙؽةٞ َورِۡزٞق  ٖۡ ه٣٫ُ ٤ه  ڪل

 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الرا، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۡۚ٨٤ُِس٣ َٝ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
َُٓس٣ۡ َ٘أ ُػ َوَ٪اَسُؽواْ َوَج٫ََُٰػواْ ٤َ ۡٓ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٦ۢ٤ِ َب  َوٱَّله

شباع المتصل، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1  .عتقي عمى قصر البدلومعو ال وا 
 األصبياني عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

  ِۚ ٖو ِِف َِٞتَِٰب ٱَّلله ۡٓ ۡوََلَٰ ةَِت
َ
ُي٣ۡ٫ُ أ ۡٓ رَۡضاِم َب

َ
ْول٬ُاْ ٱأۡل

ُ
 َوأ

شباع الصمة، األزرق -1  ومعو العتقي. والتقميل، عمى النقل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -3
 والفتح، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -4
 .ابن سعدان وأبو الزعراءومعو القاضي عمى سكون الميم، والتقميل،  -5
 ومعو أىل الصمة.والفتح، عمى صمة الميم،  الجمال -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[35] 

 

  ۢ٢ِي٣ُ َْ ٍء  َ ةُِس٠ِّ ََشۡ  ګإِنه ٱَّلله

 .عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده األزرق -1
 في المين الميموز، ومعو الباقون. العتقي عمى ترك المد -2

 
 األنفالسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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٬َرةُ اِله٬ۡبَثِ   ـُ

 ٫ََٰػح٣ُّ ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي ِي٦َ َع ٬َِلِۦٓ إََِل ٱَّله ـُ ِ َوَر   ١ةََؽآَءةٞ ٦َِ٤ّ ٱَّلله

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل والمنفصل األزرق -1
ألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، سكون الميم، ومعو أىل ا -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 َٓ ۡرَب
َ
ۡرِض أ

َ
ِؽِي٦َ َِ٘فيُط٬اْ ِِف ٱأۡل َٰٙ َ ُُمۡؾِي ٱ١َۡؽ نه ٱَّلله

َ
ِ َوأ ِٓۡشؾِي ٱَّلله ٧هُس٣ۡ َدۡۡيُ ٤ُ

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ خ ْۡ ۡك٫ُؽٖ َوٱ

َ
  ٢َث أ

ۡرِض عمى النقل في  األزرق -1
َ
، والتقميل َدۡۡيُ  وترقيق الراء في  ،، وعمى إشباع المنفصلٱأۡل

ِؽِي٦َ  في  َٰٙ  .عتقيومعو ال ،ٱ١َۡؽ
 منفصل، وحده.األصبياني عمى النقل، وقصر ال -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٞةَؽِٓيء َ نه ٱَّلله
َ
ۡزَِبِ أ

َ
٬َِلِۦٓ إََِل ٱنلهاِس ي٬ََۡم ٱۡۡلَّزِ ٱأۡل ـُ ِ َوَر َٰٞن ٦َِ٤ّ ٱَّلله َذ

َ
ۥۚ َوأ ٬َُلُ ـُ  ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي َوَر

ۡزَِبِ  عمى إشباع المنفصل، وعمى النقل في  األزرق -1
َ
ومعو  ، وعمى إشباع المتصل،ٱأۡل

 .عتقيال
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 وحده.وتوسط المتصل، ترك النقل، قصر المنفصل، و  المروزي عمى -3
 مى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني ع -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
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 َۡۖ٘إِن حُۡبُخ٣ۡ َذ٬َ٫ُ َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡ 
 .عتقيومعو ال، َعۡۡيٞ ، وعمى ترقيق الراء في َذ٬٫َُ عمى ضم الياء في  األزرق -1
 ، وحده.َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡۖۡ ، وعمى الغنة في َذ٬٫َُ األصبياني عمى ضم الياء في  -2
 ، وترك الغنة، وحده.َذ٬٫َُ أبو الزعراء عمى ضم الياء في  -3
 ، ومعو من بقي من أىل إسكان الميم.٬َ َذ٫ۡ المروزي عمى سكون الميم، وسكون الياء في   -4
 إسحاق. ، ومعو أىل الصمة عدا ابن٬َ َذ٫ۡ الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء في   -5
، َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡۖۡ ، وعمى الغنة في َذ٬٫َُ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، وعمى ضم الياء في  -6

 وحده.
 ِۡۗ ِشؾِي ٱَّلله ۡٓ ٧هُس٣ۡ َدۡۡيُ ٤ُ

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ خ ْۡ ُۡخ٣ۡ َ٘ٱ  ِإَون ح٬ََِله

 .عتقيومعو ال، َدۡۡيُ في ترقيق الراء عمى و  عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 صر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى ق -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ِِلٍم
َ
َؼاٍب أ َٓ ِ ُؽواْ ة َٙ ِي٦َ َز ِ ٱَّله   ٣َوبَّۡشِ

ِِلمٍ عمى النقل في  األزرق -1
َ
َؼاٍب أ َٓ ِ  .يانيعتقي واألصبومعو ال، ة

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 
َ
َضٗػا َ٘أ

َ
٢َۡيُس٣ۡ أ َْ ا َول٣َۡ يَُظ٫َُِٰؽواْ  ُه٬ُك٣ۡ َكۡيـٔٗ ُٜ ٫ََٰػح٣ُّ ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي ُث٣ه ل٣َۡ ي٨َ ِي٦َ َع ٬ٓاْ إَِِل٣ۡ٫ِۡ إَِّله ٱَّله ح٥ُِّ

ح٣ۡ٫ِِۚ   َخ٫َۡػُ٪٣ۡ إََِلَٰ ٤ُػه

ا  عمى مد المين الميموز في  األزرق -1 شباع الصمة يَُظ٫َُِٰؽواْ  ، وترقيق الراء في َكۡيـٔٗ ، وا 
َضٗػا  في 

َ
٢َۡيُس٣ۡ أ شباع المنفصل، وحدهَخ٫َۡػُ٪٣ۡ إََِلَٰ ، َْ  .، وا 

 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، وحده. -3
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى سكون الميم، و  -4
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 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6
َضٗػا  أبو عون عمى الصمة في  -7

َ
٢َۡيُس٣ۡ أ ٫ََٰػح٣ُّ ٦َِ٤ّ  ،َخ٫َۡػُ٪٣ۡ إََِلَٰ ، َْ  ، وحده.َع

 ُُيِبُّ ٱل٥ُۡخهٜنَِي َ   ٤إِنه ٱَّلله
 .، ومعو الكلزرقاأل -1

 ُػ ُٓ وُ٪٣ۡ َوٱۡر ۡك٫ُُؽ ٱۡۡلُُؽُم َ٘ٱۡرُخ٬ُ٢اْ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي َضۡيُد وََسػت٬٥ُُُّ٪٣ۡ وَُعُؼوُ٪٣ۡ َوٱۡضُۡصُ
َ
واْ ل٣ۡ٫َُ ُُكه َ٘إَِذا ٱنَف٢ََظ ٱأۡل

 َمۡؽَنٖػٍۚ 

ۡك٫ُُؽ  عمى النقل في  األزرق -1
َ
 .، ومعو العتقي واألصبيانيٱأۡل

 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۚبِي٣ۡ٫َُ٢ ـَ ةَ ََ٘غ٬ُّ٢اْ  َٰ٬ َٞ ةَ وََءاح٬َُاْ ٱلؾه َٰ٬َ٢ َٛاُم٬اْ ٱلهه
َ
 َ٘إِن حَاة٬ُاْ َوأ

ةَ  عمى تغميظ الالم في  األزرق -1 َٰ٬َ٢  .، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلٱلهه
 عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون.األصبياني  -2

 ٬رٞ رهِضي٣ٞ ُٙ َ َد   ٥إِنه ٱَّلله

 .، ومعو الكل عدا األصبيانياألزرق -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ  األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ِة٢ۡ
َ
ِ ُث٣ه خ َؾ٣ََٰ ٱَّلله َٞ  َّ َٰ يَۡف٥َ ِسۡؽهُ َضَّته

َ
خََشاَرَك َ٘أ ـۡ َضٞػ ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي ٱ

َ
٩ُ٨َ٤َۥۚ ِإَوۡن أ

ۡ
٩ُ ٤َأ ٖۡ

 

َضٞػ  األزرق عمى النقل في  -1
َ
٩ُ٨َ٤َۥ ، واإلبدال في ِإَوۡن أ

ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.٤َأ

 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   ٬٥َُ٢َن ۡٓ ٣ۡ٫ُ ٬َۡٛمٞ َّله َح جه
َ
َٝ ةِد ِ َٰل   ٦َذ

 األصبياني.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  -1
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جه٣٫ُۡ  األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2
َ
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله  ، وعمى الغنة في ةِد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله  ابن إسحاق عمى صمة الميم، وعمى الغنة في  -4

 ِ٬َِل ـُ ٨َِْػ َر ِ َو ٨َِْػ ٱَّلله َٗ يَُس٬ُن ل٥ُ٢ِۡۡۡشِكنَِي َخ٫ٌۡػ  ۡي ٨َِْػ ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱۡۡلََؽاِمِۖ َٞ ٫ََٰػت٣ُّۡ  ِي٦َ َع  ۦٓ إَِّله ٱَّله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

َخِٜي٬٥ُاْ ل٣ۡ٫َُۚ  َذ٥َا ـۡ َخَؼ٬٥َُٰاْ ١َُس٣ۡ َ٘ٱ ـۡ  ٱ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو الصمة. -2

 ُُيِبُّ ٱل٥ُۡخهٜنَِي َ   ٧إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َوََّل 
ٗ

٢َۡيُس٣ۡ ََّل يَۡؽُرُت٬اْ ذِيُس٣ۡ إَِّّل َْ ٫َُؽواْ  ِۡ َٗ ِإَون َح ۡي ٗثۚ  َٞ  ذ٤ِه

 األزرق عمى إشباع صمة الميم في  -1
ٗ

 ، ومعو العتقي.ذِيُس٣ۡ إَِّّل
 األصبياني عمى قصر الصمة في  -2

ٗ
 ، ومعو أبو عون.ذِيُس٣ۡ إَِّّل

 .اإلسكانالمروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ََُبَٰ ٢ُٛ
ۡ
َٰ٪٣ۡ٫ِِ َوحَد ـَ ۡ٘ َ

٬َن يُۡؽُى٧٬َُس٣ ةِأ ُٜ َِٰف ۡزَُثُُ٪٣ۡ َف
َ
  ٬٨ُب٣ۡ٫ُ َوأ

ََبَٰ  األزرق عمى اإلبدال في  -1
ۡ
 ، والتقميل فييا، ومعو العتقي.َوحَد

 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني. -2
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 .ون الميم، وتحقيق اليمز، وحدهالمروزي عمى سك -3
ۡزَُثُُ٪٣ۡ الصمة في و  التقميل، أبو عون عمى -4

َ
 ، وحده.َوأ

 ، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ۚٓبِي٩ِ٢ِۦ ـَ  ٦ َْ واْ  ِ َث٨ٗ٥َا ٢َِٛيَٗل ََ٘هػُّ ۡواْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله  ٱۡكََتَ

 تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل.(األزرق عمى  -1

  َ٬ُ٢٥َن ۡٓ آَء ٤َا ََك٬ُ٧اْ َح ـَ  ٣ۡ٫ُ   ٩ إِجه

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ۚٗث  َوََّل ذ٤ِه
ٗ

 ََّل يَۡؽُرُت٬َن ِِف ُمۡؤ٦ٍ٤ِ إَِّّل

  األزرق عمى اإلبدال والنقل في  -1
ٗ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.ِِف ُمۡؤ٦ٍ٤ِ إَِّّل
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َخُػوَن ۡٓ َٝ ُ٪٣ُ ٱل٥ُۡ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٪َوأ

 األزرق عمى اإلشباع في المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٧َُُٰس٣ۡ ِِف ٱدّلِي٦ِ ـَ ةَ َ٘إِۡع َٰ٬ َٞ ةَ وََءاح٬َُاْ ٱلؾه َٰ٬َ٢ َٛاُم٬اْ ٱلهه
َ
 َ٘إِن حَاة٬ُاْ َوأ

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰ٬َ٢  ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ٱلهه
 لميم، ومعو أىل اإلسكان.األصبياني عمى تفخيم الالم، وسكون ا -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ٬ۡمٖ َح َٜ ٠ُ ٱٓأۡلَيَِٰج ١ِ ّهِ َٙ  ٫َوُج

، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر ٱٓأۡلَيَِٰج األزرق عمى النقل في  -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ٓيَۡؿ٦ََٰ ِإَون ٧هَسُر٬
َ
٣ۡ٫ُ ََّلٓ خ ؽِ إِجه ۡٙ َث ٱ١ُۡس ن٥ِه

َ
٬٨ُاْ ِِف دِي٨ُِس٣ۡ ََ٘ؼَٰخ٬ُٓ٢ِاْ أ َٓ ٌَ ِػ َخ٫ِۡػ٪٣ِۡ َو ۡٓ يَۡؿ٣٫ُ٨ََٰ ٦ِۢ٤ّ َب

َ
ل٣ۡ٫َُ اْ خ

٢ه٣ۡ٫ُ يَجَخ٬٫َُن  َٓ َ١٬ 

ثَ  قرأ المسيبي وابن فرح كممة البيان: ن٥ِه
َ
 بالتسييل مع اإلدخال، والباقون بدون إدخال. أ

ثَ والتسييل بدون إدخال في  ى إشباع المنفصل،األزرق عم -1 ن٥ِه
َ
 ومعو العتقي. ،أ

ثَ والتسييل بدون إدخال في األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -2 ن٥ِه
َ
ومعو ، أ

 عن المروزي.أبو الزعراء ووجو 
ثَ ابن سعدان عمى التسييل مع اإلدخال في  -3 ن٥ِه

َ
 ، وسكون الميم، وحده.أ

ثَ والتسييل بدون إدخال في صر المنفصل، وصمة الميم، الجمال عمى ق -4 ن٥ِه
َ
 .، وحدهأ

ثَ ابن إسحاق عمى التسييل مع اإلدخال في  -5 ن٥ِه
َ
 ، وصمة الميم، ومعو ابن فرح.أ

يَۡؿ٣٫ُ٨ََٰ ٦ِ٤ّۢ أبو عون عمى الصمة في  -6
َ
٢ه٣ۡ٫ُ يَجَخ٬٫ُنَ   ،خ َٓ َ١ ، والتسييل بدون إدخال في َث ن٥ِه

َ
، أ

 وحده.
 زي عمى توسط المنفصل، وحده.المرو  -7

   ٍۚ ٍة َل َمؽه وه
َ
٬ِل َوُ٪٣ ةََػُءوُك٣ۡ أ ـُ ٬اْ بِإِۡعَؽاِج ٱلؽه يَۡؿ٣ۡ٫ُ٨ََٰ َوَ٪٥ُّ

َ
ََّل حَُؼَٰخ٬ُ٢َِن ٤ٗ٬َۡٛا ٧هَسُر٬ٓاْ خ

َ
  خ

شباع الصمة في  ،بِإِۡعَؽاِج األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء في  -1 ةََػُءوُك٣ۡ  وا 
َل  وه

َ
 ق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، و)تشأ

َل  وتفخيم الراء، وقصر الصمة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 وه
َ
ومعو أبو ، ةََػُءوُك٣ۡ أ

 .عون
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 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ه.المروزي عمى توسط المنفصل، وحد -5

 ََۚتَۡل٬َۡج٣ۡ٫ُ
َ
 خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡؤ٨ِ٤نَِي ٨خ٣ُ ٤ُّ ُٞ ن ََتَۡل٬ۡهُ إِن 
َ
ُّٚ أ َض

َ
ُ أ   ٭َ٘ٱَّلله

ۡؤ٨٤ِنِيَ اإلبدال في عمى األزرق  -1 ُّ٤.ومعو العتقي واألصبياني ، 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل -3

 ۡؤ٨٤ِنَِي ِٗ ُنُػوَر ٬َٖۡٛم ٤ُّ ٢َۡي٣ۡ٫ِ َويَۡل َْ يِۡػيُس٣ۡ َوُيۡغؾِ٪٣ِۡ َوَي٨ُۡصُۡز٣ۡ 
َ
ُ ةِد ۡب٣ُ٫ُ ٱَّلله ّؼِ َٓ َٰخ٬ُ٢ُِ٪٣ۡ ُح  ٮَق

ۡؤ٨٤ِنِيَ اإلبدال في عمى األزرق  -1 ُّ٤.ومعو العتقي واألصبياني ، 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 لجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ا -3

  ۡۗ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِ ََ  َوُيۡؼ٪ِۡب َدۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۗ َٰ ٦٤َ يََلآُء ُ لََعَ  َوَيُخ٬ُب ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
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 ِٟي٣ٌ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ   ٯَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ ِي٦َ َج٫ََُٰػواْ ٨٤ُِس٣ۡ َول٣َۡ َحخهِغُؼواْ ٦٤ِ ُدوِن ٱَّلله ُ ٱَّله ٣َِ٢ ٱَّلله ۡٓ ا َح ُك٬اْ َول٥َه ن ُتَۡتَ
َ
ۡم َضِفۡبُخ٣ۡ أ

َ
٬َِلِۦ َوََّل أ ـُ َوََّل َر

 ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي َوِِلَشٗثۚ 

نصمة في األزرق عمى إشباع ال -1
َ
شباع المنفصل، واإلبدال في َضِفۡبُخ٣ۡ أ ، ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي  ، وا 

 ومعو العتقي.
ناألصبياني عمى قصر الصمة في  -2

َ
، وقصر المنفصل، واإلبدال في َضِفۡبُخ٣ۡ أ

 َٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنِي.وحده ، 
نأبو عون عمى الصمة في  -3

َ
 ، وتحقيق اليمز، وحده.َضِفبۡخ٣ُۡ أ

 لميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ا -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5

 ٬ُ٢٥ََن ۡٓ ُ َعتُِۡيۢ ة٥َِا َت  َٰوٱَّلله

 ، ومعو العتقي.َعتُِۡيۢ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِ ٥ُُؽواْ ٤ََََِٰٰشَػ ٱَّلله ۡٓ ن َح
َ
ٍۚ ٤َا ََكَن ل٥ُ٢ِۡۡۡشِكنَِي أ ؽِ ۡٙ ِف٣٫ِ ةِٱ١ُۡس ُٙ ٧

َ
َٰٓ أ ٫َِِٰػي٦َ لََعَ َٰ   

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 
َ
ۡج أ ٍَ َٝ َضتِ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
وَن أ َؿ٣ۡ٫ُُ٢َٰ َوَِّف ٱنلهارِ ُ٪٣ۡ َخَِِٰلُ   ٱْۡ

َؿ٣ۡ٫ُُ٢َٰ األزرق عمى إشباع المتصل، وعمى النقل في  -1 ْۡ َ
ۡج أ ٍَ ، ومعو ٱنلهارِ ، والتقميل َضتِ
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 العتقي.
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 .الجمال عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -3
ونَ  أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -4  ، وحده.ُ٪٣ۡ َخَِِٰلُ
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 َٰ٬َ٢ َٛاَم ٱلهه
َ
ِ َوٱِۡل٬َِۡم ٱٓأۡلِعؽِ َوأ ِ ٦ۡ٤َ َءا٦َ٤َ ةِٱَّلله ٥ُُؽ ٤ََََِٰٰشَػ ٱَّلله ۡٓ ٥َا َح ۖۡ إِجه َ ةَ َول٣َۡ َُيَۡق إَِّله ٱَّلله َٰ٬ َٞ  ةَ َوَءاََت ٱلؾه

، وعمى )تشق( في البدل، وتغميظ الالم في ٱٓأۡلِعؽِ  ،٦ۡ٤َ َءا٦٤ََ األزرق عمى النقل في  -1
 َة َٰ٬َ٢  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ٱلهه

 األصبياني عمى النقل، وترقيق الالم، وحده. -2
 قون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو البا -3

 ن يَُس٬ُ٧٬اْ ٦َ٤ِ ٱل٫ۡ٥َُۡخِػي٦َ
َ
َٝ أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ََسَٰٓ أ َٓ  ٲَذ

َََٓسَٰٓ األزرق عمى التقميل في  -1 شباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي.َذ  ، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ومعو أىل الفتح عدا  وفويق القصر في المتصل، األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، -3

 المروزي.
 ي عمى توسط المتصل، وحده.المروز  -4
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -6

  َِوٱِۡل٬َۡم ِ ٦ۡ٥َ َءا٦َ٤َ ةِٱَّلله َٞ ٥َِْاَرةَ ٱل٥َۡۡفِشِػ ٱۡۡلََؽاِم  ايََث ٱۡۡلَآّجِ َو َٜ ـِ ٢ُۡخ٣ۡ  َٓ َس
َ
بِي٠ِ  ٱٓأۡلِعؽِ  ۞أ ـَ َوَج٫َََٰػ ِِف 

 ِۚ  ٱَّلله

٦ۡ٥َ َءا٦٤ََ األزرق عمى إشباع المد الالزم، والنقل في  -1 ، و)تشق( في البدل، ومعو ٱٓأۡلِعؽِ  ،َٞ
 العتقي عمى قصر البدل.
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 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في الالزم، وحده. -2
ون الميم، ومعو القاضي وابن أبو عون عمى ترك النقل، وفويق القصر في الالزم، وسك -3

 سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المد الالزم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو الباقون. -5

 ِۡۗ ٨َِْػ ٱَّلله  ََّل يَۡفَخ٬ُۥَن 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٥ِِ٢َٰنَي ٬َۡم ٱ١ظه َٜ ُ ََّل َح٫ِۡػي ٱ١ۡ   ٳَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِي٦َ ء ِۚ ٱَّله ٨َِْػ ٱَّلله ٣ُ َدرََسًث  َِ ۡخ
َ
ِف٣ۡ٫ِ أ ُٙ ٧

َ
َٰل٣ۡ٫ِِ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ِ ةِأ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ  ا٬٨ُ٤َاْ َوَ٪اَسُؽواْ َوَج٫ََُٰػواْ ِِف 

٣ُ األزرق عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع الصمة في  -1 َِ ۡخ
َ
ِف٣ۡ٫ِ أ ُٙ ٧

َ
، ومعو العتقي عمى َوأ

 قصر البدل.
 .نأبو عو ، ومعو الصمةقصر  عمىاألصبياني  -6
 .المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 آنُِؾوَن َٙ َٝ ُ٪٣ُ ٱ١ۡ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٴَوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِٜي٣ٌ ه٣ۡ٫ُ ذِي٫َا ٧َِٓي٣ٞ ٤ُّ َٰٖج ل َٰٖن وََسجه ـَ ُُ٪٣ۡ َرب٣٫ُُّ ةِؽَۡۡحَثٖ ٩ُ٨ِۡ٤ّ َورِۡى    ٵيُبَّۡشِ

ُُ٪٣ۡ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.يُبَّۡشِ
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ه٣٫ُۡ  الغنة في و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2 َٰٖج ل  ، وحده.وََسجه
 لميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك الغنة، وسكون ا -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ه٣٫ُۡ  ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5 َٰٖج ل  ، وحده.وََسجه

  ۚةًَػا
َ
  َخَِِٰلِي٦َ ذِي٫َآ خ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 عمى توسط المنفصل، وحده. المروزي -3

  ي٣ٞ ِِ َْ ۡسٌؽ 
َ
ۥٓ أ ٨َِْػهُ  َ   ٶإِنه ٱَّلله

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ََّل َتخهِغُؼٓواْ َءا ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د يَؿ٦ٍَِٰۚ َيَٰٓ َؽ لََعَ ٱۡۡلِ ۡٙ َخَطت٬ُّاْ ٱ١ُۡس ـۡ ۡوِِلَآَء إِِن ٱ

َ
٧ََُٰس٣ۡ أ ـَ  ةَآَءُز٣ۡ ِإَوۡع

شباع الصمة في  ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1 شباع المتصل، وا  و)تشق( في البدل، وا 
 َۡوِِلَآء

َ
٧ََُٰس٣ۡ أ ـَ ۡوِِلَآَء إِِن  ، وتسييل اليمزة الثانية في ِإَوۡع

َ
شبا ، والنقلأ في  ع البدلوا 

 ِيَؿ٦َٰ  .ولكن عمى قصر البدل عتقي، ومعو الٱۡۡلِ
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، والنقل،  -2

 وتسييل اليمزة الثانية، وحده.
ۡوِِلَآءَ أبو عون عمى الصمة في  -3

َ
٧ََُٰس٣ۡ أ ـَ  ، وترك النقل، وحده.ِإَوۡع

 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتو  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ومعو ابن سعدان ، قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، القاضي عمى سكون الميم -6

 .وأبو الزعراء
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 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -7

 ٬٥ُِ٢ََٰن َٝ ُ٪٣ُ ٱ١ظه ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ه٣٫ُ ٨ِ٤ُّس٣ۡ َ٘أ  ٷَو٦٤َ َحَخ٬َل

 ، ومعو العتقي.ق عمى إشباع المتصلاألزر  -1
 المروزي. أىل اإلسكان عداومعو وسكون الميم، ، فويق القصر في المتصلاألصبياني عمى  -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ه٣٫ُ ٨ِ٤ُّس٣ۡ أبو عون عمى الصمة في  -5  فقط، وحده. َحَخ٬َل

  ٌََٰل ٱۡرََتَۡذُخ٬٥َُ٪ا َوحَِخََٰؽةٞ ٠ُۡٛ إِن ََكَن ء ـَ ٤ۡ
َ
ِلَۡيحُُس٣ۡ َوأ َْ ۡزَنَُٰسُس٣ۡ َو

َ
٧َُُٰس٣ۡ َوأ ـَ ۡب٨َآؤُُز٣ۡ ِإَوۡع

َ
اةَآؤُُز٣ۡ َوخ

بِي٩ِ٢ِۦ َذََتَ  ـَ ٬َِلِۦ وَِس٫َادٖ ِِف  ـُ ِ َوَر َضبه إَِِلُۡس٣ ٦َِ٤ّ ٱَّلله
َ
َفاَدَ٪ا َو٤ََََِٰٰس٦ُ حَۡؽَى٬َۡج٫َآ أ َٞ َٰ ََتَۡل٬َۡن   بهُه٬اْ َضَّته

ۡمؽِهۗۦِۡ 
َ
ُ ةِأ َِتَ ٱَّلله

ۡ
 يَأ

شباع المتصل٠ُۡٛ إِن األزرق عمى النقل في  -1 وترقيق الراء في   ،، و)تشق( في البدل، وا 
 ِۡلَۡيحُُس٣ َْ شباع المنفصل، واإلبدال في  ،َو َِتَ  وا 

ۡ
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي ،يَأ

الراء، وقصر المنفصل،  األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم -2
 واإلبدال، وحده.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 ه.، وحدإَِِلُۡس٣ ٦ِ٤َّ  أبو عون عمى الصمة في  -6
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

  ٬َۡم ٱ١َۡػَِٰفٜنَِي َٜ ُ ََّل َح٫ِۡػي ٱ١ۡ   ٸَوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 َ٨ُس٣ۡ ك َْ  ٦ِ ٖۡ حُُس٣ۡ ٣َۡ٢َ٘ ُت ُۡثَ َٞ َشَتۡخُس٣ۡ  ْۡ َ
رَِۡيةٖ َوي٬ََۡم ُض٨َنۡيٍ إِۡذ أ َٞ  ٦َ ٌِ ُ ِِف َم٬َا ُك٣ُ ٱَّلله ۡػ ٧ََۡصَ َٜ ا يۡ ١َ ـٔٗ

ۡػةِؽِي٦َ  ُۡخ٣ ٤ُّ ۡرُض ة٥َِا رَُضَتۡج ُث٣ه َوِله
َ
٢َۡيُس٣ُ ٱأۡل َْ  ٹَوَىاَٛۡج 

رَِۡيةٖ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 َٞ
 والنقل في ،  َشَتۡخُس٣ۡ ْۡ َ

، وتوسط ثم إشباع ُض٨َنۡيٍ إِۡذ أ
افي  ۡرُض   ، والنقل فيَكۡيـٔٗ

َ
 وحده. ،ٱأۡل

 ن الميموز، وحده.العتقي عمى ترك المد في المي -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -3
 .ل، وسكون الميم، ومعو القاضيالمروزي عمى ترك النق -4
ۡػةِؽِي٦َ أبو عون عمى الصمة في  -5 ُۡخ٣ ٤ُّ  ، وحده.َوِله
ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ، ومعو أبو الزعراء.ت َاق َض َوَ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

  ِ َب ٱَّله ؼه َْ ٧َؾَل ُس٬٨ُٗدا ١ه٣ۡ حََؽۡوَ٪ا َو
َ
٬َِلِۦ َولََعَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي َوأ ـُ َٰ َر ِٟيجََخ٩ُۥ لََعَ ـَ  ُ ٧َؾَل ٱَّلله

َ
ْۚ ُث٣ه أ ُؽوا َٙ  ي٦َ َز

 ، ومعو العتقي.ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنِيَ األزرق عمى اإلبدال في  -1
 ، وحده.ُس٬٨ُٗدا ١ه٣ۡ األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
 ، وحده.ُس٬٨ُٗدا ١ه٣ۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4

 ِؽِي٦َ َٰٙ َٝ َسَؾآُء ٱ١َۡؽ ِ َٰل   ٺَوَذ

ِؽِي٦َ األزرق عمى إشباع المتصل، وعمى التقميل في  -1 َٰٙ  ، ومعو العتقي.ٱ١َۡؽ
 الباقون عدا المروزي. ومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡۗ َٰ ٦٤َ يََلآُء َٝ لََعَ ِ َٰل ِػ َذ ۡٓ ُ ٦ِۢ٤ َب  ُث٣ه َحُخ٬ُب ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُ ٬رٞ رهِضي٣ٞ َوٱَّلله ُٙ   ٻ َد

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ََٰػ ََعِم٣ۡ٫ِ َه ۡٓ َؽُب٬اْ ٱل٥َۡۡفِشَػ ٱۡۡلََؽاَم َب ٜۡ ٥َا ٱل٥ُۡۡۡشُِك٬َن ََنَٞؿ َََ٘ل َح ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ إِجه ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د  َؼاۚ َيَٰٓ

 شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُ ٨ِيُس٣ُ ٱَّلله ٖۡ ُخ٣ۡ َخۡي٢َٗث ََ٘ف٬َۡف ُح ۡٙ  ٦٤ِ َ٘ۡي٩ِ٢ِۦٓ إِن َكآَءۚ  ِإَوۡن ِع

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون  -2

 والقاضي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 عراء.، ومعو أبو الز َكآَءۚ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 .و ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومع -6
ُخ٣ۡ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -7 ۡٙ  ، والصمة، وحده.ِإَوۡن ِع

 ِٟي٣ٞ ٢ِي٣ٌ َض َْ  َ   ټإِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 َوََّل ِ ِي٦َ ََّل يُۡؤ٬٨ُ٤َِن ةِٱَّلله َٰخ٬ُ٢ِاْ ٱَّله ٬َُلُۥ َوََّل يَِػي٬٨َُن دِي٦َ َق ـُ ُ َوَر ةِٱِۡل٬َِۡم ٱٓأۡلِعؽِ َوََّل ُُيَّؽُِم٬َن ٤َا َضؽهَم ٱَّلله
ُِؽوَن  ٦ يَٖػ وَُ٪٣ۡ َصَٰٖ َْ ۡؾَيَث  ِ

ۡۡ ٬اْ ٱ ٍُ ۡٓ َٰ ُح َِٟتََٰب َضَّته وح٬ُاْ ٱ١ۡ
ُ
ِي٦َ أ ِ ٦َ٤ِ ٱَّله ّٚ   ٽٱۡۡلَ

لراء، ومعو العتقي عمى قصر األزرق عمى اإلبدال، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق ا -1
 البدل.

 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َُوَٛا١َِج ٱنلهَصََٰؽى ٱل٥َِۡفيص ِ َؾۡيٌؽ ٱۡب٦ُ ٱَّلله ُْ ِۖۡ  َوَٛا١َِج ٱِۡل٬٫َُُد   ٱۡب٦ُ ٱَّلله

َؾۡيٌؽ بدون تنوين في قرأ اإلمام نافع  البيان: ُْ
 ،ولألزرق والعتقي في الراء وجيان. 

 .العتقي، ومعو ترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 .الكلومعو ، األزرق عمى تفخيم الراء -2

 ۡۖ٣ۡ٫ِِ٪َٰ ـَ ۡ٘ َ
َٝ ٬َۡٛل٣٫ُُ ةِأ ِ َٰل  َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الج -2

 ُۚؽواْ ٦٤ِ َرۡت٠ُ َٙ ِي٦َ َز  يَُض٫َِٰـ٬َُٔن ٬ََۡٛل ٱَّله

 ، ووضم ما قبميا.يَُض٫َِٰـ٬ُٔنَ في  قرأ اإلمام نافع بحذف اليمزة البيان:
 .األزرق، ومعو الكل -3

 ۡۖ ُ ََٰخ٣ُ٫َُ٢ ٱَّلله  َق

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٬َن ُٟ َٰ يُۡؤَ٘ ّنه
َ
  پخ

 رق عمى التقميل، واإلبدال، ومعو العتقي.األز  -1
 .أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل -2
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4

َوٱ ِ ۡرَباٗبا ٦ِ٤ّ ُدوِن ٱَّلله
َ
ۡضَتارَُ٪٣ۡ َورُۡ٪َب٣ۡ٫ُ٨ََٰ أ

َ
َُؼٓواْ أ مُِؽٓواْ إَِّله ِِلَ ٱَته

ُ
٫َٰٗا َنَِٰضٗػاۖۡ ل٥َِۡفيَص ٱۡب٦َ َمۡؽَي٣َ َو٤َآ أ ُتُػٓواْ إَِل ۡٓ

 

شباع الصمة، وترقيق الراء، ، األزرق عمى إشباع المنفصل -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون. -2
 ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ۚ٩ََٰ إَِّله ُ٪٬َ ٓ إَِل  َّله

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۡتَد٨َٰ ا يُۡۡشُِك٬َن ـُ   ٿ٩ُۥ َخ٥ه

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َٰ ؽِهَ ٱ١َۡؽ َٞ ن يُخ٣ِه ٬ُ٧َرهُۥ َول٬َۡ 
َ
ٓ أ ُ إَِّله ََب ٱَّلله

ۡ
َٰ٪٣ۡ٫ِِ َويَد ـَ ۡ٘ َ

ِ ةِأ ِٙـ٬ُٔاْ ٬ُ٧َر ٱَّلله ٍۡ ن ُح
َ
  ڀُِٙؽوَن يُؽِيُػوَن أ

 ومعو العتقي، وترقيق الراء، عمى إشباع المنفصلو  اإلبدال،و  )تشق( في البدل، عمى األزرق -1
 .عمى قصر البدل

 .عمى اإلبدال، وعمى قصر المنفصل، وحده األصبياني -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[52] 

 

 عمى توسط المنفصل، وحده.و  عمى تحقيق اليمز، المروزي -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِ ٬ََلُۥ ة ـُ ٠َ َر ـَ ۡر
َ
ِٓي أ ؽِهَ ٱل٥ُۡۡۡشُِك٬َن ُ٪٬َ ٱَّله َٞ ٫َِؽهُۥ لََعَ ٱدّلِي٦ِ ُُك٩ِِّۦ َول٬َۡ  ِۡ ِ ِِلُ ّٚ   ځٱل٫َُۡػىَٰ َودِي٦ِ ٱۡۡلَ

 ومعو العتقي.والتقميل، وترقيق الراء، ، األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 عن المروزي.عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف  األصبياني -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َََٰٰل ٱنلهاِس ةِٱ١َۡب ـَ ٤ۡ
َ
ُز٬ُ٢َن أ

ۡ
ۡضَتارِ َوٱلؽُّۡ٪َتاِن َِلَأ

َ
رِۡٗيا ٦َِ٤ّ ٱأۡل َٞ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َٓاْ إِنه  ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د ٦ ۞َيَٰٓ َْ وَن  ٠ِ َوَيُهػُّ ٍِ

 ِۡۗ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ
 

والتقميل في ق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والنقل، األزر  -1
َ ب ار ح 

 
األ  .عمى قصر البدل ومعو العتقيواإلبدال، ، و 

 عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، واإلبدال، وحده. األصبياني -2
 .أىل الفتحومعو  والفتح، المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، -3
 و عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.أب -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِِلٖم
َ
َؼاٍب أ َٓ ِ ُۡ٪٣ ة ِ َ٘بَّۡشِ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ٬َج٫َا ِِف  ُٜ َث َوََّل ي٨ُِٙ َ٪َب َوٱ١ِۡٙيه وَن ٱَّله ِي٦َ يَۡسِنُ  ڂَوٱَّله

 .واألصبياني ومعو العتقياألزرق عمى النقل،  -1
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى ترك النقل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ۡۖ٬٫ُرُُ٪٣ۡ ُُ ٬َىَٰ ة٫َِا ِسَتاُ٪٣ۡ٫ُ وَُس٬ُ٨ب٣ۡ٫ُُ َو ٟۡ ٢َۡي٫َا ِِف ٧َارِ َس٨٫َه٣َ َذخُ َْ  ي٬ََۡم ُُيََۡمَٰ 

 .األزرق عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل -1
٬َىَٰ  ،ُُيََۡمَٰ األزرق عمى الفتح في  -2 ٟۡ  ، وحده.٧َارِ ، والتقميل في َذُخ
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 وَن ٨ُخ٣ۡ حَۡسِنُ ُٞ ِفُس٣ۡ َُ٘ؼو٬ُٛاْ ٤َا  ُٙ ٧
َ
ُت٣ۡ أِل َنۡ َٞ  ڃَهََٰؼا ٤َا 

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ونَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ٨ُخ٣ۡ حَۡسِنُ ُٞ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۡۡرَض ٨ِ٤
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ َٚ ٱلفه ِ ي٬ََۡم َع٢َ َۡشَ َك٫ۡٗؽا ِِف َِٞتَِٰب ٱَّلله َْ ِ ٱۡث٨َا  ٨َِْػ ٱَّلله ٬٫ُرِ  ةَ ٱللُّ ِْػه ٌث إِنه  َٓ ۡرَب

َ
٫َآ أ

 ُضُؽمۚٞ 

 .ع المنفصل، والنقل، ومعو العتقياألزرق عمى إشبا -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ّۚي٣ُِ َٜ َٝ ٱدّلِي٦ُ ٱ١ۡ ِ َٰل  َذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َۚفُس٣ۡ ُٙ ٧
َ
٬٥ُِ٢اْ ذِي٦٫ِه أ ِۡ  َََ٘ل َت

 .زرق، ومعو الكلاأل -1
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 ۚ٘هٗث ٓا َٞ ٥َا يَُؼَٰخ٧٬ُ٢َُِس٣ۡ  َٞ ٘هٗث  ٓا َٞ َٰخ٬ُ٢ِاْ ٱل٥ُۡۡۡشِكنَِي   َوَق

 .األزرق عمى إشباع المد الالزم، ومعو العتقي -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
 ي عمى توسط المد الالزم، وحده.المروز  -4

 ٱل٥ُۡخهٜنَِي َّ ٤َ َ نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ْۡ   ڄَوٱ

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِِۖؽ ۡٙ ُء زَِياَدةٞ ِِف ٱ١ُۡس ٥َا ٱ١جهَِسٓ   إِجه

َي األزرق والعتقي باإلبدال مع التشديد في البيان:  ، والباقون باليمز.النَّس 
َياألزرق عمى قراءة  -1  .ومعو العتقي ،النَّس 
 عدا المروزي. الباقون، ومعو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المد المتصل -3

 ُّيَُي٠ ْ ُؽوا َٙ ِي٦َ َز ُ ذَ  ة٩ِِ ٱَّله ةَ ٤َا َضؽهَم ٱَّلله ِْػه ـ٬ُٔاْ  ٌِ ٬َُا َم ُُي٩َُ٧٬ُّ٢ِۥ ََع٤ٗا َويَُطّؽُِم٩َُ٧٬ۥ ََع٤ٗا ِّلِ ُيِط٬ُّ٢اْ ٤َا َضؽه
 ۚ ُ  َّلله

ليَ في قرأ اإلمام نافع البيان:  بفتح الياء وكسر الضاد. ي ض 
 .إسحاقعدا األصبياني وابن  عمى قصر البدل ومعو الكل )تشق( في البدل،األزرق عمى  -1
ْ األصبياني عمى الغنة في  -2 ـ٬ُٔا ٌِ ٬َُا  ومعو ابن إسحاق. ،ََع٤ٗا ِّلِ

 َۡۗؿ٣ۡ٫ِِ٢َٰ ْۡ َ
٬ُٓء أ ـُ  ُزّي٦َِ ل٣ۡ٫َُ 

َؿ٣ۡ٫ِِ٢َٰۗۡ  في قرأ اإلمام نافع البيان: ْۡ َ
٬ُٓء أ ـُ

 .بإبدال اليمزة الثانية واو 
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بدال اليمزة الثانية واو في  -1 ْۡ األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
َ
٬ُٓء أ  ، ومعو العتقي.َؿ٣ۡ٫ِِ٢َٰۗۡ ـُ

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِؽِي٦َ َٰٙ ٬َۡم ٱ١َۡؽ َٜ ُ ََّل َح٫ِۡػي ٱ١ۡ   څَوٱَّلله

ِؽِي٦َ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰٙ  و العتقي.، ومعٱ١َۡؽ
 األصبياني، ومعو الباقون. -2

 ٍۚۡرِض
َ
ِ ٱذها٢َُۡٛخ٣ۡ إََِل ٱأۡل بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٤َا ١َُس٣ۡ إَِذا رِي٠َ ١َُس٣ُ ٱ٧ُِٙؽواْ ِِف  ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د  َيَٰٓ

ْ  األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء في  -1 شباع ٱ٧ُِٙؽوا ، وا 
ۡرِضٍۚ  ، والنقل في ا٢َُۡٛخ٣ۡ إََِل ٱذه  الصمة في

َ
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ٱأۡل

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 مى توسط المنفصل، وحده.المروزي ع -5

 ٍِۚ ۡجَيا ٦َ٤ِ ٱٓأۡلِعَؽة ةِ ٱدلُّ رَِىيُخ٣ ةِٱۡۡلََي٬َٰ
َ
 أ

ۡجَيا   األزرق عمى التقميل في -1 ٍِۚ  ، والنقل وترقيق الراء في ٱدلُّ في البدل،  ، واإلشباع ٱٓأۡلِعَؽة
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
ٍِۚ  والنقل وترقيق الراء في األزرق عمى الفتح،  -3  وحده. في البدل، واإلشباع،  ٱٓأۡلِعَؽة
ٍِۚ  األصبياني عمى الفتح، والنقل وتفخيم الراء في  -4  وحده. ، ٱٓأۡلِعَؽة
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وترك النقل، وحده. -5
 رح.الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن ف -6
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 ۡجَيا ِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ إَِّله ٢َِٛي٠ٌ ةِ ٱدلُّ ُّ ٱۡۡلََي٬َٰ   چَذ٥َا ٤ََتَٰ

ۡجَيا   األزرق عمى التقميل في -1 ٍِۚ  ، والنقل وترقيق الراء في ٱدلُّ ، و)تشق( في البدل،  ٱٓأۡلِعَؽة
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
ٍِۚ  والنقل وترقيق الراء في زرق عمى الفتح، األ -3  وحده. ، و)تشق( في البدل، ٱٓأۡلِعَؽة
ٍِۚ  األصبياني عمى الفتح، والنقل وتفخيم الراء في  -4  وحده. ، ٱٓأۡلِعَؽة
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -5

 ِِٗل٥
َ
َؼاةًا أ َْ ةُۡس٣ۡ  ّؼِ َٓ ۗۡ إَِّله ح٨َُِٙؽواْ ُح ا وهُ َكۡيـٔٗ ُك٣ۡ َوََّل حَُۡضُّ  ا َويَۡفتَۡتِػۡل ٤ً٬َۡٛا َدۡۡيَ

 .توسط ثم إشباع المين الميموز، وحدهو  ،النقل ترقيق الراء، وعمى األزرق عمى -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 .بيانيعدا األص المروزي عمى ترك النقل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وعمى النقل، وحده. ،إَِّله   فيعمى الغنة  األصبياني -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -6

 ءٖ َِٛػيٌؽ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ُ لََعَ  ڇَوٱَّلله

 .توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده األزرق عمى -1
 ميموز، ومعو الباقون.العتقي عمى ترك المد في المين ال -2

  ارِ إِۡذ َٖ ُؽواْ ذَاِّنَ ٱذۡجنَۡيِ إِۡذ ُ٪٥َا ِِف ٱ١ۡ َٙ ِي٦َ َز ۡعؽََس٩ُ ٱَّله
َ
ُ إِۡذ أ هُ ٱَّلله ۡػ ٧ََۡصَ َٜ وهُ َذ ٬ُل ١َِصَِٰطت٩ِِۦ ََّل إَِّله ح٨َُۡصُ ُٜ َح

 ۡۖ ٨َا َٓ ٤َ َ  َُتَۡؾۡن إِنه ٱَّلله

ارِ والتقميل في النقل،  األزرق عمى -1 َٖ  .عتقيال وومع ،ٱ١ۡ
 .رك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن فرحالمروزي عمى ت -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[57] 

 

 وحده. والفتح، ، والنقل،إَِّله  األصبياني عمى الغنة في  -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -5

 ٖيهَػهُۥ ِِب٬٨ُُد
َ
٢َۡي٩ِ َوخ َْ ِٟيجََخ٩ُۥ  ـَ  ُ ٧َؾَل ٱَّلله

َ
َِلَٰ   َ٘أ ۡٙ ُؽواْ ٱلفُّ َٙ ِي٦َ َز ٠َ َُك٥ََِث ٱَّله َٓ  ١ه٣ۡ حََؽۡوَ٪ا وََس

 .التقميل، ومعو العتقي وأبو عون والقاضي وأبو الزعراء األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو المروزي والجمال وابن فرح. -2
 ، ومعو ابن إسحاق.ِِب٬٨ُُٖد ١ه٣ۡ األصبياني عمى الغنة في  -3
٢َۡي٩ِ صمة في ابن سعدان عمى ال -4 َْ

.والتقميل، وحده ، 

 ۡۗ ٢َۡيا ُٓ ِ ِِهَ ٱ١ۡ  َوََّك٥َُِث ٱَّلله

 .التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِٟي٣ٌ ؾِيٌؾ َض َْ  ُ   ڈَوٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۡ١َُِٰس٣ ـَ ٤ۡ
َ
اَّٗل َوَج٫َُِٰػواْ ةِأ َٜ ِ اٗذا َوذ َٙ ِۚ  ٱ٧ُِٙؽواْ ِع بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ِفُس٣ۡ ِِف  ُٙ ٧

َ
 َوأ

 .ترقيق الراء، ومعو العتقي األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ ١َُِٰس٣ۡ َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡ إِن    ډَذ

شباع األزرق عمى -1  .الصمة، ومعو العتقي ترقيق الراء، وا 
 ، وقصر الصمة، وحده.َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
٬٥َُ٢نَ أبو عون عمى الصمة في  -4 ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ  ، وحده.١هُس٣ۡ إِن 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
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 ، وحده.َعۡۡيٞ ١هُس٣ۡ عمى الصمة، والغنة في ابن إسحاق  -6

 ُۚث ٜه ٢َۡي٣ُ٫ِ ٱللُّ َْ َػۡت  ُٓ ٬َك َوَلَِٰس٦ۢ َب ُٓ َت ته ٗؽا َٛاِنٗػا َله َٙ ـَ َؽٗىا َٛؽِيٗتا َو َْ  ل٬َۡ ََكَن 

 .، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاقاألزرق -1
٬ُٓكَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َت ته  سحاق.، ومعو ابن إَٛاِنٗػا َله

 َِٰؼ ٣ۡ٫ُ ١ََؽ ٣َُ٢ إِجه ۡٓ ُ َح َف٣ۡ٫ُ َوٱَّلله ُٙ ٧
َ
٬َن أ ُٟ ُس٣ۡ ُح٢٫ِۡ َٓ ٨َا َۡلَؽَۡس٨َا ٤َ ۡٓ ٍَ َخ ـۡ ِ ل٬َِ ٱ ٬َن ةِٱَّلله ُٙ َيۡط٢ِ ـَ  ڊة٬َُن َو

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
َِٰؼة٬ُنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ٣ۡ٫ُ ١ََؽ  ، وحده.إِجه
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم -3

  َِٰؼبنَِي ٣ََ٢ ٱ١َۡؽ ۡٓ ِي٦َ َنَػ٬ُٛاْ َوَت َٝ ٱَّله َ َ ل َٰ يَتََتنيه ذ٧َِج ل٣ۡ٫َُ َضَّته
َ
َٝ ل٣َِ أ ٨ َْ  ُ ا ٱَّلله َٙ   ڋَخ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِي٦َ يُۡؤ٬٨ُ٤ِن َٝ ٱَّله ِؼ٧ُ ِف٣ۡ٫ِۗۡ  ََّل يَۡفَخـٔۡ ُٙ ٧
َ
َٰل٣ۡ٫ِِ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ن يَُخ٫َُِٰػواْ ةِأ

َ
ِ َوٱِۡل٬َِۡم ٱٓأۡلِعؽِ أ  ةِٱَّلله

َٝ اإلبدال في  األزرق عمى -1 ِؼ٧ُ ، والنقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي يُۡؤ٬٨ُ٤ِنَ  ، يَۡفَخـٔۡ
 .واألصبياني عمى قصر البدل

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٢ِي٣ُۢ ةِٱل٥ُۡخهٜنَِي َْ  ُ   ڌَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -2

 َِوٱِۡل٬َِۡم ٱٓأۡلِعؽِ َوٱۡرحَاةَۡج ٬ُ٢ُُٛب٣ۡ٫ُ َذ٣ۡ٫ُ ِِف َرۡيت ِ ِي٦َ ََّل يُۡؤ٬٨ُِ٤َن ةِٱَّلله َٝ ٱَّله ِؼ٧ُ ٥َا يَۡفَخـٔۡ   ڍ٣ۡ٫ِ َحََتَدهُدوَن إِجه

َٝ اإلبدال في  عمى األزرق -1 ِؼ٧ُ ، والنقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي يُۡؤ٬٨ُ٤ِنَ  ،يَۡفَخـٔۡ
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 .واألصبياني عمى قصر البدل
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ُدونَ أبو عون عمى الصمة في  -3  ، وحده.َرۡيت٣ۡ٫ِِ َحََتَده
 لصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ا -4

 ُػ ُٓ ٣ۡ٫ُ َورِي٠َ ٱۡر ٍَ اَث٣ۡ٫ُ َذَرته َٓ ُ ٱۢنتِ ؽِهَ ٱَّلله َٞ ٗة َوَلَِٰس٦  ػه ُْ واْ ََلُۥ  ػُّ َْ َ
َراُدواْ ٱۡۡلُُؽوَج أَل

َ
ِِػي٦َ ۞َول٬َۡ أ َّ ٱ١َۡؼَٰٓ واْ ٤َ

 ڎ

 .النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 لجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ا -3

  َ٧٬َُس٣ُ ٱ١ِۡٙۡخ٨َث ُٖ ٬اْ ِعَؾ٢ََُٰس٣ۡ َحۡت ُٓ ۡوَى
َ
ا َزاُدوُك٣ۡ إَِّله َعَتاَّٗل َوأَل ٬َن  ل٬َۡ َعؽَُس٬اْ ذِيُس٣ ٤ه ُٓ َٰ ؿه ـَ َوذِيُس٣ۡ 

 ل٣ۡ٫َُۗۡ 

 إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .األصبياني عمى قصر الصمة، وحده -2
 .القاضي ى سكون الميم، ومعوالمروزي عم -3
ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ، ومعو أبو الزعراء.مَ وكَ ادَ زَ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ا َزاُدوُك٣ۡ إَِّله أبو عون عمى الصمة في  -6  ، وحده.ذِيُس٣ ٤ه

 ٥ِِ٢َٰنَي ٢ِي٣ُۢ ةِٱ١ظه َْ  ُ   ڏَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -3
 َٖ ِػ ٱۡبَخ َٜ َٰؽُِ٪٬َن ١َ ِ وَُ٪٣ۡ َك ۡمُؽ ٱَّلله

َ
٫ََؽ أ َُ ُّٚ َو َٰ َسآَء ٱۡۡلَ ُم٬َر َضَّته

ُ
َٝ ٱأۡل َ   ڐ٬ُاْ ٱ١ِۡٙۡخ٨ََث ٦٤ِ َرۡت٠ُ َو٢َٛهُت٬اْ ل

شباع المتصل، ،عمى النقل األزرق -1  .عتقيومعو ال وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 متصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط ال -3
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 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، وحده. -5
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ٍۚ ٓ خِِّنِ ۡٙ ٬ُل ٱئَۡؼن َّلِ َوََّل َت ُٜ ٦ َح  َو٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٤ه

٬ُل ٱئَۡؼنعمى اإلبدال واو في  األزرق -1 ُٜ  .عتقيومعو ال ،َح
 ، واإلبدال، وحده.ٱئَۡؼن َّلِ األصبياني عمى الغنة في  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح -4
 ، وحده.ٱئَۡؼن َّلِ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5

 ْۡۗ ٬ا ٍُ َٜ ـَ ََّل ِِف ٱ١ِۡٙۡخ٨َثِ 
َ
 خ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِؽِي٦َ َٰٙ ُۢة ةِٱ١َۡؽ ٍَ   ڑِإَونه َس٨٫َه٣َ ل٥َُِطي

ِؽِي٦َ ةاألزرق عمى التقميل في  -1 َٰٙ  ، ومعو العتقي.ٱ١َۡؽ
 األصبياني، ومعو الباقون. -2

 َۡۖضَف٨َثٞ تَُفۡؤُ٪٣ۡ َٝ  إِن حُِهۡت

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
 ألصبياني عمى اإلبدال، وحده.ا -2

 ۡمَؽ٧َا ٦ِ٤ َرۡت٠ُ َوَيخ١٬ََه٬اْ وهُ٪٣ۡ َ٘ؽُِض٬َن
َ
َعۡؼ٧َآ أ

َ
٬ل٬ُاْ َٛۡػ أ ُٜ َٝ ُمِهيَتثٞ َح   ڒِإَون حُِهۡت

شباع المنفصل، ومعو العتقي -1  .األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المنفصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، وتوسط -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۚ٨ََٰا ُ نَلَا ُ٪٬َ َم١٬َۡى َخَب ٱَّلله َٞ  ٠ُٛ ١ه٦ يُِهيب٨ََآ إَِّله ٤َا 

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي -1
 هاألزرق عمى الفتح، وحد -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتخ، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ِ
ِ ٢ََۡ٘يَخ٬ََّكه  ړَولََعَ ٱَّلله

 .واألصبياني ومعو العتقي األزرق عمى اإلبدال، -1

 يمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق ال -2

   ِۖ ٓ إِۡضَػى ٱۡۡلُۡفجََينۡيِ    ٠ُۡٛ َ٪٠ۡ حََؽبهُه٬َن ة٨َِآ إَِّله

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َن يُِهيت
َ
بهُم ةُِس٣ۡ أ ۖۡ َوََن٦ُۡ َجََتَ يِۡػي٨َا

َ
ۡو ةِد

َ
٨ِِْػهِۦٓ أ َؼاٖب ٦ِۡ٤ّ  َٓ ِ ُ ة  ُس٣ُ ٱَّلله

شباع المنفصل، ومعو العتقي -1  .األزرق عمى إشباع الصمة، وا 
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة والمنفصل، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو الباقون.المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل،  -4
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 ّبُِه٬َن ََتَ َُٓس٣ ٤ُّ بهُه٬ٓاْ إ٧ِها ٤َ  ڔَذََتَ

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُٛ َِٰفٜنَِي ٨ُخ٣ۡ ٤ٗ٬َۡٛا َف ُٞ ته٠َ ٨٤ُِس٣ۡ إ٧ِهُس٣ۡ  َٜ ۡؽٗ٪ا ١ه٦ ُحَخ َٞ ۡو 
َ
٬ًَۡع أ ٌَ ٬اْ  ُٜ ِٙ٧

َ
  ڕ٠ۡ أ

شباع الصمة، ومعو العتقي -1  .األزرق عمى النقل، وا 
ۡؽٗ٪ا ١ه٦األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 َٞ

.وقصر الصمة، وحده ، 
 اإلسكان. المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ، وحده.٨٤ُِس٣ۡ إ٧ِهُس٣ۡ أبو عون عمى الصمة في  -5
ۡؽٗ٪ا ١ه٦ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -6 َٞ

.وحده ، 

 ِ٬َِل ـُ ِ َوبَِؽ ُؽواْ ةِٱَّلله َٙ جه٣ۡ٫ُ َز
َ
ٓ خ َؼَُٰخ٣ۡ٫ُ إَِّله َٙ َت٠َ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ َج ٜۡ ن ُت

َ
٣ۡ٫ُ أ َٓ ةَ إَِّله َوُ٪٣ۡ َو٤َا ٨َ٤َ َٰ٬َ٢ ح٬َُن ٱلهه

ۡ
 ۦ َوََّل يَد

َٰؽُِ٪٬َن  ٬َن إَِّله َوُ٪٣ۡ َك ُٜ َفاََلَٰ َوََّل ي٨ُِٙ   ږُٞ

ن  األزرق عمى إشباع الصمة -1
َ
٣ۡ٫ُ أ َٓ ٨َ٤َ،  ٓ َؼَُٰخ٣ۡ٫ُ إَِّله َٙ شباع المنفصل، واإلبدال، وتغميظ  ،َج وا 

َفاََلَٰ الالم، والتقميل  ُٞ
، ومعو العتقي. 

 تح، وحده.األزرق عمى الف -2
 وحده.وترقيق الالم، األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، واإلبدال،  -3
ن  أبو عون عمى الصمة في  -4

َ
٣ۡ٫ُ أ َٓ ٨َ٤َ،  ٓ َؼَُٰخ٣ۡ٫ُ إَِّله َٙ َٰؽُِ٪٬نَ  ،َج  ، والتقميل، وحده.وَُ٪٣ۡ َك

 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 الميم، وتوسط المنفصل، والفتح، وحده.المروزي عمى سكون  -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -7
 القاضي عمى قصر المنفصل، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8
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 ۚۡوَلَُٰػُ٪٣ۡ
َ
َٰل٣ۡ٫ُُ َوََّلٓ أ ـَ ٤ۡ

َ
َٝ أ ِشۡت ۡٓ  َََ٘ل ُت

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 صل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنف -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُِؽوَن َٰٙ ُف٣ۡ٫ُ َوُ٪٣ۡ َك ُٙ ٧
َ
َٚ أ ۡجَيا َوحَؾَۡ٪ ةِ ٱدلُّ َب٣٫ُ ة٫َِا ِِف ٱۡۡلََي٬َٰ ّؼِ َٓ ُ ِِلُ ٥َا يُؽِيُػ ٱَّلله   ڗإِجه

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، ،ميلعمى التق األزرق -1
 القاضي عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
ُِؽونَ  أبو عون عمى الصمة في  -3 َٰٙ  ، والتقميل، وحده.َوُ٪٣ۡ َك
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -4
 .المروزياألصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو  -5
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -6

 َؽ٬َُٛن ۡٙ ٨ِٟه٣ۡ٫ُ ٬َۡٛمٞ َح َٰ ِ إِجه٣ۡ٫ُ ل٨٥َُِس٣ۡ َو٤َا ُ٪٣ ٨ِ٤ُّس٣ۡ َوَل ٬َن ةِٱَّلله ُٙ   ژَوَيۡط٢ِ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 ، وحده.َو٤َا ُ٪٣ ٨ِ٤ُّس٣ۡ أبو عون عمى الصمة في  -2
 ة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصم -3

 َعَٗل ١ه١٬َه٬ۡاْ إَِِل٩ِۡ وَُ٪٣ۡ ََي٥َُۡط٬َن ۡو ٤ُػه
َ
ۡو ٤ََغََٰرٍَٰت أ

َ
  ڙل٬َۡ ََيُِػوَن َم٢َۡشـًٔا أ

 .، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
ْ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 َعَٗل ١ه١٬َه٬ۡا  .، وحده٤ُػه
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى الصمة، ومعو ابن فرح. -4
ْ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5 َعَٗل ١ه١٬َه٬ۡا  .، وحده٤ُػه
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 َ٬ۡاْ ٫َ٨ۡ٤ِآ إَِذا ُ٪٣ۡ يَۡفغ ٍَ ۡٓ ٬اْ ٫َ٨ۡ٤ِا رَُى٬اْ ِإَون ١ه٣ۡ ُح ٍُ ۡخ
ُ
َِٰج َ٘إِۡن أ َػَق ٦ ي٥ِ٢َُۡؾَك ِِف ٱلهه ٬َن َو٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٤ه  ښٍُ

ش -1  باع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، وا 
 .، وقصر المنفصل، وحدهِإَون ١ه٣ۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى الصمة، ومعو ابن فرح. -5
 .، وحدهِإَون ١ه٣ۡ   ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في -1

  ِ٦٤ِ َ٘ۡي٩ِ٢ ُ يُۡؤحِح٨َا ٱَّلله ـَ  ُ ٬َُلُۥ َوَٛال٬ُاْ َضۡفب٨َُا ٱَّلله ـُ ُ َوَر ٣ُ٫َُٰ ٱَّلله جه٣ۡ٫ُ رَُى٬اْ ٤َآ َءاحَى
َ
آ إََِل َول٬َۡ خ ۥٓ إِجه ٬َُلُ ـُ ۦ َوَر

ُِٕت٬َن  َٰ ِ َر  ڛٱَّلله

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل األزرق -1  ومعو العتقي لتقميل، واإلبدال،وا ،عمى النقل، وا 
 .عمى قصر البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، واإلبدال، وحده. -3
 ، وتوسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -4
 المرزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -5
 لتقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل ا -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

  ِثِ ٬ُ٢ُُٛب٣ۡ٫ُ َوَِّف ٱلّؽَِٛاب َٙ ٢َۡي٫َا َوٱل٥َُۡؤ١ه َْ ِٟنِي َوٱ١َۡع٢٥َِٰنَِي  َؽآءِ َوٱل٥ََََٰٰۡ َٜ ُٙ َُٰج ل٢ِۡ َػَق ٥َا ٱلهه َوٱ١َۡغَٰؽ٤ِِنَي َوَِّف  ۞إِجه
بِي٠ِِۖ  ِ َوٱة٦ِۡ ٱلفه بِي٠ِ ٱَّلله ـَ
 

ثِ واإلبدال في  ،اع المتصلعمى إشب األزرق -1 َٙ  .ومعو العتقي ،َوٱل٥َُۡؤ١ه
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
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 ، وحده. المروزي عمى توسط المتصل -5

 ِۡۗ  َ٘ؽِيَيٗث ٦َِ٤ّ ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ِٟي٣ٞ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ  ڜَوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ۚذُٞن
ُ
٬ل٬َُن ُ٪٬َ أ ُٜ ِي٦َ يُۡؤُذوَن ٱنلهِِبه َوَي  َو٣ُ٫ُ٨ۡ٤ِ ٱَّله

ذُنۚٞ  قرأ اإلمام نافع بإسكان الذال في  البيان:
ُ
 .في موضعييا أ

 .، ومعو العتقيءٱنلهِِبه   دال، وعمى إشباع المتصلعمى اإلب األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 َويُۡؤ٦ُ٤ِ ِ ُذُن َعۡۡيٖ ١هُس٣ۡ يُۡؤ٦ُ٤ِ ةِٱَّلله
ُ
ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٨٤ُِس٣ۡۚ ٠ُۡٛ أ  ل٥ُ٢ِۡۡؤ٨ِ٤نَِي َورَۡۡحَثٞ ١َِّّله

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيعمى النقل، واإلبدال، و)تشق( في البدل األزرق -1
ِي٦َ ، َعۡۡيٖ ١هُس٣ۡ  األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2  ، واإلبدال، وحده.َورَۡۡحَثٞ ١َِّّله
 ميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ال -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ِي٦َ ، َعۡۡيٖ ١هُس٣ۡ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5  ، وحده.َورَۡۡحَثٞ ١َِّّله

 ِِل٣ٞ
َ
َؼاٌب أ َْ ِ ل٣ۡ٫َُ  ٬َل ٱَّلله ـُ ِي٦َ يُۡؤُذوَن َر   ڝَوٱَّله

 .يانيواألصب ومعو العتقي عمى اإلبدال، والنقل، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
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 ن يُۡؽُى٬هُ إِن ََك٬ُ٧اْ ُمۡؤ٨٤ِنَِي
َ
ُّٚ أ َض

َ
ۥٓ أ ٬َُلُ ـُ ُ َوَر ِ ١َُس٣ۡ ١ُِۡيُۡى٬ُك٣ۡ َوٱَّلله ٬َن ةِٱَّلله ُٙ  ڞَُي٢ِۡ

 .العتقيومعو عمى إشباع المنفصل، واإلبدال،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٬ََلُۥ ـُ َ َوَر ٧ه٩ُۥ ٦٤َ ُُيَادِدِ ٱَّلله
َ
٬٥َُ٢ٓاْ خ ۡٓ ل٣َۡ َح

َ
ا ذِي٫َاۚ  خ نه ََلُۥ ٧َاَر َس٨٫َه٣َ َخَِِٰلٗ

َ
 َ٘أ

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ي٣ُ ِِ َٓ َٝ ٱۡۡلِۡؾُي ٱ١ۡ ِ َٰل  ڟَذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  َ٬ن ُٜ ِ ٬َرةٞ حُجَّتُِئ٣٫ُ ة٥َِا ِِف ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِۚ  َُيَۡؼُر ٱل٥َُۡجَٰٙ ـُ ٢َۡي٣ۡ٫ِ  َْ َل  ن ُتَنه
َ
 أ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ا َُتَۡؼُروَن َ ُُمۡؽِٞج ٤ه َخ٫ۡؾُِءٓواْ إِنه ٱَّلله ـۡ   ڠ٠ُِٛ ٱ

 .األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ُۚب َٓ ٨ها ََن٬ُُض َو٢َۡ٧ ُٞ ٥َا  ٦ُ١٬ه إِجه ُٜ ِۡل٣ۡ٫َُ َِلَ
َ
د ـَ  َو١َه٦ِ 

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

ةِٱ
َ
٨ُخ٣ۡ تَۡفَخ٫ۡؾُِءوَن ٠ُۡٛ أ ُٞ ٬َِلِۦ  ـُ ِ َوَءاَيَٰخ٩ِِۦ َوَر  ڡَّلله

شباع البدل األخير العارض لمسكون، عمى النقل، و)تشق( في البدل، األزرق -1  ومعو العتقي وا 
 .واألصبياني عمى قصر البدل

 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َۚػ إِيَؿ٨َُِٰس٣ۡ ۡٓ ۡؽح٣ُ َب َٙ َخِؼُرواْ َٛۡػ َز ۡٓ  ََّل َت

  .عمى قصر البدل العتقي و)تشق( في البدل، ومعو عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 .أىل اإلسكان ، ومعووعمى سكون الميماألصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3

 ٣ۡ٫ُ ََك٬ُ٧اْ ُُمۡؽ٤ِِنَي جه
َ
َۢة ةِد َٙ ِ آن ٌَ ۡب  ّؼِ َٓ ثٖ ٨ِ٤ُّس٣ۡ ُج َٙ ِ آن ٌَ  ٦ َْ  ُٗ ۡٓ   ڢإِن جه

َٗ  قرأ اإلمام نافع  البيان: ۡٓ ؼه بالياء مضمومة مع فتح الفاء،  ُح َٓ بتاء مضمومة مع فتح  ۡب ُت
ُۢة الذال، و َٙ ِ آن ٌَ

  بالرفع. 
 .ومعو العتقي، عمى إشباع المتصل األزرق -1
جه٣٫ُۡ  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في  -2

َ
 ، وحده.ةِد

 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
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 ۡ ٬َن َوٱل ُٜ ِ ٖوٍۚ ٱل٥َُۡجَٰٙ ۡٓ ُي٣٫ُ ٦ِۢ٤ّ َب ۡٓ َِؼَُٰج َب  ٥َُجَٰٙ

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ۚيِۡػَح٣ۡ٫ُ
َ
تُِي٬َن خ ٜۡ ُؽوِف َويَ ۡٓ ٦ِ ٱل٥َۡ َْ ؽِ َوَي٬ۡ٫َ٨َۡن 

َٟ ُمُؽوَن ةِٱل٨٥ُۡ
ۡ
 يَأ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدال األزرق -1
 زي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المرو  -2

 َۚ٘جَِفَي٣ۡ٫ُ َ  نَُف٬اْ ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٬َن ُٜ ِٜنَِي ُ٪٣ُ ٱ١َۡػَِٰف   ڣإِنه ٱل٥َُۡجَٰٙ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۚاَر ٧َاَر َس٨٫َه٣َ َخَِِٰلِي٦َ ذِي٫َا ٙه ُٟ َِؼَِٰج َوٱ١ۡ ِٜنَِي َوٱل٥َُۡجَٰٙ ُ ٱل٥َُۡجَٰٙ َػ ٱَّلله َْ  َو

 .زرق، ومعو الكلاأل -1

 ِِۡۚهَ َضۡفُت٣٫ُ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ۡۖ ُ ٣ُ٫ُ٨َ ٱَّلله َٓ  َو١َ

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِٜي٣ٞ َؼاٞب ٤ُّ َْ   ڤَول٣ۡ٫َُ 

 .األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َكػه
َ
ِي٦َ ٦٤ِ َرۡت٢ُِس٣ۡ ََك٬ُ٧ٓاْ أ ٱَّله ُخ٣ َٞ ۡٓ َخ٥َۡخ ـۡ ٣ۡ٫ِِ َ٘ٱ َٰٜ ٬اْ ِِبََؾ ُٓ َخ٥َۡخ ـۡ ۡوَلَٰٗػا َ٘ٱ

َ
ََّٰٗل َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ۡزَُثَ أ

َ
٨ِ٤ُس٣ۡ ٬ُٛهٗة َوأ

 ْۚ ِي َعاُى٬ٓا ٱَّله َٞ ٣ۡ٫ِِ وَُعۡيُخ٣ۡ  َٰٜ ِي٦َ ٦٤ِ َرۡت٢ُِس٣ ِِبََؾ َّ ٱَّله َخ٥َۡخ ـۡ ٥َا ٱ َٞ ُِس٣ۡ   ِِبََؾَٰٜ

 .ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 صر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى ق -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ِِۖۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽة َؿ٣ۡ٫ُُ٢َٰ ِِف ٱدلُّ ْۡ َ
ۡج أ ٍَ َٝ َضتِ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

ۡجَيا  عمى إشباع المتصل، والنقل، والتقميل في األزرق -1 في البدل، وترقيق  واإلشباع ،ٱدلُّ
 .عمى قصر البدل ولكن ومعو العتقي الراء،

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وصمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى -5
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -6

 وَن َٝ ُ٪٣ُ ٱ١َۡذَِٰۡسُ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ڥَوأ

ونَ وترقيق الراء في ، إشباع المتصلاألزرق عمى  -1  .العتقيومعو ، ٱ١َۡذَِٰۡسُ
 ي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروز  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َۡنَدَِٰب ٤َۡػَح٦َ و
َ
ِي٦َ ٦٤ِ َرۡت٣ۡ٫ِِ٢ ٬َِۡٛم ٬ُ٧ٖح وَََعدٖ َوَث٬٥َُد َو٬َِۡٛم إِةَۡرَٰ٪ِي٣َ َوأ  ٱَّله

ُ
ح٣ۡ٫ِِ َجَتأ

ۡ
ل٣َۡ يَأ

َ
َِٰجٍۚ خ  ٱل٥ُۡۡؤحََِٙؽ

َِٰجٍۚ   ورش ووافقو الحمواني باإلبدال في قرأ اإلمام البيان:  والباقون بالتحقيق. ،َوٱل٥ُۡۡؤحََِٙؽ

ح٣ۡ٫ِِ   عمى اإلبدال في  األزرق -1
ۡ
َِٰجٍۚ  ،يَأ  .واألصبياني ، ومعو العتقيَوٱل٥ُۡۡؤحََِٙؽ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
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َِٰجٍۚ  أبو عون عمى اإلبدال في  -3  وحده. ،َوٱل٥ُۡۡؤحََِٙؽ
َِٰجٍۚ  اإلبدال في الجمال عمى صمة الميم، و  -4  وحده. ،َوٱل٥ُۡۡؤحََِٙؽ
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرح. -5

 ِۖ٣٫ُُ٢ ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج ـُ َتۡخ٣ۡ٫ُ ُر
َ
 خ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰ٣ۡ٫ُ٥َِ٢ َوَل ِۡ ُ ِِلَ ٬٥ُِ٢َن َذ٥َا ََكَن ٱَّلله ِۡ َف٣ۡ٫ُ َح ُٙ ٧
َ
 ڦِس٦ ََك٬ُٓ٧اْ أ

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
٬٥ُِ٢نَ  أبو عون عمى صمة  -3 ِۡ َف٣ۡ٫ُ َح ُٙ ٧

َ
 ، وحده.أ

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 م، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة المي -5

  ٍٖۚو ۡٓ ۡوِِلَآُء َب
َ
ُي٣ۡ٫ُ أ ۡٓ  َوٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن َوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَُٰج َب

شباع المتصل، ، عمى اإلبدال، وعمى إشباع الصمةاألزرق  -1  .ومعو العتقيوا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 ، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5

 َٞ ٬َ٢َٰةَ َوُيۡؤح٬َُن ٱلؾه ؽِ َوُيِٜي٬٥َُن ٱلهه
َٟ ٦ِ ٱل٨٥ُۡ َْ ُؽوِف َوَي٬ۡ٫َ٨َۡن  ۡٓ ُمُؽوَن ةِٱل٥َۡ

ۡ
ۥٓۚ يَأ ٬ََلُ ـُ َ َوَر ٬َن ٱَّلله ُٓ ي ٍِ  ٬َٰةَ َوُي

 .ومعو العتقيعمى اإلبدال، وتغميظ الالم،  األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
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 ۡۗ ُ َۡيَۡۡح٣ُ٫ُُ ٱَّلله ـَ  َٝ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبيا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِٟي٣ٞ ؾِيٌؾ َض َْ  َ   ڧإِنه ٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 َ٧َۡفَُٰؽ َخَِِٰلِي٦َ ذِي٫َا َو٤
َ
َٰٖج ََتۡؽِي ٦ِ٤ َُتۡخ٫َِا ٱأۡل ُ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي َوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَِٰج َسجه َػ ٱَّلله َْ ّيَِتٗث ِِف َو ٌَ َََِٰٰس٦َ 

ۡػٖنٍۚ  َْ َِٰج   َسجه

 .واألصبياني ومعو العتقيعمى اإلبدال، والنقل،  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۚ ۡزَِبُ
َ
ِ أ َٰٞن ٦َِ٤ّ ٱَّلله ـَ  َورِۡى

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ي٣ُ ِِ َٓ ٬ُۡز ٱ١ۡ َٙ َٝ ُ٪٬َ ٱ١ۡ ِ َٰل   ڨَذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 
َ
د ٢َۡي٣ۡ٫ِۚ َيَٰٓ َْ  َۡ ُ٢ ٕۡ ِٜنَِي َوٱ اَر َوٱل٥َُۡجَٰٙ ٙه ُٟ ٫َا ٱنلهِِبُّ َج٫َِِٰػ ٱ١ۡ  حُّ

شباع المتصل  األزرق -1  .ومعو العتقي ،ءُ ٱنلهِِبّ  عمى إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
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 ۡۖ٣ۡ٫َُٰ َس٨٫َه٣ُ َوى
ۡ
 َو٤َأ

 .في وجو وأبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ، ومعو العتقيعمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 العتقي عمى اإلبدال، والتقميل، وحده. -3
 والفتح، وحده.األصبياني عمى اإلبدال،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

  کَوبِۡئَؿ ٱل٥َِۡهُۡي 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  َُؽواْ ب َٙ ؽِ َوَك ۡٙ ۡػ َٛال٬ُاْ َُك٥ََِث ٱ١ُۡس َٜ ِ ٤َا َٛال٬ُاْ َو١َ ٬َن ةِٱَّلله ُٙ ْۚ َُي٢ِۡ ٬اْ ة٥َِا ل٣َۡ َح٨َال٬ُا ٣ۡ٫ِ٥َِٰ وََ٪٥ُّ َؾ ـۡ َػ إِ ۡٓ
 

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِۚ٬َُلُۥ ٦٤ِ َ٘ۡي٩ِ٢ۦ ـُ ُ َوَر ٣ُ٫َُٰ ٱَّلله ۡد٨َى
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ ٬٥ُٓاْ إَِّله َٜ  َو٤َا َج

 .، ومعو العتقيميلعمى إشباع المنفصل، والنقل، والتق األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ۡۖه٣ۡ٫ُ ا ل ُٝ َعۡۡيٗ  َ٘إِن َحُخ٬ُب٬اْ يَ

 .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراء األزرق -1
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ه٣ۡ٫ُۖۡ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ا ل  ، ومعو ابن إسحاق.َعۡۡيٗ
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  ٍِۚ ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽة ِِل٥ٗا ِِف ٱدلُّ
َ
َؼاةًا أ َْ  ُ ۡب٣ُ٫ُ ٱَّلله ّؼِ َٓ  ِإَون َحَخ١٬َه٬ۡاْ ُح

ٍِۚ  في البدل وترقيق الراء في ل، والتقميل، والنقل واإلشباععمى النق األزرق -1 ، ومعو َوٱٓأۡلِعَؽة
 .عمى قصر البدل العتقي

 األزرق عمى ما سبق ولكن مع الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 معو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، و  -5

 َٖوََّل ٧َِهۡي ٖ ۡرِض ٦ِ٤ َوَِلّ
َ
  ڪَو٤َا ل٣ۡ٫َُ ِِف ٱأۡل

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َ١َه٦ِۡ َءاح َ ٫َََٰػ ٱَّلله ٦ۡ َع ٢َِِٰطنَي ۞َو٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٤ه ٬َج٦ه ٦َ٤ِ ٱ١صه ُٟ َر٦ه َونَلَ ػه ٨ََٰا ٦٤ِ َ٘ۡي٩ِ٢ِۦ نَلَهه   ګى

٨ََٰا  عمى النقل و)تشق( في البدل في األزرق -1  ومعو العتقي ،ثم الفتح والتقميل ،١َه٦ِۡ َءاحَى
  واألصبياني عمى قصر البدل.

 والفتح، وحده. المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، -2
 ميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.عمى التق القاضي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
 عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. أبو عون -5

 ؽُِى٬َن ۡٓ ٣٫َُٰ ٦ِ٤ّ َ٘ۡي٩ِ٢ِۦ َِب٬ُ٢ِاْ ة٩ِِۦ َوح١٬ََه٬اْ وهُ٪٣ ٤ُّ آ َءاحَى  ڬ٥َ٢َ٘ه

الفتح عمى كل وجو من أوجو البدل، والتقميل ثم عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في  األزرق -1
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 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيالبدل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي في وجو. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى الصمة في الموضعين، والتقميل، وحده. -4
 عو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وم -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

  ْ ُػوهُ َوب٥َِا ََك٬ُ٧ا َْ َ ٤َا َو ٬اْ ٱَّلله ُٙ ۡع٢َ
َ
٩َُ٧٬ۡۥ ة٥َِآ أ َٜ اٗرا ِِف ٬ُ٢ُٛب٣ِۡ٫ِ إََِلَٰ ي٬َِۡم ي٢َۡ َٙ ِ َت٣ۡ٫ُ ٧ َٜ ۡخ

َ
  ڭيَۡسِؼة٬َُن  َ٘أ

شباع المنفصل، األزرق -1  .ومعو العتقي عمى إشباع الصمة، وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، ومعو أبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡ٣َُ٢ ِۡسهُ٪٣ۡ َوََن ۡٓ َ َح نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ۡٓ ل٣َۡ َح

َ
ُي٬ِب خ ُٖ ٣َُٰ ٱ١ۡ ؾه َْ  َ نه ٱَّلله

َ
٣ۡ٫َُٰ َوأ   ڮ٬َى

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، والتقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتفخيم الراء، والفتح، ومعو المروزي في  -3

 وجو.
 معو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، و  -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ِۡي٦َ ََّل ََيُِػوَن إَِّله ُس٫َۡػُ٪٣ۡ َ٘حَف َِٰج َوٱَّله َػَق ٬ِِّخنَي ٦َِ٤ ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤نَِي ِِف ٱلهه ٍه ِي٦َ ي٥ِ٢َُۡؾوَن ٱل٥ُۡ َغُؽوَن ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ ٱَّله
 ِ٤ ُ ِغَؽ ٱَّلله ِِل٣ٌ ـَ

َ
َؼاٌب أ َْ   گ٣ۡ٫ُ٨ۡ َول٣ۡ٫َُ 

 .، ومعو العتقيوترقيق الراء، والنقلعمى اإلبدال،  األزرق -1
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 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِۡٙۡؽ ل٣٫َُ ٖۡ َخ ـۡ ُ ل٣ۡ٫َُۚ  ٱ َِٙؽ ٱَّلله ٖۡ ٗة ٦َ٢َ٘ َح ۡتٓنَِي َمؽه ـَ ِٙۡؽ ل٣ۡ٫َُ  ٖۡ ِٙۡؽ ل٣ۡ٫َُ إِن تَۡفَخ ٖۡ ۡو ََّل تَۡفَخ
َ
 أ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء،  عمى إشباع الصمة، األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 مى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي ع -4

 ِۡ٬َِلۗۦ ـُ ِ َوَر ُؽواْ ةِٱَّلله َٙ جه٣ۡ٫ُ َز
َ
َٝ ةِد ِ َٰل  َذ

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
جه٣٫ُۡ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

َ
 ، وحده.ةِد

 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3

 َ٬ۡم َٜ ُ ََّل َح٫ِۡػي ٱ١ۡ  ڰٱ١َۡػَِٰفٜنَِي  َوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِف٣ِۡ٫ ِِف ُٙ ٧
َ
َٰل٣ۡ٫ِِ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ن يَُخ٫َُِٰػواْ ةِأ

َ
ِ َوَكؽُِ٪٬ٓاْ أ ٬ِل ٱَّلله ـُ َٗ َر َٰ ِػ٪٣ِۡ ِعَؾ َٓ ٜۡ ٬َن ة٥َِ ُٙ ِ  َ٘ؽَِح ٱل٥َُۡغ٢ه بِي٠ِ ٱَّلله ـَ

 ۡۗ  َوَٛال٬ُاْ ََّل ح٨َُِٙؽواْ ِِف ٱۡۡلَّؽِ

 .، ومعو العتقيق الراءوترقي عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف  -2

 عن المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4
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 ۚا َكػُّ َضّؽٗ
َ
 ٠ُۡٛ ٧َاُر َس٨٫َه٣َ أ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٬٫َُن ١ه َٜ ۡٙ  ڱ٬ۡ ََك٬ُ٧اْ َح

 .األزرق، ومعو الكل -1

  رِۡٗيا َسَؾآَءۢ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ يَۡسِفت٬َُن َٞ ٬اْ  ُٟ ٬اْ ٢َِٛيَٗل َوِۡلَۡت ُٟ   ڲ٢ََۡ٘يۡيَط

شباع المتصل األزرق -1  .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراء، وا 
 دا المروزي.األصبياني عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون ع -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

ةَٗػا َو٦َ١
َ
٠ ١ه٦ ََتۡؽُُس٬اْ ٤َِِعَ خ ُٜ َخـَٔۡؼ٬ُ٧َك ل٢ُِۡغُؽوِج َذ ـۡ ثٖ ٣ۡ٫ُ٨ِۡ٤ّ َ٘ٱ َٙ ِ آن ٌَ ُ إََِلَٰ  َٝ ٱَّلله َٓ حَُؼَٰخ٬ُ٢ِاْ ٤َِِعَ  َ٘إِن رهَس

اۖۡ  ُػوًّ َْ
 

ُػوًّ قرأ اإلمام نافع بإسكان الياء في  البيان: َْ  .اۖۡ ٤َِِعَ 
 .، ومعو العتقيعمى إشباع المتصل، واإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وتحقيق اليمز، وحده. -2
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4

 الزعراء.
َٝ مى الغنة في األصبياني ع -5 َٓ  ، وعمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.َ٘إِن رهَس

 ٱ١َۡذ٢َِٰٙنَِي َّ ُػواْ ٤َ ُٓ ةٖ َ٘ٱۡر َل َمؽه وه
َ
٬دِ أ ُٓ ُٜ   ڳإ٧ِهُس٣ۡ رَِىيُخ٣ ةِٱ١ۡ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َٰٓ َٰ َرِۡبِهِۦٓۖۡ َوََّل حَُه٠ِّ لََعَ ٣ۡ لََعَ ُٜ ةَٗػا َوََّل َت
َ
اَت خ َضٖػ ٣٫ُ٨ِۡ٤ّ ٤ه

َ
  أ

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٬َن ُٜ َِٰف ٬َِلِۦ َو٤َاح٬ُاْ وَُ٪٣ۡ َف ـُ ِ َوَر ُؽواْ ةِٱَّلله َٙ   ڴإِجه٣ۡ٫ُ َز

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
٬نَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ُٜ َِٰف  ، وحده.َوُ٪٣ۡ َف
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۚۡوَلَُٰػُ٪٣ۡ
َ
َٰل٣ۡ٫ُُ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
َٝ أ ِشۡت ۡٓ  َوََّل ُت

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُِؽوَن َٰٙ ُف٣ۡ٫ُ وَُ٪٣ۡ َك ُٙ ٧
َ
َٚ أ ۡجَيا َوحَؾَۡ٪ َب٣٫ُ ة٫َِا ِِف ٱدلُّ ّؼِ َٓ ن ُح

َ
ُ أ ٥َا يُؽِيُػ ٱَّلله   ڵإِجه

 . ومعو العتقيوترقيق الراء،  عمى التقميل، األزرق -1
 ابن سعدان وأبو الزعراء.وتفخيم الراء، ومعو ، القاضي عمى التقميل -2
ُِؽونَ أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -3 َٰٙ  ، وحده.َوُ٪٣ۡ َك
 وحده. األزرق عمى الفتح، -4
 ومعو والمروزي.األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو الباقون. -6
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 ۡن
َ
٬َرةٌ أ ـُ ٧ؾ١َِۡج 

ُ
٬ِۡل ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ َوَٛال٬ُاْ َذۡر٧َا ٧َُس٦  ِإَوَذآ أ ٍه ْول٬ُاْ ٱ١

ُ
َٝ أ خَـَٔۡؼ٧َ ـۡ ٬َِلِ ٱ ـُ َّ َر ِ َوَج٫َُِٰػواْ ٤َ َءا٬٨ُ٤ِاْ ةِٱَّلله

ِِػي٦َ  َّ ٱ١َۡؼَٰٓ   ڶ٤ه

َٝ عمى إشباع المنفصل، والنقل، و)تشق( في البدل، واإلبدال  األزرق -1 َؼ٧َ َخـٔۡ ـۡ ومعو ، ٱ
 .عمى قصر البدل العتقي

 ني عمى قصر المنفصل، والنقل، واإلبدال، وحده.األصبيا -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َ٬ُ٢ُٛب٣ِۡ٫ِ ذ َٰ َّ لََعَ تِ ٌُ ِٗ َو َّ ٱۡۡل٬ََا١ِ ن يَُس٬ُ٧٬اْ ٤َ
َ
٬٫َُن رَُى٬اْ ةِأ َٜ ۡٙ   ڷ٣ۡ٫ُ ََّل َح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِۚف٣ۡ٫ِ ُٙ ٧
َ
َٰل٣ۡ٫ِِ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
٩ُۥ َج٫ََُٰػواْ ةِأ َٓ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٤َ ٬ُل َوٱَّله ـُ  َلَِٰس٦ِ ٱلؽه

 سكان عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإل -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۖل٣ُ٫َُ ٱۡۡلَۡيَرَُٰت َٝ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 َوأ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 ومعو الباقون عدا المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٢ُِط٬َن ۡٙ َٝ ُ٪٣ُ ٱل٥ُۡ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 ڸَوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -4
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -5
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

  َ٧َۡفَُٰؽ َخَِِٰلِي٦َ ذِي٫
َ
َٰٖج ََتۡؽِي ٦٤ِ َُتۡخ٫َِا ٱأۡل ُ ل٣ۡ٫َُ َسجه ػه ٱَّلله َْ َ

 اۚ أ

٧َۡفَٰؽُ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱأۡل

 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ي٣ُ ِِ َٓ ٬ُۡز ٱ١ۡ َٙ َٝ ٱ١ۡ ِ َٰل   ڹَذ

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َؽاِب ْۡ َ
ُروَن ٦َ٤ِ ٱأۡل ّؼِ َٓ ۥۚ وََسآَء ٱل٥ُۡ ٬ََلُ ـُ َ َوَر َؼة٬ُاْ ٱَّلله َٞ ِي٦َ  َػ ٱَّله َٓ  ِِلُۡؤَذَن ل٣ۡ٫َُ َوَر

 معو العتقي.وترقيق الراء، والنقل، واإلبدال، و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .والنقل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحدهاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.وتحقيق ا فويق القصر في المتصل،الجمال عمى  -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.وََسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ِِل٣ٞ
َ
َؼاٌب أ َْ ُؽواْ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ  َٙ ِي٦َ َز ُيِهيُب ٱَّله   ںـَ

ِِل٣ٞ األزرق عمى النقل في  -1
َ
َؼاٌب أ َْ

، .ومعو العتقي واألصبياني 
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ْ ٬َن َضَؽٌج إَِذا ٧ََهُط٬ا ُٜ ِي٦َ ََّل ََيُِػوَن ٤َا ي٨ُِٙ آءِ َوََّل لََعَ ٱل٥َۡۡؽََضَٰ َوََّل لََعَ ٱَّله َٙ َٓ ِ  ١هۡحَؿ لََعَ ٱليُّ َّلِله
٬َِلِۦۚ  ـُ  َوَر

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المتصل، والتقميل، والنقل األزرق -1
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، والنقل، وحده. -3
 الجمال عمى الفتح، وترك النقل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6

 ٍۚبِي٠ٖ ـَ  ٤َا لََعَ ٱل٥ُۡۡطِفجنَِي ٦٤ِ 

 .األزرق، ومعو الكل -1

  ٬رٞ رهِضي٣ٞ ُٙ ُ َد   ڻَوٱَّلله

 .لكل عدا األصبيانياألزرق، ومعو ا -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ٓح٬ََۡك ِِلَۡط٣ۡ٫َُ٢٥ِ ٢َُۡٛج ََّل
َ
ِي٦َ إَِذا ٤َآ خ ِّ َوََّل لََعَ ٱَّله ٤ۡ ۡخُي٣ۡ٫ُ٨ُ حَِٙيُو ٦َ٤ِ ٱدله

َ
أ ٢َۡي٩ِ ح١٬ََه٬اْ وه َْ ۡۡح٢ُُِس٣ۡ 

َ
ِسُػ ٤َآ أ

َ
  أ

٬َن  ُٜ َّله ََيُِػواْ ٤َا ي٨ُِٙ
َ
  ڼَضَؾ٧ًا خ

 .، ومعو العتقيعمى إشباع المنفصل، والنقل األزرق -1
َّله  األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.خ

صر المنفصل، وتحقيق اليمز، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل المروزي عمى ق -3
 اإلسكان عدا ابن سعدان.

٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى الصمة في  -4 َْ
.وحده ، 

 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7

 َبِي٠ُ لََع ٥َا ٱلفه ٨َِيآُءۚ ۞إِجه ٕۡ َ
َٝ وَُ٪٣ۡ أ ِي٦َ يَۡفَخـِٔۡؼ٧٬ُ٧َ   ٱَّله

شباع الصمة والمد المتصل األزرق -1  .، ومعو العتقيعمى اإلبدال، وا 
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 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، وفويق القص -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ َٰ ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِ َذ٣ۡ٫ُ ََّل َح ُ لََعَ َّ ٱَّلله َت ٌَ ِٗ َو َّ ٱۡۡل٬ََا١ِ ن يَُس٬ُ٧٬اْ ٤َ
َ
  ڽرَُى٬اْ ةِأ

 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق -1
 جمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ال -2

 ُۡۚخ٣ۡ إَِِل٣٫ِۡ ۡٓ َخِؼُروَن إَِِلُۡس٣ۡ إِذَا رََس ۡٓ  َح
 .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراء، وعمى إشباع الصمة األزرق -1
 .وأبو عون األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

  ُٛ ۡۚۡعَتارُِك٣
َ
ُ ٦ِۡ٤ أ ٧َا ٱَّلله

َ
َخِؼُرواْ ٦َ١ ٧ُّۡؤ٦َ٤ِ ١َُس٣ۡ َٛۡػ َجتهد ۡٓ  ٠ َّله َت

 .ومعو العتقي واإلبدال، والنقل، والتقميل، ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى ما سبق، مع الفتح، وحده. -2
 والفتح، وحده. ، وسكون الميم،المروزي عمى تحقيق اليمز -3
 ابن سعدان وأبو الزعراء.و  والقاضي كون الميم، والتقميل، ومعوأبو عون عمى س -4
 والجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
  ُ٨خ ُٞ َفََٰػةِ َذُيجَّتِئُُس٣ ة٥َِا  ۡيِب َوٱلله َٖ ٣ِِ٢َٰ ٱ١ۡ ٬َُلُۥ ُث٣ه حَُؽدُّوَن إََِلَٰ َع ـُ ُ َخ٢٥ََُس٣ۡ َوَر ى ٱَّلله َۡيَ ـَ ٬ُ٢٥ََن َو ۡٓ ٣ۡ َت

  ھ
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى  -1
٬ُ٢٥َنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡۖؽُِى٬اْ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ ۡٓ ٢َۡتُخ٣ۡ إَِِل٣ۡ٫ِۡ ِِلُ َٜ ِ ١َُس٣ۡ إَِذا ٱ٧ ٬َن ةِٱَّلله ُٙ َيۡط٢ِ ـَ
 

 .األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي -1
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 قصر الصمة، ومعو أبو عون.األصبياني عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

  ۡۖؽُِى٬اْ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ ْۡ َ
 َ٘أ

 .األزرق، ومعو الكل -1
 ۡۖإِجه٣ۡ٫ُ رِۡسٞؿ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

  َ٣ۡ٫َُٰ َس٨٫َه٣ُ َسَؾآَءۢ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ يَۡسِفُت٬َن َو٤ َوى
ۡ
  ڿأ

٣٫َُٰۡ  التقميل في  عمى األزرق -1 َوى
ۡ
شباع المتصل، ،َو٤َأ  .في وجو ومعو العتقي وا 

 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 الفتح، وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى -4
٣٫َُٰۡ  العتقي عمى اإلبدال والتقميل في  -5 َوى

ۡ
شباع المتصل، وحده.َو٤َأ  ، وا 

٣٫َُٰۡ  األصبياني عمى اإلبدال والفتح في  -6 َوى
ۡ
 وفويق القصر في المتصل، وحده. ،َو٤َأ

 الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
 ۡ٬َن ١َُس٣ۡ ١ََِت ُٙ  َى٬ۡاْ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡۖۡ َُي٢ِۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ٬ِۡم ٱ١َۡػَِٰفٜنَِي َٜ ٦ِ ٱ١ۡ َْ َ ََّل يَۡؽََضَٰ    ۀَ٘إِن حَۡؽَى٬ۡاْ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ َ٘إِنه ٱَّلله
 .وأىل التقميل ، ومعو العتقيسكون الميم، والتقميل األزرق عمى -1
 مى سكون الميم، والفتح، ومعو األصبياني والمروزي.األزرق ع -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ِۡ٬َِلۗۦ ـُ َٰ َر ُ لََعَ ٧َؾَل ٱَّلله
َ
٬٥َُ٢اْ ُضُػوَد ٤َآ أ ۡٓ َّله َح

َ
ۡسَػُر خ

َ
اٗرا َوأ َٙ ِ ٗؽا َو٧ ۡٙ َكػُّ ُز

َ
َؽاُب أ ْۡ َ

 ٱأۡل
شباع المنفصل، ،النقل األزرق عمى -1  .عتقيومعو ال وا 
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َّله  األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2
َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.خ

 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
َّله  ابن إسحاق عمى الغنة في  -5

َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.خ

 ِٟي٣ٞ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ   ہَوٱَّلله
 .ق، ومعو الكلاألزر  -1

 َۚوآنَِؽ بهُم ةُِس٣ُ ٱدله َؽ٤ٗا َوَيََتَ ٖۡ ٤َ ُٚ َؽاِب ٦٤َ َحخهِغُؼ ٤َا ي٨ُِٙ ْۡ َ
 َو٦َ٤ِ ٱأۡل

شباع المتصل، ،النقل األزرق عمى -1  .ومعو العتقي وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني -4

  ِ٬ۡء ٢َۡي٣ۡ٫ِ َدآنَِؽةُ ٱلفه َْ
 

٬ۡءِ   األزرق عمى إشباع المتصل، توسط ثم إشباع المد في  -1  ، وحده.ٱلفه
 .العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده -2
 عدا المروزي.األصبياني عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وعمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 ٢ِي٣ٞ َْ  ٌّ ٥ِي ـَ  ُ   ۂَوٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 ُُٛؽَبٍَٰج ُٚ ِ َوٱِۡل٬َِۡم ٱٓأۡلِعؽِ َويَخهِغُؼ ٤َا ي٨ُِٙ َؽاِب ٦٤َ يُۡؤ٦ُ٤ِ ةِٱَّلله ْۡ َ
٬ِلٍۚ  َو٦َ٤ِ ٱأۡل ـُ َِٰت ٱلؽه ـَ ِ َوَن٢َ  ٨َِْػ ٱَّلله

ومعو وتغميظ الالم،  ،ٱٓأۡلِعؽِ  واإلبدال، والنقل و)تشق( في البدل في  ،النقل األزرق عمى -1
 .عمى قصر البدل العتقي

 األصبياني عمى النقل، واإلبدال، وترقيق الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
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 َََّلٓ إِجه٫
َ
ه٣ۡ٫ُۚ خ  ا ُٛۡؽَبثٞ ل

 ، والباقون بالضم.ُٛۡؽبَثٞ  قرأ اإلمام قالون والمسيبي بسكون الراء في  البيان:
 .ومعو العتقي بضم الراء، ،بَثٞ ؽُ ُٛ  وقرأ  ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
ه٣٫ُۚۡ  بضم الراء، والغنة في  ،بَثٞ ُٛؽُ  األصبياني عمى قصر المنفصل، وقرأ  -2  وحده. ،ُٛۡؽَبثٞ ل
ومعو الحمواني والقاضي وابن  بسكون الراء، ُٛۡؽبَثٞ  المروزي عمى قصر المنفصل، وقرأ  -3

 سعدان.
ه٣٫ُۚۡ  والغنة في  بسكون الراء، ُٛۡؽبَثٞ  ابن إسحاق عمى قصر المنفصل، وقرأ  -4  ، وحده.ُٛۡؽَبثٞ ل
 بضم الراء، وحده. ،بَثٞ ُٛؽُ  إسماعيل عمى قصر المنفصل، وقرأ  -5
 زي عمى توسط المنفصل، وحده.المرو  -6

 ِِۚٓف رَۡۡحَخ٩ِِۦ ُ ُيۡػِع٣ُ٫ُُ٢ ٱَّلله ـَ
 

 .األزرق، ومعو الكل -1
 ٬رٞ رهِضي٣ٞ ُٙ َ َد   ۃإِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ِل٬َُن ٦َ٤ِ ٱل٥َُۡفَِٰشؽ وه
َ
٬َن ٱأۡل ُٜ َٰتِ ُ َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ َورَُى٬اْ َخ٩ُ٨ۡ َوٱ١َٰه ٬ُُٓ٪٣ بِإِۡض٦َََٰٰٖ رهَِضَ ٱَّلله َت ِي٦َ ٱته ٧َهارِ َوٱَّله

َ
ي٦َ َوٱأۡل

ةَٗػاۚ 
َ
٧َۡفَُٰؽ َخَِِٰلِي٦َ ذِي٫َآ خ

َ
َٰٖج ََتۡؽِي َُتَۡخ٫َا ٱأۡل ػه ل٣ۡ٫َُ َسجه َْ َ

 َوأ

شباع المنفصل، ،النقل األزرق عمى -1  .ومعو العتقي والتقميل، وا 
 النقل، والفتح، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.  -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6

 ي٣ُ ِِ َٓ ٬ُۡز ٱ١ۡ َٙ َٝ ٱ١ۡ ِ َٰل  ۄَذ
 .األزرق، ومعو الكل -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[85] 

 

  ۡۖ٬َن ُٜ ِ َؽاِب ٤َُجَٰٙ ْۡ َ
٦ۡ َض١٬َُۡس٣ ٦َِ٤ّ ٱأۡل  َوِم٥ه

َؽابِ األزرق عمى النقل في  -4 ْۡ َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱأۡل

 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ْ ۡ٪٠ِ ٱل٥َِۡػي٨َثِ َمَؽُدوا
َ
٣ۡ٫ُ٥َُ٢ۖۡ  َو٦ۡ٤ِ أ ۡٓ اِق ََّل َت َٙ ِ  لََعَ ٱنلّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۚ٣ۡ٫ُ٥َُ٢ ۡٓ  ََن٦ُۡ َج
 .األزرق، ومعو الكل -1

 يٖم ِِ َْ َؼاٍب  َْ َتنۡيِ ُث٣ه يَُؽدُّوَن إََِلَٰ  ؽه ُب٣٫ُ ٤ه ّؼِ َٓ ٨ُ   ١٠١ـَ

 م، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون المي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۚ٢َۡي٣ۡ٫ِ َْ ن َحُخ٬َب 
َ
ُ أ ََس ٱَّلله َْ ّحًِئا  ـَ ٬اْ َخ٥ََٗل َص٢َِٰٗطا َوَءاَعَؽ  ٍُ  َوَءاَعُؽوَن ٱۡخََت٬َُ٘اْ ةُِؼ٬ُ٧ب٣ۡ٫ِِ َع٢َ

 .دلعمى قصر البأىل اإلسكان ، ومعو وسكون الميم ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٬رٞ رهِضي٣ٌ ُٙ َ َد   ١٠٢إِنه ٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني -1
٬رٞ رهِضي٣ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ۡۖ٢َۡي٣ۡ٫ِ َْ ٫ُِّؽُ٪٣ۡ َوحَُؾّكِي٣٫ِ ة٫َِا َوَن٠ِّ  ٍَ َٰل٣ۡ٫ِِ َنَػَٛٗث ُت ـَ ٤ۡ
َ
 ُعۡؼ ٦ۡ٤ِ أ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ، النقل رق عمىاألز  -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[86] 

 

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 إِنه َٝ حَ ه٣ۡ٫ُۗۡ  َن٬َ٢َٰ َس٦ٞ ل ـَ

 
َٝ    نافعقرأ اإلمام  البيان: ِ  .بالجمع َن٬ََ٢اح

 .، ومعو العتقيتغميظ الالم األزرق عمى -1
ه٣ۡ٫ُۗۡ  األصبياني عمى ترقيق الالم، والغنة في  -2 َس٦ٞ ل ـَ

.ومعو ابن إسحاق ، 
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ٢ِي٣ٌ َْ  ٌّ ٥ِي ـَ  ُ   ١٠٣َوٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 َت٠ُ ٱِله ٜۡ َ ُ٪٬َ َح نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ۡٓ ل٣َۡ َح

َ
َ ُ٪٬َ ٱِله٬هاُب ٱلؽهِضي٣ُ خ نه ٱَّلله

َ
َِٰج َوأ َػَق ُعُؼ ٱلهه

ۡ
َِْتادِهِۦ َوَيأ   ٬ۡ١٠٤َبَث َخ٦ۡ 

 .ومعو العتقيواإلبدال، ، إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 سط المنفصل، وحدهالمروزي عمى تو  -4

 ۡۖ٬َُلُۥ َوٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ـُ ُ َخ٢٥ََُس٣ۡ َوَر ى ٱَّلله  َو٠ُِٛ ٱۡخ٬ُ٢٥َاْ ََ٘فَۡيَ

 .واألصبياني ، ومعو العتقياإلبدال األزرق عمى -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََُٰتَدُّوَن إََِل ـَ ٬ُ٢٥ََن َو ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ َفََٰػةِ َذُيجَّتُِئُس٣ ة٥َِا  ۡيِب َوٱلله َٖ ٣ِِ٢َٰ ٱ١ۡ  ١٠٥ َع

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
٬ُ٢٥َنَ  أبو عون عمى الصمة في  -2 ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ِ ۡمؽِ ٱَّلله
َ
٢َۡي٣ۡ٫ِۗۡ َوَءاَعُؽوَن ُمؽَۡس٬َۡن أِل َْ ا َحُخ٬ُب  ُب٣ۡ٫ُ ِإَو٤ه ّؼِ َٓ ا ُح  إ٤ِه

 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٟي٣ٞ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ   ١٠٦َوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

 ٗار َُؼواْ َمۡفِشٗػا ِۡضَ ِي٦َ ٱَته ٬ََلُۥ ٦٤ِ َوٱَّله ـُ َ َوَر ۢا َبنۡيَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي ِإَورَۡناٗدا ل٦ۡ٥َِّ َضاَرَب ٱَّلله َٜ ؽِي ۡٙ ٗؽا َوَت ۡٙ ا َوُك
 َرۡت٠ُۚ 

ِي٦َ    نافعقرأ اإلمام  البيان:  بحذف الواو. اَّله

 .، ومعو العتقياإلبدال األزرق عمى -1
 ه.، وحدِإَورَۡناٗدا ل٦٥َِّۡ  األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
 ، وحده.ِإَورَۡناٗدا ل٦٥َِّۡ  ابن إسحاق عمى الغنة في  -4

 ِۖ َرۡد٧َآ إَِّله ٱۡۡلُۡفَِنَٰ
َ
٦ه إِۡن أ ُٙ  َوَِلَۡط٢ِ

شباع المنفصل، والتقميل، ،النقل األزرق عمى -1  .ومعو العتقي وا 
 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 ك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.ر المروزي عمى ت -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 َِٰؼة٬َُن ٣ۡ٫ُ ١ََؽ ُ يَۡل٫َُػ إِجه  ١٠٧َوٱَّلله
 عو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، وم -5
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
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  ۚةَٗػا
َ
٣ۡ ذِي٩ِ خ ُٜ  ََّل َت

 .األزرق، ومعو الكل -1
 ٍِۚ٬َم ذِي٩ ُٜ ن َت

َ
ُّٚ أ َض

َ
ِل ي٬ٍَۡم أ وه

َ
٬َىَٰ ٦ۡ٤ِ أ ٜۡ َؿ لََعَ ٱِله ِ ـّ

ُ
ه٥َۡفِشٌػ أ  ل

 .ومعو العتقي والتقميل، ،النقل في المواضع الثالث األزرق عمى -1
 .األصبياني ومعورق عمى الفتح، األز  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ْۚ ُؽوا ٫ه ٍَ ن َحَخ
َ
 ذِي٩ِ رَِساٞل ُُيِت٬َُّن أ

 .األزرق، ومعو الكل -1
  ٫ِّؽِي٦َ ٍه ُ ُُيِبُّ ٱل٥ُۡ  ١٠٨َوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1

  َذ٦ۡ٥َ
َ
 أ

َ
َؿ ُب٨َۡح٩ُ٨ََٰۥأ ٦ۡ  ـه م ٤ه

َ
ٍَٰن َعۡۡيٌ أ ـَ ِ َورِۡى ٬َىَٰ ٦َ٤ِ ٱَّلله ٜۡ َٰ َت َؿ ُب٨َۡح٩ُ٨ََٰۥ لََعَ ـه َ

ا ُسُؽٍف َ٪ارٖ أ َٙ َٰ َك لََعَ
 َ٘ٱۡج٫َاَر ة٩ِِۦ ِِف ٧َارِ َس٨٫َه٣َۗۡ 

َؿ ُب٨َۡح٩ُ٨ََٰۥ   نافعقرأ اإلمام  البيان: ـه َ
َؿ ُب٨ۡ   في الموضعين بضم اليمزة والنون أ ـه ُ

 .َح٩ُ٨َُٰۥأ
وابن سعدان وأبو الزعراء بالتقميل، قرأ األزرق والعتقي  َ٪ارٖ واختمفوا في موضع  

، ولمباقين والتقميل مع تقديم اإلمالة ولمقاضي اإلمالة المحضة ،اإلمالة ولممروزي وألبي عون
 الفتح.

 .تقيومعو الع ،٧َارِ  ، وفي َ٪ارٖ والتقميل في  والتقميل، ،النقل األزرق عمى -1
٬َىَٰ  األزرق عمى الفتح في  -2 ٜۡ  ، وحده.َت
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 وحده.، َ٪ارٖ المروزي عمى ترك النقل، والفتح ، واإلمالة في  -4
 الجمال عمى الفتح، ومعو ابن فرح. -5
ٍَٰن َعۡۡيٌ ابن إسحاق عمى الفتح، واإلخفاء في  -6 ـَ  ، وحده.َورِۡى
٬َىَٰ  أبو عون عمى التقميل في  -7 ٜۡ  ، ومعو القاضي في وجو.َ٪ارٖ ، واإلمالة في ٧َارِ ، َت
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 القاضي عمى التقميل في جميع المواضع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8
 ٥ِِ٢َٰنَي ٬َۡم ٱ١ظه َٜ ُ ََّل َح٫ِۡػي ٱ١ۡ  ١٠٩َوٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
  ُِي َب٬ۡ٨َاْ رِيَتٗث ِِف ٢ُٛ ن ََّل يََؾاُل ُب٨َۡح٣ُ٫ُ٨َُٰ ٱَّله

َ
ٓ أ َّ ٬ب٣ِۡ٫ِ إَِّله ٍه َٜ  ٬ُ٢ُُٛب٣ۡ٫ُۗۡ  َت

َّ  قرأ اإلمام نافع بضم التاء في  البيان: ٍه َٜ  . َت
 .، ومعو العتقيإشباع الصمة والمنفصل األزرق عمى -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 روزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو الباقون.الم -4

 ِٟي٣ٌ ٢ِي٣ٌ َض َْ  ُ   ٪١٠َوٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۚ٨َهَث ۡۡ نه ل٣ُ٫َُ ٱ
َ
َٰل٣٫َُ ةِأ ـَ ٤ۡ

َ
َف٣ۡ٫ُ َوأ ُٙ ٧

َ
َ ٱۡكََتَىَٰ ٦َ٤ِ ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤نَِي أ  ۞إِنه ٱَّلله

 .، ومعو العتقيالتقميل، واإلبدال األزرق عمى -1
 ى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عون عم -2
نه  األصبياني عمى الفتح، واإلبدال ياء في  -3

َ
 ، وحده.ةِأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َۡۖخ٬ُ٢َن ٜۡ ُخ٬ُ٢َن َوُي ٜۡ ِ َذيَ بِي٠ِ ٱَّلله ـَ  يَُؼَٰخ٬ُ٢َِن ِِف 
 .الكل األزرق، ومعو -1

 ٍۚۡؽَءاِن ُٜ َِني٠ِ َوٱ١ۡ َٰثِ َوٱۡۡلِ ا ِِف ٱِله٬َۡرى ّٜٗ ٢َۡي٩ِ َض َْ ًػا  ْۡ  َو
 .ومعو العتقيوالنقل،  ،التقميل األزرق عمى -1
 المروزي عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل عدا ابن سعدان. -2
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 و أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وراك النقل، ومع -4
٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى الصمة في  -5 َْ

.والتقميل، وحده ، 
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  ِۚ ٫ِۡػهِۦ ٦َ٤ِ ٱَّلله َٓ ِ ۡوََّفَٰ ة
َ
 َو٦ۡ٤َ أ

 .األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التق -4

 ُِۚخ٣ ة٩ِۦ ۡٓ ِي ةَاَح واْ ةِبَۡيُِٓس٣ُ ٱَّله َخۡبِۡشُ ـۡ  َ٘ٱ
 .، ومعو العتقيترقيق الراء األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ي٣ُ ِِ َٓ ٬ُۡز ٱ١ۡ َٙ َٝ ُ٪٬َ ٱ١ۡ ِ َٰل   ١٠٫َوَذ
 .األزرق، ومعو الكل -1
ُؽوِف َوٱنلهاُ٪٬ ۡٓ َِٰشُػوَن ٱٓأۡلِمُؽوَن ةِٱل٥َۡ ٬َن ٱ١َٰه ُٓ ِ َٰٞ هُِط٬َن ٱ١ره َٰٓ هُِت٬َن ٱ١َۡعَٰتُِػوَن ٱ١َۡد٥َُِٰػوَن ٱ١سه َٰٓ ٦ِ ٱ١ته َْ َن 

 ِۡۗ ٬َن ِۡلُُػودِ ٱَّلله ُِ ِ ؽِ َوٱ١َۡدَٰٙ
َٟ  ٱل٨٥ُۡ

ومعو  ،ٱٓأۡلِمُؽونَ  في  ق الراء،وترقي والنقل و)تشق( في البدل ،إشباع المتصل األزرق عمى -1
 .العتقي

 وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِنَِي ِ   ١٠٬َوبَّۡشِ
 .واألصبياني ، ومعو العتقيبدالاإل األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
 ۡٓ ْوَِل ُٛۡؽََبَٰ ٦ۢ٤ِ َب

ُ
ُِٙؽواْ ل٥ُ٢ِۡۡۡشِكنَِي َول٬َۡ ََك٬ُٓ٧اْ أ ٖۡ ن يَۡفَخ

َ
ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ أ ِ َوٱَّله جه٣ۡ٫ُ ٤َا ََكَن ل٨٢ِهِِبّ

َ
َ ل٣ۡ٫َُ خ ِػ ٤َا حَبنَيه

َِطي٣ِ  ۡۡ ۡنَدَُٰب ٱ
َ
 ٭١٠أ

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والتقميل،  وترقيق الراء، ،إشباع المتصل ألزرق عمىا -1 وا 
شباع الصمة،  .عمى قصر البدل ومعو العتقي وا 
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
وقصر وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح،  -3

 .ومعو أىل الصمةالصمة، 
 ى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والتقميل، والصمة، وحده.أبو عون عم -4
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
 بِي

َ
اُر إِةَۡرَٰ٪ِي٣َ أِل َٙ ٖۡ خِ ـۡ  ٩٨ۡ٤ُِۚ َو٤َا ََكَن ٱ

َ
أ ِ َتَِبه ه ُػّوٞ َّلّلِ َْ ٧ه٩ُۥ 

َ
ۥٓ خ َ ََلُ ا حَبنَيه َػَ٪آ إِيهاهُ ٥َ٢َ٘ه َْ َِْػةٖ َو ٬ۡ ٦ ٤ه َْ  ٩ِ إَِّله 

 .، ومعو العتقيإشباع المنفصل األزرق عمى -1
ِ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ه ُػّوٞ َّلّلِ َْ

، .ومعو ابن إسحاق 
 و الباقون.ومع عمى ترك الغنة، المروزي  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َٰهٌ َض٢ِي٣ٞ نه
َ
  ٮ١٠إِنه إِةَۡرَٰ٪ِي٣َ أَل

 .األزرق، ومعو الكل -1
 ۚ٬َن ُٜ ا َحخه َ ل٣٫َُ ٤ه َٰ يُبنَّيِ ٣ۡ٫َُٰ َضَّته َػ إِۡذ َ٪َػى ۡٓ ُ ِِلُِي٠ه ٤َ٬َۡٛۢا َب  َو٤َا ََكَن ٱَّلله

 .بن سعدان وأبو الزعراءوالقاضي وا ، ومعو العتقيالتقميلاألزرق عمى  -1
ا أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -2  ، وحده.ل٣٫َُ ٤ه
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 الجمال عمى الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 ٢ِي٣ٌ َْ ٍء  َ ةُِس٠ِّ ََشۡ  ٯ١٠إِنه ٱَّلله
  توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

  ِۖۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ُٝ ٱلفه َ ََلُۥ ُم٢ۡ  إِنه ٱَّلله

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ۚۦ َوي٥ُِيُج  يُۡۡحِ
 .األزرق، ومعو الكل -1

  ِ ٖ َوََّل ٧َِهۡيٖ َو٤َا ١َُس٣ ٦ِ٤ّ ُدوِن ٱَّلله   ٦٤ِ١٠ٰ َوَِلّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 ۡٓ ةِ ٦ۢ٤ِ َب ۡۡسَ ُٓ ثِ ٱ١ۡ َْ ا ـَ ٬هُ ِِف  ُٓ َت ِي٦َ ٱته ٧َهارِ ٱَّله

َ
ِ َوٱل٥َُۡفَِٰشؽِي٦َ َوٱأۡل ُ لََعَ ٱنلهِِبّ ػ حهاَب ٱَّلله َٜ ُٔ ِػ ٤َا ََكَد يَؾِ ١ه ي

٢َۡي٣ۡ٫ِۚ  َْ ٖٚ ٣ۡ٫ُ٨ِۡ٤ّ ُث٣ه حَاَب   ٬ُ٢ُُٛب َ٘ؽِي
 بتاء التأنيث. غَ ي َز َت َ: قرأ اإلمام نافع البيان

 .ومعو العتقيوالنقل، والتقميل، ، إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 والفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ٱ١٠إ٧ِه٩ُۥ ة٣ۡ٫ِِ رَُءوٞف رهِضي٣ٞ  
عمى  عدا األصبياني وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان، )تشق( في البدل األزرق عمى -1

 .قصر البدل
 ، وحده. رَُءوٞف رهِضي٣ٞ  عمى الغنة في األصبياني  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
٧

َ
٢َۡي٣ۡ٫ِ أ َْ ۡرُض ة٥َِا رَُضَتۡج َوَىاَٛۡج 

َ
٢َۡي٣ُ٫ِ ٱأۡل َْ َٰٓ إَِذا َىاَٛۡج  ٬اْ َضَّته ُٙ ِي٦َ ُع٢ِّ ٬ُّٓ٨اْ َولََعَ ٱثلهَؾََٰرثِ ٱَّله َُ ُف٣ۡ٫ُ َو ُٙ

 ِ  ٦َِ٤ ٱَّلله
َ
ن َّله َم٢َۡشأ

َ
ْۚ  أ ٢َۡي٣ۡ٫ِ ِِلَُخ٬ُب٬ٓا َْ ٓ إَِِل٩ِۡ ُث٣ه حَاَب   إَِّله

شباع الصمة، ،إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1  .ومعو العتقي والنقل، وا 
ن َّله  األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وقصر الصمة، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.أ

 ومعو القاضي.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وترك الغنة، وسكون الميم،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ن َّله  ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5

َ
 ، وحده.أ
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ُف٣٫ُۡ  أبو عون عمى الصمة في  -6 ُٙ ٧
َ
٢َۡي٣ۡ٫ِ أ َْ

.وحده ، 
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َىاَٛۡج  ابن سعدان عمى التقميل في  -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

  ِاُب ٱلؽهِضي٣ُ إ َ ُ٪٬َ ٱِله٬ه   ٲ١٠نه ٱَّلله
 .األزرق، ومعو الكل -1

 َِٰػرنَِي َّ ٱ١صه َ َوُك٬ُ٧٬اْ ٤َ ٬اْ ٱَّلله ُٜ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٱته ٫َا ٱَّله حُّ
َ
د   ٳ١٠َيَٰٓ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ْ ِ َوََّل يَؽَۡدُت٬ا ٬ِل ٱَّلله ـُ ٦ ره َْ ٬اْ  ُٙ ن َحَخَغ٢ه

َ
َؽاِب أ ْۡ َ

ۡ٪٠ِ ٱل٥َِۡػي٨َثِ َو٦ۡ٤َ َض٬ۡل٣٫َُ ٦َِ٤ّ ٱأۡل
َ
٦  ٤َا ََكَن أِل َْ ِف٣ِۡ٫  ُٙ ٧

َ
ةِأ

ِف٩ۦِۚ  ۡٙ  جه
 ، ومعو العتقي.النقل عمىاألزرق  -1
ولَ ي عمى النقل، والغنة في األصبيان -2 نَرَّس   ، وحده.ع 
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ، وحده.َض٬ۡل٣٫َُ ٦ِ٤َّ  أبو عون عمى الصمة في  -5
 َٞوََّل ٧ََهٞب َوََّل َُم٥ََۡهث 

ٞ
٥َأ َُ ٣ۡ٫ُ ََّل يُِهيُت٣ۡ٫ُ  جه

َ
َٝ ةِد ِ َٰل اَر  َذ ٙه ُٟ َُ ٱ١ۡ ٗئا يَِٖي ٌِ ـ٬َُٔن َم٬ۡ ٍَ ِ َوََّل َح بِي٠ِ ٱَّلله ـَ ِِف 

خَِب ل٣٫َُ ة٩ِِۦ َخ٠ٞ٥َ َص٢ٌَِٰصۚ  ُٞ ُػّوٖ جهۡيًَل إَِّله  َْ  َوََّل َح٨َال٬َُن ٦ۡ٤ِ 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،النقل األزرق عمى -1
 ىل اإلسكان عدا األصبياني.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أ -2
جه٣٫ُۡ  األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -3

َ
 ، والنقل، وحده.ةِد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ۡسَؽ ٱل٥ُۡۡطِفجنَِي

َ
ُّ أ َ ََّل يُِيي   ٴ١٠إِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
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 تَِۡيٗة َوََّل َٞ ٗث َنَِٖۡيٗة َوََّل  َٜ َٙ ٬َن َج ُٜ ۡضَف٦َ ٤َا ََك٬ُ٧اْ َوََّل ي٨ُِٙ
َ
ُ أ خَِب ل٣ۡ٫َُ ِِلَۡشؾَِي٣ُ٫ُ ٱَّلله ُٞ ٬َن َوادِيًا إَِّله  ُٓ ٍَ ٜۡ  َح

٬ُ٢٥ََن  ۡٓ  ٵ١٠َح
 .ومعو العتقي والنقل، ،ترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -4

  ۚ٘هٗث ٓا َٞ  ۞َو٤َا ََكَن ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ِِل٨َُِٙؽواْ 
شباع الالزم، ،اإلبدال األزرق عمى -1  .ومعو العتقي وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في الالزم، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 باقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ال -4

 ُٓ ٬٫ُاْ ِِف ٱدّلِي٦ِ َوِِل٨ُِؼُرواْ ٬ََۡٛم٣ۡ٫ُ إِذَا رََس ٜه َٙ ََخ ثٞ ِّلِ َٙ ِ آن ٌَ ِ ِ٘ۡؽَٛثٖ ٣ۡ٫ُ٨ِۡ٤ّ 
َؽ ٦٤ِ ُُكّ َٙ ٢ه٣ۡ٫ُ ٬َۡ٢َََّ٘ل َج َٓ ٬ٓاْ إَِِل٣ۡ٫ِۡ ١َ

  ٶ١٠َُيَۡؼُروَن 
شباع المنفصل، ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1 شباع الصمة، وا   .ومعو العتقي وا 
ْ  ي عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في األصبيان -2 ٬٫ُا ٜه َٙ ََخ ثٞ ِّلِ َٙ ِ آن ٌَ

 وقصر المنفصل ،
 والصمة، وحده.

 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
٢ه٣ۡ٫ُ َُيَۡؼُرونَ ١َ ،  ٬ََۡٛم٣ۡ٫ُ إَِذا أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والصمة في  -5 َٓ

.وحده ، 
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -7
ْ  ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -8 ٬٫ُا ٜه َٙ َخَ ثٞ ِّلِ َٙ ِ آن ٌَ

.وحده ، 
 ِِي٦َ ي٧٬ُ٢ََُس٣ ٤ّ َٰخ٬ُ٢ِاْ ٱَّله ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َق ٫َا ٱَّله حُّ

َ
د ٗثۚ َيَٰٓ َِ ٢ۡ ِٕ ارِ َوِۡلَِشُػواْ ذِيُس٣ۡ  ٙه ُٟ  ٦َ ٱ١ۡ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والتقميل، ،إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي في وجو. -2
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 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -4
 ، والتقميل، وحده.ي٧٬ُ٢ََُس٣ ٦ِ٤َّ  أبو عون عمى الصمة في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ٱل٥ُۡخهٜنَِي َّ ٤َ َ نه ٱَّلله
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ ْۡ   ٷ١٠َوٱ

 .، ومعو العتقيإشباع المنفصل األزرق عمى -1
 مف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۚيُُّس٣ۡ َزاَدح٩ُۡ َهَِٰؼهِۦٓ إِيَؿ٨َٰٗا
َ
٬ُل خ ُٜ ٦ َح ٬َرةٞ ٣٫ُ٨ۡ٥َِ٘ ٤ه ـُ ٧ؾ١َِۡج 

ُ
 ِإَوَذا ٤َآ أ

 .عمى قصر البدلولكن  ومعو العتقي في البدل، واإلشباع ،إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1
الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي في وجو األصبياني عمى  قصر المنفصل، وسكون  -2

 والقاضي.
 ، ومعو أبو الزعراء.َزاَدح٩ُۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
٦ أبو عون عمى الصمة في  -5  ، وحده.٣٫ُ٨ۡ٥َِ٘ ٤ه
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 َِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َ٘ؾ ا ٱَّله ٤ه
َ
وَن َ٘أ   ٸ١٠اَدۡت٣ۡ٫ُ إِيَؿ٨َٰٗا َوُ٪٣ۡ يَۡفخَۡبِۡشُ

شباع الصمة، وترقيق الراء، ،)تشق( في البدلاألزرق عمى  -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده. -2
 الحمواني عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
 .عمى سكون الميم، ومعو القاضيالمروزي  -4
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.ََ٘ؾاَدۡت٣٫ُۡ  ان عمى التقميل في ابن سعد -5

 ُِؽوَن َٰٙ َؽٞض ََ٘ؾاَدۡت٣ۡ٫ُ رِۡسًفا إََِلَٰ رِۡسِف٣ِۡ٫ َو٤َاح٬ُاْ َوُ٪٣ۡ َك ِي٦َ ِِف ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ه ا ٱَّله ٤ه
َ
 ٹ١٠َوأ

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، ،النقلاألزرق عمى  -1
 الراء، وحده. األصبياني عمى النقل، وتفخيم -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -3
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.ََ٘ؾاَدۡت٣٫ُۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -4
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -5
َؽٞض  أبو عون عمى الصمة في  -6 ُِؽونَ ، ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ه َٰٙ  ، وحده.َوُ٪٣ۡ َك

  َۡوََّل يََؽو
َ
ُؽوَن أ ٞه َتنۡيِ ُث٣ه ََّل َحخ٬ُُب٬َن َوََّل ُ٪٣ۡ يَؼه ۡو َمؽه

َ
ةً أ ؽه ِ ََعٖم ٤ه

َخ٬٨َُن ِِف ُُكّ ۡٙ ٣ۡ٫ُ ُح جه
َ
 ٺ١٠َن خ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ٞه  أبو عون عمى الصمة في  -3  ، وحده.ُؽونَ َوََّل ُ٪٣ۡ يَؼه
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ْۚ ٬ُ٘ا َضٖػ ُث٣ه ٱ٧َۡصَ
َ
َُٰس٣ ٦ِۡ٤ّ أ ٍو َ٪٠ۡ يََؽى ۡٓ ُي٣ۡ٫ُ إََِلَٰ َب ۡٓ َؽ َب َِ ٬َرةٞ جه ـُ ٧ؾ١َِۡج 

ُ
 ِإَوَذا ٤َآ أ

شباع الصمة، والتقميل، والنقل، ، إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1  .ومعو العتقيوا 
 المنفصل، وقصر الصمة، والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -7

 ٬٫َُن َٜ ۡٙ ٣ۡ٫ُ ٬َۡٛمٞ َّله َح جه
َ
ُ ٬ُ٢َُٛب٣٫ُ ةِد   ٻ١٠ََصََف ٱَّلله

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني ألزرق عمىا -1
جه٣٫ُۡ  األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2

َ
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله  ، والغنة في ةِد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 ، وحده.٬َۡٛمٞ َّله  إسحاق عمى الصمة، والغنة في ابن  -4
 ٞ٢َۡيُس٣ ةِٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤نَِي رَُءوٞف رهِضي٣ َْ ٨ِخ٣ُّۡ َضؽِيٌم  َْ ٢َۡي٩ِ ٤َا  َْ ؾِيٌؾ  َْ ِفُس٣ۡ  ُٙ ٧

َ
٬ٞل ٦ِۡ٤ّ أ ـُ ۡػ َسآَءُز٣ۡ َر َٜ َ١ 
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  ټ١٠
مى قصر ع ومعو العتقيواإلبدال، و)تشق( في البدل،  والنقل، ،إشباع المتصل األزرق عمى -1

 .البدل
، رَُءوٞف رهِضي٣ٞ  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، واإلبدال، والغنة في  -2

 وحده.
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو  -3

 القاضي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 مة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الص -5
٢َۡي٩ِ  ، وصمة الياء في َسآَءُز٣ۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -6 َْ

.وحده ، 
 ، وترك الصمة، وحده.َسآَءُز٣ۡ  أبو الزعراء عمى التقميل في  -7

 ۡۖ٩ََٰ إَِّله ُ٪٬َ ُ ََّلٓ إَِل ٠ۡ َضۡفِِبَ ٱَّلله ُٜ  َ٘إِن ح١٬ََه٬ۡاْ َذ

 .، ومعو العتقيإشباع المنفصل األزرق عمى -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُۡۖۡج ٢َۡي٩ِ ح٬َََّكه َْ
 

 .األزرق، ومعو الكل عدا ابن سعدان -1
٢َۡي٩ِ  ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2 َْ

.وحده ، 
 ي٣ِ ِِ َٓ ۡؽِش ٱ١ۡ َٓ  ٽ١٠َوُ٪٬َ َربُّ ٱ١ۡ

وَ  ضم الياء في األزرق عمى -1  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ومعو العتقي ،و ه 
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 
التوبةسورة   تمت  

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورةىوونسىوهود

 (9المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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 ُشَٔرةُ ئُنَُس 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرٍِّضي ِ ٱلرٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ۚالٓر 

 األزرق عمى إشباع الالزم، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 لفتح عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومعو أىل ا -2
 المروزي عمى توسط المد في الالزم، وحده. -3
 ن عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل التقميل.و أبو ع -4

 ًِ   ١حِۡيَم َءاَيَُٰج ٱۡىِهَتَِٰب ٱۡۡلَِهي

 .كل عمى قصر البدل، ومعو العمى )تشق( في البدل األزرق -1

 َِ وَۡضۡي
َ
ۡن أ

َ
ٍِّاِس َقَشًتا أ َزاَن لِي

َ
ًۡ كََدَم ِضۡدٍق أ ُٓ َ نٍّ ل

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ِ ٱَّلٍّ ُِذرِ ٱْلٍّاَس َوبَّّشِ

َ
ۡن أ

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ آ إََِلَٰ رَُسٖو 

  ًۡ ِٓ ِ  ِقَِد َرّب

شباع الصمة،  ،عمى النقل األزرق -1 شباع المنفصل، وا  عمى  ومعو العتقي و)تشق( في البدل،وا 
 .قصر البدل

 ر الصمة، وحده.األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وقص -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -5
نۡ أبو عون عمى الصمة في  -6

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ.وحده ، 

  َٰفُِروَن إِنٍّ َهََٰذا تِ ىََسَِٰطٞر كَاَل ٱۡىَك  ٢نٌي ٌَّ

 بكسر السين وسكون الحاء. رَ حَ سَ ل َقرأ اإلمام نافع كممة  البيان:

 ، ومعو العتقي.عمى ترقيق الراء األزرق -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  َىَٰ ََع َٔ ًٍّ ٱۡشَخ يٍّامٖ ُث
َ
ۡرَض ِِف ِشخٍّثِ خ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ ُ ٱَّلٍّ ًُ ٱَّللٍّ   ٱۡىَكۡرِش  إِنٍّ َربٍُّس

 ومعو العتقي. والتقميل، ،عمى النقلاألزرق  -1
 .والنقل، ومعو األصبيانياألزرق عمى الفتح،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 َۖ ۡمَر
َ
  يَُدةُِّر ٱۡۡل

 .، ومعو العتقيالنقلو  ترقيق الراء، عمىاألزرق  -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

  َِبۡكِد إِۡذُِّۦ َۢ ٌِ ٌَِ َشفِيٍف إَِّلٍّ  ا  ٌَ
 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   ُفَٱۡختُُدوه ًۡ ُ َربَُّس ًُ ٱَّللٍّ َٰىُِس  َذ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم ألزرقا -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 فَََل
َ
ُرونَ أ   ٣ حََذنٍّ

ُرونَ حَذٍّ قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان:  .نٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
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 َۖ ًۡ ََجِيٗكا  إَِٓلِّۡ َمرِۡسُكُس

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ا ِ َضلًّ  وَۡقَد ٱَّللٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 َٰۚيَِحَِٰج ةِٱىۡلِۡصِػ ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََق ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًٍّ يُكِيُدهُۥ ِٓلَۡشزَِي ٱَّلٍّ ۥ َحۡتَدُؤاْ ٱۡۡلَۡيَق ُث ُّ  إٍُِّ

 .و الكل عمى قصر البدل، ومععمى )تشق( في البدل األزرق -1

 ٔاْ يَۡسُفُروَن ا ََكُُ ٍَ ِ ۢ ة ًُ ِٓل
َ
َۡ ََحِيٖم وََقَذاٌب أ ِ ٌّ اٞب  ًۡ ََشَ ُٓ َ ََ َزَفُرواْ ل ِي   ٤َوٱَّلٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِي َسك َٔ ٱَّلٍّ جنَِي َوٱۡۡلَِصاَب  ُْ ٔاْ َقَدَد ٱلّصِ ٍُ َِازَِل ِِلَۡكيَ ٌَ َرهُۥ  َر ُُٔٗرا َوكَدٍّ ٍَ َس ِعيَاٗٓء َوٱىَۡل ٍۡ  َو ٱلشٍّ

 .و العتقيومع عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا َخيََق ٱ ٌَ ۚ َٰلَِم إَِّلٍّ ةِٱۡۡلَّقِ ُ َذ  َّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ُو َٔن  ُحَفّطِ ٍُ ٖم َحۡكيَ ۡٔ   ٥ٱٓأۡلَيَِٰج ىَِل

ُلَقرأ اإلمام نافع كممة  البيان: ص ِّ  .النونب ُنف 
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 .عتقي واألصبياني عمى قصر البدل، ومعو العمى النقل، وعمى )تشق( في البدل األزرق -1
 الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو  -2

 مٖ َحخٍُّلَٔن ۡٔ ۡرِض ٓأَلَيَٰٖج ىَِّل
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ُ ِِف ٱلصٍّ ا َخيََق ٱَّللٍّ ٌَ ارِ َو َٓ ِۡو َوٱْلٍّ    ٦إِنٍّ ِِف ٱۡخخَِلَِٰف ٱٓلٍّ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل،  ،وعمى النقل عمى التقميل، األزرق -1
 .التقميلعمى التقميل، ومعو أىل أبو عون  -2
ٖم  األصبياني عمى الفتح، وعمى النقل، والغنة في   -3 ۡٔ  ، وحده.ٓأَلَيَٰٖج ّىَِل
 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، ومعو أىل الفتح عدا ابن إسحاق. -4
مٖ  ابن إسحاق عمى الفتح، والغنة في  -5 ۡٔ  ، وحده.ٓأَلَيَٰٖج ّىَِل

 ِ ٔاْ ة ََ ََّل يَرُۡسَٔن ىَِلآَءَُا َورَُع ِي َٰفِئَُن إِنٍّ ٱَّلٍّ َِا َغ َۡ َءاَيَٰخِ ًۡ َخ ُْ  ََ ِي ا َوٱَّلٍّ َٓ ِ ٔاْ ة َُّ
َ
د ٍَ ۡجَيا َوٱۡؼ َٰٔةِ ٱدلَّ َي   ٧ٱۡۡلَ

و العتقي عمى قصر ومعوالتقميل، والنقل، و)تشق( في البدل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ْ ل في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، والتسيي -3 ٔا َُّ

َ
د ٍَ  ، والنقل، وحده.َوٱۡؼ

الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وصمة الميم، وترك التسييل، ومعو أىل  -4
 الصمة.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 ٔاْ يَۡسِصُتَٔن ا ََكُُ ٍَ ِ ًُ ٱْلٍّاُر ة ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ ٌَ ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
 ٨أ

 .و العتقي في وجوومعوالتقميل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ًُ العتقي عمى إشباع المتصل، واإلبدال والتقميل في  -3 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

.وحده ، 
ًُ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال والفتح في  -4 ُٓ َٰ َوى

ۡ
أ ٌَ

.وحده ، 
 ، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي.الجمال عمى فويق القصر في المتصل -5
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7

  َۖ ًۡ ِٓ ِ ً بِإِيَمَِٰ ُٓ ًۡ َربَّ ِٓ ِدي ۡٓ َٰيَِحَِٰج َح ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََق ُِ ٌَ ََ َءا ِي  إِنٍّ ٱَّلٍّ

شباع البدل ا وسكون الميم، عمى )تشق( في البدل، األزرق -1  ألخير، وحده.وا 
 .و أىل اإلسكان عمى وجو قصر البدلومع العتقي عمى قصر البدل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ًِ َِٰج ٱْلٍّكِي َُۡهَُٰر ِِف َسنٍّ
َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ٌَِ ََتۡخِ   ٩ََتۡرِي 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ًٞ َٰ ا َشَل َٓ ًۡ ذِي ُٓ ًٍّ َوََتِيٍُّخ ُٓ ََِم ٱليٍّ ا ُشۡتَحَٰ َٓ ًۡ ذِي ُٓ َٰ ى َٔ  َدۡق

 .و أىل التقميلومعوسكون الميم،  عمى التقميل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِۡن ٱۡل
َ
ًۡ أ ُٓ َٰ ى َٔ ٍِنَي َوَءاِخُر َدۡق ِ َرّبِ ٱۡىَعَٰيَ ُد َّلِلٍّ ٍۡ٪   

شباع صمة الميم،  عمى )تشق( في البدل، األزرق -1  .و العتقيومعوالتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -6
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 َۖ ًۡ ُٓ َسيُ
َ
ًۡ أ ِٓ ً ةِٱۡۡلَۡۡيِ ىَُلِِضَ إَِٓلۡ ُٓ َ ٍّ ٱۡشخِۡكَشال ٍِّاِس ٱلّشٍّ ُ لِي ُو ٱَّللٍّ ٔۡ ُحَكّشِ َ  ۞َول

 .و العتقيومععمى إشباع صمة الميم،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 ميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون ال -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٔن ُٓ ٍَ ًۡ َحۡك ِٓ ِ ََ ََّل يَرُۡسَٔن ىَِلآَءَُا ِِف ُؼۡغَيَِٰ ِي ََِذُر ٱَّلٍّ   ٫َذ

 .و العتقيومع  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 زي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المرو  -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ٍّهُۥ َمر ُّ ُُضٍّ ِۡ َِا َخ ا َنَشۡف ٍٍّ ا فَيَ ٍٗ ِ ۡو كَآن
َ
ۡو كَاِقًدا أ

َ
َّ َدََعَُا ِِلَۢنتِِّۦٓ أ ََ ٱلُّضَّ نَسَٰ َِآ ِإَوَذا َمسٍّ ٱۡۡلِ ًۡ يَۡدُخ ن ىٍّ

َ
 َنأ

ۥ  إََِلَٰ  ُّ صٍّ ٌٍّ  ٖ  ُُضّ

 .و العتقيومععمى النقل، وعمى إشباع المنفصل، وعمى إشباع المتصل،  األزرق -1
األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، وعمى فويق القصر في المتصل، والتسييل  -2

ًۡ والغنة في  ن ىٍّ
َ
 ، وحده.َنأ

 يل والغنة، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل، وترك التسي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 .ومعو الباقون عدا ابن إسحاقر في المتصل، فويق القصو  قصر المنفصل، الحمواني عمى -5
ًۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -6 ن ىٍّ

َ
 ، وحده.َنأ

  ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡك ا ََكُُ ٌَ ۡۡسِذنَِي  ٍُ ََ لِۡي ِ   ٬َنَذَٰلَِم ُزّي

 .كلال ، ومعواألزرق -1
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 ۡٔاْ ِٓلُؤ ا ََكُُ ٌَ ً ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج َو ُٓ ًۡ رُُشيُ ُٓ ٔاْ وََسآَءۡت ٍُ ا َؿيَ ٍٍّ َ ًۡ ل ٌَِ َرۡتيُِس َِا ٱىُۡلُروَن  يَۡه ْۡ َ
ْ  َوىََلۡد أ ٔا ٌُِِ 

شباع المتصل، ،عمى النقل األزرق -1  .حدهو  واإلبدال، وتغميظ الالم، وا 
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 ل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى النق -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وتحقيق اليمز، وحده. -4
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -5
ًۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُٓ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.وََسآَءۡت
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -7

  ۡشرٌِِنَي ٍُ ۡ َٔۡم ٱل   ٭َنَذَٰلَِم ََنۡزِي ٱىَۡل

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ئَُن ٍَ َر َنۡيَف َتۡك ـُ ًۡ ِْلَِ َۢ َبۡكِدِْ ٌِ ۡرِض 
َ
ًۡ َخَلَٰٓهَِف ِِف ٱۡۡل ًٍّ َسَكۡيَنَُٰس   ٮُث

 .لعتقيومعو ا عمى إشباع المتصل، والنقل، األزرق -1
 المتصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في  -2
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -3

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ََّۡل يَر ََ ِي َِا َبّيَِنَٰٖج كَاَل ٱَّلٍّ ًۡ َءايَاُت ِٓ ۡلُ  ِإَوَذا ُتۡخََلَٰ َقيَۡي ۡو ةَّدِ
َ
 ُسَٔن ىَِلآَءَُا ٱئِۡج ةُِلۡرَءاٍن َدۡۡيِ َهََٰذآ أ

شباع المتصل، واإلبدالعمى التقميل،  األزرق -1 شباع الصمة، و)تشق( في البدل، وا  ومعو  ،وا 
 .عمى قصر البدل لعتقيا

 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، وحده. -2
 مى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي ع -3
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شباع الصمة، وما سبق في الوجو األول، وحده. -4  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرح. -6
 ، وحده.ةُِلۡرَءاٍن َدۡۡيِ فاء في ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخ -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -8
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -9

  ٓحِۡيَلآيِٕ َجۡفِس ٌَِ َلُۥ  ةَّدِ
ُ
ۡن خ

َ
ا يَُسُٔن َِلٓ أ ٌَ  كُۡو 

ۡن   بفتح الياء فيإلمام نافع قرأ ا البيان:
َ
 . َجۡفِسٓ    ،َِلٓ أ

شباع المتصل، األزرق -1  .لعتقيومعو ا عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 َۖ ا ئََُحَٰٓ إََِلٍّ ٌَ حٍّتُِف إَِّلٍّ 
َ
 إِۡن خ

شباع المنفصل، ،قلعمى الن األزرق -1  .لعتقيومعو ا والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -3
 وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل،  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ٓ يٖم إِّّنِ ـِ ٍم َق ۡٔ َخاُف إِۡن َقَطۡيُج َرّّبِ َقَذاَب يَ
َ
  ٯأ

َخاُف  بفتح الياء فيإلمام نافع قرأ ا البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 .لكلومعو ا ،األزرق -1
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 ََُٰسً ةِِّۖۦ ۡدَرى
َ
ًۡ َوََّلٓ أ ۥ َقيَۡيُس ُّ حُ ۡٔ ا حَيَ ٌَ  ُ ٔۡ َشآَء ٱَّللٍّ  كُو ىٍّ

شباع المنفصل، والتقميل ،عمى إشباع األزرق -1  .لعتقيومعو ا، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6
َُٰسً ، َشآءَ  التقميل في ابن سعدان عمى  -7 ۡدَرى

َ
 ، ومعو أبو الزعراء.أ

  َٓرۡتيِِّۦ َِ ٌّ ٗرا  ٍُ ًۡ ُخ  َذَلۡد َۡلِۡرُج ذِيُس

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 فَََل َتۡكلِئَُن
َ
  ٰأ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

ٱ َِ ٍٍّ ًُ مِ ۡؿيَ
َ
َۡ أ ٍَ َب أَـِبَيَٰخِِّۦٓ  َذ ۡو َنذٍّ

َ
ِ َنِذةًا أ   ۡذََتَىَٰ ََعَ ٱَّللٍّ

 .وحده في البدل، وتغميظ الالم، والتقميل، واإلشباع ،عمى النقل األزرق -1
 وحده. العتقي عمى ترقيق الالم، -2
 األصبياني عمى النقل، وترقيق الالم، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ۡشرُِمَٔن ٍُ ۡ ۥ ََّل ُحۡفيُِص ٱل ُّ  ٱإٍُِّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
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   ِ ُؤََّلٓءِ ُشَفَعَُٰٓؤَُا ِقَِد ٱَّللٍّ ًۡ َويَُلٔلَُٔن َهَٰٓ ُٓ ًۡ َوََّل يََِفُك ُْ ا ََّل يَُُّضَّ ٌَ  ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ  َوَيۡكُتُدوَن 

 .العتقي، ومعو لمتصلعمى إشباع المنفصل وا األزرق -1
األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -5

  ۚۡرِض
َ
َِٰت َوََّل ِِف ٱۡۡل َمََٰن ًُ ِِف ٱلصٍّ ا ََّل َحۡكيَ ٍَ ِ َ ة حُجَّتِـَُٔٔن ٱَّللٍّ

َ
 كُۡو خ

 .عمى قصر البدل عو العتقي واألصبيانيومو)تشق( في البدل،  عمى النقل، األزرق -1
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل، -2

  ِا يُّۡش ٍٍّ ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َِ   ٲُكَٔن ُشۡتَحَٰ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ْ ٔا ٗث َوَِٰضَدٗة فَٱۡخَخيَُف ٌٍّ ُ
ٓ أ ا ََكَن ٱْلٍّاُس إَِّلٍّ ٌَ  َو

 .العتقي، ومعو عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -3

 ا ذِيِّ ََيَۡخيُِفَٔن ٍَ ًۡ ذِي ُٓ َِ ّبَِم ىَُلِِضَ ةَۡح ٌَِ رٍّ ثٞ َشَتَلۡج  ٍَ ِ ََّل ََك ۡٔ َ   ٳَول

 .أىل اإلسكان عدا األصبيانيومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
ّبَِم األصبياني عمى الغنة في  -3  ، وحده.ٌَِ رٍّ
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 ُّبِِّۖۦَ َوَيل َِ رٍّ ٌّ ُزَِل َقيَۡيِّ َءايَثٞ 
ُ
ََّلٓ أ ۡٔ َ  ٔلَُٔن ل

 .العتقي عمى قصر البدلومعو  و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
ّبِِّۖۦَ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 َِ رٍّ ٌّ .وحده ، 
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -3
 ، وحده.َقيَۡيِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ََ رِي ـِ َِخ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َكُسً  ٌَ ُرٓواْ إِّّنِ  ـِ ِ فَٱَُخ ا ٱۡىَغۡيُب َّلِلٍّ ٍَ   ٴَذُلۡو إِجٍّ

 .العتقي، ومعو عمى النقل، وترقيق الراء، وعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 وتفخيم الراء، وعمى قصر المنفصل، وحده. األصبياني عمى النقل، -2
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ًۡ ُٓ ۡخ آَء َمصٍّ َۢ َبۡكِد َُضٍّ ِ ٌّ َِا ٱْلٍّاَس رََۡحَٗث  َذۡر
َ
َِا  ِإَوَذآ أ ِ ۡهرٞ ِِفٓ َءايَاح ٌٍّ  ً ُٓ َ  إَِذا ل

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 شباع الصمة، واإلشباع وا  ومعو في البدل،  وا 
 .عمى قصر البدل ولكن العتقي

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 قاضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.ال -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

  ۡهًرا ٌَ ُع  ۡۡسَ
َ
ُ أ  كُِو ٱَّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
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 ُهُروَن ٍۡ ا َت ٌَ َِا يَۡسُخُتَٔن    ٵإِنٍّ رُُشيَ

 .كلو ال، ومعاألزرق -1

  َِوٱۡۡلَۡطر ِ َبّ
ًۡ ِِف ٱىۡ ُُز ِي يَُصّۡيِ َٔ ٱَّلٍّ ُْ

 

 .عتقي، ومعو العمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِةِر ًِٓ ِ ََ ة ًۡ ِِف ٱۡىُفۡيِم وََسَرۡي َٰٓ إَِذا ُنُِخ ٌَِ َضَّتٍّ ُج  ۡٔ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُْ ا رِيٌص ََعِضٞف وََسآَء َٓ ا َسآَءۡت َٓ ِ ٔاْ ة يٖص َؼّيَِتثٖ َوفَرُِض
 ِ َۡ َهَِٰذه ٌِ َِا  َنَۡيتَ

َ
َۡ أ ِ ََ ىَه َ ُُمۡيِِطنَي َلُ ٱدّلِي ُٔاْ ٱَّللٍّ ًۡ َدَق ِٓ ِ ِضيَػ ة

ُ
ًۡ أ ُٓ جٍّ

َ
ٔٓاْ خ َِّ ََكٖن َوَؿ ٌَ  ِ

ََ ُكّ ٌِ  ٍَّ ۦ َْلَُهَٔج
 ََ َِٰهرِي  ٶٱىشٍّ

شباع الصمة، والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 شباع المتصل، وا   .عتقيومعو ال وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
ِضيَػ أبو عون عمى صمة  -3

ُ
ًۡ أ ُٓ جٍّ

َ
 ، وترك النقل، وحده.خ

 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -4
 وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل،  -5
اابن سعدان عمى التقميل في  -6 َٓ ًُ ، َسآَءۡت ُْ ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في وََسآَء

 المتصل، ومعو أبو الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -8

  َۡرِض ةِغ
َ
ًۡ َحۡتُغَٔن ِِف ٱۡۡل ُْ ًۡ إِذَا  ُٓ َٰ َنَى

َ
آ أ ٍٍّ ِّۗ فَيَ  ۡۡيِ ٱۡۡلَّقِ

شباع الصمة، والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .عتقيومعو ال والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، والنقل، وحده. -3
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 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -4
 وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح،  -5
ًۡ إَِذاأبو عون عمى الصمة في  -6 ُٓ َٰ َنَى

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

  ً ُُفِصُس
َ
َٰٓ أ ًۡ ََعَ ا َبۡغُيُس ٍَ ا ٱْلٍّاُس إِجٍّ َٓ حَّ

َ
د  َيَٰٓ

 .عتقيومعو ال ،نفصلعمى إشباع الم األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َۖ ۡجَيا ةِ ٱدلَّ َٰٔ َي َتََٰف ٱۡۡلَ ٌٍّ
 

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 معو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح، و  -2

 ئَُن ٍَ ًۡ َتۡك ا ُنُِخ ٍَ ِ ُِجَّتُِئُسً ة ًۡ َذ َِا َمرِۡسُكُس ًٍّ إَِٓلۡ   ٷُث

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
ئُنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ٍَ ًۡ َتۡك  ، وحده.ُنُِخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡج ةِ ٱدلَّ َٰٔ َي َرُو ٱۡۡلَ ٌَ ا  ٍَ ُزُو ٱْلٍّاُس إِجٍّ
ۡ
ا يَأ ٍٍّ ۡرِض ِم

َ
آءِ فَٱۡخَخيََػ ةِِّۦ َجَتاُت ٱۡۡل ٍَ ََ ٱلصٍّ ٌِ  ُّ َُزۡىَنَٰ

َ
آٍء أ ٍَ َيا َن

 ٓ ا َٓ َِٰدُروَن َقيَۡي ًۡ َق ُٓ جٍّ
َ
آ خ َٓ يُ ْۡ َ

ٍَّ أ َِۡج َوَؿ يٍّ ا َوٱزٍّ َٓ ۡرُض زُۡخُرَذ
َ
َخَذِت ٱۡۡل

َ
َٰٓ إِذَآ أ ًُ َضَّتٍّ َُۡعَٰ

َ
ۡمُرَُا َٓلۡ َوٱۡۡل

َ
آ أ َٓ َٰ حَى

َ
ۡو  خ

َ
ًَل أ

ۡمِسۚ 
َ
ََ ةِٱۡۡل ًۡ َتۡغ ن ىٍّ

َ
ا َضِطيٗدا َنأ َٓ اٗرا فََشَكۡيَنَٰ َٓ  َج

ۡجيَاعمى التقميل  األزرق -1 ٓ  ،ٱدلَّ ا َٓ َٰ حَى
َ
ُّ ، وعمى إشباع المتصل، والنقل في خ َُزۡىَنَٰ

َ
آٍء أ ٍَ  ،َن

ۡرِض 
َ
ًُ ، ٱۡۡل َٰ َُۡع

َ
وۡ ، َوٱۡۡل

َ
ۡمِس ، َٓلًَۡل أ

َ
ُزُو في  ، واإلبدالةِٱۡۡل

ۡ
 ،ى إشباع المنفصل، وعميَأ
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َِٰدُرونَ في  وترقيق الراء  .عتقيومعو ال، َق
أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وتحقيق اليمز،  -2

 وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.
 وحده. وباإلحكام التي سبقت، األزرق عمى الفتح، -3
والنقل، واإلبدال، والتسييل  ،ويق القصر في المتصلاني عمى قصر المنفصل، وفاألصبي -4

ًۡ والغنة في  ن ىٍّ
َ
 .، وحدهَنأ

 .المنفصل، والفتح، وترك الغنة، وحده المروزي عمى توسط المتصل، وتحقيق اليمز، وتوسط -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وتحقيق اليمز، وقصر المنفصل، وحده. -6
المتصل، وصمة الميم، والفتح، ومعو ابن  الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في -7

 فرح.
ًۡ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -8 ن ىٍّ

َ
 ، وحده.َنأ

 ُروَن ٖم َحَخَفهٍّ ۡٔ ُو ٱٓأۡلَيَِٰج ىَِل  ٸَنَذَٰلَِم ُجَفّطِ

 .عتقي واألصبياني عمى قصر البدل، ومعو العمى النقل، وعمى )تشق( في البدل األزرق -1
 معو الباقون.المروزي عمى ترك النقل، و  -2

  ۡصَخلِيٖم ٌَّ َ يََشآُء إََِلَٰ ِضَرَٰٖط  ٌَ ِدي  ۡٓ ًِ َوَي َٰ َل ٔٓاْ إََِلَٰ َدارِ ٱلصٍّ ُ يَۡدُق   ٹَوٱَّللٍّ

 ، وترك التسييل.يََشآُء إََِلَٰ  قرأ اإلمام نافع إبدال اليمزة واو فقط في  البيان:

شباع المتصل،  والتقميل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .عتقيومعو الوا 
الفتح عدا ومعو أىل ، وفويق القصر في المتصل ،اني عمى قصر المنفصل، والفتحاألصبي -2

 .المروزي
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -4
 تصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط الم -5
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 َٞۖ ٔاْ ٱۡۡلُۡصََنَٰ َوزَِياَدة ُِ ۡضَص
َ
ََ أ ِي  ۞ّىَِّلٍّ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َرََتٞ َوََّل ذِىٌٍّث ًۡ ُٓ َْ ُق وُُسٔ َْ  َوََّل يَۡر

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

  ٍِِّث ۡضَحَُٰب ٱِۡلَ
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
 أ

 .و العتقيومع عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًۡ ذِي   ٺُْ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -2

 َۖ ًۡ ذِىٍّثٞ ُٓ ُل َْ ا َوحَۡر َٓ ٍِۡريِ ِ ِۭ ة ّيِـَٔاِت َسَزآُء َشّحِئَث ٔاْ ٱلصٍّ ََ َنَصُت ِي  َوٱَّلٍّ

شباع المتصل، ،)تشق( في البدلعمى  األزرق -1  .العتقي عمى قصر البدلومعو  وا 
 اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ََٖعِضم َۡ ٌِ  ِ ََ ٱَّللٍّ ِ ٌّ  ً ُٓ َ ا ل ٌٍّ
 

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

كَِؽٗكا ًۡ ُٓ ُْ ۡغِشَيۡج وُُسٔ
ُ
آ أ ٍَ جٍّ

َ
ا   َند ًٍ يِ ـۡ ٌُ ِۡو  ََ ٱٓلٍّ ِ ٌّ 

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 .عدا األصبيانيعمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ااألصبياني عمى التسييل في  -5 نَّه 

 
أ  فصل، وسكون الميم، وحده.، وقصر المنك 

  ِۡضَحَُٰب ٱْلٍّار
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
 أ

 .و العتقيومعوالتقميل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِذ ًۡ وَن ُْ ا َخَِِٰلُ َٓ  ٻي

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

   ًۡ ََكٓؤُُز ًۡ َوَُشَ ُُخ
َ
ًۡ أ ََكَُُس ٌَ ٔاْ  ُك َۡشَ

َ
ََ أ ي ِ ًٍّ َجُلُٔل لَِّلٍّ ًۡ ََجِيٗكا ُث ُْ َٔۡم ََنُّۡشُ  َوَي

 .و العتقيومع عمى إشباع الصمة، وعمى إشباع المتصل، األزرق -1
 ومعو أبو عون.األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 َۖ ًۡ ُٓ َِ َِا ةَۡح  فََزيٍّۡي

 .كل، ومعو الاألزرق -1

  إِيٍّاَُا َتۡكُتُدوَن ًۡ ا ُنُِخ ٌٍّ  ً ُْ ََكُٓؤ  ټَوكَاَل َُشَ

شباع الصمة،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1  .و العتقيومعوا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، وحده. -2
 لمروزي.القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا ا -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ىََغَٰفِينَِي ًۡ َۡ ِقَتاَدحُِس ٍِّا َخ ًۡ إِن ُن َُِس َِا َوبَحۡ َِ ِٓيَدۢا ةَۡح ِ َش   ٽفََهََفَٰ ةِٱَّللٍّ

شباع الصمة، عمى التقميل، وعمى إشباع المتصل، األزرق -1  .و العتقيومع وا 
ًۡ إِنأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم  -2 َُِس ًۡ ىََغَٰفِينِيَ ، َوَبۡح  ، وحده. ِقَتاَدحُِس
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، وحده. -5
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل -6
 المروزي عمى سكون الميم، وحده. -7

  ۡشيََفۡج
َ
آ أ ٌٍّ ٔاْ ُكَّ َجۡفٖس  َِالَِم َتۡتيُ ُْ

 

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َٰ ىَى ۡٔ ِ َم ٓواْ إََِل ٱَّللٍّ ًُ ٱۡۡلَّقِ  َوُردَّ ُٓ
 

 .العتقيومعو والتقميل، ، إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 .التقميل، ومعو أىل التقميلعمى  أبو عون -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

ُُٔا ََك ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ وَن َوَعوٍّ َخ  پاْ َحۡفََتُ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. وانيمالح -2

  ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ رُِج ٱىََۡحٍّ 
َ َُيۡ ٌَ ةَۡصََٰر َو

َ
َف َوٱۡۡل ٍۡ يُِم ٱلصٍّ ٍۡ َ َح ٌٍّ َ

ۡرِض أ
َ
آءِ َوٱۡۡل ٍَ ََ ٱلصٍّ ِ ٌّ َ يَۡرزُكُُسً  ٌَ ّيِِج كُۡو 

ّيَِج  ٍَ ۡ ۡمَر  َوُيۡخرُِج ٱل
َ
ٌََ يَُدةُِّر ٱۡۡل ََحِّ َو

ََ ٱىۡ ٌِ 

 .العتقيومعو والنقل، وترقيق الراء، ، إشباع المتصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو  -3

 الزعراء.
 مروزي عمى توسط المتصل، وحده.ال -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

  ُ  فََصَيُلٔلَُٔن ٱَّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

  فَََل َتخٍُّلَٔن
َ
  ٿَذُلۡو أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو النقلعمى  األزرق -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِفََذَٰى َۖ ًُ ٱۡۡلَقَّ ُ َربَُّس ًُ ٱَّللٍّ  ُس

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 َۖ َلَُٰو اَذا َبۡكَد ٱۡۡلَّقِ إَِّلٍّ ٱلغٍّ ٍَ  َذ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 فَُٔن َٰ حُۡۡصَ ّنٍّ
َ
  ڀفَد

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡج ُج َنَذَٰلَِم َضلٍّ ٍَ ِ ًۡ ََّل يُۡؤٌَُِِٔن  َرّبَِم  ََك ُٓ جٍّ
َ
ٔٓاْ خ ََ فََصُل ِي   ځََعَ ٱَّلٍّ

ٍَ قرأ اإلمام نافع  البيان: ِ  الجمع.ب ُت اََك

 .عتقيومعو ال واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ۥ ًٍّ يُكِيُدهُ َ َحۡتَدُؤاْ ٱۡۡلَۡيَق ُث ٌٍّ ََكٓنُِسً  ٌَِ َُشَ ۡو  َْ  كُۡو 

 .العتقيومعو إشباع المتصل، عمى  األزرق -1
 عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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  َۖۥ ًٍّ يُكِيُدهُ ُ َحۡتَدُؤاْ ٱۡۡلَۡيَق ُث  كُِو ٱَّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

  حُۡؤفَُهَٔن َٰ ّنٍّ
َ
 ڂفَد

 و العتقي.ومعواإلبدال، ، عمى التقميل األزرق -1
 .ومعو أىل التقميل بو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،أ -2
 األزرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األصبياني. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -4

  ِِّۚدٓي إََِل ٱۡۡلَق ۡٓ َ َح ٌٍّ ََكٓنُِسً  ٌَِ َُشَ ۡو  َْ  كُۡو 

شباع المنفصل األزرق -1  .قيعت، ومعو العمى إشباع المتصل، وا 
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 ل الصمة.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أى -5

  ِّۗ ِدي لِۡيَطّقِ ۡٓ ُ َح  كُِو ٱَّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ٍَّّل َ ٌٍّ َ
ن يُتٍّتََف أ

َ
َضقَّ أ

َ
ِدٓي إََِل ٱۡۡلَّقِ أ ۡٓ َ َح ٍَ َذ

َ
يٓ أ َۖ  يَِّٓدِ َدىَٰ ۡٓ ن ُح

َ
ٓ أ  إَِّلٍّ

ِّٓدِيٓ  بفتح الياء وتشديد الدال واألصبياني قرأ اإلمام األزرق والعتقي البيان: قون ، وقرأ البايَ
 بإسكان الياء واختالس الفتح، والمقروء بو االختالس فقط.

ِّٓدِيٓ عمى إشباع المتصل، وقراءة  األزرق -1  .عتقيومعو ال والتقميل، بالفتح، يَ
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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ِّٓدِيٓ وقراءة والغنة في ، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3  بالفتح، وحده. يَ
ِّٓدِيٓ راءة المروزي عمى قصر المنفصل، وق -4  .الجمال وابن فرحومعو  والفتح، باالختالس، يَ
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 والفتح، وحده. وقراءة االختالس، ابن إسحاق عمى الغنة، -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 َٔن ٍُ ًۡ َنۡيَف ََتُۡه ا ىَُس ٍَ    ڃَذ

 .كانأىل اإلس، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

  ًِّا ًۡ إَِّلٍّ َؿ ُْ ۡزََثُ
َ
ا يَتٍّتُِف أ ٌَ  َو

 .العتقي، ومعو إشباع الصمةعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 َۡٱۡل ََ ٌِ ٍَّ ََّل ُحۡغَِن  ٍـّ   ّقِ َشۡيـًٔا  إِنٍّ ٱى

 حده.، و توسط ثم إشباع المين الميموزعمى  األزرق -1
 .العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون -2

 ا َحۡفَكئَُن ٍَ ِ ۢ ة ًُ َ َقيِي  ڄإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ََوَلَِٰس ِ ىَٰ ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ن ُحۡفََتَ
َ
ا ََكَن َهََٰذا ٱۡىُلۡرَءاُن أ ٌَ ِي َبنۡيَ يََديِّۡ َوَتۡفِطيَو ٱۡىِهَتَِٰب  َو  حَۡطِديَق ٱَّلٍّ

ٍِنَي  ٌَِ رٍّّبِ ٱىَۡعَٰيَ  څََّل َرۡيَب ذِيِّ 

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 ، وحده.ٌَِ رٍّّبِ األصبياني عمى الفتح، الغنة في  -2
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 .الباقونعمى الفتح، ومعو و  المروزي عمى ترك الغنة، -3

  ُ ۡم َحُلٔل
َ
َۖ أ ُّ َٰ ى  َٔن ٱۡذََتَ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َصَِٰدرنَِي ًۡ ِ إِن ُنُِخ َِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٌّ َِ ٱۡشَخَؽۡكُخً  ٌَ ٔاْ  ِۡريِِّۦ َوٱۡدُق ٌّ ٔاْ بُِصَٔرةٖ  حُ
ۡ
  چكُۡو فَد

 .العتقي واألصبياني، ومعو عمى اإلبدال األزرق -1
 مروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ال -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۥ ُّ وِييُ
ۡ
ًۡ حَأ ِٓ ِ ح

ۡ
ا يَأ ٍٍّ َ ٍِِّۦ َول ٔاْ ةِكِۡي ًۡ ُُيِيُؽ َ ا ل ٍَ ِ ٔاْ ة ةُ  ةَۡو َنذٍّ

 .العتقي واألصبياني، ومعو عمى اإلبدال األزرق -1
 .اإلسكانومعو أىل لميم، وسكون االمروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -3

  َۖ ًۡ ِٓ ٌَِ َرۡتيِ  ََ ِي َب ٱَّلٍّ  َنَذَٰلَِم َنذٍّ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ٍِنَي َٰيِ َٰلَِتُث ٱىظٍّ ۡر َنۡيَف ََكَن َع ـُ   ڇفَٱُ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 ً ُٓ ِۡ ٌِ َُ ةِِّۦ َو َ يُۡؤٌِ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ َ َو ٌٍّ ٌِ َُ ةِّۦِ  َّلٍّ يُۡؤ
 

 .العتقي، ومعو عمى اإلبدال األزرق -1
َ َّلٍّ عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 ٌٍّ

.وحده ، 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة عدا ابن إسحاق. -4
َ َّلٍّ ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -5 ٌٍّ

وحده ،. 

 ََ ۡفِصِدي ٍُ ۡ ًُ ةِٱل ۡقيَ
َ
  ڈَوَربََّم أ

 .كل، ومعو الاألزرق -1

 َۖ ًۡ يُُس ٍَ ًۡ َخ َِل َوىَُس ٍَ ةَُٔك َذُلو َّلِ َخ  ِإَون َنذٍّ

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َُٞا۠ ةَرِٓيء
َ
ُو َوخ ٍَ ۡخ

َ
آ أ ٍٍّ ُُخً ةَرِيٓـَُٔٔن ِم

َ
ئَُن  أ ٍَ ا َتۡك ٍٍّ  ډّمِ

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ، إشباع المتصل عمى األزرق -1 عمى قصر  العتقيومعو وا 
 .البدل

األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2
 المروزي.

 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل،  -4
الجمال عمى صمة الميم، عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل  -5

 الصمة.

   ٍُِكَٔن إَِٓلَۡم َ يَۡصَخ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ  َو

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. وانيمالح -2

 ۡٔ َ ًٍّ َول ٍُِف ٱلطَّ َُج تُۡص
َ
فَأ

َ
ٔاْ ََّل َحۡكلِئَُن  أ   ڊََكُُ

 .الكل عدا األصبيانياألزرق، ومعو  -1
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َُج األصبياني عمى التسييل في  -2
َ
فَأ

َ
 ، وحده.أ

  ُر إَِٓلَۡم ـُ َ يَِ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ  َو

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. وانيمالح -2

 َِدي ٱۡىُكۡۡمَ و ۡٓ َُج َت
َ
فَأ

َ
وَن أ ٔاْ ََّل ُحۡتِۡصُ ٔۡ ََكُُ َ   ڋل

 ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .الباقون عدا األصبيانيومعو  المروزي عمى تفخيم الراء، -2
َُج األصبياني عمى التسييل في  -3

َ
فَأ

َ
 ، وحده.أ

 ٍُ يِ ـۡ ًۡ َح ُٓ ُُفَص
َ
ٍَّ ٱْلٍّاَس أ ا َوَلَِٰس ًُ ٱْلٍّاَس َشۡيـٔٗ يِ ـۡ َ ََّل َح  ڌَٔن إِنٍّ ٱَّللٍّ

 حده.، و توسط ثم إشباع المين الميموزعمى  األزرق -1
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2

 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َٔۡم ًۡ َوَي ُْ ارِ َحَخَكاَرفَُُٔيُّۡشُ َٓ ََ ٱْلٍّ ِ ٌّ ٔٓاْ إَِّلٍّ َشاَقٗث  ًۡ يَۡيَتُر ن ىٍّ
َ
ًۡ  َنأ ُٓ َِ  َن ةَۡح

قرأ اإلمام نافع كممة  :البيان
َح  بالنون. ُُشُُهمن 

 .العتقي ومعو والتقميل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -4
ًۡ صبياني عمى التسييل والغنة في األ -5 ن ىٍّ

َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.َنأ

 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح -6
ًۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -7 ن ىٍّ

َ
 ، وحده.َنأ
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 ََ َخِدي ۡٓ ٔاْ ُم ا ََكُُ ٌَ ِ َو ٔاْ ةِيَِلآءِ ٱَّللٍّ ةُ ََ َنذٍّ ِي   ڍكَۡد َخِۡسَ ٱَّلٍّ

 .العتقي، ومعو إشباع المتصلعمى و  ق الراء،عمى ترقي األزرق -1
األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى فويق القصر في المتصل، ومعو أىل الباقون عدا  -2

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ًٍّ ًۡ ُث ُٓ َِا َمرِۡسُك ٍَِّم فَإَِٓلۡ َي َٔذٍّ ۡو َجَخ
َ
ًۡ أ ُْ ِي َُكُِد ٍَِّم َبۡكَظ ٱَّلٍّ ا ُُرَِي ٌٍّ ا َحۡفَكئَُن  ِإَو ٌَ  َٰ ِٓيٌد ََعَ ُ َش  ڎٱَّللٍّ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

  َۖ ثٖ رٍُّشٔٞل ٌٍّ ُ
ِ أ

 َوىُِكّ

 .صبيانيكل عدا األ، ومعو الاألزرق -1
ثٖ رٍُّشٔلٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌٍّ ُ

 ، وحده.أ

 َٔن ٍُ يَ ـۡ ًۡ ََّل ُح ُْ ً ةِٱىۡلِۡصِػ َو ُٓ َِ ًۡ كُِِضَ ةَۡح ُٓ ُ   ڏفَإَِذا َسآَء رَُشٔل

  وتغميظ الالم، وحده. ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 .عتقي عمى ترقيق الالم، وحدهال -2
 سكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، و  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6
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 َصَِٰدرنَِي ًۡ َۡٔقُد إِن ُنُِخ ۡ ََّتَٰ َهََٰذا ٱل ٌَ   ڐَوَيُلٔلَُٔن 

 .أىل التقميل عدا أبو عون، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو الباقون. -4

  ُ ا َشآَء ٱَّللٍّ ٌَ ا َوََّل َجۡفًكا إَِّلٍّ  ۡميُِم ِْلَۡفِس َُضّٗ
َ
ٓ أ  كُو َّلٍّ

 .العتقيومعو  والنقل، ،إشباع المنفصل والمتصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، ترك النقل، وحده. -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي في  -4

 وأبو الزعراء. وجو، وابن سعدان
 ، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

   َسٌو
َ
ٍث أ ٌٍّ ُ

ِ أ
 ىُِكّ

 .العتقي واألصبياني، ومعو عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِفَََل يَۡصَخـٔۡخ ًۡ ُٓ َسيُ
َ
  ڑُروَن َشاَقٗث َوََّل يَۡصخَۡلِدُمَٔن إَِذا َسآَء أ

ًۡ  ورش موضعقرأ اإلمام  :البيان ُٓ َسيُ
َ
، ووافقيم الحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية َسآَء أ

 .ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين إسقاط األولى وىي كالمد المنفصل عندىم

شباع عمى تسييل اليمزة الثانية األزرق -1  .العتقيومعو  ،واإلبدال ،المتصل، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال لميمزة الثانية مع )تشق( في مقدار األلف، وحده. -2
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -3
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سكون أبو عون عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، و  -4
 الميم، وحده.

 الجمال عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -5
 المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى مع التوسط، وحده. -6
 المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي. -7
سقاط اليمزة األولى، ومعو ابن إسحاق وا -8  بن فرح.الجمال عمى صمة الميم، وا 
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -9

 ۡشرُِمَٔن ٍُ ۡ ُّ ٱل ِۡ ٌِ اَذا يَۡصَخۡكِشُو  ٌٍّ اٗرا  َٓ ۡو َج
َ
ۥ ةََيًَٰخا أ ُّ ًۡ َقَذاةُ َُٰس حَى

َ
ًۡ إِۡن خ رََءۡحُخ

َ
 ڒكُۡو أ

ًۡ   نافع بجميع طرقو بتسييل اليمزة في موضعقرأ اإلمام  :البيان رََءۡحُخ
َ
د لألزرق وجو ، ويزيأ

 اإلبدال مع اإلشباع.

شباع الصمة، والتقميل، ،عمى النقل األزرق -1  .لعتقيومعو ا وتسييل اليمزة، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال، وعميو التقميل ثم الفتح، حده. -3
 األصبياني عمى النقل، وتسييل اليمزة، والفتح، وحده. -4
 ييل اليمزة، والفتح، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتس -5
 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الفتح. -7
ًۡ إِنۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -8 رََءۡحُخ

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

   ُِٓخً ةِِّۦ ٌَ ا َوَرَف َءا ٌَ ًٍّ إِذَا  ُث
َ
 خ

 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل ،شق( في البدلعمى )ت األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َوكَۡد ُنُِخً ةِِّۦ تَۡصَخۡكِشئَُن ََ   ړَءٓاۡىَٰٔـ

ََ أوجو كممة  البيان:  لمجميع: َءٓاۡىَٰٔـ

 يكون لو الخمف.الجميع ىنا لو النقل، وىناك وجو ثاني بترك النقل إلسماعيل فقط، ف

 .ووافقو الكل عمى التسييل مع قصر البدل، ييل مع ثالثة البدلتس :ليوسف

 .ومعو عمى قصر البدل المروزي، مى أربع حركات، ومعو ثالث البدلإبدال ع :ليوسف

 .ومعو العتقي عمى قصر البدل، عمى ست حركات، ومعو ثالث البدل إبدال :ليوسف

 .ووافقو الكل عمى قصر البدل، ثالث البدل ال عمى حركتين، ومعوإبد :ليوسف

 بخمف عن إسماعيل: إبدال عمى ثالث حركات، وقصر البدل. ألهل فويق القصر

 تسييل، مع تحقيق اليمز. :إلسماعيل

 إبدال عمى ثالث حركات، مع تحقيق اليمز.  :إلسماعيل

ََ في  الثانية ييل اليمزةتسعمى  األزرق -1 )تشق(  ي المغير بالنقلف مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ
 .أىل اإلسكان عمى قصر البدلومعو وسكون الميم، 

ََ الثانية في  الجمال عمى تسييل اليمزة -2  ، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.ومع النقل ،َءٓاۡىَٰٔـ
ََ في اليمزة الثانية في  مى أربع حركاتبدال عاألزرق عمى اإل  -3 في  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ

 ، ومعو المروزي عمى قصر البدل.لنقل )تشق(المغير با
ََ مى ست حركات في اليمزة الثانية في بدال عاألزرق عمى اإل -4 في  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.، المغير بالنقل )تشق(
ََ مى بمقدار حركتين في اليمزة الثانية في بدال عاألزرق عمى اإل -5  ة البدلمع ثالث ،َءٓاۡىَٰٔـ

 عمى قصر البدل. ومعو أىل اإلسكان، في المغير بالنقل )تشق(
 الجمال عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مع القصر، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
حركات، والنقل، وسكون الميم،  3األصبياني عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مًد الزما بمقدار  -7
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 .وجو ألبي الزعراءو  ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي
حركات، والنقل، وصمة الميم،  3الجمال عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مًد الزما بمقدار  -8

 .بخمف عن ابن فرح ومعو أىل الصمة
ََ الثانية في ابن فرح عمى تسييل اليمزة  -9  وترك النقل، وصمة الميم، وحده. ،َءٓاۡىَٰٔـ

 ده.أبو الزعراء عمى ما سبق، مع سكون الميم، وح -11
حركات، ومع ترك النقل، وصمة الميم،  3ابن فرح عمى إبدال اليمزة الثانية مًدا بمقدار  -11

 وحده.
 أبو الزعراء عمى سبق، ولكن مع سكون الميم، وحده. -12

 حَۡسِصُتَٔن ًۡ ا ُنُِخ ٍَ ِ ۡو َُتَۡزۡوَن إَِّلٍّ ة َْ ٔاْ َقَذاَب ٱۡۡلُِۡلِ  ٔاْ ذُوكُ ٍُ ََ َؿيَ ي ِ ًٍّ رِيَو لَِّلٍّ  ڔُث

 .حدهو  ،عمى تغميظ الالم رقاألز  -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َۖ َٔ ُْ َضقٌّ 
َ
 ۞َويَۡصَخۢنتِـََُُٔٔم أ

 .عمى قصر البدل كل، ومعو العمى )تشق( في البدل األزرق -1

 َۖ ۥ َۡلَّقٞ ُّ ٓ إٍُِّ  كُۡو إِي َوَرّّبِ

ٓ  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في يان:الب ۥ َوَرّّبِ ُّ  .إٍُِّ

 .عمى قصر البدل عتقي واألصبيانيومعو ال ،إِيفي البدل  و)تشق(، عمى النقل األزرق -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََ ۡكِشزِي ٍُ ِ ُُخً ة
َ
آ أ ٌَ   ڕَو

 .العتقيومعو  عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني  -2
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ۡرِض ََلۡذَخَدۡت ةِِّۦ
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ ۡج  ٍَ ِ َجۡفٖس َؿيَ

نٍّ ىُِكّ
َ
ٔۡ أ َ  َول

 .حدهو  ،عمى النقل، وعمى تغميظ الالم األزرق -1
 .لعتقي عمى النقل، وعمى ترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو األصبيانيا -2
 .عمى ترك النقل، ومعو الباقون ،المروزي  -3

 َُۖواْ ٱۡىَكَذاَب
َ
ا َرأ ٍٍّ َ َث ل ٌَ واْ ٱْلٍَّدا َۡسَّ

َ
 َوأ

ْ لإلمام األصبياني التسييل والتحقيق في  البيان: ُوا
َ
 .والتحقيق مقدم َرأ

 .األصبياني ، ومعو الكل بخمف عناألزرق -1
ْ األصبياني بالتسييل في  -2 ُوا

َ
 ، وحده.َرأ

 َٔن ٍُ يَ ـۡ ًۡ ََّل ُح ُْ ً ةِٱىۡلِۡصِػ َو ُٓ َِ  ږَوكُِِضَ ةَۡح

 وحده.تغميظ الالم، عمى  األزرق -1
 .ومعو أىل اإلسكان وترقيق الالم، سكون الميم،العتقي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ِ ََّلٓ إِنٍّ َّلِلٍّ
َ
ۡرِضِّۗ  خ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلصٍّ ٌَ

 

 .العتقيومعو  عمى إشباع المنفصل، والنقل، األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 ٍَّ ِ َضّقٞ َوَلَِٰس ََّلٓ إِنٍّ وَۡقَد ٱَّللٍّ
َ
َٔن خ ٍُ ًۡ ََّل َحۡكيَ ُْ ۡزََثَ

َ
  ڗأ

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٍِۡيُج ِإَوَٓلِّۡ حُر ۦ َوُي َٔ يَُۡحِ   ژَسُكَٔن ُْ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٍُ ٗدى َورََۡحَثٞ ّىِۡي ُْ ُدورِ َو ا ِِف ٱلطَّ ٍَ ِ ّ ًۡ وَِشَفآءٞ ل ّبُِس َِ رٍّ ٌّ ثٞ  ـَ ِٔۡق ٌٍّ ا ٱْلٍّاُس كَۡد َسآَءحُۡسً  َٓ حَّ
َ
د ٌِِنَِي َيَٰٓ   ڙۡؤ

شباع المتصل، واإلبدال، ومعو العتقي األزرق -1  .عمى إشباع المنفصل، وا 
َِ المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في األصبياني عمى قصر  -2 ٌّ ًۡ ّبُِس ، رٍّ

ا ٍَ ِ ّ ۡؤٌِِنِيَ ، وَِشَفآءٞ ل ٍُ  ، واإلبدال، وحده.َورََۡحَثٞ ّىِۡي
 القاضي عمى ترك الغنة، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 .الجمال عمى صمة الميم ، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح -5
اابن إسحاق عمى الصمة، والغنة في  -6 ٍَ ِ ّ ٌِِنِيَ ، وَِشَفآءٞ ل ۡؤ ٍُ  ، وحده.َورََۡحَثٞ ىِّۡي
ثٞ أبو عون عمى الصمة في  -7 ـَ ِٔۡق ٌٍّ  ، وحده.َسآَءحُۡسً 
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءحُۡسً  ابن سعدان عمى التقميل في  -8
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -9

 ُِكَٔن  كُۡو ةَِفۡغو ٍَ ا ََيۡ ٍٍّ َٔ َخۡۡيٞ ّمِ ُْ ٔاْ  َٰلَِم فَۡيَيۡفرَُض ِ َوبِرََۡحَخِِّۦ فَتَِذ   ښٱَّللٍّ

 .عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 ٌٗ ُّ َضَرا ِۡ ِ ٌّ َِ ّرِۡزٖق فََشَكۡيُخً  ٌّ ُ ىَُسً  َُزَل ٱَّللٍّ
َ
آ أ ٌٍّ رََءۡحُخً 

َ
َۖ كُۡو أ ًۡ ذَِن ىَُس

َ
ُ أ  ا وََضَلََٰٗل كُۡو َءاَّلٓلٍّ

رََءۡحُخً قرأ اإلمام نافع بجميع طرقو بالتسييل في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق اإلبدال مع اإلشباع، أ

ُ ولمجميع في كممة  واإلبدال ولكن كل عمى مذىبو في  ،-بدون إدخال لمجميع– التسييل َءاَّلٓلٍّ
 المد حال اإلبدال.

رََءۡحُخًمى النقل، وتسييل اليمزة في ع األزرق -1
َ
شباع المنفصل، وتسييل اليمز في أ ، وا 

 ُ  .ومعو العتقي، َءاَّلٓلٍّ
ُ األزرق عمى اإلبدال في الثانية،  -2  ومعو العتقي.، َءاَّلٓلٍّ
َِ ّرِۡزقٖ األصبياني عمى النقل، والتسييل في الموضعين، والنقل، والغنة في  -3 ٌّ.وحده ، 
 اإلبدال في الموضع الثاني مع المد فويق القصر، وحده.األصبياني عمى  -4
 األزرق عمى اإلبدال في األولى مع اإلشباع، وفي الثانية التسييل، وحده. -5
 األزرق عمى اإلبدال في الثانية، وحده. -6
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، والتسييل في الموضعين، وحده. -7
ُ ني المروزي عمى اإلبدال في الموضع الثا -8  مع المد بمقدار أربع حركات، وحده. ،َءاَّلٓلٍّ
 المروزي عمى قصر المنفصل، والتسييل في الموضعين، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -9

ُ المروزي عمى اإلبدال في الموضع الثاني  -11  مع المد بمقدار أربع حركات، وحده. ،َءاَّلٓلٍّ
 ، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، والتسييل في الموضعين -11
 الحمواني عمى اإلبدال في الموضع الثاني مع المد فويق القصر، ومعو أىل الصمة. -12

 وَن ِ َتۡفََتُ ۡم ََعَ ٱَّللٍّ
َ
  ڛأ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ِِّۗث ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ِ ٱىَۡهِذَب يَ وَن ََعَ ٱَّللٍّ ََ َحۡفََتُ ِي ََّ ٱَّلٍّ ا َؿ ٌَ  َو

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ٍََّّل يَۡشُهُروَن  إِن ًۡ ُْ ۡزََثَ
َ
ٍَّ أ و فَۡغٍو ََعَ ٱْلٍّاِس َوَلَِٰس َ ََّلُ   ڜٱَّللٍّ

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميمعمى  األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍِو إ ٍَ َۡ َخ ٌِ ئَُن  ٍَ ٌَِ كُۡرَءاٖن َوََّل َتۡك  ُّ ِۡ ٌِ ٔاْ  ا َتۡخيُ ٌَ ٖن َو
ۡ
ا حَُسُٔن ِِف َشأ ٌَ ًٔدا إِۡذ َو ُٓ ًۡ ُش ٍِّا َقيَۡيُس َّلٍّ ُن

 حُفِيُغَٔن ذِيِّۚ 

 .عمى النقل، ومعو العتقي األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
نٖ األصبياني عمى اإلبدال في  -4

ۡ
 ، والنقل، وحده.َشأ

 ُا َحۡكز ٌَ ۡزَبَ إَِّلٍّ َو
َ
َٰلَِم َوََّلٓ أ ٌَِ َذ ۡضَغَر 

َ
آءِ َوََّلٓ أ ٍَ ۡرِض َوََّل ِِف ٱلصٍّ

َ
ةٖ ِِف ٱۡۡل ِۡرَلاِل َذرٍّ ٌّ  ٌَِ ّبَِم  ِِف  ُب َقَ رٍّ

تنٍِي  ٌَّ   ڝنَِتَٰٖب 

شباع المنفصل، عمى النقل، األزرق -1 شباع المتصل، وا   .ومعو العتقي وا 
 المنفصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وتوسط -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -4
ّبَِم األصبياني عمى الغنة في  -5 ، وعمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وقصر َقَ رٍّ

 المنفصل، وحده.

 ََّل ِ ۡوِٓلَآَء ٱَّللٍّ
َ
ََّلٓ إِنٍّ أ

َ
ًۡ َُيَۡزَُُٔن  خ ُْ ًۡ َوََّل  ِٓ   ڞَخٌٔۡف َقيَۡي

شباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -1  .عمى إشباع المتصل، وا 
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
ًۡ َُيَۡزُُٔنَ أبو عون عمى الصمة في  -3 ُْ  ، وحده.َوََّل 
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 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عم -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ٔاْ َحخٍُّلَٔن ٔاْ َوََكُُ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ڟٱَّلٍّ

 .عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل األزرق -1

  َۡجيَا و ةِ ٱدلَّ َٰٔ َي ىَٰ ِِف ٱۡۡلَ ًُ ٱۡىبُّۡشَ ُٓ َ  ِِف ٱٓأۡلِخَرةِۚ ل

 في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقيعمى التقميل في الموضعين، وعمى اإلشباع  األزرق -1
 .عمى قصر البدل ولكن

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو التقميل. -2
ۡجَيااألزرق عمى التقميل في الموضع األول، وعمى الفتح في  -3  ، وحده.ٱدلَّ
 ياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده.األصب -4
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -5

  ِ  ََّل َتۡتِديَو ىََِكَِمَِٰج ٱَّللٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

  ًُ ي ـِ ُز ٱۡىَك ۡٔ َٔ ٱىَۡف ُْ َٰلَِم    ڠَذ

  .الكلاألزرق، ومعو  -1

 َُيُۡزَُم َوََّل ۡۘ ًۡ ُٓ ُ ل ۡٔ  كَ

 . َُيُۡزَُم  م الياء، وكسر الزاي : قرأ اإلمام نافع بضالبيان

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
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  ََجِيًكا ِ  إِنٍّ ٱۡىكِزٍّةَ َّلِلٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ًُ ٍِيُف ٱۡىَكيِي َٔ ٱلصٍّ   ڡُْ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ِّۗۡرِض
َ
َ ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن َ ِِف ٱلصٍّ ٌَ  ِ ََّلٓ إِنٍّ َّلِلٍّ

َ
 خ

 .والنقل، ومعو العتقي ،المنفصل عمى إشباع األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ََكَٓء ِ َُشَ ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ََ يَۡدُقَٔن  ِي ا يَتٍّتُِف ٱَّلٍّ ٌَ  َو

 .عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي األزرق -1
 صبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 إَِّلٍّ ََيُۡرُضَٔن ًۡ ُْ ٍَّ ِإَوۡن  ٍـّ  ڢإِن يَتٍّتُِكَٔن إَِّلٍّ ٱى

 .أىل العتقي، ومعو عمى إشباع الصمة األزرق -1
 .وأبو عون عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة األصبياني -2
 ي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروز  -3

   ا ۡتِۡصً ٌُ اَر  َٓ ٔاْ ذِيِّ َوٱْلٍّ ُِ َۡو ىِتَۡصُه ًُ ٱٓلٍّ ِي َسَكَو ىَُس َٔ ٱَّلٍّ ُْ
 

 .العتقي، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 ُكَٔن ٍَ ٖم يَۡص ۡٔ َٰلَِم ٓأَلَيَٰٖج ّىَِل   ڣإِنٍّ ِِف َذ

 .الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو عمى )تشق( في البدل زرقاأل -1
مٖ  األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ّىَِل

  ا ُ َودَلٗ ََذ ٱَّللٍّ ٔاْ ٱَّتٍّ ُ  كَال

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 َۖۥ ُّ َِ  ُشۡتَحَٰ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

  َۖ َٔ ٱۡىَغَِنَّ ُْ
 

 .الكلرق، ومعو األز  -1

 ۚۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصٍّ ٌَ  َلُۥ 

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ٓ ََٰذا َِ ُشۡيَطَِٰۭن ةَِه ٌّ  إِۡن ِقَِدُزً 

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 معو أىل الصمة.عمى صمة الميم، و  وانيمالح -2

 َٔن ٍُ ا ََّل َتۡكيَ ٌَ  ِ َتُلٔلَُٔن ََعَ ٱَّللٍّ
َ
  ڤخ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
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 ٱىَۡهِذَب ََّل ُحۡفيُِطَٔن ِ وَن ََعَ ٱَّللٍّ ََ َحۡفََتُ ِي   ڥكُۡو إِنٍّ ٱَّلٍّ

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َتَٰٞف ِِف ٔاْ يَۡسُفُروَن ٌَ ا ََكُُ ٍَ ِ ِديَد ة ًُ ٱىَۡكَذاَب ٱلشٍّ ُٓ ًٍّ ُُِذيُل ًۡ ُث ُٓ َِا َمرِۡسُك ًٍّ إَِٓلۡ ۡجَيا ُث   ڦ ٱدلَّ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َذَ ۞َوٱحُۡو َقي ِ َلاِِم َوحَۡذنِۡيِي أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ٌٍّ ِٔۡم إِن ََكَن َنُبَ َقيَۡيُسً  ٌِِّۦ َيََٰل ۡٔ  ٍُُٔح إِۡذ كَاَل ىَِل
َ
ًۡ َجَتأ ِٓ َكََل ۡي

 ْ ٔٓا ًٍّ ٱۡكُغ ٗث ُث ٍٍّ ًۡ ُد ًۡ َقيَۡيُس ۡمرُُز
َ
َۡ أ ًٍّ ََّل يَُس ًۡ ُث ََكَٓءُز ًۡ َوَُشَ ۡمَرُك

َ
ٔٓاْ أ َۡجُِك

َ
ُۡج فَأ َّكٍّ َٔ ِ حَ ُروِن  ٱَّللٍّ ـِ إََِلٍّ َوََّل حُِ

 ڧ

شباع المتصل، األزرق -1 شباع المنفصل، وا   وترقيق الراء، عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 .ومعو العتقي عمى قصر البدل

 وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -2
 سط المتصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وتو  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
القاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان  -5

 وأبو الزعراء.
َلاِِم أبو عون عمى الصمة في  -6 ٌٍّ  ، وحده.َقيَۡيُسً 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

  
َ
ا َشد ٍَ ًۡ َذ ُۡخ ٓلٍّ َٔ ۡسٍر  فَإِن حَ

َ
َۡ أ ِ ٌّ  ِۡلُُسً 

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
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َۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ِ ٌّ ِۡلُُسً 
َ
 ، وحده.َشد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َِۖ ۡسرَِي إَِّلٍّ ََعَ ٱَّللٍّ
َ
 إِۡن أ

 .األصبيانيو  يالنقل، ومعو العتق األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍِنَي ۡصيِ ٍُ ۡ ََ ٱل ُزَٔن ٌِ
َ
ۡن أ

َ
ِمۡرُت أ

ُ
  ڨَوأ

 .األصبيانيي و النقل، ومعو العتقاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۡۥ ِِف ٱۡىُفي ُّ َك ٌٍّ  َ ٌَ ُّ َو ۡيَنَٰ َِشٍّ ٔهُ َذ ةُ َۖ فََهذٍّ َِا ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ََ َنذٍّ ِي َِا ٱَّلٍّ ۡغَرۡر
َ
ًۡ َخَلَٰٓهَِف َوأ ُٓ  ِم وََسَكۡيَنَٰ

 .عمى قصر البدلولكن في البدل، ومعو العتقي  عمى إشباع المتصل، واإلشباع األزرق -1
 عدا المروزي. ومعو أىل اإلسكاناألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم،  -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ََ َِذرِي ٍُ ۡ َٰلَِتُث ٱل ۡر َنۡيَف ََكَن َع ـُ   کفَٱُ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٌِ ٔاْ ِٓلُۡؤ ا ََكُُ ٍَ ً ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج َذ ُْ ًۡ فََشآُءو ِٓ ِم ۡٔ َۢ َبۡكِدهِۦ رُُشًَل إََِلَٰ كَ ٌِ َِا  ًٍّ َبَكۡر ٌَِ َرۡتُو  ُث ٔاْ ةِِّۦ  ةُ ا َنذٍّ ٍَ ِ ٔاْ ة ُِ
 

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، واإلبدال، األزرق عمى النقل،  -1 عمى قصر ي ومعو العتقوا 
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وعمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المتصل، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 بو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي.أ -4
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ًُْابن سعدان عمى التقميل في  -5  ، ومعو أبو الزعراء.فََشآُءو
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ََ ۡكَخِدي ٍُ ۡ َٰ كُئُِب ٱل  ڪَنَذَٰلَِم َجۡؽتَُف ََعَ

 .الكل، ومعو األزرق -1

  َۡبك َۢ ٌِ َِا  ًٍّ َبَكۡر ٌِنَي ُث ۡرِ ا ُّمَّ ٌٗ ۡٔ ٔاْ كَ واْ َوََكُُ َِا فَٱۡشَخۡهَبُ يِّْۦ أَـِبَيَٰخِ َن َوَمََلِ ۡٔ ََٔسَٰ َوَهَُٰروَن إََِلَٰ فِرَۡق ٌَّ   ګِدًِْ 

عمى قصر  وأىل التقميل عدا أبو عون يومعو العتقو)تشق( في البدل، ، التقميلاألزرق عمى  -1
 .البدل

 األصبياني والمروزي عمى قصر البدل. ومعوو)تشق( في البدل، ، الفتحاألزرق عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -4

 تنِٞي ٌَّ ٔٓاْ إِنٍّ َهََٰذا لَِصۡطرٞ  ُ َۡ ِقِِدَُا كَال ٌِ ًُ ٱۡۡلَقَّ  ُْ ا َسآَء ٍٍّ   ڬفَيَ

شباع المنفصلإشباع المتصل، و األزرق عمى  -1  .يومعو العتق ترقيق الراء،و  ،ا 
ومعو الباقون  وتفخيم الراء، ،وقصر المنفصلاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 .عدا المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء
 ، وحده.والمنفصل المروزي عمى توسط المتصل -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -5 ُْ ويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل وعمى ف، َسآَء

 ومعو أبو الزعراء.

 َۖ ًۡ ا َسآَءُز ٍٍّ َ َتُلٔلَُٔن لِۡيَطّقِ ل
َ
 كَاَل ُمََٔسَٰٓ خ

شباع المتصل، األزرق عمى  -1  .يومعو العتقإشباع المنفصل، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وفويق القصر في المتصل -3
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 المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -6
ًُ  ،ُمََٔسَٰٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ُْ القصر في  ، عمى قصر المنفصل، وفويقَسآَء

 المتصل، ومعو أبو الزعراء.

 َِٰطُروَن ِشۡطٌر َهََٰذا َوََّل ُحۡفيُِص ٱىسٍّ
َ
  ڭأ

 .العتقي، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ٍَ ا وََسۡدَُا َقيَۡيِّ َءاةَآَءَُا َوحَُسَٔن ىَُه ٍٍّ َِا َخ َِا ِِلَۡيفَِخ ِسۡئتَ
َ
ٔٓاْ أ ُ ا كَال ٍَ َُ ىَُه ا ََنۡ ٌَ ۡرِض َو

َ
ا ٱىِۡهۡبَِيآُء ِِف ٱۡۡل

ٌِِنَِي  ۡؤ ٍُ ِ   ڮة

شباع المتصل، والنقل، واإلبدال، األزرق عمى  -1 ومعو إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وا 
 .ي عمى قصر البدلالعتق

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، واإلبدال، وحده. -2
ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز،  نيالحموا -3

 .عدا المروزي وابن سعدان
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ، وحده.َقيَۡيِّ ابن سعدان عمى الصمة في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ُن ٱۡئُخِِٔن ۡٔ   گةُِسّوِ َسَِٰطٍر َقيِيٖم َوكَاَل فِرَۡق

ُن ٱۡئُخِِٔن عمى اإلبدال واو وصاًل في  األزرق -1 ۡٔ  .واألصبياني العتقي، ومعو فِرَۡق
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ۡيُلَٔن ٌَّ ُُخً 
َ
آ أ ٌَ ٔاْ  ۡىُل

َ
ََٔسَٰٓ خ ٌَّ  ً ُٓ َ َطَرةُ كَاَل ل ا َسآَء ٱلصٍّ ٍٍّ  ڰفَيَ

شباع المنفصل، ،تصلعمى إشباع الم األزرق -1  ومعو العتقي. والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -3
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 تقميل، وحده.أبو عون عمى صمة الميم، وال -6
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -8
ََٔسَٰٓ ، َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -9 ٌَّ

 وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر ،
 المنفصل ومعو أبو الزعراء.

  ِِّا ِسۡئُخً ة ٌَ اْ كَاَل ُمََٔسَٰ  ۡٔ ىَۡل
َ
آ خ ٍٍّ َۖ فَيَ ۡطُر  ٱلّصِ

 ومعو العتقي.والتقميل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.  -5
 مروزي عمى توسط المنفصل، وحده.ال -6

  ََ ۡفِصِدي ٍُ ۡ َو ٱل ٍَ َ ََّل يُۡطيُِص َخ ۥٓ إِنٍّ ٱَّللٍّ ُّ َ َشحُۡتِؽيُ  ڱإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو أىل الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  َّۡشرُِمَٔن  َوُيِطق ٍُ ۡ ٔۡ َنرِهَ ٱل َ ُ ٱۡۡلَقٍّ ةَِسيَِمَٰخِِّۦ َول  ڲٱَّللٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

   ًۡ ُٓ َِ ن َحۡفخِ
َ
ًۡ أ ِٓ ْ ي َن َوَمََلِ ۡٔ َِ فِرَۡق ٌّ َٰ َخٖٔۡف  ٌِِّۦ ََعَ ۡٔ َِ كَ ٌّ ََٔسَٰٓ إَِّلٍّ ذُّرِيٍّثٞ  ٍُ ِ ََ ل ٌَ آ َءا ٍَ  َذ

شباع الصمة، و)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  ومعو العتقيوالتقميل، وا 
 .عمى قصر البدل

 رق عمى الفتح، وحده.ز األ -2
 أىل الصمة.معو األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وقصر الصمة، و  -3
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -5
 عو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وم -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ۡۡسِذنَِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٍِ َ ۥ ل ُّ ۡرِض ِإَوٍُّ
َ
َن ىََكاٖل ِِف ٱۡۡل ۡٔ  ڳِإَونٍّ فِرَۡق

 .العتقي واألصبياني، ومعو عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ًۡ ِٔۡم إِن ُنُِخ ََٰل ٍِنَي  َوكَاَل ُمََٔسَٰ َي ۡصيِ ٌَّ ٔٓاْ إِن ُنُِخً  ُ َّكٍّ َٔ ِ َذَكيَۡيِّ حَ ُِخً ةِٱَّللٍّ ٌَ   ڴَءا

شباع المنفصل، ،عمى التقميل األزرق -1 شباع الصمة، و)تشق( في البدل، وا  العتقي ومعو  وا 
 .عمى قصر البدل

ُِخًأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ٌَ ًۡ َءا ٍِنيَ ، ُنُِخ ۡصيِ ٌَّ  ، وحده.ُنُِخً 
 ضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.القا -3
 ، وحده.َذَكيَۡيِّ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -4
 األزرق عمى الفتح، وحده. -5
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، وحده. -6
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 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
 المنفصل، وحده. المروزي عمى سكون الميم، وتوسط -8
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -9

 ٍِنَي َٰيِ ِٔۡم ٱىظٍّ َِٗث ّىِۡيَل َِا فِۡخ َِا ََّل ََتَۡكۡي َِا َربٍّ ۡ َّكٍّ َٔ ِ حَ ٔاْ ََعَ ٱَّللٍّ ُ   ڵَذَلال

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ٔۡمِ  األصبياني عمى الغنة في  -2 َِٗث ّىِۡيَل  ق.، ومعو ابن إسحافِۡخ

 ََ َٰفِرِي ِٔۡم ٱىَۡك ََ ٱۡىَل ٌِ َِا ةِرََۡحَخَِم    ڶَوََنِّ

ََ عمى التقميل في  األزرق -1 َٰفِرِي  العتقي.، ومعو ٱىَۡك
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ََِٰآ إََِلَٰ ُمََٔس وَۡضۡي
َ
ٔاْ ُبُئحَ َوأ ٍِۡۡصَ ُبُئٗحا َوٱۡسَكيُ ِ ا ة ٍَ ٌُِٔۡه ٍَّٔءا ىَِل ن َتَت

َ
ِخيِّ أ

َ
ةَ  َوأ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ رِي

َ
ًۡ كِۡتيَٗث َوأ  ُس

سحاق بكسر الباء فيقرأ اإلمام  البيان: ًۡ  ، ُبُئٗحا قالون وا   .، والباقون بالضمُبُئحَُس

 وبضم الباء في  عمى إشباع المنفصل، والتقميل، و)تشق( في البدل، وتغميظ الالم، األزرق -1
ُبُئٗحا ،  ًۡ  صر البدل.العتقي عمى قومعو ، ُبُئحَُس

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وسكون الميم، وترقيق الالم، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح،  -3
ًۡ  ، ُبُئٗحا ابن فرح عمى صمة الميم، وبضم الباء في -4  ، وحده.ُبُئحَُس
ًۡ  ، ُبُئٗحا المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، وبكسر الباء في -5 ، ُبئُحَُس

 وحده.
ًۡ  ، ُبُئٗحا وبكسر الباء فيالجمال عمى صمة الميم،  -6  .، ومعو ابن إسحاقُبُئحَُس
ًۡ  ، ُبُئٗحا وبكسر الباء فيأبو عون عمى التقميل،  -7  .، ومعو القاضي وابن سعدانُبُئحَُس
ًۡ  ، ُبُئٗحا أبو الزعراء عمى التقميل، وبضم الباء في -8  ، وحده.ُبُئحَُس
ًۡ  ، ُبُئٗحا وبكسر الباء فيتوسط المنفصل، المروزي عمى  -9  وحده.، ُبُئحَُس
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 ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ ۡ ِ ٱل   ڷَوبَّّشِ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالعمى  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٌۡ
َ
َِٗث َوأ هُۥ زِي

َ
َن َوَمََل ۡٔ َِآ إٍَُِّم َءاَتۡيَج فِرَۡق ۡجَيا َربٍّ َوكَاَل ُمََٔسَٰ َربٍّ ةِ ٱدلَّ َٰٔ َي ََّٰٗل ِِف ٱۡۡلَ ٔاْ َِا َن  َقَ َشبِييَِمَۖ ِٓلُِغيَّ

لُّواقرأ اإلمام نافع  البيان:  بفتح الياء. ِل  ض 

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو عمى التقميل، وعمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 فتح، وحده.األزرق عمى ال -3
 األصبياني عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي . -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ًَ ِٓل
َ
َٰ يََرُواْ ٱىَۡكَذاَب ٱۡۡل ٔاْ َضَّتٍّ ُِ ٌِ ًۡ فَََل يُۡؤ ِٓ ِ َٰ كُئُب ًۡ َوٱۡشُدۡد ََعَ ِٓ ِ َٰل َن ٌۡ َ

َٰٓ أ ٍِۡس ََعَ َِا ٱۡؼ   ڸَربٍّ

 العتقي.ومعو مى إشباع المنفصل، واإلبدال، والنقل، ع األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والنقل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ََٔن ك ٍُ ََ ََّل َحۡكيَ ِي ا َوََّل حَتٍّتَِكآّنِ َشبِيَو ٱَّلٍّ ٍَ ا فَٱۡشَخلِي ٍَ حُُس َٔ ۡق ِسيَتج دٍّ
ُ
  ڹاَل كَۡد أ

ا ابن إسحاق باإلظيار فيقرأ اإلمام  البيان: ٍَ حُُس َٔ ۡق ِسيَتج دٍّ
ُ
 .، والباقون باإلدغامأ

 العتقي.ومعو عمى النقل، وعمى إشباع الالزم،  األزرق -1
 ى النقل، وفويق القصر في الالزم، وحده.األصبياني عم -2
 وتوسط الالزم، وحده.المروزي عمى ترك النقل،  -3
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 .عدا ابن إسحاق الحمواني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون -4
 ابن إسحاق عمى اإلظيار، وحده. -5

 ُُن وَُسُِٔد ۡٔ ًۡ فِرَۡق ُٓ ۡتَتَك
َ
َٰٓءِيَو ٱۡۡلَۡطَر فَد ۡزَُا ةِبََِنٓ إِۡشَر َٔ  هُۥ َبۡغٗيا وََقۡدًواَۖ ۞َوَجَٰ

 العتقي.ومعو عمى إشباع المنفصل والمتصل،  األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. توسطعمى المروزي  -5

 َِٰٓء ٔٓاْ إِۡشَر ُِ َِۡج ةِِّۦ َب ٌَ ِٓي َءا َّ إَِّلٍّ ٱَّلٍّ َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ٍُّ
َ
ُِج خ ٌَ ُّ ٱۡىَغَرُق كَاَل َءا ۡدَرَك

َ
َٰٓ إَِذآ أ ٍِنَي َضَّتٍّ ۡصيِ ٍُ ۡ ََ ٱل َُا۠ ٌِ

َ
يَو َوخ

  ں

 العتقي عمى قصر البدل.و ومععمى إشباع المنفصل والمتصل، و)تشق( في البدل،  األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو الباقون  -2

 عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. توسطالمروزي عمى  -4

 ٱ ََ ٌِ ََ َوكَۡد َقَطۡيَج َرۡتُو َوُكَِج  ََ َءٓاۡىَٰٔـ ۡفِصِدي ٍُ ۡ   ڻل

ََ ييل اليمزة الثانية في تسعمى  األزرق -1 في المغير بالنقل )تشق(  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ
 .الكل عمى قصر البدلومعو وسكون الميم، 

ََ مى أربع حركات في اليمزة الثانية في بدال عاألزرق عمى اإل  -2 في  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ
 ومعو المروزي عمى قصر البدل. ،المغير بالنقل )تشق(

ََ مى ست حركات في اليمزة الثانية في بدال عاألزرق عمى اإل -3 في  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.، المغير بالنقل )تشق(
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ََ مى بمقدار حركتين في اليمزة الثانية في بدال عاألزرق عمى اإل -4  مع ثالثة البدل ،َءٓاۡىَٰٔـ
 ومعو الكل عمى قصر البدل.، المغير بالنقل )تشق(في 

حركات، والنقل، ومعو أىل  3األصبياني عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مًد الزما بمقدار  -5
 .بخمف إلسماعيل الباقون

ََ الثانية في عمى تسييل اليمزة  إسماعيل -6  وترك النقل، وحده. ،َءٓاۡىَٰٔـ
حركات، ومع ترك النقل، وصمة الميم،  3ًدا بمقدار عمى إبدال اليمزة الثانية مإسماعيل  -7

 وحده.

  َخۡيَفَم َءايَٗث َۡ ٍَ ِ يَم ةَِتَدَُِم ِِلَُهَٔن ل َٔۡم ُجَِّشِ  فَٱٓۡلَ

 .عمى قصر البدل عدا ابن إسحاقولكن الكل ، ومعو في البدل اإلشباععمى  األزرق -1
َۡ َخۡيَفَم ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٍَ ِ  ، وحده.ل

 ٍَِّا ىََغَٰفِئَُن  ِإَون َۡ َءاَيَٰخِ ََ ٱْلٍّاِس َخ ِ ٌّ   ڼَنرِۡٗيا 

 .العتقي عمى قصر البدلومعو والنقل، و)تشق( في البدل، ، ترقيق الراءعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َٰٓءِيَو َُا ةََِنٓ إِۡشَر
ۡ
ٍّٔخ ًُ  َوىََلۡد ةَ ًُ ٱۡىكِۡي ُْ َٰ َسآَء ٔاْ َضَّتٍّ ا ٱۡخَخيَُف ٍَ ّيَِبَِٰج َذ ََ ٱىؽٍّ ِ ٌّ  ً ُٓ  ِضۡدٖق َوَرَزۡكَنَٰ

َ
أ ٍّٔ َت ٌُ

 

 العتقي.ومعو عمى إشباع المنفصل والمتصل،  األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم،  عمى قصر الحمواني -4
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -5
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُْ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء
َُااإلبدال  األصبياني عمى -7

ۡ
ٍّٔخ  .المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحدهقصر  ،ةَ
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  ُٓ َِ ٔاْ ذِيِّ ََيَۡخيُِفَٔن إِنٍّ َربٍَّم َحۡلِِض ةَۡح ا ََكُُ ٍَ ثِ ذِي ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ   ڽًۡ يَ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

  َرۡتيَِم ٌَِ ََ َحۡلَرُءوَن ٱىِۡهَتََٰب  ِي َُزْۡلَآ إَِٓلَۡم فَۡصـَِٔو ٱَّلٍّ
َ
آ أ ٍٍّ  فَإِن ُنَِج ِِف َشّمٖ ّمِ

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََ ََتِي ٍۡ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ٍَّ ّبَِم فَََل حَُسَٔج ٌَِ رٍّ   ھىََلۡد َسآَءَك ٱۡۡلَقَّ 

 العتقي.ومعو متصل، عمى إشباع ال األزرق -1
ّبَِم عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في األصبياني  -2  وحده. ،ٌَِ رٍّ
 ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء.الحمواني عمى ترك الغنة،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 و أبو الزعراء.ومع فويق القصر في المتصل، ،َسآَءَك  ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ََ ََ ٱىَۡخَِٰۡسِي ٌِ ِ َذخَُهَٔن  ٔاْ أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ةُ ََ َنذٍّ ِي ََ ٱَّلٍّ ٌِ  ٍَّ   ڿَوََّل حَُسَٔج

 الكل عمى قصر البدل.ومعو عمى )تشق( في البدل،  األزرق -1

 ًۡ ِٓ ۡج َقيَۡي ََ َضلٍّ ِي ُج إِنٍّ ٱَّلٍّ ٍَ ِ َُِٔن  ََك ٌِ   ۀَرّبَِم ََّل يُۡؤ

ٍَ  م نافع قرأ اإلما البيان: ِ  .الجمعب ُت اََك

 العتقي واألصبياني.ومعو عمى اإلبدال،  األزرق -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ًَ ِٓل
َ
َٰ يََرُواْ ٱىَۡكَذاَب ٱۡۡل ًۡ ُكَّ َءايٍَث َضَّتٍّ ُٓ ٔۡ َسآَءۡت َ   ہَول

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، والنقل،  عمى األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.  -2
 ومعو والقاضي. وترك النقل،أبو عون عمى سكون الميم،  -3
 وحده. ي عمى توسط المتصل، وسكون الميم،المروز  -4
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل  -5
ًۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُٓ  ، فويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت

 َق ًۡ ُٓ ِۡ َِا َخ ٔاْ َنَشۡف ُِ ٌَ آ َءا ٍٍّ َ َٔۡم ئُنَُس ل آ إَِّلٍّ كَ َٓ ُِ آ إِيَمَٰ َٓ َِۡج َذََِفَك ٌَ ََّل ََكَُۡج كَۡريٌَث َءا ۡٔ َذاَب ٱۡۡلِۡزِي ِِف فَيَ
 َٰٔ َي ًۡ إََِلَٰ ِضنٖي ٱۡۡلَ ُٓ خٍّۡكَنَٰ ٌَ ۡجَيا َو   ۂةِ ٱدلَّ

شباع المنفصل، والتقميل،  األزرق -1 العتقي عمى قصر ومعو عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 البدل.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده.  -3
 لميم، والفتح، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وسكون ا -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -5
ًۡ إََِلَٰ أبو عون عمى الصمة في  -6 ُٓ خٍّۡكَنَٰ ٌَ  ، والتقميل، وحده.َو
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.  -8

َشآَء َربََّم ٓأَل ۡٔ َ ًۡ ََجِيًكا  َول ُٓ ۡرِض َُكَّ
َ
َ ِِف ٱۡۡل ٌَ  ََ ٌَ

 

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، والنقل،  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 الجمال عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ضي.أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القا -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ٔاْ ُمۡؤٌِِنَِي َٰ يَُسُُٔ َُج حُۡسرِهُ ٱْلٍّاَس َضَّتٍّ
َ
فَأ

َ
  ۃأ

َُج  األصبياني فقط بالتسييل فيقرأ اإلمام  البيان:
َ
فَأ

َ
 .أ

 العتقي.ومعو عمى اإلبدال،  األزرق -1
 تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني.المروزي عمى  -2
 األصبياني عمى التسييل، وعمى اإلبدال، وحده. -3

  ِ ََ إَِّلٍّ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ ٌِ ن حُۡؤ
َ
ا ََكَن ِْلَۡفٍس أ ٌَ  َو

 العتقي واألصبياني.ومعو واإلبدال،  ،النقلعمى  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ََّۡل َحۡكلِئَُن َوَيۡشَكُو ٱلرِّس ََ ِي   ۄَس ََعَ ٱَّلٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن اذَا ِِف ٱلصٍّ ٌَ ُرواْ  ـُ  كُِو ٱُ

ْ   نافع بضم الساكن األول فيقرأ اإلمام  البيان: ُروا ـُ  . كُِو ٱُ

 .العتقي واألصبياني، ومعو النقلعمى  األزرق -1
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2

  َُِٔن ٌِ ٖم َّلٍّ يُۡؤ ۡٔ ا ُتۡغَِن ٱٓأۡلَيَُٰج َوٱْلَُّذُر َقَ كَ ٌَ   ١٠١َو

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو و)تشق( في البدل، واإلبدال،  ،النقلعمى  األزرق -1
ٖم َّلٍّ األصبياني والنقل، واإلبدال، والغنة في  -2 ۡٔ  ، وحده.كَ
 ق.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن إسحا -3
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ٖم َّلٍّ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ۡٔ  ، وحده.كَ

  ًۡ ِٓ اْ ٌَِ َرۡتيِ ۡٔ ََ َخيَ ِي يٍّاِم ٱَّلٍّ
َ
ٌِۡرَو خ ُروَن إَِّلٍّ  ـِ ۡو يَجَخ َٓ  َذ

 .العتقي، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 َِخ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َكُسً  ٌَ ُرٓواْ إِّّنِ  ـِ ََ كُۡو فَٱَُخ رِي   ١٠٢ـِ

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى و  عمى ترقيق الراء، األزرق -1
األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2

 بخمف عن المروزي.
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ََِّّجِ رُُشي ًٍّ ُج ْ  ُث ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي َِا َوٱَّلٍّ
 

 .الكل عمى قصر البدل، ومعو )تشق( في البدلعمى  األزرق -1

 َِا ا َقيَۡي ۡؤٌِِنَِي  ُُِزِ َنَذَٰلَِم َضلًّ ٍُ ۡ   ١٠٣ٱل

 .زِّ ُجَِ  نافع بفتح النون وتشديد الجيم فيقرأ اإلمام  البيان:

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالعمى  األزرق -1
 تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى  -2

 َۡ ِ َوَلَِٰس ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ََ َتۡكُتُدوَن  ِي ۡخُتُد ٱَّلٍّ
َ
َِ دِيَِن فَََلٓ أ ٌّ ًۡ ِِف َشّمٖ  ا ٱْلٍّاُس إِن ُنُِخ َٓ حَّ

َ
د ۡختُُد كُۡو َيَٰٓ

َ
 أ

 َۖ ًۡ َُٰس َٔفٍّى ِي َحَخ َ ٱَّلٍّ  ٱَّللٍّ

 .العتقيومعو والتقميل،  والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وحده.  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، وحده. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ِۡمر
ُ
ۡؤٌِِنَِي َوأ ٍُ ۡ ََ ٱل ُزَٔن ٌِ

َ
ۡن أ

َ
 ١٠٤ُت أ

 .واألصبياني العتقي، ومعو اإلبدالعمى عمى النقل، و  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ّۡشِكنَِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  ٍَّ َِ َضِِيٗفا َوََّل حَُسَٔج ي َم لِِّلِ َٓ ًۡ وَۡس كِ
َ
ۡن أ

َ
  ١٠٥َوأ

 .صبيانيالعتقي واأل، ومعو النقلعمى  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ََۖك ا ََّل يََِفُكَم َوََّل يَُُّضَّ ٌَ  ِ  َوََّل حَۡدُع ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ٍِنَي َٰيِ ََ ٱىظٍّ ِ ٌّ   ١٠٦فَإِن َذَكۡيَج فَإٍَُِّم إِٗذا 

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ِفَََل ََكش ٖ ُ ةُُِّضّ َصۡصَم ٱَّللٍّ ٍۡ َۖ ِإَون َح َٔ ُْ ۥٓ إَِّلٍّ   َف َلُ

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  ِۡۡيٖ فَََل َرآدٍّ ىَِفۡغيِّۦ
 ِإَون يُرِۡدَك ِِبَ

 .العتقيومعو عمى إشباع الالزم،  األزرق -1
 عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني  -2
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -3

  ِۦ َۡ ِقتَادِه َ يََشآُء ٌِ ٌَ  يُِطيُب ةِِّۦ 

 .العتقيومعو عمى إشباع المتصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.  -2
 وحده. المروزي عمى توسط المتصل، -3

 ًُ َٔ ٱۡىَغُفُٔر ٱلرٍِّضي ُْ   ١٠٧َو

َٔ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُْ  ، ومعو العتقي واألصبياني ابن إسحاق وأبو الزعراء.َو
ْۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َٔ َو

 َۖ ًۡ ّبُِس ًُ ٱۡۡلَقَّ ٌَِ رٍّ ا ٱْلٍّاُس كَۡد َسآَءُز َٓ حَّ
َ
د  كُۡو َيَٰٓ

 .العتقيومعو شباع المنفصل والمتصل، عمى إ األزرق -1
َۖ األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ًۡ ّبُِس ، ٌَِ رٍّ

 وحده.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء.  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
ًُ لتقميل في ابن سعدان عمى ا -5  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُز
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ََخِدي ِْلَۡفِصِّۖۦ ۡٓ ا َح ٍَ خََدىَٰ فَإِجٍّ ْۡ َِ ٱ ٍَ  َذ

 .أىل التقميلومعو عمى التقميل،  األزرق -1
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َۖ ا َٓ ا يَِغوَّ َقيَۡي ٍَ َ َعوٍّ فَإِجٍّ ٌَ   َو

 .الكل، ومعو األزرق -1

 كِيٖو َٔ ِ َُا۠ َقيَۡيُسً ة
َ
آ خ ٌَ  ١٠٨َو

 .العتقي، ومعو إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َِوٱحٍّت  ُ ًَ ٱَّللٍّ َٰ َُيُۡس ا ئََُحَٰٓ إَِٓلَۡم َوٱۡضِبۡ َضَّتٍّ ٌَ  ۡف 

 .العتقيومعو  والتقميل، ،إشباع المنفصلعمى  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -5

 ٍِنَي َٔ َخۡۡيُ ٱىَۡحَِٰه ُْ  ١٠٩َو

 العتقي.، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
َٔ األصبياني عمى تفخيم الراء، وضم الياء في  -2 ُْ  ، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء.َو
ْۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3  ، ومعو الباقون.َٔ َو

ىوونسسورةىىتمت

نيواحلمد هلل رب العامل  
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ٔدٍ  ُْ  ُشَٔرةُ 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرٍِّضي ِ ٱلرٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ۚالٓر 

 األزرق عمى إشباع الالزم، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المد في الالزم، وحده. -3
 في الالزم، ومعو أىل التقميل. ن عمى التقميل، وفويق القصرو أبو ع -4

  ۡن َضِهيٍم َختٍِۡي ُ ٌَِ دلٍّ يَۡج  ًٍّ فُّطِ ۥ ُث ُّ َُٰخ ۡج َءاَي ٍَ ۡضِه
ُ
   ١نَِتٌَٰب أ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
نۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ُ  ، وحده.ٌَِ دلٍّ
 غنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى ترك النقل، وترك ال -3
نۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ُ  ، وحده. َضِهيٍم َختِۡيٍ ، واإلخفاء في ٌَِ دلٍّ

  َ َّلٍّ َتۡكُتُدٓواْ إَِّلٍّ ٱَّللٍّ
َ
 خ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 عدا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -3
َّلٍّ  األصبياني عمى الغنة  -4

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.خ

  َُِٞذيرٞ َوبَِشۡي ُّ ِۡ ِ ٌّ  ٢إٍَُِِّن ىَُسً 

 ومعو العتقي. ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3



ىوسفىحجوىالفلسطونيجمعىوترتوب:ىموسرةىوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[56] 

 

  ٍَّصّۡمٗ َوُيۡؤِت ُك ٌَّ َسٖو 
َ
ًِا إََِلَٰٓ أ َتًَٰكا َضَص ٌٍّ ّخِۡكُسً  ٍَ ٔٓاْ إَِٓلِّۡ ُح ًٍّ حُُٔب ًۡ ُث ِن ٱۡشَخۡغفُِرواْ َربٍُّس

َ
 ذِي فَۡغٖو َوأ

ۖۥَ  ُّ  فَۡغيَ

شباع المنفصل، ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والنقل، واإلبدال،  وا 
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
َتًَٰكا  أبو عون عمى الصمة في  -4 ٌٍّ ّخِۡكُسً  ٍَ  ، وحده.ُح
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

  َۡخاُف َقيَي
َ
ٓ أ اْ فَإِّّنِ ۡٔ ىٍّ َٔ مٖ َنتٍِۡي ِإَون حَ ۡٔ ًۡ َقَذاَب يَ  ٣ُس

َخاُف  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .فَإِّّنِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َۖ ًۡ ِ َمرِۡسُكُس  إََِل ٱَّللٍّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ٌءٖ كَِدير ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٔ ََعَ ُْ  ٤ َو

 .وحده عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق -1
العتقي عمى ضم الياء في  -2

عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن  و ُهوَ 
 إسحاق وأبو الزعراء.

المروزي عمى سكون الياء في  -3
 ، ومعو الباقون.وَ و هَح

  ُىِحَۡصَخۡخف ًۡ ُْ َُِٔن ُضُدوَر ًۡ يَۡث ُٓ ََّلٓ إِجٍّ
َ
ُّ  خ ِۡ ٌِ  ٔاْ 

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َّا يُِۡس ٌَ  ًُ ًۡ َحۡكيَ ُٓ ََّل ِضنَي يَۡصَخۡغُشَٔن ثَِياَب
َ
َُِٔن  خ ا ُحۡكيِ ٌَ  وَن َو

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُِدور ۢ ةَِذاِت ٱلطَّ ًُ ۥ َقيِي ُّ   ٥إٍُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

ۡر
َ
ٌَِ َدٓاةٍّثٖ ِِف ٱۡۡل ا  ٌَ ا  ۞َو َٓ َٔۡدَخ ا َوُمۡصَخ َْ ًُ ُمۡصَخَلرٍّ ا َوَيۡكيَ َٓ ِ رِزُۡر  ِض إَِّلٍّ ََعَ ٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي.والنقلاألزرق عمى إشباع الالزم،  -1
 .حده، و والنقلاألصبياني عمى فويق القصر في الالزم،  -2
 عدا المروزي. الباقون، وفويق القصر في الالزم، ومعو ترك النقلعمى  الحمواني -3
 ي عمى توسط المد في الالزم، وحده.المروز  -4

 تنِٖي ٌَّ ٞ ِِف نَِتَٰٖب   ٦ُكّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ُك َٔ آءِ ِٓلَۡتيُ ٍَ ۡ ۥ ََعَ ٱل ُّ يٍّاٖم َوََكَن َقۡرُش
َ
ۡرَض ِِف ِشخٍّثِ خ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصٍّ َٔ ٱَّلٍّ ُْ َُ َو ۡضَص

َ
ًۡ أ يَُّس

َ
ًۡ خ

َٗل   ٍَ  َخ

َٔ عمى ضم الياء في األزرق  -1 ُْ شباع الالنقل، و عمى ، و َو شباع الصمة، متصلا  ، ومعو وا 
 العتقي.

 .حدهو  وقصر الصمة، ،المتصلفويق القصر في  النقل، األصبياني عمى -2
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َٔ ابن إسحاق عمى ضم الياء في  -3 ُْ  ، وصمة الميم، وترك النقل، وحده.َو
َٔ أبو الزعراء عمى ضم الياء في  -4 ُْ  ، وسكون الميم، وحده.َو
ْۡ عمى سكون الياء في  المروزي -5  .، وتوسط المتصل، وحدهَٔ َو
ْۡ الحمواني عمى سكون الياء في  -6  .، وصمة الميم، ومعو ابن فرحَٔ َو
ْۡ سكون الياء في  القاضي عمى -7  ابن سعدان. ، وسكون الميم، ومعؤَ َو

ِي ٍَّ ٱَّلٍّ ِٔۡت َٓلَُلٔىَ ٍَ ۡ َۢ َبۡكِد ٱل ٌِ ۡتُكٔذَُٔن  ٌٍّ تنِٞي َوىَهَِ كُۡيَج إٍُُِّسً  ٌَّ   ٧ََ َزَفُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إَِّلٍّ ِشۡطٞر 

 عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف  -2

 عن المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو  -4

  ٓۥ ُّ ا َُيۡبُِص ٌَ  ٍَّ َُلٔىُ ۡكُدوَدةٖ ٓلٍّ ٌٍّ ثٖ  ٌٍّ ُ
ًُ ٱۡىَكَذاَب إََِلَٰٓ أ ُٓ ِۡ ۡرَُا َخ خٍّ

َ
َۡ أ ِ  َوىَه

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،عمى و  عمى النقل، األزرق -1
ٍَّ  األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والغنة في  -2 َُلٔىُ ۡكُدوَدةٖ ٓلٍّ ٌٍّ

.وحده ، 
 عمى ترك النقل، وعمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
ٍَّ  ابن إسحاق عمى الغنة  -5 َُلٔىُ ۡكُدوَدةٖ ٓلٍّ ٌٍّ

.وحده ، 

  َٔۡم ََّل يَ
َ
زُِءوَن  خ ۡٓ ٔاْ ةِِّۦ يَۡصَخ ا ََكُُ ٌٍّ  ًِٓ ِ ًۡ وََضاَق ة ُٓ ِۡ وفًا َخ ًۡ ىَحَۡس َمۡۡصُ ِٓ تِي

ۡ
  ٨يَأ

 .واألصبياني باعتباره عارض لو ومعو العتقي إشباع البدل فقط،عمى و  عمى اإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو القاضي. -2
ِٓ  أبو عون عمى الصمة في  -3 ِ ا ة ٌٍّ  ً.وحده ، 
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء. وََضاَق  ابن سعدان عمى التقميل في  -4
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٞۥ َٓلَـُٔٔٞس َنُفٔر ُّ ُّ إٍُِّ ِۡ ٌِ ا  َٓ ًٍّ َُزَۡقَنَٰ ٍِّا رََۡحَٗث ُث ٌِ  ََ نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ َذۡر
َ
َۡ أ ِ  ٩َوىَه

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي ( في البدل،)تشقعمى و  عمى النقل، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ۚ ٓ ّيِـَٔاُت َخَّنِ َب ٱلصٍّ َْ ٍَّ ذَ ُّ َٓلَُلٔىَ ۡخ آَء َمصٍّ آَء َبۡكَد َُضٍّ ٍَ ُّ َجۡك َذۡكَنَٰ
َ
َۡ أ ِ  َوىَه

ۚ في  وصاًل  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان: ٓ  .َخَّنِ

شباع المتصل، زرقاأل -1 عمى قصر  ومعو العتقي )تشق( في البدل،عمى و  عمى النقل، وا 
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ۥ ىََفرِٞح فَُخٌٔر ُّ    ٪إٍُِّ

 .كلومعو ال ،زرقاأل -1

 ٞۡسٞر َنتِۡي
َ
ۡغفَِرةٞ َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ْوَلَٰٓهَِم ل

ُ
َٰيَِحَِٰج أ ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ واْ وََق ََ َضَبُ ِي  ٫إَِّلٍّ ٱَّلٍّ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، عمى إشباع المتصل، األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2

 ا المروزي.عد
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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َ
ُزَِل َقيَۡيِّ َنزٌن أ

ُ
ََّلٓ أ ۡٔ َ ٔاْ ل ُ ن َحُلٔل

َ
ا ئََُحَٰٓ إَِٓلَۡم َوَعآنُِقۢ ةِِّۦ َضۡدُرَك أ ٌَ ۥ فَيََكيٍَّم حَارُِكۢ َبۡكَظ  ُّ َك ٌَ ۡو َسآَء 

 َميٌَم  

شباع المنفصل والمتصل، والنقل،  األزرق -1  ومعو العتقي.عمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
األصبياني عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل، وعمى فويق القصر في المتصل، والنقل،  -3

 وحده.
الجمال عمى الفتح، وعمى قصر المنفصل، وعمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل،  -4

 إسحاق وابن فرح. ومعو ابن
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6
أبو عون عمى التقميل، وعمى قصر المنفصل، وعمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -7

 القاضي.
 ، وحده.َسآَء ، ئََُحَٰٓ  أبو الزعراء عمى التقميل في  -8
 ، وحده.َقيَۡيِّ ، وصمة الياء في َسآَء ، ئََُحَٰٓ  يل في ابن سعدان عمى التقم -9

   َُٞج َُِذير
َ
آ أ ٍَ  إِجٍّ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ءٖ َوكِيٌو ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ ََعَ   ٬ َوٱَّللٍّ

 .وحده عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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 َۖ ُّ َٰ ى ۡم َحُلٔلَُٔن ٱۡذََتَ
َ
 أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٌُ ِۡريِِّۦ  ٌّ رٖ  َٔ ٔاْ ةَِكّۡشِ ُش حُ
ۡ
ًۡ َصَِٰدرنَِي كُۡو فَد ِ إِن ُنُِخ َِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٌّ َِ ٱۡشَخَؽۡكخًُ  ٌَ ٔاْ  َيَٰٖج َوٱۡدُق   ٭ۡفََتَ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔاْ ى ًۡ يَۡصخَِشيُت َۖ فَإِىٍّ َٔ ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ٓ إَِل ن َّلٍّ
َ
ِ َوأ ًِ ٱَّللٍّ ُزَِل ةِكِۡي

ُ
آ أ ٍَ جٍّ

َ
ٔٓاْ خ ٍُ ًۡ فَٱۡقيَ  ُس

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3
 ومعو أىل ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم،  -4
ًۡ في األصبياني عمى الغنة  -5 ٓ   ،فَإِىٍّ ن َّلٍّ

َ
 ، وحده. َوأ

 ابن إسحاق عمى الغنة، والصمة، وحده. -6

 َٔن ٍُ ۡصيِ ٌَّ ُُخً 
َ
ۡو أ َٓ  ٮَذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى ص -3

  ا ََّل ُحۡتَخُصَٔن َٓ ًۡ ذِي ُْ ا َو َٓ ًۡ ذِي ُٓ ۡقَمَٰيَ
َ
ًۡ أ ِٓ ا َُُّٔفِ إَِٓلۡ َٓ ۡجَيا َوزِيجََخ َٰٔةَ ٱدلَّ َي َ ََكَن يُرِيُد ٱۡۡلَ  ٯٌَ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
ۡقَمَٰ  أبو عون عمى تقميل، وصمة الميم في  -2

َ
ًۡ أ ِٓ ًۡ إَِٓلۡ ُٓ  ، وحده.يَ
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
شباع الصمة، وحده. -4  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، وحده. -5
 الجمال عمى الفتح، وعمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -7

  ْوَلَٰٓهَِم
ُ
َۖ  أ ًۡ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِّلٍّ ٱْلٍّاُر ُٓ َ ََ ىَحَۡس ل ِي  ٱَّلٍّ

عمى  ومعو العتقيعمى إشباع المتصل، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء،  األزرق -1
 .قصر البدل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 أىل اإلسكان عدا المروزي. أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡك ا ََكُُ ٌٍّ ا َوَبَِٰؽٞو  َٓ ٔاْ ذِي َُِك ا َض ٌَ   ٰوََضتَِػ 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ٌِّ ٔهُ َشاِْٞد  ّبِِّۦ َوَيۡخيُ َِ رٍّ ٌّ َٰ ةَّحَِِثٖ  َ ََكَن ََعَ ٍَ َذ
َ
ا َورََۡحًَث  أ ٌٗ ا ٌَ ُّ َوٌَِ َرۡتيِِّۦ نَِتَُٰب ُمََٔسَٰٓ إِ ِۡ

  

شباع المنفصل، األزرق -1  .عتقيومعو ال عمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -4
 ، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل -5
ّبِِّۦ األصبياني عمى الغنة في  -6 َِ رٍّ ٌّ.والفتح، وقصر المنفصل، وحده ، 
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  َُِِٔن ةِّۦ ٌِ ْوَلَٰٓهَِم يُۡؤ
ُ
 أ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المتصل، واإلبدال، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى فويق  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

   ۥ ِٔۡقُدهُ ۡضَزاِب فَٱْلٍّاُر َم
َ
ََ ٱۡۡل ٌِ َ يَۡسُفۡر ةِِّۦ  ٌَ  َو

 .عتقي واألصبيانيومعو ال عمى النقل، األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َفَََل حَُم ِِف مِۡري  ُّ ِۡ ِ ٌّ   ثٖ 

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َُِٔن ٌِ ۡزََثَ ٱْلٍّاِس ََّل يُۡؤ
َ
ٍَّ أ ّبَِم َوَلَِٰس ٌَِ رٍّ ُّ ٱۡۡلَقَّ   ٱإٍُِّ

 .عتقيومعو ال عمى اإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
ّبَِم  األصبياني عمى الغنة في  -3  ، واإلبدال، وحده.ٌَِ رٍّ

   َنِذةًا ِ َِ ٱۡذََتَىَٰ ََعَ ٱَّللٍّ ٍٍّ ًُ ِم ۡؿيَ
َ
َۡ أ ٌَ  َو

 عمى النقل، وتغميظ الالم، والتقميل، وحده. األزرق -1
 .عتقي عمى ترقيق الالم، والتقميل، وحدهلا -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 ، والفتح، ومعو وأىل الفتح.ترك النقلالمروزي عمى  -4
 و أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومع -5
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  ًۡ ِٓ ِ َٰ َرّب ٔاْ ََعَ ََ َنَذةُ ِي ُؤََّلٓءِ ٱَّلٍّ ۡشَهَُٰد َهَٰٓ
َ
ًۡ َوَيُلُٔل ٱۡۡل َٰ َرّبِِٓ ْوَلَٰٓهَِم ُحۡكَرُعَٔن ََعَ

ُ
 أ

شباع المنفصل،  عمى إشباع المتصل، والنقل، األزرق -1  .عتقيومعو الوا 
 ده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر المنفصل، وح -2
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وقصر المنفصل، وسكون الميم،  -3

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6

 ِ َُِث ٱَّللٍّ ََّل ىَۡك
َ
ٍِنَي خ َٰيِ  ٲ ََعَ ٱىظٍّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  َكَٰفُِروَن ًۡ ُْ ً ةِٱٓأۡلِخَرةِ  ُْ َٗٔسا َو ا ِق َٓ ِ َوَيۡتُغَٔج وَن َقَ َشبِيِو ٱَّللٍّ ََ يَُطدَّ ِي   ٳٱَّلٍّ

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل، وترقيق الراء،  عمى النقل، األزرق -1
 م الراء، وحده.األصبياني عمى النقل، وتفخي -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ًۡ َكَٰفُِرونَ  أبو عون عمى الصمة في  -4 ُْ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡو
َ
َۡ أ ٌِ ِ َِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٌّ  ً ُٓ َ ا ََكَن ل ٌَ ۡرِض َو

َ
ََ ِِف ٱۡۡل ۡكِشزِي ٌُ ٔاْ  ًۡ يَُسُُٔ َ ْوَلَٰٓهَِم ل

ُ
 ِٓلَآَءۘۡ أ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المتصل، والنقل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -4
 تصل، وحده.المروزي عمى توسط الم -5
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   ٱىَۡكَذاُب ًُ ُٓ َ  يَُضََٰكُف ل

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  وَن ٔاْ ُحۡتِۡصُ ا ََكُُ ٌَ َف َو ٍۡ ٔاْ يَۡصَخِؽيُكَٔن ٱلصٍّ ا ََكُُ   ٴٌَ

 .عتقيومعو ال عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُٓ ُُفَص
َ
ٓواْ أ ََ َخِۡسُ ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّلٍّ

ُ
وَن أ ٔاْ َحۡفََتُ ا ََكُُ ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ  ٵًۡ َوَعوٍّ َخ

شباع المنفصل،  عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء، األزرق -1  .عتقيومعو الوا 
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وسكون الميم،  -2

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
ا، وقصر المنفصل، وصمة الميم في أبو عون عمى فويق القصر في المتصل -3 ٌٍّ  ً ُٓ ِۡ ، َخ

 وحده.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6

  وَن ۡخَۡسُ
َ
ًُ ٱۡۡل ُْ ًۡ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ُٓ جٍّ

َ
  ٶََّل َسَرَم خ

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل، وترقيق الراء،  النقل،عمى  األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 
َ
َٰيَِحَِٰج َوأ ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََق ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٍِّثِ  إِنٍّ ٱَّلٍّ ۡضَحَُٰب ٱِۡلَ

َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
ًۡ أ ِٓ ِ ٔٓاْ إََِلَٰ َرّب  ۡخَتُخ

شباع المتصل،  األزرق -1 شباع الصمة، وا  شباع المنفصل، وا  ومعو عمى )تشق( في البدل، وا 
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 .عتقي عمى قصر البدلال
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أىل  -2

 الصمة وأبو عون.
 زي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، حده.المرو  -3
 القاضي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 وَن ا َخَِِٰلُ َٓ ًۡ ذِي   ٷُْ

 .أىل اإلسكانومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٌَ ٍِيِفۚ ۞ ًِّ َوٱۡۡلَِطۡيِ َوٱلصٍّ َض
َ
ۡخَۡمَٰ َوٱۡۡل

َ
 َرُو ٱۡىَفرِيَلنۡيِ َنٱۡۡل

 .العتقيومعو  عمى النقل، والتقميل، األزرق -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۡۡو يَص َرًَل  َْ ٌَ  َخَِٔياِن 

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 فَََل
َ
ُرونَ أ   ٸ حََذنٍّ

قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان:
ُرونَ  كَّ  .ت ذَّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1
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 تنٌِي ٌَّ ًۡ َُِذيٞر  ٌِِّۦٓ إِّّنِ ىَُس ۡٔ ًٔضا إََِلَٰ كَ َِا ُُ رَۡشۡي
َ
  ٹَوىََلۡد أ

شباع المنف األزرق -1  .العتقيومعو  صل، وترقيق الراء،عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

ن َّلٍّ َتۡكُتُدٓواْ إَِّلٍّ ٱ
َ
َۖ أ َ  َّللٍّ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ن َّلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -4

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

  ِٓلٖم
َ
ٍم أ ۡٔ ًۡ َقَذاَب يَ َخاُف َقيَۡيُس

َ
ٓ أ   ٺإِّّنِ

َخاُف  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب ان:البي
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََِٰم إ ا ََُرى ٌَ ٌِِّۦ  ۡٔ ََ َزَفُرواْ ٌَِ كَ ِي  ٱَّلٍّ
ُ
ََل ٍَ ۡ َراذُِْلَا َذَلاَل ٱل

َ
ًۡ أ ُْ  ََ ِي َتَكَم إَِّلٍّ ٱَّلٍّ ََٰم ٱتٍّ ا ََُرى ٌَ َِا َو ِۡريَ ٌّ ا  َّلٍّ بََّشٗ

ًۡ َكَِٰذبنَِي  َُِّس ـُ ٌَِ فَۡغِۭل ةَۡو َج َِا  ًۡ َقيَۡي ا ََُرىَٰ ىَُس ٌَ ِي َو
ۡ
أ   ٻةَادَِي ٱلرٍّ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
َراذُِْلَام في أبو عون عمى التقميل، وصمة المي -2

َ
ًۡ أ ًۡ َكَِٰذبنِيَ ، ُْ َُِّس ـُ  ، وحده.َج

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
ِي  األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، واإلبدال في  -4

ۡ
أ  ، وحده.ٱلرٍّ
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 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -5
 سكون الميم، وحده.المروزي عمى الفتح، و  -6

 ِقِِدهِۦ َۡ ِ ٌّ ََِٰن رََۡحَٗث  ّّبِ وََءاحَى َِ رٍّ ٌّ َِثٖ  ِ َٰ ةَّح ًۡ إِن ُنُِج ََعَ رََءۡحُخ
َ
ِٔۡم أ ََٰل َِيۡج كَاَل َي ٍّ ا  َذُك َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ ُُۡيزِ

َ
ًۡ خ َقيَۡيُس

َٔن  ُْ ا َكَٰرِ َٓ َ ًۡ ل ُُخ
َ
  ټَوأ

ٍِّ في  عين وتخفيف الميمقرأ اإلمام نافع بفتح ال البيان: وال يخفى التسييل لجميع الطرق  .َيۡج َذُك
ًۡ في  رََءۡحُخ

َ
 ، ويزيد اإلبدال لألزرق مع اإلشباع.أ

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، والتقميل ثم الفتح، ومعو العتقي  -1 األزرق عمى التسييل، وا 
 عمى قصر البدل والتقميل.

 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، مع التقميل ثم الفتح، وحده. -2
ّّبِ ألصبياني عمى التسييل، وقصر الصمة، والغنة في ا -3 َِ رٍّ ٌّ.والفتح، وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
ًۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -5 رََءۡحُخ

َ
ا، أ َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ زِ

ُُيۡ
َ
ًۡ خ  ، والتقميل، وحده.َقيَۡيُس

 وحده.المروزي عمى سكون الميم، والفتح،  -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

 َۖاًَّل ٌَ ًۡ َقيَۡيِّ  ۡشـَٔيُُس
َ
ِٔۡم ََّلٓ أ  َوَيََٰل

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي عدا  -2

 ابن سعدان.
ل ي ه َمى صمة الياء في ابن سعدان ع -3  ، وحده.ع 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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   ِ ۡسرَِي إَِّلٍّ ََعَ ٱَّللٍّ
َ
 إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ََ ِي َُا۠ ةَِؽارِدِ ٱَّلٍّ
َ
آ خ ٌَ ْ   َو ٔٓا ُِ ٌَ  َءا

 واإلشباع في البدل، وحده. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 .عمى إشباع المنفصل، وقصر البدل، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ًۡ َُٰس َرى
َ
ٓ أ ًۡ َوَلَِٰهَّنِ ِٓ ِ ٔاْ َرّب َلَُٰل ٌَّ  ً ُٓ ئَُن  إِجٍّ َٓ ا ََتۡ ٌٗ ۡٔ  ٽكَ

ًۡ  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان: َُٰس َرى
َ
ٓ أ  .َوَلَِٰهَّنِ

 األزرق عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل عدا أبو عون. -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
ٔاْ عمى الصمة في  أبو عون -4 َُٰل َل ٌَّ  ً ُٓ  ، والتقميل، وحده.إِجٍّ

   ًۡ ُٓ ِ إِن َؼَردتَّ ََ ٱَّللٍّ ٌِ ِِن  َ يَُِۡصُ ٌَ ِٔۡم   َوَيََٰل

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ُروَن فَََل حََذنٍّ
َ
 پأ

قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان:
ُرونَ  كَّ  .ت ذَّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1
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  َكُُٔل ى
َ
كُُٔل إِّّنِ َميَٞم َوََّلٓ َوََّلٓ أ

َ
ًُ ٱۡىَغۡيَب َوََّلٓ أ ۡقيَ

َ
ِ َوََّلٓ أ َُ ٱَّللٍّ ِ ًۡ ِقِِدي َخَزآن ََ حَۡزَدرِٓي  ُس ِي كُُٔل لَِّلٍّ

َ
أ

اَۖ  ُ َخۡۡيً ًُ ٱَّللٍّ ُٓ ًۡ ىََ يُۡؤتَِي ُُِس ۡخُي
َ
 أ

شباع المتصل، واإلبدال، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 اني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبي -2
 أبو عون عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

  ًۡ ِٓ ُُفِص
َ
ا ِِفٓ أ ٍَ ِ ًُ ة ۡقيَ

َ
ُ أ  ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٍِنَي َٰيِ ََ ٱىظٍّ ٍِ ٍّ ٓ إِٗذا ل   ٿإِّّنِ

ٓ إِٗذا إِ  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان:  .ّّنِ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ََ  األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍِ ٍّ  ، ومعو ابن إسحاق. إِٗذا ل

 َِٰدرنَِي ََ ٱىصٍّ ٌِ ا حَكُِدَُآ إِن ُنَِج  ٍَ ِ َِا ة ِ ح
ۡ
ۡزََثَۡت ِسَدََْٰلَا فَأ

َ
َِا فَأ ُُِٔح كَۡد َجََٰدِۡلَ ٔاْ َيَٰ ُ  ڀكَال

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،عمى و  ل،عمى اإلبدا األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وعمى قصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4
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  ََ ۡكِشزِي ٍُ ِ ُُخً ة
َ
آ أ ٌَ ُ إِن َشآَء َو تِيُسً ةِِّ ٱَّللٍّ

ۡ
ا يَأ ٍَ  ځكَاَل إِجٍّ

 ومعو العتقي. إشباع المتصل والمنفصل،عمى و  عمى اإلبدال، رقاألز  -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط  المتصل والمنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط  المتصل، قصر المنفصل، وحده. -4
ٌَ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ََ َو ۡكِشزِي ٍُ ِ ُُخً ة

َ
، وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر آ أ

 المنفصل، وحده.
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -6
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء. َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

  ۡن
َ
َردتَّ أ

َ
ًۡ ُُۡطَِحٓ إِۡن أ ًۡ  َوََّل يََِفُكُس ن ُحۡغَِٔيُس

َ
ُ يُرِيُد أ ًۡ إِن ََكَن ٱَّللٍّ َُطَص ىَُس

َ
 أ

 .ُُۡطَِحٓ إِۡن في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان:

 ومعو العتقي. إشباع الصمة،عمى و  عمى النقل، األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر الصمة، وحده. -2
 سكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإل -3
ًۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده.ىَُس
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِإَوَٓلِّۡ حُرَۡسُكَٔن ًۡ َٔ َربَُّس   ڂُْ

 .أىل اإلسكانومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖ ُّ َٰ ى ۡم َحُلٔلَُٔن ٱۡذََتَ
َ
 أ

 .أىل التقميلومعو  التقميل،عمى  األزرق -1
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 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ا َُتۡرُِمَٔن ٍٍّ َُا۠ ةَرِٓيءٞ ّمِ
َ
ۥ َذَكََلٍّ إِۡسَراِِم َوخ ُّ ۡيُخ   ڃكُۡو إِِن ٱۡذََتَ

 ومعو العتقي. إشباع المتصل،عمى و  عمى النقل، وترقيق الراء، األزرق -1
وعمى فويق القصر في المتصل، وقصر  األصبياني عمى النقل، وعمى تفخيم الراء، -2

 المنفصل، وحده.
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط  المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ْٔا ا ََكُُ ٍَ ِ ََ فَََل حَۡبَخهِۡس ة ٌَ َ كَۡد َءا ٌَ ِمَم إَِّلٍّ  ۡٔ ٌَِ كَ  ََ ۥ ىََ يُۡؤٌِ ُّ ٍُّ
َ
وَِحَ إََِلَٰ ٍُُٔح خ

ُ
 ڄَحۡفَكئَُن َوأ

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي عمى )تشق( في البدل، والنقل، واإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ْٔٓا ٍُ ََ َؿيَ ِي َِا َوََّل حَُخَِٰؽۡتَِن ِِف ٱَّلٍّ َِا َووَۡضيِ ِ ۡخيُج
َ
َِِف ٱۡىُفۡيَم ةِأ  َوٱۡض

  وحده. ،غميظ الالمعمى ت األزرق -1
 .باقونومعو الالعتقي عمى ترقيق الالم،  -2

 ۡغَركَُٔن ٌَّ  ً ُٓ   څإِجٍّ

 .أىل اإلسكانومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُّ ِۡ ٌِ ٌِِّۦ َشِخُرواْ  ۡٔ َِ كَ ٌّ  
ٞ
ا َمرٍّ َقيَۡيِّ َمََل ٍَ َُِف ٱۡىُفۡيَم َوَُّكٍّ   َوَيۡط

  ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .عدا ابن سعدان باقونومعو الاألصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 ، وحده. َقيَۡيِّ  ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3
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 ا تَۡصَخُروَن ٍَ ًۡ َن ٌُِِس ٍِّا فَإٍُِّا نَۡصَخُر  ٌِ   چكَاَل إِن تَۡصَخُرواْ 

 .كانأىل اإلسومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًٌ لِي ٌَّ تِيِّ َقَذاٞب َُيۡزِيِّ َوَيِطوَّ َقيَۡيِّ َقَذاٞب 
ۡ
َ يَأ ٌَ َٔن  ٍُ َٔۡف َتۡكيَ  ڇفََص

 .واألصبياني ومعو العتقي عمى اإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -2
 ، وحده.َقيَۡيِّ  ابن سعدان عمى الصمة في -3

  ا َٓ َِا ٱَۡحِۡو ذِي َُِّٔر كُۡي ۡمُرَُا َوفَاَر ٱِلٍّ
َ
َٰٓ إِذَا َسآَء أ  َضَّتٍّ

ۡمُرَُا  عمى تسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1
َ
شباع المتصل،  ،َسآَء أ  .ومعو العتقيوا 

 األزرق عمى إبدال اليمزة الثانية مع اإلشباع، وحده. -2
ۡمُرَُا  مزة الثانية في األصبياني عمى تسييل الي -3

َ
 ومعووفويق القصر في المتصل،  ،َسآَء أ

 .والحمواني في وجو
ۡمُرَُا  المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -4

َ
 ، وتوسط المنفصل الناتج، وحده.َسآَء أ

ۡمُرَُا  المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -5
َ
ون ، وقصر المنفصل الناتج، ومعو الباقَسآَء أ

 عدا ابن سعدان وأبو الزعراء.
سقاط اليمزة األولى في َسآَء  ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ۡمُرَُا  ، وا 

َ
، وقصر َسآَء أ

 المنفصل الناتج، ومعو الباقون أبو الزعراء.

 ٌَِ ُّٖك   ََ ٌَ َۡ َءا ٌَ ُل َو ۡٔ َ َشَتَق َقيَۡيِّ ٱۡىَل ٌَ يََم إَِّلٍّ  ْۡ َ
  َزوَۡسنۡيِ ٱذۡجنَۡيِ َوأ

 .ُكِّ في  الكسر بدون تنوينقرأ اإلمام نافع ب البيان:

شباع البدل، وحده. عمى النقل، األزرق -1  وا 
 .ومعو األصبياني عمى النقل، وقصر البدل، العتقي -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 ۥٓ إَِّلٍّ كَيِيٞو ُّ َك ٌَ  ََ ٌَ آ َءا ٌَ   ڈَو

 ومعو العتقي.و)تشق( في البدل،  منفصل،إشباع الاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٓ ا َٓ َٰ ا َوُمۡرَشى َٓ َٰ ِ َُّمٜۡرى ا ِمۡسِب ٱَّللٍّ َٓ ٔاْ ذِي  ۞َوكَاَل ٱۡرَنُت

ا  في  ضم الميمقرأ اإلمام نافع ب البيان: َٓ َٰ  .َُّمٜۡرى

 .أىل التقميلومعو  عمى التقميل، زرقاأل -1
ٓ  األزرق عمى الفتح في  -2 ا َٓ َٰ  ، وحده.َوُمۡرَشى
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -3

 ًٞ   ډإِنٍّ َرّّبِ ىََغُفٔرٞ رٍِّضي

 ، ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق -1
ًٞ  األصبياني عمى الغنة في  -2  ، حده.ىََغُفٔرٞ رٍِّضي

 َف َوِِهَ ََتۡرِي ٌٍّ َِا َوََّل حَُسَ  َك ٌٍّ ۡكزِٖل َيَُٰتََنٍّ ٱۡرَنب  ٌَ ۥ َوََكَن ِِف  ُّ َِ َتاِل َوَُاَدىَٰ ٌُُٔح ٱۡب ٖج َنٱِۡلِ ۡٔ ًۡ ِِف َم ِٓ ِ ة
 ََ َٰفِرِي   ڊٱۡىَك

  .َيَُٰتََنٍّ  في  كسر الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان:

َِا واختمفوا في  َك ٌٍّ ولمباقين زعراء ولممروزي بالخمف، فأدغم العتقي والقاضي وأبو ال  ٱۡرَنب 
 باإلظيار.

َِا ، وعمى التقميل، واإلظيار في َوِِهَ عمى كسر الياء في  األزرق -1 َك ٌٍّ ، والتقميل  ٱۡرَنب 
ََ  في  َٰفِرِي  ، وحده.ٱۡىَك
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َِا العتقي عمى ما سبق، ومع اإلدغام في  -2 َك ٌٍّ  ، والتقميل، وحده. ٱۡرَنب 
َِا ، وعمى التقميل، واإلدغام في َوِِهَ في  أبو الزعراء عمى كسر الياء -3 َك ٌٍّ  ، حده. ٱۡرَنب 
 ، وحده.َوَُاَدىَٰ  األزرق عمى ما سبق في الوجو األول، وفتح  -4
َِا ، وعمى الفتح، واإلظيار في َوِِهَ األصبياني عمى كسر الياء في  -5 َك ٌٍّ  ، حده. ٱۡرَنب 
َِا لفتح، واإلظيار في ، وعمى اَوِِهَ ابن إسحاق عمى كسر الياء في  -6 َك ٌٍّ ،  ٱۡرَنب 

 وصمة الميم، حده.
َِا ، وعمى الفتح، واإلظيار في َوِۡهَ المروزي عمى سكون الياء في  -7 َك ٌٍّ  ، حده. ٱۡرَنب 
 المروزي عمى اإلدغام. -8
َِا ، وعمى التقميل، واإلظيار في َوِۡهَ أبو عون عمى سكون الياء في  -9 َك ٌٍّ ،  ٱۡرَنب 

 م، ومعو ابن سعدان.وسكون المي
َِا ، وعمى التقميل، واإلدغام في َوِۡهَ القاضي عمى سكون الياء في  -11 َك ٌٍّ ،  ٱۡرَنب 

 وسكون الميم، وحده.
ٱۡرَنب  ، وصمة الميم، وعمى الفتح، واإلظيار في َوِۡهَ عمى سكون الياء في الجمال  -11

َِا َك ٌٍّ .ومعو ابن فرح ، 

 ٖكَاَل َشـَٔاوِٓي إََِلَٰ َسَتو  ۚ آءِ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ َِن  ٍُ  َحۡكِط

شباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق -1  عمى )تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل و  -4

   ًَ َ رٍِّض ٌَ ِ إَِّلٍّ  ۡمرِ ٱَّللٍّ
َ
َۡ أ ٌِ َٔۡم  ًَ ٱٓۡلَ  كَاَل ََّل ََعِض

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2

مَ  وَرَّح   .، وحدهن 
 المروزي عمي ترك النقل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
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 َُج فَََكن ۡٔ ٍَ ۡ ا ٱل ٍَ ُٓ َِ ۡغَررنَِي  وََضاَل ةَۡح ٍُ ۡ ََ ٱل   ڋٌِ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َۖ ۡمُر َوٱۡشَخَٔۡت ََعَ ٱِۡلُٔدِّيِ
َ
آُء َوكُِِضَ ٱۡۡل ٍَ ۡ ۡكيِِِع وَِديَظ ٱل

َ
آُء أ ٍَ آَءِك َوَيََٰص ٌَ ۡرُض ٱةۡيَِِع 

َ
أ   َورِيَو َيَٰٓ

ۡكيِِِع  قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثنية واو في  البيان:
َ
آُء أ ٍَ  .َوَيََٰص

 عمى إشباع المنفصل والمتصل، والنقل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
، ومعو الباقون عدا وترك النقلالحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -3

 المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 وزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده.المر  -5

 ٍِنَي َٰيِ ِٔۡم ٱىظٍّ  ڌَورِيَو ُبۡكٗدا ىِّيَۡل

 ، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق -1
ٔۡمِ  األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ُبۡكٗدا ىِّيَۡل

  َِل ْۡ َ
َۡ أ ٌِ ۥ َذَلاَل رَّبِ إِنٍّ ٱةَِۡن  ُّ بٍّ ٍِنَي َوَُاَدىَٰ ُُٔٞح رٍّ ًُ ٱىَۡحَِٰه ۡضَس

َ
َُج أ

َ
  ڍ ِإَونٍّ وَۡقَدَك ٱۡۡلَقَّ َوأ

 عمى التقميل، والنقل، ومعو العتقي. األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -4
ۥعمى الغنة في  األصبياني -5 ُّ بٍّ  وحده.والنقل، ، ُُٔٞح رٍّ

 َۖيَِم ْۡ َ
َۡ أ ٌِ ۥ ىَحَۡس  ُّ ُُِٔح إٍُِّ  كَاَل َيَٰ

 .األصبيانيو  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
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 المروزي عمي ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ٌو َدۡۡيُ َصَٰيِٖص ٍَ ۥ َخ ُّ  إٍُِّ

 .، ومعو العتقيترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. األصبياني -2
ٌو َدۡۡيُ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٍَ  ، وحده.َخ

 َۖ ًٌ ا ىَۡحَس لََم ةِِّۦ ِقۡي ٌَ  َِ  فَََل تَۡصـَٔۡي

َِ  في قرأ اإلمام نافع  البيان: بتشديد الالم، واختمفوا في الياء الزائدة فأثبتيا ورش  تَۡصـَٔۡي
سماعيل وصاًل، و   .قرأ الباقون بالحذف وصاًل ووقًفاوا 

سماعيل. ، ومعو العتقيإثبات الياءاألزرق عمى  -1  واألصبياني وا 
 المروزي عمى حذف الياء، ومعو الباقون. -2

  ِٓينَِي ََ ٱۡىَجَٰ ٌِ ن حَُسَٔن 
َ
َم أ ـُ ِق

َ
ٓ أ    ڎإِّّنِ

َم  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان: ـُ ِق
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 .كلالومعو  ،األزرق -1

 ًَۖٞ ا ىَحَۡس َِل ةِِّۦ ِقۡي ٌَ ۡشـَٔيََم 
َ
ۡن أ

َ
ُقُٔذ ةَِم أ

َ
ٓ أ  كَاَل َرّبِ إِّّنِ

ُقُٔذ  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 .األصبيانيو  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 المروزي عمي ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۡإَوَّلٍّ َتۡغفِۡر َِل َوحَرََۡح ََ ََ ٱۡىَخَِٰۡسِي ِ ٌّ ُزَ 
َ
 ڏَِنٓ أ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
 .، ومعو ابن إسحاقِإَوَّلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -4

  َٰتِۡػ بَِصَل ْۡ ُُِٔح ٱ َكَم  رِيَو َيَٰ ٌٍّ  َ ٍٍّ َمٖم ّمِ
ُ
َٰٓ أ ٍِّا َوَبرََكٍَٰج َقيَۡيَم َوََعَ ِ ٌّ  ٖم 

 .، ومعو العتقيإشباع المنفصلاألزرق عمى  -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمي توسط المنفصل، وحده. -3

 ٍِّا َقَذاٌب ِ ٌّ  ً ُٓ صَّ ٍَ ًٍّ َح ًۡ ُث ُٓ ّخُِك ٍَ ُِ ًٞ َش َم
ُ
ًٞ َوأ ِٓل

َ
  ڐأ

 .األصبيانيو  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 المروزي عمي ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ٍِّاأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ٌّ  ً ُٓ صَّ ٍَ  ، وحده.َح
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َۖآ إَِٓلَۡم َٓ ِٔضي ۢنَتآءِ ٱۡىَغۡيِب ُُ
َ
َۡ أ ٌِ  حِۡيَم 

شباع المتصل والمنفصل، األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقي وا 
 عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 المنفصل، ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر  -5

  ََۖرۡتِو َهََٰذا ٌَِ ُمَم  ۡٔ َُج َوََّل كَ
َ
آ أ َٓ ٍُ ا ُنَِج َتۡكيَ ٌَ

 

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َۖ  فَٱۡضِبۡ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ٍّخٍّلنَِي  إِن ٍُ   ڑٱۡىَعَٰلَِتَث لِۡي

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ٔٗدا ُْ  ًۡ ُْ َخا
َ
 ِإَوََلَٰ ََعٍد أ

 .األصبيانيو  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 المروزي عمي ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َ ِٔۡم ٱۡختُُدواْ ٱَّللٍّ ۥَٓۖ كَاَل َيََٰل ٍّ َدۡۡيُهُ َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ   

 .ومعو العتقيوترقيق الراء،  األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ۥَٓۖ إِ  ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -5 ٍّ َدۡۡيُهُ  ، وحده.َلَٰ

 وَن ۡفََتُ ٌُ ًۡ إَِّلٍّ  ُُخ
َ
 ڒإِۡن أ

 ومعو العتقي. إشباع الصمة،عمى و  عمى النقل، األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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  َٰۡسًراَۖ َي
َ
ًۡ َقيَۡيِّ أ ۡشـَٔيُُس

َ
ِٔۡم ََّلٓ أ  َل

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو وأبو عون والقاضي  -2

 وأبو الزعراء.
ل ي ه َابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، وسكون الميم، وحده.ع 
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ۚ ِي َذَؽَرِِنٓ ۡسرَِي إَِّلٍّ ََعَ ٱَّلٍّ
َ
 إِۡن أ

 .َذَؽَرِِنٓۚ  في  فتح الياء وصاًل قرأ اإلمام نافع ب البيان:

 واألصبياني. ومعو العتقي األزرق عمى النقل، -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

ُٔفَََل َتۡكلِي
َ
  ړَن أ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ًٍّٔة ًۡ كُ ِۡدَراٗرا َوَيزِۡدُز ٌّ آَء َقيَۡيُسً  ٍَ ٔٓاْ إَِٓلِّۡ يُۡرِشِو ٱلصٍّ ًٍّ حُُٔب ًۡ ُث ِٔۡم ٱۡشَخۡغفُِرواْ َربٍُّس ًۡ َوََّل  َوَيََٰل حُِس ٍّٔ إََِلَٰ كُ
ٌِنَي  اْ ُُّمۡرِ ۡٔ ىٍّ َٔ  ڔَتَخ

شباع المنفصل والمتصل ترقيق الراء، األزرق عمى -1  .ومعو العتقيوالنقل،  ،وا 
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 القاضي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
ِۡدَراٗراأبو عون عمى الصمة في  -4 ٌّ  ، وحده.َقيَۡيُسً 
 حده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، و  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6
الجمال عمى صمة الميم، وعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -7
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 الصمة.

  ٌَِِنِي ۡؤ ٍُ ِ َُ لََم ة ا ََنۡ ٌَ لَِم َو ۡٔ َِا َقَ كَ خِ َٓ ِ َُ ةَِخارِِِكٓ َءال ا ََنۡ ٌَ َِثٖ َو ِ َِا ةِبَّي ا ِسۡئتَ ٌَ ُٔد  ُٓ َٰ ٔاْ َي ُ   ڕ كَال

 عمى قصر البدل. ومعو العتقيإشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، واإلبدال، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َٓ ِ ََٰم َبۡكُظ َءال ى ُلُٔل إَِّلٍّ ٱۡخََتَ ٔٓءِّٖۗ إِن جٍّ َِا بُِص  خِ

شباع المتصل، األزرق عمى  -1  العتقي عمى قصر البدل.ومعو التقميل، و)تشق( في البدل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 .عدا المروزي ومعو أىل الفتح وفويق القصر في المتصل،األصبياني عمى الفتح،  -3
 وحده. المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ا تُّۡشُِكَٔن ٍٍّ ّّنِ ةَرِٓيءٞ ّمِ
َ
ُدٓواْ خ َٓ َ َوٱۡش ُِٓد ٱَّللٍّ ۡش

ُ
ٓ أ  ږكَاَل إِّّنِ

ۡشُِٓد  في  فتح الياءقرأ اإلمام نافع ب البيان:
ُ
ٓ أ   .إِّّنِ

 .ومعو العتقي ،إشباع المنفصل والمتصلاألزرق عمى  -1
 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

  َُدوُِِّۖۦ ٌَِ 

 .كلومعو ال ،األزرق -1
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 ُروِن ـِ ًٍّ ََّل حُِ  ڗفَِهيُدوِِن ََجِيٗكا ُث

 .، ومعو العتقيترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 عو الباقون.عمى تفخيم الراء، وم األصبياني -2

  ًَۚرّّبِ َوَرّبُِس ِ ُۡج ََعَ ٱَّللٍّ َّكٍّ َٔ  إِّّنِ حَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ٓ ا َٓ َٔ َءاِخُذۢ ةَِِاِضَيخِ ُْ ٌَِ َدٓاةٍٍّث إَِّلٍّ  ا  ٌٍّ
 

 عمى قصر البدل. ومعو العتقيوالنقل، و)تشق( في البدل،  ،إشباع الالزماألزرق عمى  -1
 زم، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في الال -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط الالزم، وحده. -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في الالزم،  -4

 ۡصخَلِيٖم ٌَّ َٰ ِضَرَٰٖط    ژإِنٍّ َرّّبِ ََعَ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ًۡ رِۡشۡيُج ةِِّۦٓ إَِٓلُۡس
ُ
آ أ ٌٍّ ةۡيَۡغُخُسً 

َ
اْ َذَلۡد خ ۡٔ ىٍّ َٔ  فَإِن حَ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، عمى عمى النقل، و زرق األ -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َۥ َشۡيـًٔا  َويَۡصَخۡخيُِف ر ُّ وَُ ًۡ َوََّل حَُُّضَّ ُك ا َدۡۡيَ ًٌ ۡٔ  ّّبِ كَ

 وحده. ،إشباع المين الميموز ترقيق الراء، وتوسط ثم األزرق عمى -1



ىوسفىحجوىالفلسطونيجمعىوترتوب:ىموسرةىوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[83] 

 

 عمى ترقيق الراء، وترك المد في المين الميموز، وحده. العتقي -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 عو ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، وم -4
ًۡ  ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -5 ُك ا َدۡۡيَ ًٌ ۡٔ  ، وحده.كَ

 ٍء َضفِيٞؾ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ   ڙإِنٍّ َرّّبِ ََعَ

 وحده. ،إشباع المين الميموز توسط ثم األزرق عمى -1
 عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. العتقي -2

 َِ ۡمُرَُا ََنٍّۡي
َ
ا َسآَء أ ٍٍّ َ َۡ َقَذاٍب َغيِيٖؾ َول ِ ٌّ  ً ُٓ ٍِّا َوََنٍّۡيَنَٰ ِ ٌّ ۥ ةِرََۡحَثٖ  ُّ َك ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٔٗدا َوٱَّلٍّ ُْ   ښا 

ۡمُرَُاقرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، وليوسف وجو اإلبدال مع َسآَء أ

 لثاني لمحمواني.اإلشباع، ولمحمواني وجو مثل ورش، والباقون بحذف األولى وىو الوجو ا

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى  -1 األزرق عمى تسييل اليمز الثانية، وا 
 قصر البدل.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق، وحده. -2
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، وحده. الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية، -4
 .وحدهالمروزي عمى حذف اليمزة األولى مع توسط المنفصل الناتج، وسكون الميم،  -5
 ومعو القاضي. وسكون الميم، المروزي عمى حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج، -6
 يم، ومعو ابن فرح.وصمة الم حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج،الحمواني عمى  -7
وصمة الميم، واإلخفاء في  حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج،ابن إسحاق عمى  -8

 َقَذاٍب َغيِيٖؾ.وحده ، 
، َسآءَ والتقميل في  حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج،ابن سعدان عمى  -9

 وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.

 



ىوسفىحجوىالفلسطونيجمعىوترتوب:ىموسرةىوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[84] 

 

 َۖ  َوحِۡيَم ََعدٞ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َستٍّاٍر َقِِيٖد ِ
ۡمَر ُكّ

َ
ٔٓاْ أ َتُك ۥ َوٱتٍّ ُّ اْ رُُشيَ ۡٔ ًۡ وََقَط   ڛَسَطُدواْ أَـِبَيَِٰج َرّبِِٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي بخمف عنو. -2
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ِِّۗث ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ َِٗث َوَي ۡجَيا ىَۡك ٔاْ ِِف َهَِٰذهِ ٱدلَّ حۡتُِك
ُ
 َوخ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ًۡ ُٓ ََّلٓ إِنٍّ ََعٗدا َزَفُرواْ َربٍّ
َ
 خ

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٖٔد ُْ ِٔۡم  ََّل ُبۡكٗدا ّىَِكادٖ كَ
َ
  ڜخ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ُبۡكٗدا ّىَِكادٖ األصبياني عمى الغنة في  -2

  َصَٰيِٗطا ًۡ ُْ َخا
َ
َٔد أ ٍُ  ۞ِإَوََلَٰ َث

 أىل اإلسكان.، ومعو سكون الميماألزرق عمى  -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖۥ ٍّ َدۡۡيُهُ َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُدواْ ٱَّللٍّ  كَاَل َيََٰل

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، زرق عمى النقل،األ -1
 عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمي ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ُهَُابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ْي  ٍَغ   ، وحده.إ َل 

 ٌِّ ُزً 
َ
نَشأ

َ
َٔ أ ٔٓاْ إَِٓلِّۡۚ ُْ ًٍّ حُُٔب ا فَٱۡشَخۡغفُِروهُ ُث َٓ ًۡ ذِي َرُك ٍَ ۡرِض َوٱۡشَخۡك

َ
ََ ٱۡۡل

 

شباع المنفصل، وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقي وا 
 عمى النقل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمي ترك النقل، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى الصمة في الموضع األول، وحده. -6

  ِيٞب   ڝإِنٍّ َرّّبِ كَرِيٞب ُّمَّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َٓۖا َرۡتَو َهََٰذا ّٗٔ َِا َمرُۡس ٔاْ َيََٰصَٰيُِص كَۡد ُنَِج ذِي ُ   كَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا حَۡدُقَُٔآ إَِٓلِّۡ ُمرِيٖب ٍٍّ َِا ىََِف َشّمٖ ّمِ ا َحۡكُتُد َءاةَآُؤَُا ِإَوجٍّ ٌَ ۡكُتَد  ن جٍّ
َ
َِآ أ َٰ ى َٓ ِۡ َت

َ
  ڞخ

شباع المتصل، ،عمى التقميل األزرق -1 شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وا  لعتقي ومعو ا وا 
 .عمى قصر البدل
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 وحده. األزرق عمى الفتح، -2
األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الفتح عدا  -3

 المروزي.
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 ، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل -6

 ِ ََ ٱَّللٍّ ٌِ ِِن  ٍََ يَُِۡصُ ُّ رََۡحَٗث َذ ِۡ ٌِ ََِٰن  ّّبِ وََءاحَى َِ رٍّ ٌّ َِثٖ  ِ َٰ ةَّح ًۡ إِن ُنُِج ََعَ رََءۡحُخ
َ
ِٔۡم أ ََٰل ۖۥَ كَاَل َي ُّ   إِۡن َقَطۡيُخ

ًۡ  األزرق عمى تسييل اليمزة في  -1 رََءۡحُخ
َ
شباع الصمة، و)تشق( في البدل، والتقميل ثم أ ، وا 

 الفتح، ومعو العتقي عمى قصر البدل والتقميل.
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل ثم الفتح، وحده. -2
ّّبِ  األصبياني عمى التسييل، وقصر الصمة، الغنة في  -3 َِ رٍّ ٌّ.والفتح، وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 والتقميل، وحده.أبو عون عمى صمة الميم،  -5
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -6
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو الباقون. -7

 ٖا حَزِيُدوََُِن َدۡۡيَ ََّتِۡصۡي ٍَ   ڟَذ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِ ِٔۡم َهَِٰذهِۦ َُاكَُث ٱَّللٍّ َۖ َوَيََٰل ًۡ َءايَٗث   ىَُس

 األزرق عمى إشباع الصمة، واإلشباع في البدل، وحده. -1
 العتقي عمى إشباع الصمة، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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 َِۖ ۡرِض ٱَّللٍّ
َ
ُزۡو ِِفٓ أ

ۡ
ا حَأ َْ  فََذُرو

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،عمى و  ال،عمى اإلبد األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وعمى قصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وعمى توسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َقَذاٞب كَرِيٞب ًۡ ُخَذُز
ۡ
ٔٓءٖ َذَيأ ا بُِص َْ ٔ صَّ ٍَ   ڠَوََّل َت

 ومعو العتقي. واإلبدال، متصل،عمى إشباع ال األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

ٔاْ ِِف َدا خٍُّك ٍَ ا َذَلاَل َت َْ يٍّامٖ  َذَكَلُرو
َ
ََٰرَث خ ًۡ ذََل  رُِك

 .أىل التقميلومعو  عمى التقميل، األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡهُذوٖب ٌَ َٰلَِم وَۡقٌد َدۡۡيُ   ڡَذ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 باقون عدا ابن إسحاق.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو ال -2
 ، وحده.وَۡقٌد َدۡۡيُ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3

  ٌِۚهٍِذ ۡٔ َۡ ِخۡزِي يَ ٌِ ٍِّا َو ِ ٌّ ۥ ةِرََۡحَثٖ  ُّ َك ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي َِا َصَٰيِٗطا َوٱَّلٍّ ۡمُرَُا ََنٍّۡي
َ
ا َسآَء أ ٍٍّ  فَيَ

ٌِهٍِذۚ  في  بفتح الميمقرأ اإلمام نافع  البيان: ۡٔ   .يم إسماعيل، وكسر الميَ
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شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى  -1 األزرق عمى تسييل اليمز الثانية، وا 
 قصر البدل.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، ومعو الحمواني في وجو. -3
 .وحدهمع توسط المنفصل الناتج، المروزي عمى حذف اليمزة األولى  -4
 ومعو الحمواني والقاضي.المروزي عمى حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج،  -5
ٌِهٍِذۚ   ابن فرح عمى ما سبق، وقراءة -6 ۡٔ  .بكسر الميم، وحده يَ
َۡ ِخۡزِي  المنفصل الناتج، واإلخفاء في  حذف اليمزة األولى مع قصرابن إسحاق عمى  -7 ٌِ َو

وحده ،. 
 ، وحده. َسآءَ والتقميل في  حذف اليمزة األولى مع قصر المنفصل الناتج،ابن سعدان عمى  -8
ٌِهٍِذۚ   ما سبق، وقراءة أبو الزعراء -9 ۡٔ  بكسر الميم، وحده. يَ

  ٱۡىَلِٔيَّ ٱۡىَكزِيُز َٔ ُْ  ڢإِنٍّ َربٍَّم 

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  َۡيَطُث ف ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ ََ َؿيَ ِي َخَذ ٱَّلٍّ
َ
ٍِنَي َوأ ًۡ َجَٰرِ َٰرِِْ ٔاْ ِِف دَِي ۡضَتُط

َ
  ڣأ

 وحده. وسكون الميم، عمى تغميظ الالم، والتقميل، األزرق -1
 .أىل التقميل عدا أبو عونومعو  العتقي عمى ترقيق الالم، والتقميل، -2
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5

  ٓ ا َٓ اْ ذِي ۡٔ َِ ًۡ َحۡغ ن ىٍّ
َ
 َنأ

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاقومعو ، األزرق -1
ًۡ األصبياني عمى تسييل اليمزة والغنة في  -2 ن ىٍّ

َ
 ، وحده.َنأ

ًۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -3 ن ىٍّ
َ
 ، وحده.َنأ
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 ٍََّّلٓ إِن
َ
َٔداْ خ ٍُ ًۡ  َزَفُرواْ رَ َث ُٓ  بٍّ

 .ث ُهوًداقرأ اإلمام نافع بالتنوين في  البيان:

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔد ٍُ َ ََّل ُبۡكٗدا ّّلِ
َ
  ڤخ

 .سحاقالكل عدا األصبياني وابن إومعو ، األزرق -1
َٔد  األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍُ َ  ، ومعو ابن إسحاق.ُبۡكٗدا ّّلِ

 َۖ ا ٍٗ َٰ ٔاْ َشَل ُ ىَٰ كَال ًَ ةِٱۡىبُّۡشَ ِي َْٰ َِآ إِةَۡر  َوىََلۡد َسآَءۡت رُُشيُ

شباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
فصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المن -2

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 .وحدهالمروزي عمى توسط المتصل والمنفصل،  -4
 وحده.، المنفصل قصرتوسط المتصل، و المروزي عمى  -5
ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والتقميل الخاص في  -6

 َسآَءۡتومعو أبو الزعراء ،. 

 ًَۖٞ َٰ  كَاَل َشَل

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ن َسآَء ةِكِۡشٍو َضِِيٖذ
َ
ا َۡلَِد أ ٍَ  ڥَذ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
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األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أىل الباقون عدا المروزي وابن سعدان  -2
 وأبو الزعراء.

 .وحدهالمروزي عمى توسط المتصل،  -3
 ، ومعو أبو الزعراء. َسآءَ  ى فويق القصر في المتصل، والتقميل في ابن سعدان عم -4

   ِخيَفٗث ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ وَۡسَس 
َ
ًۡ َوأ ُْ ًۡ ََّل حَِطُو إَِٓلِّۡ َُِسَر ُٓ يِۡدَح

َ
ا رََءآ خ ٍٍّ  فَيَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 ومعو المروزي في وجو.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ِٔۡم لُٖٔط َِآ إََِلَٰ كَ رِۡشۡي
ُ
آ أ ٔاْ ََّل ََّتَۡف إِجٍّ ُ   ڦكَال

شباع المنفصل،و  النقل، األزرق عمى -1  و العتقي.ومع ا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. المروزي -4

 َوَرآءِ إِۡشَحََٰق ٌَِ ا بِإِۡشَحََٰق َو َٓ َنَٰ ۡ ثٞ فََغِطَهۡج فَبَّشٍّ ٍَ ِ ۥ كَآن ُّ حُ
َ
  ڧَحۡكُلَٔب َوٱۡمَرخ

  .َحۡكُلَٔب  في  بضم الباءام نافع قرأ اإلم البيان:

، َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ وقرأ اإلمام ورش بطرقو، ووافقيم الحمواني فيوجو، بتسييل اليمزة الثانية من 
والباقون ومعيم الحمواني في وجيو الثاني بتسييل اليمزة األولى، وكل عمى مذىبو في مقدار المد 

 المتصل.

 ، ومعو العتقي.َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ سييل اليمزة الثانية في األزرق عمى إشباع المتصل، وبت -1
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
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، َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ وبتسييل اليمزة الثانية في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 ومعو الحمواني في وجو.

، مع فويق القصر في المتصل، ومعو َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ الحمواني عمى تسييل اليمزة األولى في  -4
 الباقون عدا المروزي.

 .وحده، َوَرآءِ إِۡشَحَٰقَ المروزي عمى توسط المتصل، وعمى تسييل اليمزة األولى في  -5

 َۖ َُا۠ َقُشٔزٞ َوَهََٰذا َبۡكَِل َشۡيًخا
َ
دِلُ َوخ

َ
ۡييَََّتَٰٓ َءأ َٔ َٰ  كَاىَۡج َي

دِلُ ة بال إدخال في ورش بتسييل اليمزة الثانيقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ولألزرق وجو إبدال اليمزة َءأ

  .الثانية حرف مد مع ثالثة البدل )تشق(، ولمباقين تسييل مع اإلدخال

شباع المنفصل، وبتسييل اليمزة الثانية في  -1 دِلُ األزرق عمى التقميل، وا 
َ
 ، ومعو العتقي.َءأ

 وحده. األزرق عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مع ثالثة البدل، -2
 األزرق عمى الفتح، وبالوجيين السابقين في اليمز، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -4
حركات  4المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -5

 كالمد المتصل، وحده.
حركات كالمد المتصل،  3الثانية مع اإلدخال بمقدار  الجمال عمى الفتح، وتسييل اليمزة -6

 ومعو ابن إسحاق وابن فرح.
حركات  4عمى توسط المنفصل، والفتح، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  المروزي -7

 كالمد المتصل، وحده.
 3أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -8

 ات كالمد المتصل، ومعو الباقون.حرك

 ٌء َقِشيٞب   ڨإِنٍّ َهََٰذا لَََشۡ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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 َِۖ ۡمرِ ٱَّللٍّ
َ
َۡ أ ٌِ َتۡكَشتنَِي 

َ
ٔٓاْ خ ُ  كَال

 ي.ومعو العتقوالنقل،  إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده.  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َۚو ٱۡۡلَۡيِج ْۡ َ
ًۡ أ ۥ َقيَۡيُس ُّ ِ َوَبرََكَُٰخ  رََۡحَُج ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي. إشباع الصمة،األزرق عمى  -1
 معو أىل الصمة وأبو عون.األصبياني عمى قصر الصمة، و  -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ِيٞد ۥ ََحِيٞد ُّمٍّ ُّ  کإٍُِّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ِٔۡم لٍُٔط ىَٰ يَُجَِٰدُْلَا ِِف كَ ُّ ٱىۡبُّۡشَ ۡوُع وََسآَءحۡ ًَ ٱلرٍّ ِي َْٰ َۡ إِةَۡر َب َخ َْ ا َذ ٍٍّ   ڪفَيَ

شباع المتصل، و  -1  التقميل، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -5
، ومعو أبو  ُّ َسآَءحۡ وَ  في المتصل، والتقميل الخاص في ابن سعدان عمى فويق القصر  -6

 الزعراء.

 ِِيٞب ٌَّ َٰهٞ  وٍّ
َ
ًٌ أ ًَ َۡلَيِي ِي َْٰ   ګإِنٍّ إِةَۡر

 .األصبيانيو  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
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 المروزي عمي ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ََٓۖهََٰذا َۡ ۡقرِۡض َخ
َ
ًُ أ ِي َْٰ إِةَۡر  َيَٰٓ

 ومعو العتقي. المنفصل، إشباعاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۖۡمُر َرّبَِم
َ
ۥ كَۡد َسآَء أ ُّ  إٍُِّ

ۡمرُ األزرق عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -1
َ
 ، ومعو العتقي.َسآَء أ

 يمزة الثانية مع اإلشباع، وحده.األزرق عمى اإلبدال في ال -2
ۡمرُ وتسييل اليمزة الثانية في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -3

َ
، ومعو َسآَء أ

 الحمواني في وجو.
ۡمرُ المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -4

َ
فيصبح من قبيل –،  مع توسط المنفصل َسآَء أ

 .وحده، -المنفصل
ۡمرُ ألولى في المروزي عمى إسقاط اليمزة ا -5

َ
فيصبح من قبيل –،  مع قصر المنفصل َسآَء أ

 ، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء.-المنفصل
ۡمرُ ابن سعدان عمى إسقاط اليمزة األولى في  -6

َ
، ومع قصر المنفصل، والتقميل الخاص َسآَء أ

 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء  في 

َقَذا ًۡ ِٓ ًۡ َءاتِي ُٓ  ڬٌب َدۡۡيُ َمۡرُدوٖد ِإَوجٍّ

 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 .، وحدهَقَذاٌب َدۡۡيُ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5
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  َِا لُٔٗؼا ا َسآَءۡت رُُشيُ ٍٍّ َ َء َول ٌٔۡم َقِطيٞب َِسٓ ًۡ َذرَٗۡع َوكَاَل َهََٰذا يَ ِٓ ِ ًۡ َوَعاَق ة ِٓ ِ   ڭة

ءَ في  بإشمام كسرة السين ضمقرأ اإلمام نافع  البيان: . وال يخفى تقميل ابن سعدان وأبو َِسٓ
 .اَق َوَع الزعراء في 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 .وحدهالمروزي عمى توسط المتصل،  -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َوَعاَق  ،تْ َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 َّيِـَٔاتِۚ وَس ئَُن ٱلصٍّ ٍَ ٔاْ َحۡك ٌَِ َرۡتُو ََكُُ رَُقَٔن إَِٓلِّۡ َو ۡٓ ۥ ُح ُّ ٌُ ۡٔ  آَءهُۥ كَ

شباع البدل، ومعو العتقي -1  .باعتباره عارض األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
 .وحدهسط المتصل، المروزي عمى تو  -3
 ، ومعو أبو الزعراء.وََسآَءهُۥ  ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  َۖ ًۡ ُر ىَُس َٓ ۡؼ
َ
ٍَّ أ ُْ َِاِِت  ُؤََّلٓءِ َب ِٔۡم َهَٰٓ  كَاَل َيََٰل

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2
 .وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

  َٓوََّل َُّتُۡزوِن ِِف َعۡيَِف َ ٔاْ ٱَّللٍّ ُل  فَٱتٍّ

 . َوََّل َُّتُۡزونِ في  بإثبات الياء وصاًل  إسماعيل وحدهقرأ اإلمام  البيان:
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 . َعۡيَِفٓ   في نافع بفتح الياء وصاًل قرأ اإلمام و  

 األزرق، ومعو الكل عدا إسماعيل. -1
 ، وحده.َوََّل َُّتُۡزونِ إسماعيل عمى إثبات الياء وصاًل في  -2

 رَُسٞو رٍِّشيٞد ًۡ ٌُِِس ىَحَۡس 
َ
  ڮخ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
 ، وحده. رَُسٞو رٍِّشيدٞ  األصبياني عمى الغنة في  -2
 ال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجم -3

 ا ُُرِيُد ٌَ  ًُ َۡ َضّقٖ ِإَوٍَُّم َِلَۡكيَ ٌِ َِاحَِم  ا َْلَا ِِف َب ٌَ َج  ٍۡ ٔاْ ىََلۡد َقيِ ُ   گكَال

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َشِديٖد َٖ ۡو َءاوِٓي إََِلَٰ رُۡز
َ
ٍّٔةً أ ًۡ كُ نٍّ َِل ةُِس

َ
ٔۡ أ َ   ڰكَاَل ل

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق عمى النقل، و)تشق( في -1  البدل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 .وحدهالمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل،  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٔاْ َيَٰئُُط إٍُِّا ُ ٔٓاْ إَِٓلَۡمَۖ كَال  رُُشُو َرّبَِم ىََ يَِطيُ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َۡضٌد إَِّلٍّ ٱم
َ
ًۡ أ ِۡو َوََّل يَۡيَخفِۡج ٌُِِس ََ ٱٓلٍّ ِ ٌّ يَِم ةِلِۡؽٖف  ْۡ َ

ۡۡسِ ةِأ
َ
حََمَۖ فَأ

َ
 َرخ

ۡۡسِ  في  نافع بيمزة وصلقرأ اإلمام  البيان:
َ
 . فَأ

 األزرق عمى إشباع الصمة، وعمى النقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

ۥ ُّ ًۡ   إٍُِّ ُٓ َضاَب
َ
آ أ ٌَ ا  َٓ  ُمِطيُت

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡتُص ًُ ٱلطَّ ُْ ِٔۡقَد  إِنٍّ َم

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ۡتُص ةَِلرِيٖب ىَحَۡس ٱلطَّ
َ
  ڱخ

 .كلمعو الو  ،األزرق -1

 ُِغٖٔد ٌٍّ يٖو  َِ ِشّشِ ٌّ ا ِضَشاَرٗة  َٓ َؽۡرَُا َقيَۡي ٌۡ َ
ا َوأ َٓ ا َشافِيَ َٓ َٰيَِي َِا َع ۡمُرَُا َسَكۡي

َ
ا َسآَء أ ٍٍّ  ڲفَيَ

ۡمُرَُا  األزرق عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -1
َ
 ، ومعو العتقي.َسآَء أ

 اإلشباع، وحده.األزرق عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مع  -2
ۡمُرَُا  وتسييل اليمزة الثانية في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -3

َ
، ومعو َسآَء أ

 الحمواني في وجو.
ۡمُرَُا  المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -4

َ
فيصبح من –، مع توسط المنفصل َسآَء أ

 .وحده، -قبيل المنفصل
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ۡمُرَُا  ي المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى ف -5
َ
فيصبح من –، مع قصر المنفصل َسآَء أ

 ، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء.-قبيل المنفصل
ۡمُرَُا  ابن سعدان عمى إسقاط اليمزة األولى في  -6

َ
، ومع قصر المنفصل، والتقميل َسآَء أ

 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء  الخاص في 

  ًَۖث ِقَِد َرّبَِم ٌَ ٍّٔ َص ٌَّ  

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ٍِنَي ةَِتكِيٖد َٰيِ ََ ٱىظٍّ ٌِ ا ِِهَ  ٌَ   ڳَو

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ُشَكۡيٗتا ًۡ ُْ َخا
َ
ََ أ ۡدَح ٌَ  ۞ِإَوََلَٰ 

 أىل اإلسكان.، ومعو عمى سكون الميماألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

ًا ىَُس ٌَ  َ ِٔۡم ٱۡخُتُدواْ ٱَّللٍّ ۖۥَ  كَاَل َيََٰل ٍّ َدۡۡيُهُ َٰ َۡ إَِل ِ ٌّ 

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1
 عمى النقل، وتفخيم الراء. األصبياني -2
 المروزي عمي ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ُهَُابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ْي  ٍَغ   وحده.، إ َل 

 ٍَِۖزَياَن ۡ ٍِۡهَياَل َوٱل ۡ ٔاْ ٱل  َوََّل حَُِلُط

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِيٖػ ٖم ُّمَّ ۡٔ ًۡ َقَذاَب يَ َخاُف َقيَۡيُس
َ
ٓ أ ۡۡيٖ ِإَوّّنِ

َُٰسً ِِبَ َرى
َ
ٓ أ   ڴإِّّنِ

َُٰسً  في نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان: َرى
َ
ٓ أ َخاُف  ،إِّّنِ

َ
ٓ أ  . ِإَوّّنِ

 .أىل التقميل، ومعو قميلعمى الت األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ٍِزَياَن ةِٱىۡلِۡصِػ ۡ ٍِۡهَياَل َوٱل ۡ ٔاْ ٱل ۡوفُ
َ
ِٔۡم أ ََٰل  َوَي

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ََوََّل َتۡكر ًۡ ُْ ۡشَيآَء
َ
ٔاْ ٱْلٍّاَس أ ََ َوََّل َتۡتَخُص ۡفِصِدي ٌُ ۡرِض 

َ
اْ ِِف ٱۡۡل   ڵٔۡ

 األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي وابن  -3

 سعدان وأبو الزعراء.
 .دهوحالمروزي عمى توسط المتصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

  ٌِِنَِي ۡؤ ٌَّ ًۡ إِن ُنُِخً  ِ َخۡۡيٞ ىٍُّس  ةَلِيٍُّج ٱَّللٍّ

شباع الصمة، واإلبدال، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
ًۡ  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2  واإلبدال، وحده.، وقصر الصمة،  َخۡۡيٞ ىٍُّس
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 َُا۠ َقيَۡيُسً ِِبَفِيٖؾ
َ
آ خ ٌَ   ڶَو

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٔاْ َيَُٰشَكۡيُب ُ حَُم كَال َٰٔ َضيَ
َ
َِْٰلَا  أ َن ٌۡ َ

ن جٍّۡفَكَو ِِفٓ أ
َ
ۡو أ

َ
ا َحۡكُتُد َءاةَآُؤَُآ أ ٌَ ن جٍَّۡتَُك 

َ
ُمُرَك أ

ۡ
َْۖ حَأ ُؤا ا نََشَٰٓ ٌَ

 

حَُم  في نافع بالجمع قرأ اإلمام  البيان: َٰٔ َضيَ
َ
 . أ

شباع المنفصل، والنقل، اإلبدال، األزرق عمى -1 شباع المتصل، وا  ومعو  و)تشق( في البدل، وا 
 .عمى قصر البدل العتقي

 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده.المروزي  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

 ٱلرٍِّشيُد ًُ َُج ٱۡۡلَيِي
َ
  ڷإٍَُِّم َۡل

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 إِن ُنُِج ًۡ رََءۡحُخ
َ
ِٔۡم أ ََٰل ا   كَاَل َي ِٗ ُّ رِۡزكًا َضَص ِۡ ٌِ ّّبِ َوَرزَكََِن  َِ رٍّ ٌّ َِثٖ  ِ َٰ ةَّح  ََعَ

ًۡ  عمى تسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1 رََءۡحُخ
َ
شباع الصمة، ،أ  .لعتقيومعو ا وا 

ًۡ  األزرق عمى إبدال اليمزة الثانية مع اإلشباع في  -2 رََءۡحُخ
َ
 ، وحده.أ

ًۡ   األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية في -3 رََءۡحُخ
َ
ّّبِ ، وقصر الصمة، والغنة في أ َِ رٍّ ٌّ ،

 وحده.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو أىل الصمة. -4
ًۡ  المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية في  -5 رََءۡحُخ

َ
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.أ
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  ُّ ِۡ ًۡ َخ َُٰس ى َٓ ۡج
َ
آ خ ٌَ ًۡ إََِلَٰ  َخاىَِفُس

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
آ أ ٌَ  َو

شباع الصمة، والتقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. إشباع المنفصل، والنقل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وقصر الصمة، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -4
 ميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى قصر المنفصل، والتقميل، وسكون ال -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
ًۡ إََِلَٰ  أبو عون عمى الصمة في  -7 َخاىَِفُس

ُ
 ، والتقميل، وحده.أ

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8

  ا ٱۡشخََؽۡكُج ٌَ ََٰص  ۡضَل رِيُد إَِّلٍّ ٱۡۡلِ
ُ
 إِۡن أ

 ومعو العتقي. م،النقل، وتغميظ الال األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  ِ ٔۡذِيِِقٓ إَِّلٍّ ةِٱَّللٍّ ا حَ ٌَ  َو

ٔۡذِيِِقٓ إَِّلٍّ  في نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان:  .حَ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 جِيُب
ُ
ُۡج ِإَوَٓلِّۡ أ َّكٍّ َٔ   ڸَقيَۡيِّ حَ

 .كل عدا ابن سعدانومعو ال ،األزرق -1
 ، وحده.َقيَۡيِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

 َِٔۡم َصَٰي ۡو كَ
َ
ٍٔد أ ُْ َٔۡم  ۡو كَ

َ
َٔۡم ٍُُٔح أ َضاَب كَ

َ
آ أ ٌَ ِۡرُو  ٌّ ن يُِطيَتُسً 

َ
ًۡ ِشَلاِِقٓ أ ٍُِّس ٌَ ِٔۡم ََّل ََيۡرِ  ٖصۚ َوَيََٰل

ن  في نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان:
َ
 .ِشَلاِِقٓ أ



ىوسفىحجوىالفلسطونيجمعىوترتوب:ىموسرةىوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[111] 

 

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، والنقل،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
ِۡرُو  أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٌّ  ده.، وح يُِطيَتُسً 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ُِِسً ةَِتكِيٖد ٌّ ُٔۡم لُٖٔط  ا كَ ٌَ   ڹَو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِّۚۡٔٓاْ إَِٓل ًٍّ حُُٔب ًۡ ُث  َوٱۡشَخۡغفُِرواْ َربٍُّس

 ومعو العتقي.المنفصل، إشباع عمى عمى ترقيق الراء، و  األزرق -1
األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2

 بخمف عن المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َٞوُدود ًٞ  ںإِنٍّ َرّّبِ رَِضي

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  َٔاْ َيَُٰشك ُ َۖ كَال َِا َعكِيٗفا ََٰم ذِي ى ا َتُلُٔل ِإَوٍُّا ىَََنَ ٍٍّ ُّ َنرِۡٗيا ّمِ ا َجۡفَل ٌَ  ۡيُب 

 ومعو العتقي.ترقيق الراء، والتقميل،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
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 َُۖؽَم لَرَََجَۡنََٰم ْۡ ََّل َر ۡٔ َ  َول

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َِٖا ةَِكزِيز َُج َقيَۡي
َ
آ أ ٌَ   ڻَو

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِؽ ْۡ َر
َ
ِٔۡم أ ََٰل َذۡ  يٓ كَاَل َي ِ َوٱَّتٍّ ََ ٱَّللٍّ ِ ٌّ َقزَّ َقيَۡيُسً 

َ
َۖ أ رِيًّا ۡٓ ًۡ ِؿ ٔهُ َوَرآَءُز ٍُ  ُت

َقزَّ  في نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان:
َ
ِؽٓي أ ْۡ َر

َ
 .أ

 ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -4
ََ  أبو عون عمى الصمة في  -5 ِ ٌّ  ، وحده.َقيَۡيُسً 

 ئَُن ُُّمِيٞػ ٍَ ا َتۡك ٍَ ِ   ڼإِنٍّ َرّّبِ ة

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َۖ ٍِٞو َٰ ًۡ إِّّنِ َع ََكَُخُِس ٌَ  َٰ ٔاْ ََعَ يُ ٍَ ِٔۡم ٱۡخ  َوَيََٰل

 ومعو العتقي.إشباع الصمة، األزرق عمى  -1
 الصمة، ومعو الصمة. األصبياني عمى قصر -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 ََۖكَِٰذٞب َٔ ُْ  َۡ ٌَ زِيِّ َو
تِيِّ َقَذاٞب َُيۡ

ۡ
َ يَأ ٌَ َٔن  ٍُ َٔۡف َتۡكيَ  َش

 .واألصبياني ومعو العتقياإلبدال، األزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َِرر ًۡ َكُس ٌَ ٔٓاْ إِّّنِ   ڽيٞب َوٱۡرحَلُِت

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َء ََ ِي َِا ُشَكۡيٗتا َوٱَّلٍّ ۡمُرَُا ََنٍّۡي
َ
ا َسآَء أ ٍٍّ َ ٔاْ َول ۡضَتُط

َ
ۡيَطُث فَأ ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ ََ َؿيَ ِي َخَذِت ٱَّلٍّ

َ
ٍِّا َوأ ِ ٌّ ۥ ةِرََۡحَثٖ  ُّ َك ٌَ ٔاْ  ُِ ٌَ ا

ٍِنَي  ًۡ َجَٰرِ َٰرِِْ   ھِِف دَِي

ۡمُرَُااألزرق عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -1
َ
، و)تشق( في البدل، َسآَء أ

ْ وتغميظ الالم في  ٔا ٍُ  .، والتقميل، وحدهَؿيَ
 العتقي عمى قصر البدل، وترك تغميظ الالم، وحده. -2
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق لو، وحده. -3
ۡمُرَُاوتسييل اليمزة الثانية في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -4

َ
 ، وحده.َسآَء أ

ۡمُرَُاالجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية في  -5
َ
 لميم، وحده.، والفتح، وصمة اَسآَء أ

 أبو عون عمى ما سبق، مع التقميل، وحده. -6
ۡمُرَُاالمروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -7

َ
فيصبح من قبيل –، مع توسط المنفصل َسآَء أ

 .وحده، -المنفصل
ۡمُرَُاالمروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -8

َ
فيصبح من قبيل –، مع قصر المنفصل َسآَء أ

 ، وحده.-المنفصل
ۡمُرَُامال عمى إسقاط اليمزة األولى في الج -9

َ
، مع قصر المنفصل، والفتح، وصمة َسآَء أ

 الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.
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 أبو عون عمى ما سبق، مع التقميل، وحده. -11
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -11
ۡمُرَُاابن سعدان عمى إسقاط اليمزة األولى في  -12

َ
منفصل، والتقميل في ، ومع قصر الَسآَء أ

 ًۡ َٰرِِْ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ، والتقميل الخاص في دَِي

  ٓ ا َٓ اْ ذِي ۡٔ َِ ًۡ َحۡغ ن ىٍّ
َ
 َنأ

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاقومعو ، األزرق -1
ًۡ األصبياني عمى تسييل اليمزة والغنة في  -2 ن ىٍّ

َ
 ، وحده.َنأ

ًۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -3 ن ىٍّ
َ
 حده.، و َنأ

 ُٔد ٍُ ا ةَكَِدۡت َث ٍَ ََ َن ۡدَح ٍَ ِ ّ ََّل ُبۡكٗدا ل
َ
  ڿخ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ََ  األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡدَح ٍَ ِ ّ  ، ومعو ابن إسحاق.ُبۡكٗدا ل

 تنٍِي ٌَّ  َٖ َِا وَُشۡيَطَٰ َِا ُمََٔسَٰ أَـِبَيَٰخِ رَۡشۡي
َ
 ۀَوىََلۡد أ

 و)تشق( في البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى النقل،  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ََۖن ۡٔ ۡمَر فِرَۡق
َ
ٔٓاْ أ َتُك يِّْۦ فَٱتٍّ َن َوَمََلِ ۡٔ  إََِلَٰ فِرَۡق

 ومعو العتقي. إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َن ةِرَِشيٖد ۡٔ ۡمُر فِرَۡق
َ
آ أ ٌَ   ہَو

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 ن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف ع -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۖ ًُ ٱْلٍّاَر ُْ ۡوَرَد
َ
ثِ فَأ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ۥ يَ ُّ ٌَ ۡٔ  َحۡلُدُم كَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُروُد ۡٔ ٍَ ۡ   ۂَوبِۡئَس ٱلِۡٔۡرُد ٱل

 .لعتقي واألصبيانيومعو ا عمى اإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۡح
ُ
ثِۚ َوخ ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ َِٗث َويَ ٔاْ ِِف َهَِٰذهِۦ ىَۡك  تُِك

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرفُُٔد ٍَ ۡ  ۃةِۡئَس ٱلّرِۡفُد ٱل

 .لعتقي واألصبيانيومعو ا عمى اإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  َۖۥ َقيَۡيَم ُّ ۢنَتآءِ ٱۡىُلَرىَٰ َجُلطَّ
َ
َۡ أ ٌِ َٰلَِم   َذ

شباع المتصل، رقاألز  -1  ومعو العتقي. والتقميل، عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
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 وََضِطيٞد ًٞ ِ ا كَآن َٓ ِۡ  ۄٌِ

 ومعو العتقي. عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى وتوسط المتصل، وحده. -3

  َۖ ًۡ ُٓ ُُفَص
َ
ٔٓاْ أ ٍُ ًۡ َوَلَِٰسَ َؿيَ ُٓ َنَٰ ٍۡ ا َؿيَ ٌَ  َو

 وحده. ع المنفصل،إشباعمى عمى تغميظ الالم، و األزرق  -1
شباع المنفصل، وحده العتقي -2  .ترقيق الالم، وا 
األصبياني عمى سكون الميم، وعمى قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن  -3

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َٱىٍَِّّت ي ًُ ُٓ ُخ َٓ ِ ًۡ َءال ُٓ ِۡ َِۡج َخ ۡد
َ
آ أ ٍَ ۡمُر َرّبَِمَۖ َذ

َ
ا َسآَء أ ٍٍّ ٍّ ءٖ ل ٌَِ ََشۡ  ِ  ۡدُقَٔن ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ

األزرق عمى إشباع المنفصل والصمة، و)تشق( في البدل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز،  -1
ۡمُرَُا  وتسييل اليمزة الثانية في 

َ
 ، وحده.َسآَء أ

ۡمرُ  األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع في  -2
َ
 ، وحده.َُا َسآَء أ

العتقي عمى إشباع المنفصل والصمة، وترك المد في البدل والمين الميموز، وتسييل اليمزة  -3
ۡمُرَُا  الثانية في 

َ
 ، وحده.َسآَء أ

ااألصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، والغنة في  -4 ٍٍّ ٍّ ءٖ ل ، وفويق القصر في ََشۡ
ۡمُرَُا َسآءَ وتسييل اليمزة الثانية في  المتصل،

َ
 ، وحده.أ

ۡمُرَُاإسقاط اليمزة األولى في عمى  ابن إسحاق -5
َ
اومع الغنة في ، َسآَء أ ٍٍّ ٍّ ءٖ ل  ، وحده.ََشۡ

ۡمُرَُاإسقاط اليمزة األولى في  الحمواني عمى -6
َ
، مع قصر المنفصل، وصمة الميم، َسآَء أ

 ومعو ابن فرح.
ٓ الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية في  -7 ۡمُرَُاَسا

َ
 ، وترك الغنة، وصمة الميم، وحده.َء أ
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سقاط اليمزة األولى في  -8 ۡمُرَُاالمروزي عمى قصر المنفصل، وا 
َ
، مع قصر المنفصل َسآَء أ

 ، وسكون الميم، ومعو القاضي.-المنفصلفيصبح من قبيل –
ۡمُرَُاابن سعدان عمى إسقاط اليمزة األولى في  -9

َ
التقميل ، ومع قصر المنفصل، و َسآَء أ

 ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ الخاص في 
سقاط اليمزة األولى في  -11 ۡمُرَُاالمروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وا 

َ
، مع َسآَء أ

 .وحده، -فيصبح من قبيل المنفصل–توسط المنفصل 

 َدۡۡيَ حَۡتتِيٖب ًۡ ُْ ا َزاُدو ٌَ   ١٠١َو

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 المروزي وأبو عون والقاضي.سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو صبياني عمى األ -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُْ  ، ومعو أبو الزعراء.َزاُدو

  ٌث ٍَ َخَذ ٱۡىُلَرىَٰ َوِِهَ َظَٰيِ
َ
ۡخُذ َرّبَِم إَِذآ أ

َ
 َوَكَذَٰلَِم أ

 ، ومعو العتقي.َوِِهَ والتقميل، وكسر الياء في  فصل،عمى إشباع المناألزرق  -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َوِِهَ األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وكسر الياء في  -2
 ، ومعو الجمال وابن فرح.َوِۡهَ المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الياء في  -3
 و القاضي وابن سعدان.، ومعَوِۡهَ أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء في  -4
 ، وحده.َوِِهَ وكسر الياء في  أبو الزعراء عمى التقميل، -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وسكون الياء، وحده. -6

 َشِديٌد ًٞ ِٓل
َ
ۥٓ أ ۡخَذهُ

َ
 ١٠٢إِنٍّ أ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 لمروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن ا -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  َِۚخاَف َقَذاَب ٱٓأۡلِخَرة َۡ ٍَ ِ ّ َٰلَِم ٓأَليَٗث ل  إِنٍّ ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
وابن  المروزي عمى ترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق -2

 سعدان وأبو الزعراء.
 ، ومعو أبو الزعراء.َخاَف ابن سعدان عمى التقميل في  -3
َۡ األصبياني عمى الغنة في  -4 ٍَ ِ ّ  ، والنقل، وحده.ٓأَليَٗث ل
َۡ َخاَف  ابن إسحاق عمى الغنة اإلخفاء في  -5 ٍَ ِ ّ  ، وترك النقل، وحده.ٓأَليَٗث ل

 َٱْلٍّاُس و ُ ٔٞع لٍّ ٍُ ۡ ٔۡمٞ ُّمٍّ َٰلَِم يَ ٔدٞ َذ ُٓ ۡش ٌٍّ ٔۡمٞ  َٰلَِم يَ   ١٠٣َذ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ُ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٔٞع لٍّ ٍُ ۡ  ابن إسحاق. ، ومعوُّمٍّ

 ۡكُدوٖد ٌٍّ َسٖو 
َ
ۥٓ إَِّلٍّ ِۡل ُرهُ ا َُُؤّخِ ٌَ   ١٠٤َو

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، عمى و  عمى ترقيق الراء، واإلبدال، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلبدال، وعمى قصر المنفصل، وحده. -2
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َٔۡم ِت يَ
ۡ
ًُ َجۡفٌس إَِّلٍّ بِإِۡذُِّۦِ  يَأ  ََّل حََسيٍّ

  في نافع بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان:
ۡ
 .ِت يَأ

 .واألصبياني ومعو العتقيعمى اإلبدال، والنقل،  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 وََشكِيٞد ٞ ًۡ َشِِقّ ُٓ ِۡ ٍِ  ١٠٥فَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِٔاْ فََِف ٱْلٍّار ََ َشُل ِي ا ٱَّلٍّ ٌٍّ َ
ِٓيٌق فَأ ا زَذِۡيٞ وََش َٓ ًۡ ذِي ُٓ َ   ١٠٦ل

 . ومعو العتقيعمى التقميل، وترقيق الراء،  األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 .األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٌَ ا َدا ٌَ ا  َٓ ََ ذِي ي ا َشآَء َربََّم  َخَِِٰلِ ٌَ ۡرُض إَِّلٍّ 
َ
َُٰت َوٱۡۡل َمََٰن  ِج ٱلصٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ونقل، وحده. -2
 .وحدهالمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل،  -3
 ن وأبو الزعراء.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدا -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َشآَء  ابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -5

 ا يُرِيُد ٍَ ِ ّ اٞل ل   ١٠٧إِنٍّ َربٍَّم َذكٍّ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ا  األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍَ ِ ّ اٞل ل  ابن إسحاق. ، ومعوَذكٍّ

 ََ ِي ا ٱَّلٍّ ٌٍّ َ
ْ ۞َوأ ا َشآَء َربََّمَۖ  ُشكُِدوا ٌَ ۡرُض إَِّلٍّ 

َ
َُٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِج ٱلصٍّ ٌَ ا َدا ٌَ ا  َٓ ََ ذِي ٍِّثِ َخَِِٰلِي  فََِف ٱِۡلَ

ْ شَ في نافع بفتح السين قرأ اإلمام  البيان:  . كُِدوا

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ونقل، وحده. -2
 .وحدهعمى ترك النقل، وتوسط المتصل،  المروزي -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
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 ، ومعو أبو الزعراء.َشآَء  ابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -5

 ٖ١٠٨َخَؽآًء َدۡۡيَ َُّمُۡذوذ  

 .ومعو العتقي عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء، األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي وابن  -2

 إسحاق.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وحده.َخَؽآًء َدۡۡيَ إسحاق عمى اإلخفاء في ابن  -4

 ۚ ُؤََّلٓءِ ا َحۡكُتُد َهَٰٓ ٍٍّ  فَََل حَُم ِِف مِۡرَيثٖ ّمِ

 تصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل والم -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .وحدهالمروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل،  -3
 .وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل،  -4

   َرۡتُو َِ ٌّ  ً ُْ ا َحۡكُتُد َءاةَآُؤ ٍَ ا َحۡكُتُدوَن إَِّلٍّ َن ٌَ
 

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األ -1  زرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ََدۡۡي ًۡ ُٓ ًۡ َُِطيَت ُْ َٔفَّٔ ٍُ َ ُِلٖٔص ِإَوٍُّا ل ٌَ  ١٠٩  

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َِِّۚا ُمََٔس ٱۡىِهَتََٰب فَٱۡخُخيَِف ذِي  َوىََلۡد َءاحَۡح

 ي واألصبياني عمى قصر البدل.األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.  -2

   ًۡ ُٓ َِ ّبَِم ىَُلِِضَ ةَۡح ٌَِ رٍّ ثٞ َشتََلۡج  ٍَ ِ ََّل ََك ۡٔ َ  َول

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ّبَِم األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ٌَِ رٍّ

 ُمرِيٖب ُّ ِۡ ِ ٌّ ًۡ ىََِف َشّمٖ  ُٓ   ٪١٠ِإَوجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍِّإَون  
ا  ُُكّٗ ٍٍّ ٍّ ًۡ  ل ُٓ ۡقَمَٰيَ

َ
ًۡ َربََّم أ ُٓ ٍِّ َّٔذَِي  َٓلُ

ٍَ في نافع بتخفيف النون، والميم قرأ اإلمام  البيان: ٍّ  ل
 .اِإَون ُُكّٗ

 سكان عدا األصبياني.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإل -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
ٍَ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٍّ  ل

 ، وحده.اُُكّٗ
اابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ٍَ ٍّ  ل

 ، وصمة الميم، وحده.ُُكّٗ

 ٞئَُن َختِۡي ٍَ ا َحۡك ٍَ ِ ۥ ة ُّ   ١٠٫إٍُِّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َ ٌَ ِمۡرَت َو
ُ
آ أ ٍَ ًۡ َن ْ  فَٱۡشَخلِ ا ۡٔ َكَم َوََّل َتۡؽَغ ٌَ  حَاَب 

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٞئَُن ةَِطۡي ٍَ ا َتۡك ٍَ ِ ۥ ة ُّ   ١٠٬إٍُِّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ََ ِي ٔٓاْ إََِل ٱَّلٍّ ُِ وَن  َوََّل حَۡرَن ًٍّ ََّل حَُِۡصُ ۡوِٓلَآَء ُث
َ
َۡ أ ٌِ  ِ َِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٌّ ا ىَُسً  ٌَ ًُ ٱْلٍّاُر َو ُس ٍَصٍّ ٔاْ َذَخ ٍُ   ٭١٠َؿيَ

ْ إشباع المنفصل، وتغميظ الالم في األزرق عمى  -1 ٔا ٍُ شباع المتصل، َؿيَ  حده.و ، والنقل، وا 
 .عمى ترقيق الالم، وحده العتقي -2
 ق القصر في المتصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفوي -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده. -4
القاضي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان  -5

 وأبو الزعراء.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 ل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتص -7

 ِۚۡو ََ ٱٓلٍّ ِ ٌّ ارِ َوُزىَٗفا  َٓ َٰٔةَ َؼَرَِفِ ٱْلٍّ يَ ًِ ٱلطٍّ كِ
َ
 َوأ

 ومعو العتقي.تغميظ الالم، والتقميل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى ترقيق الالم، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 َّٔيِـ  اِتۚ إِنٍّ ٱۡۡلََصَنَِٰج يُۡذِْۡۡبَ ٱلصٍّ

األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو الباقون عمى قصر البدل، أو عمى اإلشباع  -1
 عمى اعتباره عارض لمسكون لمباقين.

 ََ َٰنِرِي َٰلَِم ذِۡنَرىَٰ لِيذٍّ   ٮ١٠َذ

 .التقميل، ومعو أىل التقميلاألزرق عمى  -1
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 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َ ۡطِصجنَِي َوٱۡضِبۡ فَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٍُ ۡ ۡسَر ٱل
َ
  ٯ١٠ ََّل يُِغيُف أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِّۡرِض إَِّلٍّ كَيِيَٗل م
َ
َِ ٱۡىَفَصادِ ِِف ٱۡۡل َن َق ۡٔ َٓ ِۡ ٔاْ ةَلِيٍّثٖ َح ُ ْول

ُ
ًۡ أ ٌَِ َرۡتيُِس ََ ٱىُۡلُروِن  ٌِ ََّل ََكَن  ۡٔ َِا فَيَ َنَۡي

َ
َۡ أ ٍٍّ

  ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ 

 و العتقي.األزرق عمى إشباع الصمة، والنقل، ومع -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -4

 ٌِنَي ٔاْ ُُّمۡرِ ٔاْ ذِيِّ َوََكُُ حۡرِفُ
ُ
آ خ ٌَ ٔاْ  ٍُ ََ َؿيَ ِي َتَف ٱَّلٍّ   ١٠َٰوٱتٍّ

ْ ؿَ تغميظ الالم في  األزرق عمى -1 ٔا ٍُ شباع المنفصل،  ،يَ  حده.و وا 
 .عمى ترقيق الالم، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ا ُمۡطيُِطَٔن َٓ يُ ْۡ َ
ۡيٖم َوأ ـُ ِ يَِم ٱىُۡلَرىَٰ ة ۡٓ ا ََكَن َربََّم ِٓلُ ٌَ   ٱ١٠َو

 .و أىل التقميلالتقميل، ومعاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 َۖ ٗث َوَِٰضَدٗة ٌٍّ ُ
ٔۡ َشآَء َربََّم َِلََكَو ٱْلٍّاَس أ َ  َول

 معو العتقي.و عمى إشباع المتصل،  األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان  -2

 وأبو الزعراء.
 ى توسط المتصل، وحده.المروزي عم -3
 ، ومعو وأبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -4

 ٲ١٠َوََّل يََزالَُٔن ُُمَۡخيِفنَِي  

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  َربََّم ًَ َ رٍِّض ٌَ  إَِّلٍّ 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ًَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َ رٍِّض ٌَ

 ،.وحده 

   ًۡ ُٓ َٰلَِم َخيََل  َوىَِذ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 َۡجَكنَِي
َ
ٍِّثِ َوٱْلٍّاِس أ ََ ٱِۡلِ ٌِ  ًَ ٍِّ َٓ نٍّ َس

َ
ۡمََل

َ
ُث َرّبَِم َۡل ٍَ ِ ۡج ََك ٍٍّ  ٳ١٠َوَت

َقرأ اإلمام األصبياني فقط كممة  البيان:
 
َمَحل

بأربعة أوجو، بتحقيق اليمزتين، وبتحقيق  نََّل  
 ثانية، وتسييل األولى وتحقيق الثانية، وتسييل اليمزتين.األولى وتسييل ال

 أوجو. 3األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني في  -1
 األصبياني عمى األوجو الباقية، وحده. -2

   ا ُُثَّتُِج ةِِّۦ فَُؤاَدَك ٌَ ۢنَتآءِ ٱلرَُّشِو 
َ
َۡ أ ٌِ  جٍُّلصَّ َقيَۡيَم 

 َولُُكّٗ

ش األزرق -1 شباع المتصل، وا   معو العتقي.و ، فَُؤاَدَك  باع البدل عمى النقل، وا 
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 ، وحده.فَُؤاَدَك  ، واإلبدال في األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وعمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ٞث ـَ ِٔۡق ۡؤٌِِنَِي  وََسآَءَك ِِف َهَِٰذهِ ٱۡۡلَقَّ َوَم ٍُ   ٴ١٠َوذِۡنَرىَٰ لِۡي

 معو العتقي.و عمى إشباع المتصل، والتقميل، واإلبدال،  األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، واإلبدال، وحده. -2
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 عو القاضي.أبو عون عمى التقميل، وم -4
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َوذِۡنَرىَٰ ، وََسآَءكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ٍِئَُن َٰ ًۡ إٍُِّا َع ََكَُخُِس ٌَ  َٰ ٔاْ ََعَ يُ ٍَ َُِٔن ٱۡخ ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ِي  ٵ١٠َوكُو ّىَِّلٍّ

شباع الصمة،  األزرق -1  معو العتقي.و عمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ُروَن ـِ َِخ ٌُ ُرٓواْ إٍُِّا  ـِ   ٶ١٠َوٱَُخ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، عمى و  عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 الراء، وعمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى تفخيم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِّۚقيَۡي ۡ ََّٔكٍّ ۥ فَٱۡخُتۡدهُ َوحَ ُّ ۡمُر َُكَّ
َ
ۡرِض ِإَوَٓلِّۡ يُرَۡسُف ٱۡۡل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِ َدۡيُب ٱلصٍّ  َوَّلِلٍّ

 واألصبياني. معو العتقيو عمى النقل،  األزرق -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2
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 ئَُن ٍَ ا َتۡك ٍٍّ ا َربََّم ةَِغَٰفٍِو َخ ٌَ  ٷ١٠َو

 .كلومعو ال ،األزرق -1
ىهودسورةىىتمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورةىووسفىوالرعدىوإبراهوم

 (01المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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 ًَ  ُش٠َرةُ ي٠ُُش

 ِٗ ِ ٱلرٍِّنَٰمۡح ٱلرٍِّخي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  الٓر 

 األزرق عمى إشباع الالزم، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 ومعو أىل الفتح عدا المروزي. األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، -2
 المروزي عمى توسط المد في الالزم، وحده. -3
 ن عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل التقميل.و أبو ع -4

  جنِِي ُٙ ۡ َِٓتَِٰت ٱل َّ َءاَيَُٰخ ٱٕۡ ٖۡ ِ  ١د

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل. -1

  ًُُٛۡرَٰء ُٝ َٕۡجَٰ َٛز
َ
ةٓ أ ٗۡ َتۡه٠َُِِٖن إِجٍّ ٍَّٕهٍُّٖس ة    ٢ة َنَربِّيّٗ

 ، ومعو العتقي.المنفصلاألزرق عمى إشباع  -1
ٗۡ والغنة في ، المنفصلاألصبياني عمى قصر  -2 ٍَّٕهٍُّٖس ة   وحده.، َنَربِّيّٗ
ٗۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -3 ٍُّٖس ٍَّٕه ة   وصمة الميم، وحده.، َنَربِّيّٗ
 .معو أىل اإلسكانو  وقصر المنفصل،وسكون الميم،  ،ترك الغنةالمروزي عمى  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 َٚ ِٙ َ ِ٘ٚ َرۡجِِٖٝۦ ل َٜخ  ُْ ۡرَءاَن ِإَون  ُِ ٕۡ َّ َهََٰذا ٱ َٜةٓ إََِلۡ وَۡخۡي
َ
ةٓ أ َٙ ِ َػِع ث َِ َٚ ٱٕۡ ۡخَص

َ
َّ أ ُِعَّ َنَٖۡي ُٚ َج ِٖنَِي ََنۡ ٱَٕۡغٍَٰ

٣  

 ، ومعو العتقي.المنفصلإشباع  األزرق عمى -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.، المنفصلاألصبياني عمى قصر  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ِِِل َسَٰج ۡٗ ُٟ ۡحُذ
َ
َر َرخ َٙ َِ ٕۡ َس َوٱ ۡٙ جّٗة َوٱلظٍّ َْ ٠ۡ َْ َخَد َنََشَ 

َ
يُۡخ أ

َ
ثَِخ إِّّنِ َرخ

َ
د بِيِٝ َيَٰٓ

َ
ًُ ِِل َٚ إِۡذ َُةَل ي٠ُُش  ٤ِدي

يُۡخ   األصبياني وحده بتسييل اليمزة فيقرأ اإلمام  بيان:ال
َ
ٗۡ ، َرخ ُٟ ۡحُذ

َ
 .َرخ

 ، ومعو العتقي.المنفصلاألزرق عمى إشباع  -1
يُۡخ  بتسييل اليمزة فيو ، المنفصلاألصبياني عمى قصر  -2

َ
ٗۡ ، َرخ ُٟ ۡحُذ

َ
 وحده. ،َرخ

 .سكانمعو أىل اإلو  وسكون الميم، وقصر المنفصل، ،تحقيق اليمزالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ۡيًداۖ َيَُٰجََنٍّ َُةَل َْ  َّ َ ِٓيُدواْ ل َّ َذَي ِ َٰٓ إِۡخ٠َد ُػۡع رُۡءيَةَك لََعَ ِۡ  ََل َت

 .رُۡءيَةكَ في   باإلبدالقرأ اإلمام األصبياني وحده  البيان:

 .َيَُٰجََنٍّ  وقرأ اإلمام نافع بكسر الياء في

 ومعو العتقي. ،رُۡءيَةكَ في  والتقميل ،المنفصلاألزرق عمى إشباع  -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 .معو الباقون عدا األصبيانيو  قصر المنفصل،المروزي عمى  -5
 وحده.، رُۡءيَةكَ إلبدال في ااألصبياني عمى  -6

 ّٞجنِي َّ٘ ِٚ َنُدّوّٞ  نَسَٰ َٚ لِۡۡلِ ۡيَطَٰ  ٥إِنٍّ ٱلظٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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  َذ َٙ َّٗ ِٛۡه ِ َخةدِيِر َويُذ
َ
ِٔ ٱِۡل وِي

ۡ
ِ٘ٚ دَأ  َّ ُٙ ِ َّ َوُيَهّٖ َّ َربَّ َّ ََيَۡذبِي ِ ةٓ َوَكَذَٰل َٙ َْ ٠َب  ُِ َٰٓ َءاِل َحۡه َّ َولََعَ ۥ َنَٖۡي ُٝ

 َۚ ََ َٗ ِإَوۡشَدَٰ ِي َٰٞ ُٔ إِثَۡر ِ٘ٚ َرۡج  َّ ث٠ََۡي
َ
َٰٓ خ ة لََعَ َٟ ٍّٙ َت

َ
 خ

شباع و  اإلبدال، والنقل، األزرق عمى -1 عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،المنفصلا 
 .البدل

 وحده.، المنفصلقصر و  اإلبدال، والنقل،األصبياني عمى  -2
 تحقيق اليمز، وعمى توسط المنفصل، وحده.عمى لمروزي ا -3
 .معو الباقونو  عمى قصر المنفصل،المروزي  -4

 ّٗٞ ِٓي ٌٗ َخ َّ َنِٖي   ٦إِنٍّ َربٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ةٓنِٖنَِي ِّٕٖصٍّ ًَ ِإَوۡخ٠َدِِٝۦٓ َءاَيَٰخّٞ  ۡد ََكَن ِِف ي٠ُُش َِ ٍّٕ ۞٧  

شباع المتصل،و)تشق( في البدل ،المنفصلإشباع  األزرق عمى -1 شباع المتصل، وا  ومعو  ، وا 
 .عمى قصر البدل العتقي

ةٓنِٖنِيَ وفويق القصر في المتصل، والغنة في  ،المنفصلاألصبياني عمى قصر  -2  ،َءاَيَٰخّٞ ِّٕٖصٍّ
 ومعو ابن إسحاق.

 عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وترك الغنة، وحده.المروزي  -3
 .ممروزيوجو لعدا  معو الباقونو صر في المتصل، وفويق الق ،المنفصلعمى قصر الحمواني  -4
 توسط المنفصل، وحده.عمى المروزي  -5

 جنٍِي َّ٘  ٖٔ َٰ ثَةَٛة َِِٕف َؽَل
َ
ُٚ ُنۡػَجٌح إِنٍّ خ ٍّٜة َوََنۡ ِ٘ َٜة  ثِح

َ
َختَّ إَِِلَٰٓ أ

َ
ُخ٠هُ أ

َ
ًُ َوأ   ٨إِۡذ َُةل٠ُاْ ََل٠ُُش

 .ومعو العتقيالمنفصل، والنقل، إشباع  األزرق عمى -1
 وحده. والنقل، ،المنفصلاني عمى قصر األصبي -2
 معو الباقون.و عمى قصر المنفصل، وترك النقل، المروزي  -3
 توسط المنفصل، وحده.عمى المروزي  -4
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 ِِدنَي ة َصَٰٖ ّ٘ٗ ٚۢ َبۡهِدهِۦ ٠َُۡ ِ٘ ٗۡ َودَُس٠ُٛ٠اْ  بِيُس
َ
ُٝ أ ٗۡ وَۡج ُٔ َُٕس ة ََيۡ ۡرؽّٗ

َ
رَُخ٠هُ أ ـۡ وِ ٱ

َ
ًَ أ   ٩ٱۡرُذ٠ُٖاْ ي٠ُُش

 أىل اإلسكان.ومعو كون الميم، س األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٠هُ ِِف ُِ ٕۡ
َ
ًَ َوخ ُذ٠ُٖاْ ي٠ُُش ِۡ ٗۡ ََل َت ُٟ ٜۡ ِ ّ٘  ّٔٞ ِ َٰهِٖنَِي َىَحََٰجِخ َُةَل َُةٓن ٗۡ َػ ُٜذ ُْ يٍّةَرةِ إِن  ُٝ َبۡهُؼ ٱلصٍّ َٖۡذِِۡف  ٪ٱۡۡلُّتِ يَ

 

 .َىَحََٰجِخ لباء في قرأ اإلمام نافع بالجمع، بألف بعد ا البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
َٰهِٖنِيَ عمى صمة الميم في  أبو عون -3 ٗۡ َػ ُٜذ ُْ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ده.المروزي عمى توسط المتصل، وح -5

ة َ٘ ثَةَٛة 
َ
د ًَ ِإَوٍّٛة ََلُۥ ََٕجَِٰػُد٠َن  َُةل٠ُاْ َيَٰٓ َٰ ي٠ُُش ٍّٜة لََعَ َ۬م

ۡ
َّ ََل دَأ َ  ٫ل

 .ومعو العتقيالمنفصل، واإلبدال، إشباع  األزرق عمى -1
 وحده. واإلبدال، ،المنفصلاألصبياني عمى قصر  -2
 معو الباقون.و عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي  -3
 توسط المنفصل، وحده.عمى المروزي  -4

  ا َٜة َىدّٗ َه َ٘  ُٝ ٖۡ رِۡش
َ
ُِل٠َن يَۡرَتۡم أ  ٬َوَيَٖۡهۡت ِإَوٍّٛة ََلُۥ ََٕدٍَٰ

 .يَۡردَمِ قرأ اإلمام نافع بكسر العين في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِٱّلِاُۡت وَ ََلَۡدُزَُِٛنٓ َُةَل إِّّن ُٝ ُزَٖ
ۡ
ن يَأ
َ
َخةُف أ

َ
ُج٠اْ ثِِٝۦ َوأ َٞ ن دَۡذ

َ
٠َُِٖن أ ٍَٰ ُٝ َغ ٜۡ ٗۡ َخ ُٛذ

َ
  ٭أ

نقرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصالا في  البيان:
َ
 ، وبضم الياء وكسر الزاي.ََلَۡدُزَُِٛنٓ أ
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ُٝ ٱّلِاُۡت وأبدل اإلمام ورش وحده في  ُزَٖ
ۡ
 .يَأ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 أىل اإلسكان. المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 وَن ٍَّٕذَِِٰسُ ا  ةٓ إِذّٗ ُٚ ُنۡػجٌَح إِجٍّ ُٝ ٱّلِاُۡت َوََنۡ َزَٖ
َ
ٚۡ أ ِ   ٮَُةل٠ُاْ َٕه

شباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، واإلبدال، وا 
ا تفخيم الراء، والغنة في األصبياني عمى النقل، واإلبدال، وقصر المنفصل، و  -2 إِذّٗ

ونَ   ، وحده.ٍَّٕذَِِٰسُ
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
ونَ ابن إسحاق عمى الغنة في  -5 ا ٍَّٕذَِِٰسُ  ، وحده.إِذّٗ

 ُٖن ََيَۡه
َ
ۡۡجَُه٠ٓاْ أ

َ
ُج٠اْ ثِِٝۦ َوأ َٞ ة َذ ٍّٙ َۚ َىَحََٰجِخ ٠هُ ِِف ٌََٖ  ٱۡۡلُّتِ

 .َىَحََٰجِخ قرأ اإلمام نافع بالجمع، بألف بعد الباء في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََٜةٓ إََِلِۡٝ ََلُجَّجِئ وَۡخۡي
َ
ٗۡ ََل يَۡظُهُروَن َوأ ُٞ ٗۡ َهََٰذا َو ۡمرِِٞ

َ
ٗ ثِأ ُٟ   ٯٍّٜ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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ثَة
َ
٠َن وََجةُٓءٓو خ ُٓ ٗۡ ِنَظةٓءّٗ َحۡج ُٰٞ  

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصلاألزرق عمى إشباع المتصل، وعمى  -1
 .أبو عون والقاضياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 سط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -5
 ، ومعو أبو الزعراء.وََجاُءوابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ۖٱّلِاُۡت ُٝ َزَٖ
َ
َٜة ٌَأ َتَٰهِ َ٘ ًَ ِنَٜد  َٜة ي٠ُُش َُ َودََرۡك ِ َٜة نَۡصتَج ۡج َٞ ثَةَٛةٓ إٍِّٛة َذ

َ
د  َُةل٠ُاْ َيَٰٓ

 .ومعو العتقيالمنفصل، واإلبدال، إشباع  األزرق عمى -1
 وحده. واإلبدال، ،المنفصلي عمى قصر األصبيان -2
 معو الباقون.و عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي  -3
 توسط المنفصل، وحده.عمى المروزي  -4

  ٍّٜة َصَِٰدرنَِي ُْ َة َول٠َۡ  ٖٚ َّلٍّ ِ٘ ۡؤ ُٙ ِ َٛخ ث
َ
ةٓ أ َ٘   ٱَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
َال، واإلبدال، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفص -2  ، وحده.بُِهْؤِنٍو َّلن
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقون المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

   ِذٖب َْ ِٙيِػِٝۦ ثَِدمٖ  َُ َٰ
 وََجةُٓءو لََعَ

 ق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع المتصل، وعمى )تش -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.وََجاُءوابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ۡم
َ
ٗۡ أ ُصُس ٍُ ٛ

َ
ٗۡ أ َٕۡخ َُٕس ٔۡ َش٠ٍّ اۖ َُةَل ثَ  رّٗ

 ، ومعو العتقي.صمة الميماألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ۖ ّٔٞ  ٌََػۡۡبّٞ َۡجِي

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٠َن ٍُ ة دَِػ َ٘  َٰ ۡصَذَهةُن لََعَ ُٙ ۡ ُ ٱل  ٲَوٱَّللٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

  َۥۖ وَج ۡدَِلَٰ َدل٠َۡهُ
َ
ٗۡ ٌَأ ُٞ رَۡش٠ُٖاْ َوارَِد

َ
ّٞ ٌَأ  ةَٓءۡت َشيٍّةَرة

 ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل، والتقميل، األزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -4
 ومعو أىل الصمة. والفتح، عمى صمة الميم، الجمال -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
، وفويق القصر في المتصل، والتقميل العام، وسكون وََجةَٓءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -7

 الميم، ومعو أبو الزعراء.

  ىَٰ َُةَل َّٞٗۚ َيَٰبَُۡشَ َٰ  َهََٰذا ُىَل

ىَٰ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:  .َيَٰبَُۡشَ
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 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َۚ وهُ ثَِضََٰهحّٗ ََسَّ
َ
 َوأ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٠َُٖن َٙ ة َحۡه َٙ ِ ۢ ث ُٗ ُ َنِٖي  ٳَوٱَّللٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

  ُٛۡهُدوَدةٖ َوََك َ٘  َٗ ِ َِۭٙن ََبٖۡس َدَرَٰٞ ۡوهُ ثَِس َٚ َوََشَ ِِدي َٰٞ َٚ ٱٕزٍّ ِ٘   ٴ٠اْ ذِيِٝ 

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ّٗۡو َجذٍِّخَذهُۥ َوَل
َ
َٜةٓ أ َه ٍَ ن يَٜ

َ
ُٝ َنََسَٰٓ أ َٰ ۡس٠َى َ٘ ۡزرِِِم 

َ
دِِٝۦٓ أ

َ
ِۡۡصَ ِِلۡمَرأ ّ٘  ِٚ٘ ُٝ َٰ ى ِي ٱۡطََتَ  اَۚ َوَُةَل ٱلٍّ

 األزرق عمى التقميل، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ُٝ َنََسَٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2 َٰ ۡس٠َى َ٘.وحده ، 
 .عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميلأبو  -3
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ِٔ وِي
ۡ
ۥ ِ٘ٚ دَأ ُٝ َٙ ِ ّٖ ۡرِض َوَِّلَُه

َ
ًَ ِِف ٱِۡل ٍّٜة َِل٠ُُش ٍّٓ َ٘  َّ ِ َخةدِيِر   َوَكَذَٰل

َ
 ٱِۡل

 ومعو العتقي واألصبياني.واإلبدال، األزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ٠َن ُٙ ۡزََثَ ٱَّلٍّةِس ََل َحۡهَٖ
َ
ٍّٚ أ ۡمرِهِۦ َوَلَِٰس

َ
َٰٓ أ ُ ََغٌِٕت لََعَ  ٵَوٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني  -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َۚ ة ّٙٗ ٖۡ ة وَِن ّٙٗ ۡٓ ُٝ ُخ ۥٓ َءاَتۡيَجَٰ هُ ُطدٍّ
َ
ة ثَََٖو أ ٍّٙ َ  َول

 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡدِصجنَِي ُٙ ۡ َّ ََنۡزِي ٱل ِ   ٶَوَكَذَٰل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰب َوَُةَٕۡخ ثَۡن
َ
ِخ ٱِۡل َِ ٍّٖ ِصِٝۦ وََى ٍۡ ة َنٚ جٍّ َٟ ٠َ ِِف ثَۡحذِ ُٞ ٍِِّٕت  ُٝ ٱ ۡيَخ َوَرََٰوَددۡ َٞ َۚ َّ َ  ل

 .َخ يۡ ِٞ قرأ اإلمام نافع بكسر الياء في  البيان:

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ َهةَذ ٱَّللٍّ َ٘  َُةَل 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۖۡس٠َاَي َ٘  َٚ ۡخَص
َ
ٓ أ ۥ َرّّبِ ُٝ  إٍِّٛ

َٚ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ۡخَص
َ
ٓ أ  .َرّّبِ

 التقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٠َن ُٙ ِ َٰٖ ُِٖح ٱٕظٍّ ٍۡ ۥ ََل ُح ُٝ  ٷإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۖۡخ ثِِٝۦ ٍّٙ َٞ ۡد  َِ  َوَٕ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََِرّبِٝۚۦ َٚ ن رٍَّءا ثُۡرَهَٰ
َ
ة ل٠َََۡلٓ أ َٟ ِ ٍّٗ ث َٞ  َو

 دل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، و)تشق( في الب -1
ن رٍَّءاوالغنة في  عمى قصر المنفصل،األصبياني  -2

َ
 وحده.، والفتح ،أ

 .المروزي بترك الغنة، ومعو أىل الفتح -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َۚ ۡدَظةَٓء ٍَ ٕۡ ٠َٓء َوٱ ُٝ ٱلصَّ ٜۡ َّ َِّلَۡۡصَِف َخ ِ َذَٰل َْ  

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡخَِٖػنَي ُٙ ۡ ٚۡ ِنَجةدَِٛة ٱل ِ٘ ۥ  ُٝ   ٸإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٖدثُر ِٚ٘ ۥ  ُٝ ِٙيَػ
ۡت َُ ة ٱۡۡلَةَب َوَُدٍّ َِ ا ٱۡۡلَةِب   َوٱۡشتََج ة َلَ َٞ َية َشّيَِد ٍَ ٕۡ

َ
 َوخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّٗٞ َِل
َ
ۡو َنَذاٌب أ

َ
َٚ أ ن يُۡصَج

َ
ٓ أ َّ ُش٠ًٓءا إَِلٍّ ِٖ ۡٞ

َ
َراَد ثِأ

َ
ٚۡ أ َ٘ ة َجَزآُء  َ٘  ٹَُةَٕۡخ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، وا 
 صل، والنقل، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا  -3
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 المروزي.
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

  ٍۡ  َِس  َُةَل ِِهَ َرََٰوَددَِۡن َنٚ جٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِٰذبنَِي َٚ ٱَٕۡك ِ٘  ٠َ ُٞ ٖٔ ٌََػَدَُۡخ َو ِ٘ٚ ُرُج ۥ ُُدٍّ  ُٝ ِٙيُػ
ةٓ إِن ََكَن َُ َٟ ِٖ ۡٞ

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ َِٟد َطةِٞدّٞ    ٺوََط

شباع المنفصل، وضم الياء في  -1 ٠َ األزرق عمى النقل، وا  ُٞ  ، ومعو العتقي.َو
٠َ لياء في األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، وضم ا -2 ُٞ  ، وحده.َو
ٞۡ المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المنفصل، وسكون الياء في  -3  ، وحده.٠َ َو
ٞۡ المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء في  -4 ، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق وأبو ٠َ َو

 الزعراء.
٠َ ابن إسحاق عمى قصر المنفصل، وضم الياء في  -5 ُٞ  ، ومعو أبو الزعراء.َو

 َِٰدرنَِي َٚ ٱٕصٍّ ِ٘  ٠َ ُٞ َذثَۡخ َو َٓ ِ٘ٚ ُدثُرٖ ٌَ ۥ ُُدٍّ  ُٝ ِٙيُػ
  ٻِإَون ََكَن َُ

٠َ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُٞ  ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َو
ٞۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.٠َ َو

 ُٖدثُر ِٚ٘ ۥ ُُدٍّ  ُٝ ِٙيَػ
ة رََءا َُ ٍّٙ ٌََٖ  ۖ ٍّٚ ۡيِدُك َْ  ِٚ٘ ۥ  ُٝ  َُةَل إٍِّٛ

 األزرق عمى التقميل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي وأىل التقميل عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ّٗٞ ٍّٚ َنِلي ۡيَدُز َْ   ټإِنٍّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََۚهََٰذا ۡٚ ۡنرِۡض َخ
َ
ًُ أ  ي٠ُُش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡوٱش ِۖ ِّ ۢنجِ  َذۡيٍِرِي ِلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـنَِٔي ـِ َٚ ٱۡۡلَة ِ٘ ِٜخ  ُْ  ِّ   ٽإٍِّٛ

 .باعتباره عارضعمى  ، ومعو الكلفي البدل اإلشباععمى  األزرق -1
عند الوقف فقط، ويكون معو الكل عمى اإلشباع لألزرق / يقرأ باإلشباع في البدل مالحظة

 باعتبار العارض لمسكون.

 ِ ِصِٝۦۖ ۞َوَُةَل ن ٍۡ ة َنٚ جٍّ َٟ َٰ َٰوُِد َذَذى َٕۡهزِيزِ دَُر ُت ٱ
َ
َٜحِ ٱۡمَرأ ِدي َٙ ۡ ّٞ ِِف ٱل  ۡص٠َة

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ۖة ُخجًّة َٟ ٍَ  َُۡد َطَي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 جنِٖي َّ٘  ٖٔ َٰ ة ِِف َؽَل َٟ َٰ ى ََنَ
  پإٍِّٛة َٕ

 ى التقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق عم -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٍّٚ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ ة َوَءادَۡخ ُُكٍّ َوَِٰخَدةٖ  ـّٔٗ َٓ ذٍّ ُ٘  ٍّٚ ُٟ َ ۡخذََدۡت ل
َ
ٍّٚ َوأ ِٟ رَۡشَٖۡخ إََِلۡ

َ
ٍّٚ أ رِِٞ ۡٓ َٙ ِ َِٙهۡخ ث ة َش ٍّٙ ة َوَُةَِٕخ ٌََٖ ّٜٗ ِي ّٓ ِش

 ۖ ٍّٚ ِٟ  ٱۡخُرۡج َنَٖۡي

 .َوَُةَِٕخ ٱۡخُرجۡ األول في  فع بضم الساكنقرأ اإلمام نا البيان:



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[14] 

 

 .عتقي واألصبياني عمى قصر البدلومعو ال و)تشق( في البدل، ،عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ًة َهََٰذا بَََش َ٘  ِ َٚ َحََٰض َّلِلٍّ ٖۡ ٍّٚ َوُُ ُٟ يِۡدَح
َ
َٚ خ ۡه ۥ َوَرفٍّ ُٝ َٛ ۡزَۡبۡ

َ
ۥٓ أ ُٝ َٜ ۡح

َ
ة َرخ ٍّٙ ٌََٖ ّٗٞ رِي

َْ  ّّٞ   ٿا إِۡن َهََٰذآ إَِلٍّ َمَٖ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ۥٓ في  قوًلا واحداا األصبياني عمى التسييل -2 ُٝ َٜ ۡح

َ
 وقصر المنفصل، وحده.، َرخ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .ومعو الباقون، قصر المنفصلعمى المروزي  -4

 ََُٰةَٕۡخ ٌََذ ِِٝۖ ُذجٍَِّن ذِي ۡٙ ُ ِي ل ٍّٚ ٱلٍّ  ُِٕس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ َٗ ِصِٝۦ ٌَٱۡشَذۡهَػ ٍۡ ۥ َنٚ جٍّ ُٝ ۡد َرََٰوددَّ َِ  َوَٕ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٚ َٰيِرِي َٚ ٱٕصٍّ ِ ّ٘ ّٗٛة  ٠ ُٓ ةٓ َءاُمُرهُۥ َٕحُۡصَجََنٍّ َوََلَ َ٘  ۡٔ َه ٍۡ ٗۡ َح  ڀَوَٕهِٚ ٍّٕ

 في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق(  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
 ، ومعو ابن إسحاق.َولَئِو لنمْ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -4

  ُة يَۡدن ٍّٙ َختَّ إَِِلٍّ ِم
َ
ُٚ أ ۡج ِِۖٝ َُةَل َرّبِ ٱلّصِ  ٠ََِٛنٓ إََِلۡ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ِٖنَِي َٚ ٱَٕۡخَٰٟ ِ ّ٘ ُزٚ 
َ
ٍّٚ َوأ ِٟ ۡغُت إََِلۡ

َ
ٍّٚ أ ُٞ ۡيَد َْ   ځِإَوَلٍّ دَۡۡصِۡف َخَّنِ 

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ِإَوَلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -2

 َۚ ٍّٚ ُٞ ۡيَد َْ  ُٝ ٜۡ ۥ ٌََۡصََف َخ ُٝ  ٌَٱۡشَذَجةَب ََلُۥ َربَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٗ َٕۡهِٖي ِٙيُم ٱ ٠َ ٱلصٍّ ُٞ ۥ  ُٝ  ڂإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  
َ
ة َرأ َ٘ ٚۢ َبۡهِد  ِ ّ٘  ٗ ُٟ َ ٍّٗ ثََدا ل َٰ ِخنٖي ُث ۥ َخِتٍّ ُٝ ٍّٜ ُٜ  ڃُواْ ٱٓأۡلَيَِٰخ َٕحَۡصُج

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان: ُوا
َ
 .َرأ

 عمى قصر البدل. واألصبياني في وجو األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي -1
 .لألصبياني عدا وجو المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -2
ْ في عمى التسييل األصبياني  -3 ُوا

َ
 ، والنقل، وحده.َرأ

 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َِۖذَذَيةِن َٚ ۡج ُٝ ٱلّصِ َه َ٘  َٔ  َوَدَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖا ۡنِۡصُ ََخۡرّٗ
َ
ََِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ ةٓ إِّّنِ َٙ ُٞ َخُد

َ
 َُةَل أ

ۡنِۡصُ  في  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان:
َ
ََِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، -1
 ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، -2
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ََُو ۖ ُٝ ٜۡ ِ٘ ۡۡيُ  ُٔ ٱٕفٍّ ُز
ۡ
ا دَأ ِِس ُخۡۡبّٗ

ۡ
ُٔ ٠ٌََۡق َرأ ۡۡحِ

َ
ََِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ  ةَل ٱٓأۡلَخُر إِّّنِ

ُٔ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ۡۡحِ
َ
ََِٰنٓ أ َرى

َ
ٓ أ  .إِّّنِ

ُٔ األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، والتقميل، واإلبدال في  -1 ُز
ۡ
، وترقيق الراء، ومعو دَأ

 قي عمى قصر البدل.العت
ِِس األصبياني عمى النقل، والفتح، واإلبدال في  -2

ۡ
ُٔ  ،َرأ ُز

ۡ
 ، وتفخيم الراء، وحده.دَأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۖٓوِيِِٖٝۦ
ۡ
َٜة ثَِذأ  َّٛبِۡب

وِيِِٖٝۦٓۖ في  األزرق عمى اإلبدال -1
ۡ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ثَِذأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ۡدِصجنَِي ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘  َّ َٰ   ڄإٍِّٛة ََٛرى

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِ ة ث َٙ دُُس
ۡ
َهةمّٞ دُۡرَزَُةِِٛٝۦٓ إَِلٍّ َججٍّد ـَ ة  َٙ ُٓ تِي

ۡ
َۚ َُةَل ََل يَأ ة َٙ ُٓ تِيَ

ۡ
ن يَأ
َ
َٔ أ وِيِِٖٝۦ َرۡج

ۡ
 َذأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4
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  ٓ َِن َرّّبِ َٙ
ٍّٖ ة َن ٍّٙ ة مِ َٙ ُٓ ِ َٰٕ   َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِروَن ٗۡ َكٍَٰ ُٞ ٗ ثِٱٓأۡلِخَرةِ  ُٞ ِ َو ٠َُٜن ثِٱَّللٍّ ِ٘ ٍَّٖح ٠َُۡمٖ َلٍّ يُۡؤ   څإِّّنِ دََرۡكُخ ِم

األزرق عمى اإلبدال، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر  -1
 البدل.

لراء، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وتفخيم ا -2
 األصبياني.

ُِرونَ  أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٗۡ َكٍَٰ ُٞ .وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ، واإلبدال، والنقل، وسكون الميم، وحده.٠َُٖۡم َلٍّ  األصبياني عمى الغنة في  -5
 وحده. وصمة الميم، وتحقيق اليمز، ،٠َُٖۡم َلٍّ  ابن إسحاق عمى الغنة في  -6

 َۚ٠َب ُِ ََ َويَۡه َٗ ِإَوۡشَدَٰ ِي َٰٞ ٍَّٖح َءاثَةٓءِٓي إِثَۡر َجۡهُخ ِم  َوٱتٍّ

 .َءاثَةٓءِيٓ وصالا في  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان:

شباع المتصلالبدل، و األزرق عمى )تشق( في  -1 شباع المنفصلا  عمى قصر  ، ومعو العتقي، وا 
 .البدل

 .ومعو الباقون عدا المروزي، وقصر المنفصل، لقصر في المتصلبياني عمى فويق ااألص -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده.  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4

   ٖء ِ ِ٘ٚ ََشۡ ََّۡشَِك ثِٱَّللٍّ ن ن
َ
ة ََكَن ََّلَةٓ أ َ٘ 

 لميموز، وحده.األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع في المين ا -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده.  -4

 ُروَن ُٓ ۡزََثَ ٱَّلٍّةِس ََل يَۡظ
َ
ٍّٚ أ َٜة َولََعَ ٱَّلٍّةِس َوَلَِٰس ِ َنَٖۡي ِٔ ٱَّللٍّ ۡؾ

ٌَ ِٚ٘  َّ ِ َٰل   چَذ

 زرق، ومعو الكل.األ -1

 ةُر ٍّٟ َِ َِٰخُد ٱٕۡ َٕۡن ُ ٱ ِم ٱَّللٍّ
َ
ّر٠َُُِن َخۡۡيٌ أ ٍَ َذ َّ٘ ۡرَبةبّٞ 

َ
ِٚ َءأ ۡج   ڇَيََٰصَِٰدََبِ ٱلّصِ

ۡرَبةبّٞ األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية في  -1
َ
 ، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي.َءأ

 األصبياني عمى تفخم الراء، وحده. -2
ۡربَةبّٞ الثانية مع اإلشباع في  األزرق عمى إبدال اليمزة -3

َ
 ، وحده.َءأ

ۡرَبةبّٞ المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية في  -4
َ
حركات،  4بمقدار ، مع اإلدخال ألف َءأ

 ، وحده.وترك النقل
ۡرَبةبّٞ الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية في  -5

َ
حركات،  3، مع اإلدخال ألف بمقدار َءأ

 ومعو الباقون.

 َة َتۡهُجُدون َ٘   ٍٚ َطَٰ
ٖۡ ِ٘ٚ ُش ة  َٟ ِ ُ ث َٛزَل ٱَّللٍّ

َ
ةٓ أ ٍّ٘ ٗۡ َوَءاثَةٓؤُُزٗ  ُٛذ

َ
ةٓ أ َٞ ٠ ُٙ ۡيُذ ٍّٙ ةٓءّٗ َش َٙ ۡش

َ
ٓ أ  ِ٘ٚ ُدوِِٛٝۦٓ إَِلٍّ

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر  -1 األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 البدل.

سكون الميم، ومعو أىل األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، و  -2
 اإلسكان عدا المروزي.

ٓ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ة ٍّ٘  ، وحده.َوَءاثَةٓؤُُزٗ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي  عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ِ ُٗ إَِلٍّ َّلِلٍّ َۚ إِِن ٱۡۡلُۡس ٓ إِيٍّةهُ َلٍّ َتۡهُجُدٓواْ إَِلٍّ
َ
َمَر خ
َ
  أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 .وابن إسحاق المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني -3
 .ابن إسحاقومعو  ،أًل والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -4

 ٱ َّ ِ َٰل ٠َن َذ ُٙ ۡزََثَ ٱَّلٍّةِس ََل َحۡهَٖ
َ
ٍّٚ أ ُٗ َوَلَِٰس ِ ّي َِ

ُٚ ٱٕۡ   ڈّلِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۖا ۥ ََخۡرّٗ ُٝ ة ٌَحَۡصِِق َربٍّ َٙ ُْ َخُد
َ
ةٓ أ ٍّ٘
َ
ِٚ أ ۡج   َيََٰصَِٰدََبِ ٱلّصِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروز  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َِِشٝۚۦ
ۡ
أ ِ٘ٚ رٍّ ۡۡيُ  ُٔ ٱٕفٍّ ُز

ۡ
ة ٱٓأۡلَخُر َذُيۡػَُٖت َذَذأ ٍّ٘

َ
 َوأ

ُٔ األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، واإلبدال في  -1 ُز
ۡ
ترقيق الراء، و  وتغميظ الالم، ،َذَذأ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
ُٔ في واإلبدال  وترقيق الالم، األصبياني عمى النقل، -2 ُز

ۡ
ِ٘ٚ واإلبدال والغنة في  ،َذَذأ

ِشٝۚۦَِ 
ۡ
أ  وتفخيم الراء، وحده. رٍّ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ذَِيةِن ٍۡ ِي ذِيِٝ تَۡصذَ ۡمُر ٱلٍّ
َ
  ډُُِِضَ ٱِۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 و الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومع -2

 َر َرّبِِٝۦ ٌََٖجَِر ِِف ْۡ ُٚ ذِ ۡيَطَٰ ُٝ ٱلظٍّ َٰ نَصى
َ
َّ ٌَأ ِ ۡرِِن ِنَٜد َرّب

ُْ ة ٱۡذ َٙ ُٟ ٜۡ ِ ّ٘ ۥ َٛةٖج  ُٝ ٍّٛ
َ
ٍّٚ خ ِي َك ِٚ َوَُةَل لَِّلٍّ ۡج  ٱلّصِ

  ڊثِۡؾَم ِشجنَِي 

 وترقيق الراء، ومعو العتقي.، التقميلاألزرق عمى  -1
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 .أىل التقميل ومعوأبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء،  -2
 ، وحده.وترقيق الراءاألزرق عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء،  -4

 َخَر
ُ
ٍّٚ َشۡجٌم ِنَجةفّٞ وََشۡجَم ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخۡۡضٖ َوأ ُٟ ُزُٖ

ۡ
ةٖن يَأ َٙ َرَٰٖت ِش َِ َرىَٰ َشۡجَم َب

َ
ٓ أ ُّ إِّّنِ ِٖ َٙ ۡ َوَُةَل ٱل

 يَةبَِسَٰٖخِۖ 

َرىَٰ  مام نافع بفتح الياء في قرأ اإل البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 ومعو العتقي. واإلبدال، ،التقميلاألزرق عمى  -1
 .أىل التقميلومعو أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،  -2
 األصبياني عمى الفتح، واإلبدال، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح عدا ابن إسحاق. -4
 ، وحده.ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخۡۡضٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5

 وَن ٗۡ لِٖرَّۡءيَة َتۡهُۡبُ ُٜذ ُْ ََٰي إِن  ۡذذ٠ُِِن ِِف رُۡءَي
َ
 أ
ُ
ََل َٙ ۡ ة ٱل َٟ حَّ

َ
د   ڋَيَٰٓ

ۡذذ٠ُِِن قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واو في  البيان:
َ
 أ
ُ
ََل َٙ ۡ وقرأ اإلمام األصبياني  .ٱل

 .لِٖرَّۡءيَة ،رُۡءَيَٰيَ باإلبدال في 

 ، ومعو العتقي.لِٖرَّۡءيَة ،رُۡءَيَٰيَ في  ألزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميلا -1
 ، وحده.لِٖرَّۡءيَة ،رُۡءَيَٰيَ في  األزرق عمى الفتح -2
 ، والفتح، وحده.لِٖرَّۡءيَة ،رُۡءَيَٰيَ في  األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال -3
 ده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، والفتح، وح -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7
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 ِٖۖۡخَلَٰم
َ
ۡؽَغَُٰر أ

َ
 َُةل٠ُٓاْ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -3

 ِٙنَي ِ َٰٖ ِٗ ثَِع َٰ ۡخَل
َ
ِٔ ٱِۡل وِي

ۡ
ُٚ ثَِذأ ة ََنۡ َ٘   ڌَو

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِٖوِي
ۡ
َّٛبِبُُسٗ ثَِذأ

ُ
َٛة۠ خ
َ
ٍح خ ٍّ٘
ُ
َر َبۡهَد أ َْ ة َوٱدٍّ َٙ ُٟ ٜۡ ِ٘ ِي ََنَة  رِۡش٠ُِٖن َوَُةَل ٱلٍّ

َ
 ڍِٝۦ ٌَأ

َّٛبُِبُسٗقرأ اإلمام نافع إثبات األلف في  البيان:
ُ
َٛة۠ خ
َ
 .خ

شباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وعمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده.  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 صر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ق -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َٖشۡجٌم ِنَجةفّٞ وََشۡجِم ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخۡۡض ٍّٚ ُٟ ُزُٖ
ۡ
ةٖن يَأ َٙ َرَٰٖت ِش َِ َٜة ِِف َشۡجِم َب ٌۡذِ

َ
َُ أ ي ّدِ ة ٱلّػِ َٟ حَّ

َ
ًُ خ  ي٠ُُش

 ٓ َهّلِ
ٍّٕ َخَر يَةبَِسَٰٖخ 

ُ
رِۡجُم إَِِل ٱ َوأ

َ
٠َن أ ُٙ ٗۡ َحۡهَٖ ُٟ ٍّٖ   ڎَّلٍّةِس ََٕه

رِۡجُم  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ َهّلِ

ٍّٕ
. 

 .األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي -1
ٓ عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 َهّلِ

ٍّٕ  .، وحدهيَةبَِسَٰٖخ 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 مواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح.الح -4
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 وصمة الميم، وحده. والغنة، ، ُشۢنُجَلٍَٰخ ُخۡۡضٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء  -5

 ُز٠َُٖن
ۡ
ة دَأ ٍّٙ ٗۡ ٌََذُروهُ ِِف ُشۢنجُِِٖٝۦٓ إَِلٍّ َُِٖيٗلّٗ ّمِ ة َخَػدتَّ َٙ ثّٗة َذ

َ
 ڏَُةَل دَۡزرَُن٠َن َشۡجَم ِشجنَِي َدخ

 بسكون اليمزة في  قرأ اإلمام نافع البيان:
ْ
 ، وأبدل األصبياني وحده.ثّٗةَدخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 بدال، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى اإل -5

   ٠َُٜن ة ُُتِۡػ ٍّٙ ٍّٚ إَِلٍّ َُِٖيٗلّٗ ّمِ ُٟ َ ٗۡ ل ُذ ۡ٘ ة َُدٍّ َ٘  َٚ ٖۡ ُز
ۡ
َّ َشۡجمّٞ ِطَدادّٞ يَأ ِ َٰل ٚۢ َبۡهِد َذ ِ٘ ِِت 

ۡ
ٍّٗ يَأ   ڐُث

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدالاألزرق  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 جمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ال -3

  وَن َّ ََعمّٞ ذِيِٝ ُحَيةُث ٱَّلٍّةُس َوذِيِٝ َحۡهِۡصُ ِ َٰل ٚۢ َبۡهِد َذ ِ٘ ِِت 
ۡ
ٍّٗ يَأ   ڑُث

 .، ومعو العتقيوترقيق الراء اإلبدال، األزرق عمى -1
 .عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 ۖٱۡئذ٠ُِِن ثِِٝۦ ُّ ِٖ َٙ ۡ  َوَُةَل ٱل

ُّ ٱۡئُذ٠ِِن اإلبدال واو وصالا في األزرق عمى  -1 ِٖ َٙ ۡ  ، ومعو العتقي واألصبياني.ٱل
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2
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 َِِٰت ة ثَةُل ٱٕجِّۡص٠َةِ ٱلٍّ َ٘  ُٝ ٖۡ َّ ٌَۡصـَٔ ِ ة َجةَٓءهُ ٱلرٍُّش٠ُل َُةَل ٱرِۡجۡم إَِِلَٰ َرّب ٍّٙ
ٌََٖ َۚ ٍّٚ ُٟ يِۡدَح

َ
َٚ خ ۡه   َرفٍّ

 .ومعو العتقي والنقل، ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 .عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده األصبياني -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .أبو الزعراء، ومعو َجةَٓءهُ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ّٗٞ ٍّٚ َنِٖي   ڒإِنٍّ َرّّبِ ثَِسۡيِدِٞ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِِصٝۚۦ ٍۡ ًَ َنٚ جٍّ ٍّٚ ي٠ُُش ٍّٚ إِۡذ َرََٰودتَّ ة َخۡفُجُس َ٘  َُةَل 

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ُٖش٠ٓء ِٚ٘ َٜة َنَٖۡيِٝ  ۡٙ ة َنِٖ َ٘  ِ َٚ َحََٰض َّلِلٍّ ٖۡ ُُ 

 .العتقيومعو  والنقل، ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 .عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 .حده، و َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4

 ٍِّٛصِٝۦ ِإَو ٍۡ ۥ َنٚ جٍّ ُٝ َٛة۠ َرََٰوددَّ
َ
ََّ خ َٚ َخۡػَدَع ٱۡۡلَ َٰٕۡٔـ َهزِيزِ ٱ

ٕۡ ُت ٱ
َ
َِٰدرنَِي َُةَِٕخ ٱۡمَرأ َٚ ٱٕصٍّ ِٙ َ ۥ ل  ړُٝ

َٚ النقل و)تشق( في البدل في األزرق عمى  -1 َٰٕۡٔـ وابن فرح عمى  ، ومعو العتقي واألصبيانيٱ
 .قصر البدل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َۡۡيَد ٱۡل َْ ِدي  ٟۡ َ ََل َح نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ُٝ ثِٱَٕۡيۡيِت َوأ ٜۡ ُخ

َ
ٗۡ أ َ ّّنِ ل

َ
َٗ خ َّ َِلَۡهَٖ ِ َٰل   ڔةٓنِٜنَِي َذ
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 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وعمى فويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  َِٓس ٍۡ ثَّرُِئ َج
ُ
ةٓ خ َ٘  ۞َو

َِسٓ  إلمام نافع بفتح الياء وصال في قرأ ا البيان: ٍۡ  .َج

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٓ َٗ َرّّبِ ة رَِخ َ٘  
٠ٓءِ إَِلٍّ ةَرةُۢ ثِٱلصَّ ٍّ٘

َ
َس َِل ٍۡ  إِنٍّ ٱَّلٍّ

٠ٓءِ إَِلٍّ  في  ورش ومعو الحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانيةاإلمام قرأ  البيان: ويزيد  ،ثِٱلصَّ
كون من قبيل المد أ قالون بتسييل اليمزة األولى، ويوقر لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، 

دغاميا فيما قبميا، وىذا وجو لقا ا، ولممسيبي وإلسماعيل إبدال اليمزة األولى واوا المتصل لون وا 
ا  .وىو المقدم لو أيضا

٠ٓءِ إَِلٍّ وبتسييل اليمزة الثانية في ، المتصلاألزرق عمى إشباع  -1  ، ومعو العتقي.ثِٱلصَّ
 األزرق عمى وجو اإلبدال لميمزة الثانية مع اإلشباع، وحده. -2
٠ٓءِ إَِلٍّ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وبتسييل اليمزة الثانية في  -3 ، ومعو ثِٱلصَّ

 الحمواني في وجو.
٠ٓءِ إَِلٍّ المروزي عمى إبدال اليمزة األولى مع اإلدغام في  -4 سماعيل.ثِٱلصَّ  ، ومعو إسحاق وا 
٠ٓءِ إَِلٍّ المروزي عمى تسييل اليمزة األولى في  -5  ، وحده.المتصل، مع توسط ثِٱلصَّ
 ي.، ومعو القاضفي المتصلقصر تسييل اليمزة األولى، وفويق ال وجو عمى الحمواني -6

 



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[25] 

 

 ّٗٞ ٠رّٞ رٍِّخي ٍُ   ڕإِنٍّ َرّّبِ َد

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
٠رّٞ رٍّخِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍُ ّٞٗ َد  ، وحده.ي

 َِِۖس ٍۡ ُٝ َِّلَ ۡشذَۡخِٖۡػ
َ
ُّ ٱۡئذ٠ُِِن ثِِٝۦٓ أ ِٖ َٙ ۡ  َوَُةَل ٱل

ُّ ٱۡئُذ٠ِِن األزرق عمى اإلبدال واو وصالا في  -1 ِٖ َٙ ۡ شباع المنفصل،ٱل  ومعو العتقي. ، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ِّٞ٘ني
َ
ِٓنٌي أ َ٘ َٜة  ۡح َّ ٱَۡل٠ََۡم َلَ ۥ َُةَل إٍِّٛ ُٝ َٙ ة ََكٍّ ٍّٙ   ږٌََٖ

 ني.، ومعو العتقي واألصبياالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖۡرِض
َ
ِٚ ٱِۡل ِ َٰ َخَزآن

َِٖۡن لََعَ  َُةَل ٱۡجَه

 األزرق عمى إشباع المتصل، وعمى النقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وبالنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 ط المتصل، وحده.المروزي عمى توس -4

 ّٗٞ   ڗإِّّنِ َخٍِيٌق َنِٖي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۚ ة َخۡيُر يََظةُٓء َٟ ٜۡ ِ٘  
ُ
أ ۡرِض يَتََج٠ٍّ

َ
ًَ ِِف ٱِۡل ٍّٜة َِل٠ُُش ٍّٓ َ٘  َّ ِ  َوَكَذَٰل

شباع المتصل، ، النقلاألزرق عمى  -1  .ومعو العتقيوا 
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 وحده. عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، األصبياني -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل،ى المروزي عم -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ٍَّۖظةُٓء ٚ ن َ٘ َٜة   ُِٛػيُت ثِرَۡۡحَذِ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َۡدِصجنَِي و ُٙ ۡ ۡجَر ٱل
َ
 ژََل ُِٛؾيُم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٠َن ُِ ٠ُٜاْ َوََك٠ُٛاْ َحذٍّ َ٘ َٚ َءا ِي ۡجُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡيّٞ َِّّٕلٍّ
َ
  ڙَوَِل

 األزرق عمى )تشق( في البدل، وترقيق الراء، وعمى النقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
َٚ لغنة في األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وا -2 ي ِ  ، وحده.َخۡۡيّٞ َِّّٕلٍّ
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
َٚ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ي ِ  ، وحده.َخۡۡيّٞ َِّّٕلٍّ

 ُِٓروَن ٜ ُ٘ ٗۡ ََلُۥ  ُٞ ٗۡ َو ُٟ ًَ ٌََدَخ٠ُٖاْ َنَٖۡيِٝ َذَهَرَذ   ښوََجةَٓء إِۡخ٠َةُ ي٠ُُش

 .وََجةَٓء إِۡخ٠َةُ  يل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام نافع بتسي البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 أبو عون األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو -2

 القاضي.و 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 وحده.وسكون الميم، ، َنَٖۡيِٝ وصمة الياء في  ، وََجةٓءَ دان عمى التقميل في ابن سع -5
 .، وترك صمة الياء، وحدهوََجةٓءَ عمى التقميل في  أبو الزعراء -6

 َۚ ۡٗ بِيُس
َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ ٍُّٕسٗ  ٖخ 

َ
ٗۡ َُةَل ٱۡئُذ٠ِِن ثِأ ةزِِٞ َٟ ٗ ِِبَ ُٞ َز ٍّٟ ة َج ٍّٙ َ  َول

 ومعو العتقي.والنقل، ، ٠ِِن َُةَل ٱۡئذُ اإلبدال في األزرق عمى  -1
ٖخ ٍُّٕسٗاألصبياني عمى اإلبدال، والنقل، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.ثِأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ٚۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِ ّ٘ ٍُّٕسٗ 

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 صمة، والغنة، وحده. ابن إسحاق عمى -6

 ُٙزنِٕنَِي ۡ َٛة۠ َخۡۡيُ ٱل
َ
َٔ َوخ ۡي َٓ وِِف ٱٕۡ

ُ
ٓ أ ّّنِ
َ
ََل دََرۡوَن خ

َ
  ڛخ

وِِف بفتح الياء في  األزرق والعتقي وقالونقرأ اإلمام  البيان:
ُ
ٓ أ ّّنِ
َ
سحاق خ ، وقرأ األصبياني وا 

 . سماعيل بإسكان الياء وصالا  وا 

 وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. ياء،وبفتح ال عمى )تشق( في البدل،األزرق  -1
 المروزي عمى تفخيم الراء، ومعو الحمواني والقاضي. -2
 ، ومعو الباقون.عمى سكون الياءاألصبياني  -3

 َرُب٠ِن ِۡ ٗۡ ِنِٜدي َوََل َت َٔ َُٕس ۡي َْ د٠ُِِن ثِِٝۦ ٌََٗل 
ۡ
ٗۡ دَد ٍّٕ   ڜٌَإِن 

 ومعو العتقي.اإلبدال، األزرق عمى  -1
مى تحقيق اليمز، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي ع -2

 األصبياني.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ٗۡ الغنة في  عمى األصبياني -4 ٍّٕ  وحده.اإلبدال، و  ،ٌَإِن 
 ابن إسحاق الغنة، وتحقيق اليمز، وصمة الميم، وحده. -5
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 ٍّٛثَةهُ ِإَو
َ
ُٝ خ ٜۡ َُٜرَٰوُِد َخ   ڝة ََٕػَٰه٠َُِٖن َُةل٠ُاْ َش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َوَُةَل ِِٝ ٗۡ يَرۡجِ ٍِِٕۡذَحَٰٜ ُٟ ٍّٖ ٗۡ ََٕه ِٟ ِٖ ۡٞ
َ
َُٖج٠ٓاْ إَِِلَٰٓ أ َِ ةٓ إَِذا ٱٛ َٟ ٗۡ َحۡهر٠ٌَُِج ُٟ ٍّٖ ٗۡ ََٕه ِٟ ِ ٗۡ ِِف رَِخةل ُٟ   ڞُه٠َن ٱۡجَه٠ُٖاْ ثَِضََٰهَذ

 .ِٝ ٍِِٕۡذحَذِ في كان النون ألف بعد الياء، وبتاء مكسورة مقرأ اإلمام نافع بدون  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
ٗۡ يَرِۡجُه٠نَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُٟ ٍّٖ  ، وحده.ََٕه
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 عو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وم -5

ِإَو ۡٔ َخةَٛة َٛۡسَذ
َ
َٜةٓ أ َه َ٘  ۡٔ رِۡش

َ
ُٔ ٌَأ ۡي َٓ ٕۡ ٍّٜة ٱ ِ٘ َِٜم  ُ٘ ثَةَٛة 

َ
د ٗۡ َُةل٠ُاْ َيَٰٓ ِٟ بِي

َ
ة رََجُه٠ٓاْ إَِِلَٰٓ أ ٍّٙ ُِل٠َن ٌََٖ   ڟٍّٛة ََلُۥ ََٕدٍَٰ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٌَخۡۡي ُ ُٔ ٌَٱَّللٍّ ِ٘ٚ َرۡج ِخيِٝ 
َ
َٰٓ أ ٗۡ لََعَ ُِٜ٘ذُس

َ
ةٓ أ َٙ َْ ٗۡ َنَٖۡيِٝ إَِلٍّ  ُُٜس َ٘ ٔۡ َءا َٞ ۖ َُةَل  ة ِلّٗ   َحٍَٰ

 .ًظاِحف  لف وسكون الفاء في قرأ اإلمام نافع بكسر الحاء، وحذف األ البيان:

عمى  ومعو العتقي وترقيق الراء، إشباع المنفصل، النقل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 .قصر البدل

 النقل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .عدا ابن سعدان إلسكاناومعو أىل  المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -4
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 ، وحده.َنَٖۡيِٝ عمى صمة الياء في  ابن سعدان -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 َِٰۡحنَِي ُٗ ٱٕرٍّ رَۡخ
َ
٠َ أ ُٞ   ڠَو

٠َ ضم الياء في  األزرق عمى -1 ُٞ  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ومعو العتقي ،َو
ٞۡ في سكون الياء  عمىالمروزي  -2  الباقون. ومعو ،٠َ َو

 ۖ ۡٗ ِٟ ٗۡ ُردٍّۡت إََِلۡ ُٟ ٗۡ وََجُدواْ ثَِضََٰهَذ ُٟ َتََٰه َ٘ ة َذَذُد٠اْ  ٍّٙ
َ  َول

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق عمى -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى   -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َة ج َ٘ ثَةَٛة 
َ
د  ۡجِِغِۖ َُةل٠ُاْ َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٜۖة ۡت إََِلۡ َٜة ُردٍّ  َهَِٰذهِۦ ثَِضََٰهُذ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.النقلاألزرق عمى  -1
 قون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو البا -2

 ِٖۖثَهِۡي َٔ ۡي َْ َخةَٛة َوَٛۡزَداُد 
َ
ُق أ ٍَ َٜة َوََنۡ َٖ ۡٞ

َ
ُِٙۡي أ  َوَٛ

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني -2
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 ّٞيَِصۡي ّٔٞ ۡي َْ  َّ ِ َٰل   ڡَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َدُۡؤد٠ُِن م َٰ ٗۡ َخِتٍّ َهُس َ٘ ۥ  ُٝ رِۡشَٖ
ُ
ٚۡ أ ۖ َُةَل َٕ ۡٗ ن ُُيَةَط ثُِس

َ
ٓ أ دُجٍَِّن ثِِٝۦٓ إَِلٍّ

ۡ
ِ ََلَد َٚ ٱَّللٍّ ِ ّ٘ ة  ِّٗ ِ  ٠ۡز

سماعيل بإثبات الياء وصالا في قرأ اإلمام  البيان:  ، والباقون بالحذف.دُۡؤد٠ُنِ األصبياني وا 

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، واإلبدال، وعمى إشباع  -1
وعمى قصر المنفصل، ، دُۡؤد٠ُنِ بإثبات الياء وصالا في و األصبياني عمى النقل، واإلبدال،  -2

 وحده.
 وتوسط المنفصل، وحده. وحذف الياء، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 .عدا أبو الزعراء المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -4
 ده.وح ،دُۡؤد٠ُنِ بإثبات الياء وصالا في أبو الزعراء عمى سكون الميم، و  -5
 .ابن إسحاقالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -6
 وحده. ،دُۡؤد٠ُنِ بإثبات الياء وصالا في ابن فرح عمى صمة الميم، و  -7

 ّٔٞ ٠ُل َوكِي ُِ ة َج َ٘  َٰ ُ لََعَ ٗۡ َُةَل ٱَّللٍّ ُٟ َِ ِ ةٓ َءاد٠َۡهُ َم٠ۡز ٍّٙ   ڢٌََٖ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِّٖۖرَُِح ٍَ َذ َّ٘ َٰٖب  ثَۡن
َ
ٚۡ خ ٚۢ ثَةٖب َوَِٰخٖد َوٱۡدُخ٠ُٖاْ ِ٘ ِ٘  َوَُةَل َيََٰجَِنٍّ ََل دَۡدُخ٠ُٖاْ 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.النقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ٍِۖء ِ ِ٘ٚ ََشۡ َٚ ٱَّللٍّ ِ ّ٘ ۡىَِن َنُٜسٗ 
ُ
ةٓ أ َ٘  َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 كون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وس -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۖ ُٗ إَِلٍّ َّلِلٍّ  إِِن ٱۡۡلُۡس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۖۡخ  َنَٖۡيِٝ د٠َََّكٍّ

 .الكل عدا ابن سعداناألزرق، ومعو  -1
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

 ٠َُن َذ٠ََّّكِ ُٙ ۡ ِ ٱل
َٖۡيَذ٠ََّكٍّ   ڣوََنَٖۡيِٝ ٌَ

 .الكل عدا ابن سعداناألزرق، ومعو  -1
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

 ٍٍّء إَِل ِ ِ٘ٚ ََشۡ َٚ ٱَّللٍّ ِ ّ٘  ٗ ُٟ ٜۡ ة ََكَن ُحۡيَِن َخ ٍّ٘  ٗ ُٞ ث٠ُ
َ
ٗۡ خ ُٞ َمَر

َ
ٚۡ َخۡيُر أ ِ٘ ة َدَخ٠ُٖاْ  ٍّٙ َ ٠َب  َول ُِ ِس َحۡه ٍۡ  َخةَجحّٗ ِِف َج

 َۚ ة َٟ َٰ  ََُؾى

 األزرق عمى إشباع الصمة، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، والتقميل، وحده. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
شباع الصمة، والنقل، والتقميل، وحده. -3  العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وا 
 وحده.الفتح، و األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل،  -4
 عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. الجمال  -5
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 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
 .وحدهالمروزي عمى سكون الميم،  -7
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8

 َۡزََث
َ
ٍّٚ أ ُٝ َوَلَِٰس َجَٰ ۡٙ ٍّٖ ة َن َٙ ِ ّ ٖٖۡم ل و ِن ۥ َلُ ُٝ ٠َن ِإَوٍّٛ ُٙ   ڤ ٱَّلٍّةِس ََل َحۡهَٖ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ةاألصبياني عمى الغنة في  -2 َٙ ِ ّ ٖٖۡم ل  ، ومعو ابن إسحاق.ِن

 َُۖخةه
َ
ًَ َءاَوىَٰٓ إََِلِۡٝ أ َٰ ي٠ُُش ة َدَخ٠ُٖاْ لََعَ ٍّٙ َ  َول

شباع المنفصل، ومعو  -1  العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 َ٠ُٖن َٙ ة ََك٠ُٛاْ َحۡه َٙ ِ ُخ٠َك ٌََٗل دَۡبَذهِۡس ث
َ
َٛة۠ أ
َ
ٓ خ   ڥ َُةَل إِّّنِ

۠ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َٛة
َ
ٓ خ ُخ٠كَ . وأثبت اإلمام نافع األلف في إِّّنِ

َ
َٛة۠ أ
َ
 .خ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

ُٗٞ َز ٍّٟ ة َج ٍّٙ ٗۡ ََٕسَٰر٠َُُِن  ٌََٖ ة ٱٕۡهُِۡي إٍُِّٛس َٟ ُذ حٍّ
َ
ذٍَّن ُمَؤّذٌِن خ

َ
ٍّٗ أ ِخيِٝ ُث

َ
ِٔ أ ةيََح ِِف رَۡخ َِ  ٱلّصِ

َٔ ٗۡ َجَه ةزِِٞ َٟ   ڦِِبَ

 ، ولألصبياني ولمباقين التحقيق.ُمَؤّذِنٌ قرأ اإلمام األزرق والعتقي باإلبدال في  البيان:

 معو العتقي.األزرق عمى اإلبدال، النقل، وترقيق الراء، و  -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، ومع تحقيق اليمز، وحده. -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ٗۡ ََٕسَٰر٠ُُِنَ أبو عون عمى الصمة في  -4  ، وحده.إٍُِّٛس
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة.  -5

 َٖۡرَج٠ُٖاْ َن
َ
ُِِدوَن َُةل٠ُاْ َوأ ٍۡ ةَذا َت ٍّ٘  ِٟٗ  ڧۡي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ّٗٞ َٛة۠ ثِِٝۦ زَِخي
َ
 ثَهِۡيٖ َوخ

ُٔ ٚ َجةَٓء ثِِٝۦ ِۡحۡ َٙ ِ ِّ َول ِٖ َٙ ۡ ُِِد ُغ٠َاَع ٱل ٍۡ   ڨَُةل٠ُاْ َج

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو األصب -2

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٍِّٜة َسَٰر
ُْ ة  َ٘ ۡرِض َو

َ
ِصَد ِِف ٱِۡل ٍۡ َٜة َِّلُ ة ِجۡب ٍّ٘ ُذٗ  ۡٙ ۡد َنِٖ َِ َٕ ِ   کرنَِي َُةل٠ُاْ دَٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.النقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َكَِٰذبنَِي ۡٗ ُٜذ ُْ ۥٓ إِن  ُؤهُ ة َجَزَٰٓ َٙ   ڪَُةل٠ُاْ َذ

شباع المنفصل، ومعو العتق -1  ي.األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -5

 َوُِجَد ِِف رَۡخِِٖٝۦ ذ ٚ َ٘ ُؤهُۥ  ۚۥَ َُةل٠ُاْ َجَزَٰٓ ُؤهُ ٠َ َجَزَٰٓ ُٟ 

٠َ األزرق عمى إشباع المتصل، وضم الياء في  -1 ُٟ  ، ومعو العتقي. َذ
٠َ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وضم الياء في  -2 ُٟ ، ومعو ابن إسحاق وأبو  َذ

 الزعراء.
ٟۡ الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الياء في  -3 ، ومعو الباقون عدا ٠َ َذ

 المروزي.
ٟۡ المروزي عمى توسط المتصل، وسكون الياء في  -4  ، وحده.٠َ َذ

 ِٙنَي ِ َٰٖ َّ ََنۡزِي ٱٕظٍّ ِ َذَٰل
  ګَْ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِِٝخي
َ
ِ٘ٚ وََِعٓءِ أ ة  َٟ ٍّٗ ٱۡشذَۡخرََج ِخيِٝ ُث

َ
َٔ وََِعٓءِ أ ٗۡ َرۡج ِٟ وِۡخَيذِ

َ
 ثِأ
َ
 َذَجَدأ

ِخيِٝ ياء في قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية  البيان:
َ
 .وََِعٓءِ أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -4

 ُِْۡدَٛة َِل َّ ِ َذَٰل َْ ۖ ًَ  ٠ُش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۚ ُ ن يََظةَٓء ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ ِّ إَِلٍّ ِٖ َٙ ۡ ِٚ ٱل َخةهُ ِِف دِي

َ
ُخَذ أ

ۡ
ة ََكَن َِلَأ َ٘ 

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1 شباع المنفصل، وا   األزرق عمى اإلبدال، وا 
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 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 حقيق اليمز، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده.المروزي عمى ت -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 َدَرَجَٰٖخ َٛۡرَذُم ُۗ ٍَّظةُٓء ٚ ن ٍّ٘ 

 .َدَرَجَِٰخ قرأ اإلمام نافع بحذف التنوين في  البيان:

 المتصل، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ّٗٞ ٍٖۡم َنِٖي ِ ذِي ِن
  ڬَو٠ٌََۡق ُُكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۚ ُٔ ُۥ ِ٘ٚ َرۡج خّٞ َلٍّ
َ
َق أ ۡد ََسَ َِ  ۞َُةل٠ُٓاْ إِن يَِۡسِۡق َذ

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
ُۥاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 خّٞ َلٍّ

َ
 .ومعو ابن إسحاق، أ

 .وترك الغنة، ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َۚ ۡٗ ُٟ َ ة ل َٞ ٗۡ ُحۡجِد َ ِصِٝۦ َول ٍۡ ًُ ِِف َج ة ي٠ُُش َٞ ََسٍّ
َ
 ٌَأ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ََۖكجّٗة ٍّ٘  ّٞ ٗۡ ََشّ ُٛذ
َ
 َُةَل أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٠َن ٍُ ة دَِػ َٙ ِ ُٗ ث ۡنَٖ
َ
ُ أ  ڭَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََٛخَد
َ
ا ٌَُخۡذ أ جِۡيّٗ َْ ة  ثّٗة َطۡيخّٗ

َ
ۥٓ خ َهزِيُز إِنٍّ ََلُ

ٕۡ ة ٱ َٟ حَّ
َ
د ۥٓۖ َُةل٠ُاْ َيَٰٓ ُٝ ََكَٛ َ٘  ة 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 .وترك النقل، ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ۡدِصجنَِي ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘  َّ َٰ   ڮإٍِّٛة ََٛرى

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٠َن ُٙ ِ ٍَّٕظَٰٖ ا  ةٓ إِذّٗ ۥٓ إِجٍّ َٜة ِنَٜدهُ َتََٰه َ٘ ٚ وََجۡدَٛة  َ٘ ُخَذ إَِلٍّ 
ۡ
ن ٍّٛأ
َ
ِ أ َهةَذ ٱَّللٍّ َ٘   گَُةَل 

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى اإلبدال، وا 
٠ُٙنَ ، وعمى قصر المنفصل، والغنة في األصبياني اإلبدال -2 ِ ٍَّٕظَٰٖ ا   ، وحده.إِذّٗ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتحقيق اليمز، وترك الغنة، وحده. -3
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

 ۖة ُٝ َخَُٖػ٠اْ ََنِّيّٗ ٜۡ ِ٘ ة ٱۡشتَۡيـَُٔص٠اْ  ٍّٙ ٌََٖ 

 وحده. ،إشباع المين الميموزتوسط ثم رق عمى األز  -1
 ومعو الباقون.عمى ترك المد في المين الميموز، عتقي ال -2
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 ُة ٌَرٍّـذ َ٘  ُٔ ِ٘ٚ َرۡج ِ َو َٚ ٱَّللٍّ ِ ّ٘ ة  ِّٗ ِ ٠ۡز ٍّ٘ َخَذ َنَٖۡيُسٗ 
َ
ٗۡ َُۡد أ ثَةُز

َ
نٍّ خ
َ
٠ٓاْ أ ُٙ ٗۡ َتۡهَٖ َ ل

َ
ٗۡ خ ُٞ جُِۡي َْ ۖ َُةَل  ًَ   ٗۡ ِِف ي٠ُُش

شباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. األزرق عمى ترقيق -1 شباع الصمة، وا   الراء، وا 
 األصبياني قصر الصمة، وعمى قصر المنفصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
ٗۡ  أبو عون عمى ترك النقل، والصمة في  -3 َ ل

َ
ٗۡ خ ُٞ جُِۡي ة ، َْ ِّٗ ِ ٠ۡز ٍّ٘  ، وحده.َنَٖۡيُسٗ 

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، ي عمىالمروز  -5
 .ومعو الباقونقصر المنفصل، و  سكون الميم، المروزي عمى -6

 ِِِۖل ُ َٗ ٱَّللٍّ ۡو َُيُۡس
َ
ِِبٓ أ
َ
ذََن ِِلٓ أ

ۡ
َٰ يَأ ۡرَض َخِتٍّ

َ
ثَۡرَح ٱِۡل

َ
ٚۡ خ ٌََٖ 

ۡو  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ِِبٓ أ
َ
 .ِِلٓ أ

 ومعو العتقي واألصبياني. إلبدال،وا ،النقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ِٙنَي ِٓ ٠َ َخۡۡيُ ٱَٕۡدَٰ ُٞ   ڰَو

٠َ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُٞ  ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.َو
٠َ األصبياني عمى ضم الياء في  -2 ُٞ  ، وتفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء.َو
ٞۡ سكون الياء في المروزي عمى  -3  ، ومعو الباقون.٠َ َو

 ٍّٜ ُْ ة  َ٘ َٜة َو ۡٙ ة َنِٖ َٙ ِ  ث
ة َطِٟۡدَٛةٓ إَِلٍّ َ٘ َق َو َّ ََسَ َٜ ثَةَٛةٓ إِنٍّ ٱۡب

َ
د ٠ل٠ُاْ َيَٰٓ ُِ ٗۡ َذ بِيُس

َ
ِِلنَي ٱرِۡجُه٠ٓاْ إَِِلَٰٓ أ َٖۡيۡيِت َحٍَٰ ِ ة ل

  ڱ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 فصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المن -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 ۖة َٟ َٜة ذِي ٖۡ ۡرَج
َ
ٍِِّٕتٓ أ ٕۡهَِۡي ٱ ة َوٱ َٟ ٍّٜة ذِي ُْ ٍِِّٕت  ۡريََح ٱ َِ ٕۡ ِٔ ٱ  وَۡشـَٔ

 عتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو ال -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ڲِإَوٍّٛة ََٕصَِٰد٠َُُن  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖا ۡمرّٗ
َ
ٗۡ أ ُصُس ٍُ ٛ

َ
ٗۡ أ َٕۡخ َُٕس ٔۡ َش٠ٍّ  َُةَل ثَ

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 .وأبو عون صر الصمة، ومعو أىل الصمةاألصبياني ق -2
 .ومعو الباقون، سكون الميم المروزي عمى -3

 ۖ ٌٔ  ٌََػۡۡبّٞ َۡجِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۚ ٗۡ َۡجِيًهة ِٟ ِ دِحََِن ث
ۡ
ن يَأ
َ
ُ أ  َنََس ٱَّللٍّ

 واألصبياني. األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي -1
 .سكانومعو أىل اإلالمروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُٗ ِٓي ُٗ ٱۡۡلَ َٕۡهِٖي ٠َ ٱ ُٞ ۥ  ُٝ   ڳإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ّٗٞ ِلي َْ  ٠َ ُٟ َٚ ٱۡۡلُۡزِن َذ َٜةهُ ِ٘ ۡخ َخۡي ًَ َوٱۡبَيؾٍّ َٰ ي٠ُُش َشَِفَٰ لََعَ
َ
ٗۡ َوَُةَل َيَٰٓأ ُٟ ٜۡ َٰ َخ   ڴَود٠َََّلٍّ

شباع المنف -1 ٠َ صل، وضم الياء في األزرق عمى التقميل، وا  ُٟ  ، ومعو العتقي.َذ
ٟۡ المنفصل، وسكون الياء في عمى التقميل، وقصر ن أبو عو  -2 ابن و  القاضي ، ومعو٠َ َذ

 سعدان.
٠َ أبو الزعراء عمى التقميل، وضم الياء في  -3 ُٟ  ، وحده.َذ
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
٠َ صل، وضم الياء في المنفاألصبياني عمى قصر  -5 ُٟ  ن الميم، وحده.وسكو ، َذ
ٟۡ ، وسكون الياء في قصر المنفصلالمروزي عمى  -6  ، وحده.٠َ َذ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7
ٟۡ وسكون الياء في عمى الفتح، وصمة الميم، وقصر المنفصل،  الجمال -8 ، ومعو ابن ٠َ َذ

 .فرح
٠َ الميم، وضم الياء في ابن إسحاق عمى صمة  -9 ُٟ  ، وحده.َذ

 ِ ِٓنَي َُةل٠ُاْ دَٱَّللٍّ ِ َٕۡهَٰٖ َٚ ٱ ِ٘ ۡو دَُس٠َن 
َ
َٰ دَُس٠َن َخَرًؽة أ ًَ َخِتٍّ ُر ي٠ُُش ُْ َذُؤاْ دَۡذ ٍۡ  ڵ َت

 ، ومعو العتقي واألصبياني.النقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َ٘  ِ َٚ ٱَّللٍّ ِ٘  ُٗ ۡنَٖ
َ
ِ َوأ ٠اْ َبّّثِ وَُخۡزِِنٓ إَِِل ٱَّللٍّ

ُٓ ۡط
َ
ةٓ أ َٙ ٠َن َُةَل إِجٍّ ُٙ   ڶة ََل َتۡهَٖ

 .وَُخۡزِِنٓ إَِِل  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ُي ِٚ٘ ُص٠اْ  ُج٠اْ َذذََدصٍّ َٞ ِۖ َيََٰجَِنٍّ ٱۡذ ۡوِح ٱَّللٍّ ِ٘ٚ رٍّ ِخيِٝ َوََل دَةْيۡـَُٔص٠اْ 
َ
ًَ َوأ  ٠ُش

ْ توسط ثم إشباع في األزرق عمى  -1  وحده.، دَةْيۡـَُٔص٠ا
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون عدا األصبياني العتقي -2
حِ عمى الغنة في  األصبياني -3 و   .، وحدهِنو رن

 ٍّر ِٚ٘ ۥ ََل يَةْيۡـَُٔس  ُٝ ُِروَن إٍِّٛ ٍَٰ َٕۡك ٠ُۡم ٱ َِ ٕۡ ِ إَِلٍّ ٱ   ڷۡوِح ٱَّللٍّ

 وحده. وترقيق الراء، ،يَةْيۡـَُٔس توسط ثم إشباع في األزرق عمى  -1
 عمى ترك المد في المين الميموز، وترقيق الراء، وحده. العتقي -2
 المروزي عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
وۡ عمى الغنة في  األصبياني -4  .، وحدهحِ ِ٘ٚ رٍّ

 َٰٖح زَۡجى َّ٘ َٜة ثِجَِضََٰهحٖ  َّ وَِجۡب َٜة ٱلۡضَّ َٖ ۡٞ
َ
َٜة َوأ َهزِيُز َمصٍّ

ٕۡ ة ٱ َٟ حَّ
َ
د ة َدَخ٠ُٖاْ َنَٖۡيِٝ َُةل٠ُاْ َيَٰٓ ٍّٙ ٌََٖ َٔ ۡي َٓ ٕۡ ۡوِف ََّلَة ٱ

َ
ٌَأ

َٜةۖٓ  ۡق َنَٖۡي  َودََػدٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 حده.األزرق عمى الفتح، و  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل عدا ابن سعدان. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6

 رنَِي َذَػّدِ ُٙ ۡ َ ََيۡزِي ٱل   ڸإِنٍّ ٱَّللٍّ

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ٠َُِٖٟن ٗۡ َجَٰ ُٛذ
َ
ِخيِٝ إِۡذ أ

َ
ًَ َوأ ُٖۡذٗ بِي٠ُُش ة َذَه ٍّ٘ ُذٗ  ۡٙ ٔۡ َنِٖ َٞ   ڹَُةَل 

 .لعتقي واألصبيانيا، ومعو عمى النقل األزرق -1
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
ة عون عمى صمة الميم في أبو  -4 ٍّ٘ ُذٗ  ۡٙ ٠ُِٖٟنَ  ،َنِٖ ٗۡ َجَٰ ُٛذ

َ
 ، وحده.أ

 ۖ ًُ َٛخ ي٠ُُش
َ
َّ َِل ءٍِّٛ

َ
 َُةل٠ُٓاْ أ

َّ قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ءٍِّٛ
َ
، والباقون بالتسييل مع اإلدخال ويكون أ

 .في المد عمى مذىبو وكل  من قبيل المد المتصل 

َّ يل اليمزة الثانية في األزرق عمى إشباع المنفصل، وتسي -1 ءٍِّٛ
َ
 ، ومعو العتقي.أ

َّ األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -2 ءٍِّٛ
َ
 ، وحده.أ

َّ المروزي عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية في  -3 ءٍِّٛ
َ
، مع اإلدخال ألف بمقدار أ

 حركات، وحده. 4
َّ ة الثانية في الحمواني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمز  -4 ءٍِّٛ

َ
، مع اإلدخال ألف بمقدار أ

 حركات، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. 3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِِِۖخ
َ
ًُ َوَهََٰذآ أ َٛة۠ ي٠ُُش

َ
 َُةَل خ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٜٓۖة ُ َنَٖۡي ٍّٚ ٱَّللٍّ َ٘  َُۡد 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡدِصجنَِي ُٙ ۡ ۡجَر ٱل
َ
َ ََل يُِؾيُم أ َِ َويَۡػِۡبۡ ٌَإِنٍّ ٱَّللٍّ ٚ َحذٍّ َ٘ ۥ  ُٝ   ںإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍّٜ ُْ َٜة ِإَون  ُ َنَٖۡي ۡد َءازََرَك ٱَّللٍّ َِ َٕ ِ  ڻة ََٕذَِٰفـنَِٔي َُةل٠ُاْ دَٱَّللٍّ

 ومعو العتقي، ََٕذَِٰفـنِٔيَ واإلشباع في  ،َءازََركَ  و)تشق( في البدل ،عمى النقلاألزرق  -1
 .واألصبياني عمى قصر البدل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ۖٱَۡل٠ََۡم ُٗ  َُةَل ََل َتَۡثِيَت َنَٖۡيُس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُ ۖ َحۡيٍُِر ٱَّللٍّ ۡٗ  َُٕس

 .العتقيومعو  ترقيق الراء،األزرق عمى  -1
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.األصبياني  -2

 َِٰۡحنَِي ُٗ ٱٕرٍّ رَۡخ
َ
٠َ أ ُٞ   ڼَو

٠َ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُٞ  واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء. ، ومعو العتقيَو
ٞۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.٠َ َو

 ۡۡجَهنَِي
َ
ٗۡ أ ُِٖس ۡٞ

َ
د٠ُِِن ثِأ

ۡ
ا َوخ ِت ثَِػۡيّٗ

ۡ
ِِب يَأ

َ
َٰ وَۡجِٝ أ ٠هُ لََعَ ُِ ٕۡ

َ
ِٙيِِص َهََٰذا ٌَد َِ ِ ُج٠اْ ث َٞ   ڽٱۡذ

شباع الصمة، ومعو  وترقيق الراء، اإلبدال، األزرق عمى -1  .العتقيوا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وقصر الصمة، وحده. -2
 ز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليم -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۖ ًَ ِجُد رِيَح ي٠ُُش
َ
ٗۡ إِّّنِ َِل ُٞ ث٠ُ

َ
ٕۡهُِۡي َُةَل خ ة ٌََػَِٖخ ٱ ٍّٙ َ  َول

شباع الصمة، ومعو العتقي.و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1  ترقيق الراء، وا 
 قصر الصمة، ومعو أىل الصمة.و  عمى ترقيق الالم، وتفخيم الراء، األصبياني -2
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 .ومعو الباقون، سكون الميم المروزي عمى -3

  ُِّٜدوِن ٍَ ن ُت
َ
  ھل٠َََۡلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٕ َّ ِ إٍِّٛ ِٗ َُةل٠ُاْ دَٱَّللٍّ ِدي َِ ٕۡ َّ ٱ ِ َٰٖ   ڿِِف َؽَل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖا ِِٟٝۦ ٌَٱۡردَدٍّ ثَِػۡيّٗ َٰ وَۡج
ُٝ لََعَ َٰ ى َِ ٕۡ

َ
ن َجةَٓء ٱٕۡبَِظُۡي خ

َ
ةٓ أ ٍّٙ ٌََٖ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، والتقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
وفويق القصر في المتصل، والفتح، وتفخيم الراء، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3

 الجمال وابن إسحاق وابن فرح.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل القاضي. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، توسط المتصل، وحده. -5
ُٝ ، َجةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 َٰ ى َِ ٕۡ

َ
 ، ومعو أبو الزعراء.خ

 ل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والمتص -7

 ٠َن ُٙ ة ََل َتۡهَٖ َ٘  ِ َٚ ٱَّللٍّ ِ٘  ُٗ ۡنَٖ
َ
ٓ أ ٗۡ إِّّنِ ٍُّٕس  ُُٔ

َ
ٗۡ أ َ ل
َ
  ۀَُةَل خ

ُٗ  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ۡنَٖ
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

شباع الصمة، ومعو العتقي.النقلاألزرق عمى  -1  ، وا 
 وحده.قصر الصمة، و  النقل، األصبياني -2
 .ومعو أىل اإلسكان، سكون الميمترك النقل، و  المروزي عمى -3
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 ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم،  -4

 ٍّٜة َخَِٰفـِٔنَي ُْ َٜةٓ إٍِّٛة  ثَةَٛة ٱۡشَذۡيٍِۡر ََّلَة ُذ٠ُٛبَ
َ
د  ہَُةل٠ُاْ َيَٰٓ

شباع البدل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 مروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن ال -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِۖ ٓ ٗۡ َرّّبِ ُس
ۡشذَۡيٍُِر َٕ

َ
 َُةَل َش٠َۡف أ

ِۖ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصالا في  البيان: ٓ  .َرّّبِ

 .األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي -1
 .ومعو أىل اإلسكان، تفخيم الراء، وسكون الميم عمى األصبياني -2
 م، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة المي -3

 ُٗ ٠ُر ٱلرٍِّخي ٍُ ٠َ ٱَٕۡي ُٞ ۥ  ُٝ   ۂإٍِّٛ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َءاِٜ٘نَِي ُ ث٠ََۡيِٝ َوَُةَل ٱۡدُخ٠ُٖاْ مِۡۡصَ إِن َطةَٓء ٱَّللٍّ
َ
ًَ َءاَوىَٰٓ إََِلِۡٝ خ َٰ ي٠ُُش ة َدَخ٠ُٖاْ لََعَ ٍّٙ   ۃٌََٖ

شباثم الفتح األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل -1 ع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي ، وا 
 .والتقميل عمى قصر البدل

األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الجمال وابن  -2
 إسحاق وابن فرح.

 توسط المتصل، وحده.و المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
 والتقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي.أبو عون عمى قصر المنفصل،  -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َطةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6
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  ۖا دّٗ واْ ََلُۥ ُشجٍّ َٕۡهۡرِش وََخرَّ ث٠ََۡيِٝ لََعَ ٱ
َ
  َوَرَذَم خ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َٟ ُٔ َُۡد َجَهَٖ ِ٘ٚ َرۡج ََٰي  ُٔ رُۡءَي وِي
ۡ
ثَِخ َهََٰذا دَأ

َ
د ةۖ َوَُةَل َيَٰٓ ِّّٗ  ة َرّّبِ َخ

 ، ومعو العتقي.رُۡءَيَٰيَ في  األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، والتقميل -1
 ، وحده.رُۡءَيَٰيَ في  األزرق عمى الفتح -2
ُٔ رُۡءَيَٰيَ األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال في  -3 وِي

ۡ
 وحده.، والفتح، دَأ

 .ومعو أىل الفتح، وتحقيق اليمز، والفتحالمروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -6

 ۡثَح ُٚ ۡيَطَٰ ن ٍَّٛزَغ ٱلظٍّ
َ
ٚۢ َبۡهِد أ ِ٘ َٚ ٱۡۡلَۡدوِ  ِ ّ٘ ِٚ وََجةَٓء ثُِسٗ  ۡج َٚ ٱلّصِ ۡخرََجَِن ِ٘

َ
َٚ ِِبٓ إِۡذ أ ۡخَص

َ
َِن َوبنَۡيَ َوَُۡد أ

 إِۡخ٠َِتٓ  

سماعيل بفتح الياء  .ِِبٓ إِذۡ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  بيان:ال وقرأ اإلمام األزرق والعتقي وا 
.إِۡخ٠َِتٓ  وصالا في   ، وقرأ الباقون بإسكانيا وصالا

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -5
 .، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءوََجةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 َۚ ة يََظةُٓء َٙ ِ ّ ًّٞ ل  إِنٍّ َرّّبِ َِٕفي

 ، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل -1
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ةالغنة في  األصبياني عمى -4 َٙ ِ ّ ًّٞ ل  .ابن إسحاقالمتصل، ومعو فويق القصر في و  ،َِٕفي

 ُٗ ِٓي ُٗ ٱۡۡلَ َٕۡهِٖي ٠َ ٱ ُٞ ۥ  ُٝ   ۄإٍِّٛ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

  َخةدِيِر
َ
ِٔ ٱِۡل وِي

ۡ
َذَِن ِ٘ٚ دَأ ۡٙ ٍّٖ ِّ وََن ٖۡ ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘  ۞َرّبِ َُۡد َءادَۡحَذَِن 

ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر  واإلبدال، األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٛخ
َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن َر ٱلصٍّ ـِ ۡجَية َوٱٓأۡلِخَرةِِۖ ٌَة ِۦ ِِف ٱلَّ  َوَِّلّ

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى ترقيق الراء، والنقل، والتقميل، و  -1
 .عمى ما سبق ولكن مع قصر البدل، وحده العتقي -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، والفتح، وحده. -4
 معو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح، و  -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ِِدنَي َٰٖ َِن ثِٱٕصٍّ ِۡ ۡۡلِ
َ
ة َوخ ّٙٗ ٌٍَِّن ُمۡصِٖ  ١٠١د٠ََ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۖ َّ َٕۡيۡيِت ٠ُِٛخيِٝ إََِلۡ ۢنَجةٓءِ ٱ
َ
ٚۡ أ ِ٘  َّ ِ َٰل  َذ

 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، وعمى فويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى النقل -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وعمى توسط المتصل، وحده.  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ُروَن ُٓ ۡٙ ٗۡ َح ُٞ ٗۡ َو ُٞ ۡمَر
َ
ۡۡجَُه٠ٓاْ أ

َ
ٗۡ إِۡذ أ ِٟ يۡ َٜخ َلَ

ُْ ة  َ٘  ١٠٢َو

 لعتقي.األزرق عمى إشباع الصمة والمنفصل، والنقل، ومعو ا -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
ٗۡ  أبو عون عمى ترك الصمة في الموضع الثاني -4 ُٞ ٗۡ َو ُٞ ۡمَر

َ
 ، وحده.أ

 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 ل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفص -6

  ِٜ٘نَِي ۡؤ ُٙ ِ ۡزََثُ ٱَّلٍّةِس َول٠َۡ َخرَۡغَخ ث
َ
ةٓ أ َ٘   ١٠٣َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 حده.المروزي عمى توسط المنفصل، و  -4

  ۡجٍر
َ
ٚۡ أ ِ٘ ٗۡ َنَٖۡيِٝ  ُٟ ة تَۡصـَُٖٔ َ٘  َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا ابن سعدان. -2
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِ٠َ إ ُٞ ِٙنَي إِۡن  َ َٖۡعَٰٖ ِ ّٕ رّٞ  ْۡ   ١٠٤َلٍّ ذِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ِٙنيَ تفخيم الراء، والغنة في  عمى األصبياني -2 َ َٖۡعَٰٖ ِ ّٕ رّٞ  ْۡ  .ومعو ابن إسحاق، ذِ
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 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 َوَن ن رَّ ُٙ ۡرِض َح
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن ٚۡ َءايَحٖ ِِف ٱلصٍّ ِ ّ٘ يِّٚ 

َ
ۡهرُِؽ٠َن َوَكد ُ٘ ة  َٟ ٜۡ ٗۡ َخ ُٞ ة َو َٟ   ١٠٥َٖۡي

يِّٚ: قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق فقط في البيان
َ
معمومة  51، وما في التعريف صَوَكد

 .مجانبة لمصواب

 عمى قصر البدل. واألصبياني األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي -1
 ىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أ -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۡشُِك٠َن َّ٘  ٗ ُٞ ِ إَِلٍّ َو ٗ ثِٱَّللٍّ ُٞ ۡزََثُ
َ
ُٚ أ ِ٘ ة يُۡؤ َ٘  ١٠٦َو

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
َۡشِكُ أبو عون عمى الصمة في  -3 َّ٘  ٗ ُٞ  ، وحده.٠نَ َو
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ََل يَۡظُهُروَن ۡٗ ُٞ ةَنُح َبۡيَذحّٗ َو ُٗ ٱلصٍّ ُٟ تَِي
ۡ
ۡو دَأ
َ
ِ أ ٚۡ َنَذاِب ٱَّللٍّ ِ ّ٘ ٗۡ َغَِٰظيَحّٞ  ُٟ تَِي

ۡ
ن دَأ
َ
٠ُٜٓاْ أ ِ٘

َ
ٌَأ
َ
  ١٠٧أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
ْ   التسييل في األصبياني عمى -2 ٠ُٜٓا ِ٘

َ
ٌَأ
َ
 قصر المنفصل، واإلبدال، وحده.و  ، أ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 َِۚ ۡدُن٠ٓاْ إَِِل ٱَّللٍّ
َ
ٔۡ َهَِٰذهِۦ َشبِيِلٓ أ ُُ 

ۡدُن٠ٓاْ  اإلمام نافع بفتح الياء في قرأ  البيان:
َ
 .َشبِيِلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
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 .ومعو الباقون بخمف عن المروزياألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِۖجَهَِن ِٚ ٱتٍّ َ٘ َٛة۠ َو
َ
َٰ ثَِػَۡيٍة خ  لََعَ

 ومعو العتقي. والنقل، ،راءترقيق الاألزرق عمى  -1
 والنقل، وحده. ،تفخيم الراءاألصبياني عمى  -2
 .ومعو الباقون المروزي عمى ترك النقل، -3

 َۡشِكنَِي ُٙ ۡ َٚ ٱل ِ٘ َٛة۠ 
َ
ةٓ خ َ٘ ِ َو َٚ ٱَّللٍّ   ١٠٨وَُشۡجَدَٰ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 وزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المر  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ّٗإَِلٍّ رَِجةَل َّ ِ٘ٚ َرۡجِٖ َٜة  ٖۡ رَۡش
َ
ةٓ أ َ٘ ُۗ  ٠َِّٛحٓ َو َرىَٰٓ ُِ ِٔ ٱٕۡ ۡٞ

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘  ِٟٗ  إََِلۡ

 .٠َح يُ  في  وبفتح الحاء قرأ اإلمام نافع بالياء بدل النون البيان:

 ، ومعو العتقي.والتقميل، والنقلاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح في ذات الياء، وحده. -2
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، وسكون الميم، وحده. -4
 .الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الفتح -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
 معو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، و  -7
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -8
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 ُۗ ۡٗ ِٟ َٚ ِ٘ٚ َرۡجِٖ ِي
َِجُح ٱلٍّ َِٰ ًَ ََكَن َع ۡي َْ ۡرِض َذَيُٜلُرواْ 

َ
ٗۡ يَِصُۡيواْ ِِف ٱِۡل ٌََٖ

َ
 أ

 .، ومعو العتقيوالنقل ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 مروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.ال -3

 َْۚ ٠ۡا َِ َٚ ٱتٍّ ِي َِّّٕلٍّ اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخۡۡيّٞ   َوَلَ

 عمى قصر البدل. ، ومعو العتقيوالنقل )تشق( في البدل، وترقيق الراء، األزرق عمى -1
َٚ عمى تفخيم الراء، والنقل، والغنة في  األصبياني -2 ي ِ  .، وحدهَخۡۡيّٞ َِّّٕلٍّ
 لنقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق.المروزي عمى ترك ا -3
َٚ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ي ِ  ، وحده.َخۡۡيّٞ َِّّٕلٍّ

  ٌََٗل َتۡه٠َُِِٖن
َ
  ١٠٩أ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َُۡد ۡٗ ُٟ جٍّ
َ
٠َّٜٓاْ خ ُٔ َوَك َٰٓ إَِذا ٱۡشتَۡيـََٔس ٱلرَُّش ِذث٠ُاْ َخِتٍّ َٛة ُْ ٗۡ َٛۡۡصُ ُٞ َ َجةَٓء ُّّٜجِ ٍَّظةُٓءۖ َذ ٚ ن َ٘ 

ذِّ قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان: ُْ ْ بنونين مع اإلخفاء في  ، وقرأ اإلمام نافعث٠ُا
 َُِّٜٜج  .َذ

شباع المتصل ثم إشباع في المين الميموز،األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط  -1  وحده.، وا 
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
وسكون الميم، ومعو أبو عون ، وفويق القصر في المتصل األصبياني عمى قصر المنفصل، -3

 .والقاضي
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
ٗۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -5 ُٞ  ، ومعو وأبو الزعراء.َجةَٓء
 .الصمةصمة الميم، والفتح، ومعو أىل قصر المنفصل، و الجمال عمى  -6
 ، وحده.المتصلتوسط و  يم،، وسكون المالمروزي عمى توسط المنفصل -7



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[51] 

 

 ۡجرِِ٘نَي ُٙ ۡ ٠ِۡم ٱل َِ ٕۡ ِٚ ٱ َٜة َن ُش
ۡ
 ٪١٠َوََل يَُردَّ ثَأ

 األصبياني.الكل عدا ، ومعو األزرق -1
َٜةاألصبياني عمى اإلبدال في  -2 ُش

ۡ
 ، وحده.ثَأ

  َِٕۗۡبَِٰت
َ
ْوَِّل ٱِۡل

ُ
ّٞ ِّلِ ٗۡ ِنۡۡبَة ِٟ ۡد ََكَن ِِف ََُػِػ َِ

َٕ 

 .عتقيالل، ومعو النقو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
ْوَِّل تفخيم الراء، والنقل، والغنة في األصبياني عمى  -2

ُ
ّٞ ِّلِ  ، وحده.ِنۡۡبَة

 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 َََت ٍۡ ة ََكَن َخِديسّٗة ُح ٠ٖۡم َ٘ َِ ِ ّٕ ى َورَۡۡحَحّٗ  دّٗ ُٞ ءٖ َو ِ ََشۡ
َٔ ُُكّ ِػي ٍۡ ِي َبنۡيَ يََديِۡٝ َوَت ََ ٱلٍّ ىَٰ َوَلَِٰسٚ دَۡػِدي

٠َُٜن  ِ٘  ١٠٫يُۡؤ

 وحده.، واإلبدال وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، ،التقميلاألزرق عمى  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 حقيق اليمز، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وت -3
٠ۡمٖ الفتح، والغنة في األصبياني عمى  -4 َِ ِ  ، واإلبدال، وحده.َورَۡۡحَحّٗ ّٕ
 إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده.ابن  -5
 المروزي عمى الفتح، وترك الغنة، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -6

ى
ىووسفتمتىسورةى

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُش٠َرةُ الرٍّۡندِ 

 ِٗ ِ ٱلرٍِّنَٰمۡح ٱلرٍِّخي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ٙٓر ٓ  ال

 ومعو العتقي. والتقميل في الراء، ،إشباع المد الالزم األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المد الالزم، وحده. -3
 زم، والتقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى فويق القصر في المد الال -4

 َِِۗٓتَِٰت ٕۡ َّ َءاَيَُٰخ ٱ ٖۡ ِ  د

 .كل عمى قصر البدل، ومعو ال)تشق( في البدل األزرق عمى -1

  ٠َُٜن ِ٘ ۡزََثَ ٱَّلٍّةِس ََل يُۡؤ
َ
ٍّٚ أ ََّ َوَلَِٰس َّ ٱۡۡلَ ِ ّب َّ ِ٘ٚ رٍّ ٛزَِل إََِلۡ

ُ
ِٓي أ  ١َوٱلٍّ

٠ُٜنَ يُ إشباع المنفصل، واإلبدال في  األزرق عمى -1 ِ٘  ، ومعو العتقي.ۡؤ
ِ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ّب ٠ُٜنَ ، واإلبدال في َّ ِ٘ٚ رٍّ ِ٘  وحده. ،يُۡؤ
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َٖد دََرۡوج َٙ َِٰت ثَِيۡۡيِ َخ َمََٰن ِي رََذَم ٱلصٍّ ُ ٱلٍّ ةۖ ٱَّللٍّ َٟ 

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َِٕۖۡهۡرِش ٍّٗ ٱۡشَذ٠َىَٰ لََعَ ٱ  ُث

 .أىل التقميل، ومعو ٱۡشَذ٠َىَٰ التقميل في  األزرق عمى -1
 .أىل الفتح، ومعو ٱۡشَذ٠َىَٰ الفتح في  األزرق عمى -2
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 َۖر َٙ َِ َس َوٱٕۡ ۡٙ َر ٱلظٍّ  وََشخٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

  َّٗصّم َّ٘  ٖٔ َج
َ
 ََيۡرِي ِِل

ّٞ  ُُكّ

َصّمّٗ  التقميل في  األزرق عمى -1 َّ٘ أىل التقميل، ومعو. 
َصّمّٗ  الفتح في  األزرق عمى -2 َّ٘ أىل الفتح، ومعو. 

  ٠َُٜن ٗۡ د٠ُُِ ةٓءِ َرّبُِس َِ ِ ٍُّٖسٗ ثِٖ ُٔ ٱٓأۡلَيَِٰخ ََٕه ّػِ ٍَ ۡمَر ُح
َ
 ٢يَُدثُِّر ٱِۡل

ۡمرَ ترقيق الراء، والنقل في  األزرق عمى -1
َ
شباع المتصل، و)تشق( في البدل، ٱِۡل ومعو ، وا 

 .عمى قصر البدل العتقي
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
٠ُٜنَ أبو عون عمى الصمة في  -4 ٗۡ د٠ُُِ  ، وحده.َرّبُِس
 .سعدان وأبو الزعراء ابنالقاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -5
 الجمال عمى الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

 ۖا َٰرّٗ َٛۡه
َ
ة َرَوَِِٰسَ َوخ َٟ َٔ ذِي ۡرَض وََجَه

َ
دٍّ ٱِۡل َ٘ ِي  ٠َ ٱلٍّ ُٞ  َو

٠َ عمى ضم الياء في األزرق  -1 ُٞ ۡرَض ٱالنقل في  عمىو  ،َو
َ
 .واألصبياني ، ومعو العتقيِۡل

٠َ اء في ابن إسحاق عمى ضم الي -2 ُٞ  ترك النقل، ومعو أبو الزعراء. عمىو  ،َو
ٞۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3  ، ومعو الباقون.٠َ َو

 ِۖ ة َزوَۡجنۡيِ ٱزۡجنَۡيِ َٟ َٔ ذِي َرَِٰت َجَه َٙ ِ ٱثلٍّ
ِ٘ٚ ُُكّ  َو

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
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 َۚ ةَر َٟ َٔ ٱَّلٍّ ۡ  ُحۡيِِش ٱَلٍّ

 .الكلومعو  ،األزرق -1

ٓأَل َّ ِ َٰل ُروَن إِنٍّ ِِف َذ ٍّٓ ٍَ ٠ٖۡم َحذَ َِ ِ ّٕ  ٣َيَٰٖخ 

 .كل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو ال)تشق( في البدل األزرق عمى -1
٠ۡمٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 َِ ِ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖخ ّٕ

  ۡنَجَٰٖت
َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ َٰخّٞ  َذَخ٠ََِٰرَٰتّٞ وََججٍّ َّ٘ ۡرِض َُِفمّٞ 

َ
٠َٜۡاٖن يُۡصَِقَٰ َوَزۡرعّٞ َوَنِ َوِِف ٱِۡل ٠َٜۡانّٞ وََدۡۡيُ ِغ ّٞٔ ِغ ةٓءٖ ي َٙ ِ ث

َٰ َبۡهٖؼ ِِف  ة لََعَ َٟ ُٔ َبۡهَؾ ّؾِ ٍَ ِٔ  َوَِٰخٖد َوُج ُز
ُ
 ٱِۡل

ُ  قرأ اإلمام نافع البيان: ٠َٜۡاٖن ت ٠َٜۡاٍن وََدۡۡيٍ ِغ ٍٔ ِغ  وبإسكان الكاف في ،ۡصَِقَٰ َوَزۡرٍع َوَنِي
  ِٔ ُز

ُ
  .ٱِۡل

 النقل في  األزرق عمى -1
َ
ۡنَجَٰتٖ ، ۡرِض ٱِۡل

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘،    ِٔ ُز

ُ
وترقيق الراء، والتقميل في   ،ٱِۡل

 ُ شباع المتصل، ۡصَِقَٰ ت  ومعو العتقي.، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -4
 لجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.ا -5
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -6

 ٠ٖۡم َحۡه٠َُِِٖن َِ ِ ّٕ َّ ٓأَلَيَٰٖخ  ِ َٰل   ٤إِنٍّ ِِف َذ

 .كل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو ال)تشق( في البدل األزرق عمى -1
٠ۡمٖ عمى الغنة في ألصبياني ا -2 َِ ِ  إسحاق. ، ومعو ابنٓأَلَيَٰٖخ ّٕ
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 َِۗجِديٍد َٖ
ٖۡ ءٍِّٛة َِِٕف َخ

َ
َٰثًة أ ٍّٜة دَُر ُْ ءِذَا 

َ
ٗۡ أ ُٟ ُ  ۞ِإَون َتۡهَجۡت َذَهَجتّٞ ٠َُۡل

ءِذَا قرأ اإلمام نافع باإلستفيام في األول البيان:
َ
ءٍِّٛة ، واإلخبار في الثانيأ

َ
 .أ

ءِذَاباع الصمة في إش األزرق عمى -1
َ
ٗۡ أ ُٟ ُ وتسييل اليمزة الثانية في الموضع األول،  ،٠َُۡل

ءٍِّٛةوالنقل في 
َ
َٰثًة أ  ومعو العتقي. ،دَُر

ءِذَافي  األصبياني عمى الصمة مع القصر -2
َ
ٗۡ أ ُٟ ُ  والنقل، وحده. ،٠َُۡل

 3دار الحواني عمى الصمة، تسييل اليمزة الثانية في الموضع األول مع اإلدخال بمق -3
 حركات، ومعو أىل الصمة.

المروزي عمى سكون الميم، وعمى تسييل اليمزة الثانية في الموضع األول مع اإلدخال  -4
 حركات، وحده. 4بمقدار 

حركات، ومعو  3القاضي عمى تسييل اليمزة الثانية في الموضع األول مع اإلدخال بمقدار  -5
 الباقون.

 ِ ُرواْ ثَِرّب ٍَ َٚ َز ِي َّ ٱلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۖ أ ۡٗ ِٟ 

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۖ ۡٗ ِٟ ِ َٜةُ ۡخ
َ
ُٔ ِِفٓ أ َٰ ۡىَل

َ
َّ ٱِۡل ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 َوأ

ُٔ والنقل في  ،إشباع المتصل والمنفصل األزرق عمى -1 َٰ ۡىَل
َ
 العتقي.ومعو  ،ٱِۡل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
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 ِِۖۡغَدَُٰت ٱَّلٍّةر
َ
َّ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 َوأ

 ومعو العتقي. ،ٱَّلٍّةرِِۖ والتقميل في  ،إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 أىل التقميل. ومعو ،ٱَّلٍّةرِِۖ أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

و ة َخَِِٰلُ َٟ ٗۡ ذِي   ٥َن ُٞ

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُُۗسَلَُٰخ َٙ ۡ ُٗ ٱل ِٟ َٔ ٱۡۡلََصَٜحِ َوَُۡد َخَٖۡخ ِ٘ٚ َرۡجِٖ ّحِبَحِ َرۡج َّ ثِٱلصٍّ  َويَۡصَذۡهِج٠َُٖٛ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 َٰ ٍّٜةِس لََعَ ِّٖٕ ۡيٍَِرةٖ  َ٘ و  َّ َلُ ۖ ِإَونٍّ َربٍّ ۡٗ ِِٟٙ
ٖۡ  ُك

ۡيٍَِرةٖ ترقيق الراء في  األزرق عمى -1 َ٘.ومعو العتقي ، 
ٍّٜةِس األصبياني عمى الغنة في  -2 ِّٖٕ ۡيٍَِرةٖ  َ٘.ومعو ابن إسحاق ، 
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ةِب َِ َّ لََظِديُد ٱٕۡهِ   ٦ِإَونٍّ َربٍّ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ُر ٍَ َٚ َز ِي ٠ُل ٱلٍّ ُِ ّبِِٝۦُٓۗ َوَي ِٚ رٍّ ّ٘ ٛزَِل َنَٖۡيِٝ َءايَحّٞ 
ُ
 واْ ل٠َََۡلٓ أ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و )تشق( في البدل، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
ّبِِٝۦُٓۗ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ِٚ رٍّ ّ٘.وحده ، 
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -3
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 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى الصمة في  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِّٜۖٞذر ُ٘ َٛخ 
َ
ةٓ أ َٙ  إِجٍّ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ةٍد َٞ ِ ٠ٍَُۡم 
 ٧َوُِٕكّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 َۚ ة دَۡزَداُد َ٘ رَۡخةُم َو
َ
ة دَيِيُؼ ٱِۡل َ٘ َّٛثَٰ َو

ُ
ُٔ ُُكَّ أ ِٙ ة َُتۡ َ٘  ُٗ ُ َحۡهَٖ  ٱَّللٍّ

َّٛثَٰ في التقميل  األزرق عمى -1
ُ
رَۡخةمُ والنقل في  ،أ

َ
 ومعو العتقي. ،ٱِۡل

َّٛثَٰ أبو عون عمى التقميل في  -2
ُ
 وترك النقل، ومعو أىل التقميل. ،أ

َّٛثَٰ الفتح في  ىاألزرق عم -3
ُ
رَۡخةمُ والنقل في  ،أ

َ
 .صبيانيومعو األ ،ٱِۡل

َّٛثَٰ الفتح في  عمىالمروزي  -4
ُ
 وترك النقل، ومعو الباقون. ،أ

 َداٍر ِۡ ِٙ ِ ٍء ِنَٜدهُۥ ث  ٨َوَُّكَّ ََشۡ

ءٍ توسط ثم إشباع المين الميموز في  األزرق عمى -1 دَ والتقميل في  ،ََشۡ ِۡ ِٙ ِ  .حدهو  ،ارٍ ث
دَ في  ى ترك المد في المين الميموز، والتقميلالعتقي عم -2 ِۡ ِٙ ِ  .معو أىل التقميلو  ،ارٍ ث
دَ في  األصبياني عمى الفتح -3 ِۡ ِٙ ِ  .معو أىل الباقونو  ،ارٍ ث

 َذَهةِل ُٙ ۡ جُِۡي ٱل َٓ َهََٰدةِ ٱٕۡ َٕۡيۡيِت َوٱلظٍّ ُٗ ٱ ِ َٰٖ   ٩َع

جِۡيُ ترقيق الراء في  األزرق عمى -1 َٓ ٕۡ  ، ومعو العتقي.ٱ
 مى تفخيم الراء، ومعو الباقون.األصبياني ع -2
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 ِةر َٟ ِٔ وََشةرُِبۢ ثِٱَّلٍّ ۡ
ًِۭ ثِٱَلٍّ ٠َ ُمۡصَذۡخ ُٞ  ۡٚ َ٘ َر ثِِٝۦ َو َٟ ٚ َج َ٘ ٠َۡل َو َِ ََسٍّ ٱٕۡ

َ
ٚۡ أ ٍّ٘ ُِٜسٗ  ّ٘   ٪َش٠َآءّٞ 

ََسٍّ والنقل في  ،إشباع المتصل األزرق عمى -1
َ
ٚۡ أ ٍّ٘ والتقميل في ،ِِ ِةر َٟ  ومعو العتقي. ،ٱَّلٍّ

ََسٍّ عمى فويق القصر في المتصل، والنقل في  األصبياني -2
َ
ٚۡ أ ٍّ٘.وحده ، 

ةرِ القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وعمى ترك النقل، والتقميل في  -3 َٟ ابن  ومعو ،ٱَّلٍّ
 سعدان وأبو الزعراء.

ةرِ الجمال عمى صمة الميم، والفتح في  -4 َٟ  ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.ٱَّلٍّ
ةرِ والتقميل في  ،أبو عون عمى صمة الميم -5 َٟ  ، وحده.ٱَّلٍّ
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -6

 ُِۗ ۡمرِ ٱَّللٍّ
َ
ٚۡ أ ِ٘ ۥ  ُٝ ُل٠َٛ ٍَ ٚۡ َخٍِِٖۡٝۦ َُيۡ ِ٘ ٚۢ َبنۡيِ يََديِۡٝ َو ِ ّ٘ َِبَٰخّٞ  ِّ َه ُ٘ ۥ   ََلُ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 إسحاق.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن  -2
ٍِِٖۡٝۦوَ  ابن إسحاق عمى اإلخفاء في -3 ٚۡ َخ ِ٘.وحده ، 

 ُۗ ۡٗ ِٟ ِص ٍُ ٛ
َ
ة ثِأ َ٘ واْ  ُ َٰ ُحَيّۡيِ ٠ٍۡم َخِتٍّ َِ ِ ة ث َ٘  ُ َ ََل ُحَيّۡيِ  إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُ٠ٖۡم ش َِ ِ ُ ث َراَد ٱَّللٍّ
َ
ۚۥَ ِإَوَذآ أ ا ٌََٗل َمَردٍّ ََلُ  ٠ٓءّٗ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل والمتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والتوسط في المتصل، وحده. -4
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 ََواٍل و ِٚ٘ ِٚ ُدوِِٛٝۦ  ّ٘  ٗ ُٟ َ ة ل َ٘٫ 

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ةَل َِ ِ َدةَب ٱثلّ ة َوُيجِظُئ ٱلصٍّ هّٗ َٙ ـَ ة َو ٌّٗ َق َخ٠ۡ َٕۡۡبۡ ُٗ ٱ ِي يُرِيُس ٠َ ٱلٍّ ُٞ٬  

 .كلومعو ال ،األزرق -1

 ۡٙ ٗۡ يَُخَِٰدل٠َُن َويَُصّجُِح ٱلرٍّۡنُد ِِبَ ُٞ ٚ يََظةُٓء َو َ٘ ة  َٟ ِ ََ َذيُِػيُت ث َِٰن َن ُٔ ٱلػٍّ ذِِٝۦ َوُيۡرِش ٍَ ٚۡ ِخي ِ٘ ُح  َٓ ِ َلَٰٓه َٙ
ۡ ِدهِۦ َوٱل

َِٙدةِل  ۡ ٠َ َطِديُد ٱل ُٞ ِ َو   ٭ِِف ٱَّللٍّ

٠َ وضم الياء في ، إشباع المتصل األزرق عمى -1 ُٞ  ومعو العتقي. ،َو
٠َ م الياء في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وض -2 ُٞ  أبو الزعراء. ومعو ،َو
ٞۡ أبو عون عمى سكون الياء في  -3  القاضي وابن سعدان. ومعو ،٠َ َو
ٞۡ الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء في  -4  ابن فرح. ومعو ،٠َ َو
ذِِٝۦابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٍَ ٚۡ ِخي ِ٘ وعمى صمة الميم، وضم الياء في ، َ٠ ُٞ ، َو

 وحده.
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -6

  ِ َّ  ََلُۥ َدۡن٠َةُ ٱۡۡلَ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ٌَ ةٓءِ َِلَۡجَُٖو َٙ ۡ ۡيِٝ إَِِل ٱل ٍٍّ َْ َبَِٰصِؿ  َْ ٍء إَِلٍّ  ٗ بَِِشۡ ُٟ َ ِ٘ٚ ُدوِِٛٝۦ ََل يَۡصَذِجيُج٠َن ل َٚ يَۡدُن٠َن  ِي ٠َ َوٱلٍّ ُٞ ة  َ٘ ةهُ َو
ِيِٝۚۦَِ   ثَِبَٰٖ

ءٍ ثم إشباعو في  توسط المين الميموز األزرق عمى -1 ءٍ والنقل في ، بَِِشۡ شباع إَِلٍّ  بَِِشۡ ، وا 
 .حدهو المتصل، 

ءٍ عمى النقل في العتقي -2 شباع المتصل، إَِلٍّ  بَِِشۡ  .حدهو ، وا 
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ءٍ األصبياني عمى النقل في -3  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.إَِلٍّ  بَِِشۡ
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان.أبو عون  -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

  ٖٔ َٰ  ِِف َؽَل
َٚ إَِلٍّ ِرِي ٍَٰ َٕۡك ة ُدََعُٓء ٱ َ٘  ٮَو

َٚ التقميل في  عمىو  عمى إشباع المتصل، األزرق -1 ِرِي ٍَٰ َٕۡك  ومعو العتقي. ،ٱ
 فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۩ُٕۡيُدّوِ َوٱٓأۡلَغةِل ٗ ثِٱ ُٟ ُ َٰٖ ة َوِكَل ّٞٗ ٠َۡعّٗ َوَكۡر ـَ ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن ٚ ِِف ٱلصٍّ َ٘  ٯَوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي 

شباع في البدل ،النقل األزرق عمى -1  وحده. ،وا 
 .ى النقل، وقصر البدل، ومعو األصبيانيعم العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا أىل الصمة. -3
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -4

  َۚ ُ ِٔ ٱَّللٍّ ۡرِض ُُ
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن ٚ رٍّبَّ ٱلصٍّ َ٘  ۡٔ ُُ 

ۡرِض النقل في  األزرق عمى -1
َ
 ، ومعو العتقي.َوٱِۡل

 و الباقون عدا األصبياني.المروزي عمى ترك النقل، ومع -2
ٚ رٍّبَّ األصبياني عمى الغنة في  -3 َ٘والنقل في ،  َۡرِض و

َ
 وحده. ،ٱِۡل

 َۚا ة َوََل َضّّٗ هّٗ ٍۡ ٗۡ َج ِٟ ِص ٍُ ٛ
َ
٠َن ِِل ُٓ ِٖ ۡٙ ۡوَِلَةَٓء ََل َح

َ
ِٚ ُدوِِٛٝۦٓ أ ّ٘ َۡذدُٗ  ٌَٱَّتٍّ

َ
ٔۡ أ ُُ 

َۡذدُٗعمى النقل في األزرق  -1 ٌَٱَّتٍّ
َ
ٔۡ أ ُُ ومعو العتقي.فصل والمتصلإشباع المن عمى، و ، 

َۡذدُٗاألصبياني عمى النقل في  -2 ٌَٱَّتٍّ
َ
ٔۡ أ ُُ قصر المنفصل، وفويق القصر في  عمى، و

 وحده. ،المتصل
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
وسكون الميم، ومعو القاضي  ،المتصلقصر المنفصل، وفويق القصر في  عمىالقاضي  -5

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق  ،قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل عمىالجمال  -6

 وابن فرح.
ٍۡ أبو عون عمى ترك الصمة في  -7 ٗۡ َج ِٟ ِص ٍُ ٛ

َ
ةِِل  ، وحده.هّٗ

 َ ٔۡ ت َٞ ۡم 
َ
ۡخَمَٰ َوٱۡۡلَِػُۡي أ

َ
ٔۡ يَۡصَذ٠ِي ٱِۡل َٞ  ۡٔ ُُ ُۗ َُٖمَُٰخ َوٱَّل٠َُّر  ۡصَذ٠ِي ٱٕلَّ

ۡخَمَٰ النقل والتقميل في  األزرق عمى -1
َ
 ومعو العتقي. ،َوٱۡۡلَِػۡيُ وترقيق الراء في  ،ٱِۡل

 .حدهو  وما سبق لو،، األزرق عمى الفتح -2
 وتفخيم الراء، وحده. ،عمى النقل، والفتح صبيانياأل -3
 فرح.ومعو الجمال وابن إسحاق وابن  ،المروزي عمى الفتح -4
 ومعو الباقون. ،أبو عون عمى التقميل -5

 َۚ ۡٗ ِٟ َُ َنَٖۡي
ٖۡ َٝ ٱۡۡلَ َج ِِِٖۡٝۦ ٌَتََشَٰ َخ َْ ٠اْ  ُِ ََكَٓء َخَٖ ِ َُشَ ۡم َجَه٠ُٖاْ َّلِلٍّ

َ
 أ

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -3

 َُٰر هٍّ َِ ٕۡ َِٰخُد ٱ َٕۡن ٠َ ٱ ُٞ ءٖ َو ِ ََشۡ
َُ ُُكّ ِ ُ َخَٰٖ ِٔ ٱَّللٍّ ُُٰ 

ءٖ توسط ثم إشباع المين الميموز في  األزرق عمى -1 ٠َ  وضم الياء في، ََشۡ ُٞ  .حدهو  ،َو
٠َ عمى ترك المد في المين الميموز، وضم الياء في  العتقي -2 ُٞ ، ومعو األصبياني وابن َو

 ء.إسحاق وأبو الزعرا
ٞۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3  ، ومعو الباقون.٠َ َو
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 ۖة ابِيّٗ ا رٍّ ُٔ َزَبدّٗ ۡي َٔ ٱلصٍّ َٙ ة ٌَٱۡخَذ َٞ َدرِ َِ ِ ۡودِيَُۢة ث
َ
ةٓءّٗ ٌََصةَٕۡخ أ َ٘ ةٓءِ  َٙ َٚ ٱلصٍّ ِ٘ َٛزَل 

َ
 أ

 ومعو العتقي. والنقل ،إشباع المتصل األزرق عمى -1
ابِيّٗةغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وال -2 ا رٍّ  ، وحده.َزَبدّٗ
 الحمواني عمى ترك الغنة، وترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ة ٍّٙ ُِدونَ َوِم ۚۥَ  ي٠ُُ ُٝ ِۡسُٖ ّ٘ َتَٰٖم َزَبدّٞ  َ٘ ۡو 
َ
َٖۡيٍح أ   َنَٖۡيِٝ ِِف ٱَّلٍّةرِ ٱثۡذَِيةَٓء ِخ

 .٠ُُِدونَ دُ في قرأ اإلمام نافع بالتاء  البيان:

شباع المتصل األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والنقل، ، التقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، وترك النقل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -2
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، النقل، وحده. -3
 وابن فرح. الجمال عمى الفتح، وترك النقل، ومعو ابن إسحاق -4
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المتصل، وحده. -5
 ، والتقميل، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6

 َۚ َٔ ٍَّ َوٱَٕۡبَِٰف ُ ٱۡۡلَ َّ يَۡۡضُِب ٱَّللٍّ ِ َذَٰل َْ 

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ۖ ةٓءّٗ ٍَ ُت ُج َٞ َبُد َذَيۡذ ة ٱلزٍّ ٍّ٘
َ
 ٌَأ

 .، ومعو العتقيإشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡرِض
َ
ُر ِِف ٱِۡل ُٓ ۡٙ ُم ٱَّلٍّةَس َذيَ ٍَ ة يَٜ َ٘ ة  ٍّ٘

َ
 َوأ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُ َّ يَۡۡضُِب ٱَّللٍّ ِ َذَٰل َسةَل َْ ۡ٘
َ
  ٱ ٱِۡل

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َٰٱۡۡلُۡصََن ُٗ ِٟ ِ َٚ ٱۡشَذَجةث٠ُاْ لَِرّب ي ِ
 لَِّلٍّ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُيَۡصَذِجيج ۡٗ َ َٚ ل ِي ۥ َِلۡذَذَدۡواْ ثِِٝۦَٓۚ َوٱلٍّ ُٝ َه َ٘ ۥ  ُٝ ِ٘ۡسَٖ ة َو ۡرِض َۡجِيهّٗ
َ
ة ِِف ٱِۡل ٍّ٘  ٗ ُٟ َ نٍّ ل

َ
 ٠اْ ََلُۥ ل٠َۡ أ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡٗ ُٟ َ َّ ل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۖ أ ُٗ ٍّٜ َٟ ٗۡ َج ُٟ َٰ َوى

ۡ
أ َ٘  ُش٠ُٓء ٱۡۡلَِصةِب َو

ٗۡ والتقميل في  ،إشباع المتصل األزرق عمى -1 ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘  .بخمف عنو ومعو العتقي ،َو

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ٗۡ العتقي عمى اإلبدال، والتقميل في  -3 ُٟ َٰ َوى

ۡ
أ َ٘  ، وحده.َو

ٗۡ في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال مع الفتح -4 ُٟ َٰ َوى
ۡ
أ َ٘  ، وحده.َو

 أبو عون عمى تحقيق اليمز، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7

 ةُد َٟ ِٙ ۡ   ٲَوبِۡئَس ٱل

 .واألصبياني ، ومعو العتقياإلبدال األزرق عمى -1



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[64] 

 

 و الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومع -2

 َۚ ۡخَمَٰٓ
َ
٠َ أ ُٞ  ۡٚ َٙ َْ  ََّ َّ ٱۡۡلَ ِ ّب ِ٘ٚ رٍّ  َّ ٛزَِل إََِلۡ

ُ
ةٓ أ َٙ جٍّ

َ
ُٗ خ َٙٚ َحۡهَٖ َذ

َ
 ۞أ

 ومعو العتقي. ،إشباع المنفصل، والتقميل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
َّ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -3 ِ ّب  ، وحده.ِ٘ٚ رٍّ
 صل، وترك الغنة، والفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى قصر المنف -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

  َٕۡبَِٰت
َ
ْول٠ُاْ ٱِۡل

ُ
ُر أ ٍّْ ة َحَذَذ َٙ   ٳإِجٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٌُي٠ُ َٚ ِي ََ ٱلٍّ ِٙيَثَٰ ۡ ُؾ٠َن ٱل ُِ ِ َوََل يَٜ ِد ٱَّللٍّ ٟۡ   ٴ٠َن ثَِه

 كل.األزرق، ومعو ال -1

 َوَيَخة٠ٌَُن ُش٠َٓء ٱۡۡلَِصةِب ۡٗ ُٟ َٔ َوَيۡخَظ٠َۡن َربٍّ ن ي٠َُغ
َ
ُ ثِِٝۦٓ أ َمَر ٱَّللٍّ

َ
ةٓ أ َ٘ َٚ يَِػ٠َُٖن  ِي  ٵَوٱلٍّ

 ومعو العتقي. وتغميظ الالم، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
ي عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل األصبيان -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
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 ِٟ ِ واْ ٱثۡذَِيةَٓء وَۡجِٝ َرّب َٚ َغَۡبُ ِي
ا وََنَٗلجَِيحّٗ َوَيۡدرَُءوَن َوٱلٍّ ٗۡ َِسّّٗ ُٟ َُۡجَٰ ة َرَز ٍّٙ ٠اْ مِ ُِ ٍَ ٛ

َ
ةَ َوأ َٰ٠َٖ َُةُم٠اْ ٱلػٍّ

َ
ٗۡ َوأ

ارِ  ََب ٱلٍّ ِۡ ٗۡ ُخ ُٟ َ َّ ل ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ّحِبََح أ َٜحِ ٱلصٍّ   ٶثِٱۡۡلََص

ومعو وتغميظ الالم، وترقيق الراء، و)تشق( في البدل، والتقميل، ، إشباع المتصل األزرق عمى -1
 .عمى قصر البدل قيالعت

األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وترقيق الالم، وتفخيم الراء، وسكون الميم،  -2
 والفتح، وحده.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َٰ ۖ َججٍّ ۡٗ ِٟ َٰذِ ٗۡ َوُذّرِيٍّ ِٟ ۡزَوَِٰج
َ
ٗۡ َوأ ِٟ ِ ٚۡ َءاثَةٓن ِ٘ َح 

ٚ َغَٖ َ٘ ة َو َٟ  ُخ َنۡدٖن يَۡدُخ٠َُٖج

شباع المتصل، ومعو العتقي َغَٖحَ األزرق عمى )تشق( في البدل، وتغميظ الالم في  -1 ، وا 
 عمى قصر البدل.

 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى النقل -2
 توسط المتصل، وحده.و  لنقل،ترك ا المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5

 ثَةٖب ِ
ِٚ ُُكّ ّ٘  ِٟٗ ُح يَۡدُخ٠َُٖن َنَٖۡي َٓ ِ ه َلَٰٓ َٙ

ۡ   ٷَوٱل

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 متصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في ال -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 َۚ ۡٗ ُت ة َغَۡبۡ َٙ ِ ٌٗ َنَٖۡيُسٗ ث َٰ  َشَل

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََب ِۡ َٗ ُخ ارِ  ٌَِٜۡه   ٸٱلٍّ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُِصد ٍۡ َٔ َوُي ن ي٠َُغ
َ
ُ ثِِٝۦٓ أ َمَر ٱَّللٍّ

َ
ةٓ أ َ٘ َفُه٠َن  ِۡ ِِٝۦ َويَ ِ٘يَثَِٰ ٚۢ َبۡهِد  ِ٘ ِ َد ٱَّللٍّ ٟۡ ُؾ٠َن َخ ُِ َٚ يَٜ ِي وَن ِِف َوٱلٍّ

ُٗ ٱل ُٟ َ َّ ل ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ۡرِض أ

َ
ارِ ٱِۡل ٗۡ ُش٠ُٓء ٱلٍّ ُٟ َ َُٜح َول  ٹٍّٖۡه

شباع المتصل، والتقميل، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وتغميظ الالم، والنقل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر المتصل، والنقل، والفتح، وحده. -2
 ه.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، والفتح، وحد -3
الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر المتصل، وصمة الميم، والفتح، ومعو أىل  -4

 الصمة.
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -6

 َۚ ِدُر ِۡ َٙٚ يََظةُٓء َوَي ِ ُ يَۡبُصُؿ ٱلّرِۡزَق ل  ٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 

 



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[67] 

 

 َّٞتَٰم َ٘ ۡجَية ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ إَِلٍّ  ةُ ٱلَّ ة ٱۡۡلََي٠َٰ َ٘ ۡجَية َو  ٺَوٌَرُِخ٠اْ ثِٱۡۡلََي٠َٰةِ ٱلَّ

عمى قصر  ومعو العتقي ل، والنقل، وترقيق الراء،و)تشق( في البد ،التقميل األزرق عمى -1
 .البدل

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق في الوجو األول، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 فتح.المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو أىل ال -5

  َِّبِٝۚۦ ِٚ رٍّ ّ٘ ٛزَِل َنَٖۡيِٝ َءايَحّٞ 
ُ
ُرواْ ل٠َََۡلٓ أ ٍَ َٚ َز ِي ٠ُل ٱلٍّ ُِ  َوَي

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، ، إشباع المنفصل األزرق عمى -1
ّبِِٝۦاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ِٚ رٍّ ّ٘.وحده ، 
 .ابن سعدان ومعو الباقون عداالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة،  -3
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َٛةَب
َ
ٚۡ خ َ٘ ِدٓي إََِلِۡٝ  ٟۡ ٚ يََظةُٓء َوَي َ٘  َّٔ َ يُِؾ ٔۡ إِنٍّ ٱَّللٍّ   ٻُُ

 ، ومعو العتقي.والمنفصل إشباع المتصل ،النقل األزرق عمى -1

 القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق  -2

 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3

 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4

 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

 ِثِذ ٗ ُٟ َّٚ ٠ُُُُٖب ِ ه َٙ ٠ُٜاْ َوَتۡف َ٘ َٚ َءا ِي
ُِۗ ٱلٍّ  ۡكرِ ٱَّللٍّ

 .أىل اإلسكان عمى قصر البدلومعو  وسكون الميم، ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 الجمال عمى الصمة، ومعو أىل الصمة. -2



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[68] 

 

 ٠ُُٖب ُِ ٕۡ َّٚ ٱ ِ ه َٙ ِ َتۡف ََل ثِِذۡكرِ ٱَّللٍّ
َ
  ټخ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ۡٗ ُٟ َ ٠َّبَٰ ل ـُ َِدَِٰخ  َٰٖ ٠ُِٖٙاْ ٱٕصٍّ ٠ُٜاْ وََن َ٘ َٚ َءا ِي ـَٔةٖب ٱلٍّ َ٘  ُٚ   ٽوَُخۡص

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو والتقميل، ، )تشق( في البدل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي عمى قصر البدل. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َم
ُ
ةٓ أ َٟ ِ٘ٚ َرۡجِٖ حٖ َُۡد َخَٖۡخ  ٍّ٘

ُ
َّ ِِفٓ أ َٖۡجَٰ رَۡش

َ
َّ أ ِ َذَٰل ُروَن َْ ٍُ ٗۡ يَۡس ُٞ َّ َو َٜةٓ إََِلۡ وَۡخۡي

َ
ِٓي أ ُٗ ٱلٍّ ِٟ َۡذ٠َُٖاْ َنَٖۡي ّٞٗ َّلِ

 ثِٱلرٍِّنَٰمۡحَۚ 

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل األزرق عمى -1
ْ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 َۡذ٠َُٖا ّٞٗ َّلِ َم

ُ
 ، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 المنفصل، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 َذةِب َ٘ ُۡخ ِإَوََلِۡٝ  ٠َ َنَٖۡيِٝ د٠َََّكٍّ ُٞ َٝ إَِلٍّ  َٰ ٠َ َرّّبِ ََلٓ إَِل ُٞ  
ۡٔ  پُُ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي في وجو وابن سعدان.األصبياني  -2
 ، وحده.َنَٖۡيِٝ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِۗ ٠َۡتَٰ َٙ ۡ َٗ ثِِٝ ٱل ِ ۡو َُكّ
َ
ۡرُض أ

َ
َهۡخ ثِِٝ ٱِۡل ۡو ُرّفِ

َ
جَةُل أ َۡت ثِِٝ ٱۡۡلِ ّٗٛة ُشّۡيِ نٍّ ُُۡرَءا

َ
 َول٠َۡ أ

 ومعو العتقي.والتقميل، ، النقل، وترقيق الراء رق عمىاألز  -1
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُۗ ۡمُر َۡجِيًهة
َ
ِ ٱِۡل ٍّ  ثَٔ َّلّلِ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُۗ ة َدى ٱَّلٍّةَس َۡجِيهّٗ َٟ َ ُ ل ٠ٍّٕۡ يََظةُٓء ٱَّللٍّ ن 
َ
٠ُٜٓاْ أ َ٘ َٚ َءا ِي ٗۡ يَةْيۡـَِٔس ٱلٍّ ٌََٖ

َ
 أ

شباع المنفصل والمتصل،  ،توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق عمى -1 و)تشق( في البدل، وا 
 .وحده

 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
٠ٍّٕۡ في األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة  -3 ن 

َ
، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن أ

 إسحاق.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وتوسط المتصل، وحده. -4
 وجو المروزي.الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 َِِت
ۡ
َٰ يَأ ٗۡ َخِتٍّ ِٚ َدارِِٞ ّ٘ ة   َُرِيجّٗ

َّٔ ۡو َُتُ
َ
َُٜه٠اْ َُةرَِنٌح أ ة َغ َٙ ِ ٗ ث ُٟ ُرواْ دُِػيُج ٍَ َٚ َز ِي َِۚ َوََل يََزاُل ٱلٍّ  وَۡنُد ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل، واإلبدال، ، النقل األزرق عمى -1
 ي عمى النقل، والفتح، واإلبدال، وحده.األصبيان -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
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 ِٙيَهةَد ۡ ًُ ٱل َ ََل َُيِٖۡ   ٿإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .لكلاألزرق، ومعو ا -1

 ِۡد ٱش َِ ۖ َوَٕ ۡٗ ُٟ َخۡذُت
َ
ٍّٗ أ ُرواْ ُث ٍَ َٚ َز ِي ۡمَٖۡيُخ لَِّلٍّ

َ
َّ ٌَأ ِٚ َرۡجِٖ ّ٘  ٖٔ زَِئ ثِرُُش ٟۡ  ُذ

زِئَ في  بضم الساكن األولقرأ اإلمام نافع  البيان: ٟۡ ِد ٱۡشُذ َِ وقرأ نافع بإدغام الذال في التاء  .َوَٕ
ٗۡ في  ُٟ َخۡذُت

َ
 .أ

 .لكلاألزرق، ومعو ا -1

 ةِب َِ ًَ ََكَن ِن ۡي َٓ   ڀٌَ

 .لكلألزرق، ومعو اا -1

 َُۗصجَۡخ َْ ة  َٙ ِ ِۭس ث ٍۡ ِ َج
َٰ ُُكّ ٌٗ لََعَ ِ ٠َ َُةٓن ُٞ  ۡٚ َٙ َذ

َ
 أ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصلاألزرق  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُٞ ٠ َّٙ ٔۡ َش ََكَٓء ُُ ِ َُشَ َۚ وََجَه٠ُٖاْ َّلِلٍّ ۡٗ 

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -3

 ِۗ٠ِۡل َِ ٕۡ َٚ ٱ ِ ّ٘ ِٟرٖ  م ثَِظَٰ
َ
ۡرِض أ

َ
ُٗ ِِف ٱِۡل ة ََل َحۡهَٖ َٙ ِ ۥ ث ُٝ ۡم دُجَّجِـ٠َُٔٛ

َ
 أ

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي والنقل، ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ۡٗ ُٞ ُر ۡٓ َ٘ ُرواْ  ٍَ َٚ َز ِي َٚ لَِّلٍّ ِ  ُزّي
ۡٔ واْ ثَ ِۗ َوُغدَّ ِٔ بِي ِٚ ٱلصٍّ  َن

ْ َوَغ في  بفتح الصادقرأ اإلمام نافع  البيان: وا  .دَّ

 .أىل اإلسكان، ومعو إسكان الميم األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٖةد َٞ  ۡٚ ِ٘ ة ََلُۥ  َٙ ُ َذ ِٔ ٱَّللٍّ ٚ يُۡؾِٖ َ٘  ځَو

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ۖۡجَية ٗۡ َنَذابّٞ ِِف ٱۡۡلََي٠َٰةِ ٱلَّ ُٟ ٍّ  ل

سكان الميم األزرق عمى -1  .أىل التقميل، ومعو التقميل، وا 
 األصبياني والمروزي.األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ۖ ََّ َط
َ
 َوََٕهَذاُب ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي والنقل، وترقيق الراء، ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َواٖق ِٚ٘  ِ َٚ ٱَّللٍّ ِ ّ٘  ٗ ُٟ َ ة ل َ٘   ڂَو

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۖ٠َن ُِ ذٍّ ُٙ ۡ ٍِِّٕت وُِنَد ٱل ٍّٜحِ ٱ ُٔ ٱۡۡلَ َس ٍّ٘ ۞ 

 .لكل، ومعو اقاألزر  -1
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 َۖٛۡهَُٰر
َ
ة ٱِۡل َٟ ِ٘ٚ َُتۡذِ  ََتۡرِي 

 واألصبياني العتقي ، ومعوالنقل األزرق عمى -1
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2

ة َٟ ُزُٖ
ُ
َۚ  أ ة َٟ َّٖ ّٞٗ َوِك ِ  َدآن

زْ في  بسكون الكافقرأ اإلمام نافع  البيان:
ُ
ةأ َٟ ُٖ . 

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المتصل، وحده. المروزي عمى توسط -3

 َْۚ ٠ا َِ َٚ ٱتٍّ ِي ََب ٱلٍّ ِۡ َّ ُخ ٖۡ ِ  د

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٱَّلٍّةُر َٚ ِرِي ٍَٰ ََب ٱَٕۡك ِۡ  ڃوٍُّخ

 ، ومعو العتقي.التقميل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ۖ َّ ٛزَِل إََِلۡ
ُ
ةٓ أ َٙ ِ رَُخ٠َن ث ٍۡ َِٓتََٰت َح

ُٗ ٱٕۡ ُٟ َٚ َءاَتۡيَجَٰ ِي  َوٱلٍّ

شباع المنفصل، ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۚۥ ُٝ ُِٓر َبۡهَؾ ٚ يُٜ َ٘ ۡخَزاِب 
َ
َٚ ٱِۡل ِ٘  َو

 ومعو العتقي.وترقيق الراء،  ،النقل األزرق عمى -1
 ، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل -2
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ََۚٓۡشَِك ثِِٝۦ
ُ
َ َوََلٓ أ ۡخُجَد ٱَّللٍّ

َ
ۡن أ
َ
ِمۡرُت أ

ُ
ةٓ أ َٙ ٔۡ إِجٍّ ُُ 

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.ا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده.  -2
 ، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

  ـَٔةِب َ٘ ۡدُن٠اْ ِإَوََلِۡٝ 
َ
  ڄإََِلِۡٝ أ

 .الكل عمى اعتباره عارض ليم، ومعو إشباع البدل عمىاألزرق  -1

 َۚ ة ة َنَربِّيّٗ ًٙ ۡٓ ُٝ ُخ َٕۡجَٰ َٛز
َ
َّ أ ِ  َوَكَذَٰل

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ََبۡهد ٗ ُٞ ٠َآَء ۡٞ
َ
َجۡهَخ أ ِٚ ٱتٍّ ِ ه

ٖ َوََل َواٖق  َوَٕ ِ٘ٚ َوَِّلّ  ِ َٚ ٱَّللٍّ ِ٘ َّ
َ ة ل َ٘  ِٗ ٖۡ ٕۡهِ َٚ ٱ ة َجةَٓءَك ِ٘   څَ٘

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون والقاضي. -2
 ، ومعو أبو الزعراء.َجةَٓءكَ ابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -3
 توسط المتصل، وحده. المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 َۚ ة َوُذّرِيٍّحّٗ ۡزَوَٰجّٗ
َ
ٗۡ أ ُٟ َ َٜة ل ٖۡ َّ وََجَه ِٚ َرۡجِٖ ّ٘ َٜة رُُشٗلّٗ  ٖۡ رَۡش

َ
ۡد أ َِ  َوَٕ

شباع الصمة،  ،النقل األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 لمروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ا -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ُِۗ ِِتَ أَـِبيٍَح إَِلٍّ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ
ۡ
ن يَأ
َ
ة ََكَن لِرَُش٠ٍل أ َ٘  َو

واألصبياني عمى قصر  ومعو العتقي النقل، واإلبدال، و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 .البدل

 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -2

 َِّْٞذةب ٖٔ َج
َ
ِ أ
  چُِٕكّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ة يََظةُٓء َ٘  ُ ُد٠اْ ٱَّللٍّ ۡٙ  َوُيۡثجُِخۖ َح

ِّ في  بفتح الثاء، وتشديد الباءقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ُخ َوُيثۡج

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل األزرق عمى -1
 لمتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِٓتَِٰت مَّ ٱٕۡ
ُ
ۥٓ أ   ڇوَِنَٜدهُ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َبۡهَؼ َّ ٍّٜ ة ُٛرَِي ٍّ٘ َٜة ٱۡۡلَِصةُب  ِإَون  َُٰو وََنَٖۡي َّ ٱۡۡلََل ة َنَٖۡي َٙ َّ ٌَإِجٍّ ٍّٜ َي ۡو َجَذ٠َذٍّ
َ
ٗۡ أ ُٞ ِي َٛهُِد  ڈٱلٍّ

 ، ومعو العتقي.إشباع الصمة األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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ٍّٛة
َ
ٗۡ يََرۡواْ خ َ َول

َ
َۚ  أ ة َٟ ِ َراٌ ـۡ

َ
ٚۡ أ ِ٘ ة  َٟ ُػ ُِ ۡرَض َٜٛ

َ
ِِت ٱِۡل

ۡ
 َٛأ

 .واألصبياني ومعو العتقي واإلبدال، ،النقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َِِٙٝۚۦ ۡٓ َِت ِۡلُ ِّ َه ُ٘ ُٗ ََل  ُ َُيُۡس  َوٱَّللٍّ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٠َ ََسِيُم ٱۡۡلَِصةِب ُٞ   ډَو

 .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ، ومعو العتقيَوُهوَ الياء في ضم  األزرق عمى -1
 ، ومعو الباقون.وَ َوه  المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۖة ُر َۡجِيهّٗ ۡٓ َٙ ۡ ٗۡ ِهَّلِلَف ٱل ِٟ ِ٘ٚ َرۡجِٖ  َٚ ِي
َر ٱلٍّ َٓ َ٘  َوَُۡد 

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

 ِٖۗس ٍۡ ة دَۡسِصُت ُُكَّ َج َ٘  ُٗ  َحۡهَٖ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 ُٗ َُٰر وََشَيۡهَٖ ػٍّ ُٓ ٕۡ ارِ ٱ ََب ٱلٍّ ِۡ ٚۡ ُخ َٙ ِ   ڊل

ََٕۡكٌِ في  باإلفرادقرأ اإلمام نافع  البيان:  .رُ ٱ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،ترقيق الراء األزرق عمى -1
 ومعو أىل الفتح. األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
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 َۚ ُرواْ لَۡصَخ ُمۡرَشٗلّٗ ٍَ َٚ َز ِي ٠ُل ٱلٍّ ُِ  َوَي

 .كلاألزرق، ومعو ال -1

 َِٓتَِٰت ٕۡ ُٗ ٱ ٖۡ ٚۡ ِنَٜدهُۥ ِن َ٘ ٗۡ َو َُٜس ِٟيَدۢا ثَحَِۡن َوَبۡح ِ َط َِفَٰ ثِٱَّللٍّ
َْ  ۡٔ  ڋُُ

 .وأىل التقميل العتقي ومعووسكون الميم، ، التقميل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

ىالرعدسورةىىتمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُش٠َرةُ إثَْراِٞيٗ

 ِٗ ِ ٱلرٍِّنَٰمۡح ٱلرٍِّخي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  الٓر 

 والتقميل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع الالزم،  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المد في الالزم، وحده. -3
 ن عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل التقميل.و أبو ع -4
 َّٱٕل َٚ ِ٘ َّ َِلُۡخرَِج ٱَّلٍّةَس  ُٝ إََِلۡ َجَٰ

ٕۡ َٛز
َ
ٗۡ إَِِلَٰ َِْتٌَٰت أ ِٙيِد َُٖمَِٰخ إَِِل ٱَّل٠َّرِ بِإِۡذِن َرّبِِٟ َهزِيزِ ٱۡۡلَ

ٕۡ  ١ِغَرَِٰط ٱ

شباع او  النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.لصمةا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل  -4

 ِۗۡرِض
َ
ة ِِف ٱِۡل َ٘ َِٰت َو َمََٰن ة ِِف ٱلصٍّ َ٘ ِي ََلُۥ  ِ ٱلٍّ  ٱَّللٍّ

ُ قرأ اإلمام نافع برفع الياء في  البيان:  .اّللن

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َنَذاٖب َطِديٍد ۡٚ ِ٘  َٚ ِرِي ٍَٰ َك
ٖۡ ِ ّٕ  ّٔٞ   ٢َوَوۡي

 ، ومعو العتقي.عمى التقميل ألزرقا -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
َٚ األصبياني عمى الغنة  -3 ِرِي ٍَٰ َك

ٖۡ ِ ّٕ  ّٔٞ  ، ومعو ابن إسحاق.َوَوۡي
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 ََوي ِ ِٔ ٱَّللٍّ وَن َنٚ َشبِي  ٱٓأۡلِخَرةِ َويَُػدَّ
ۡجيَة لََعَ َٚ يَۡصذَِدج٠ََّن ٱۡۡلَي٠ََٰةَ ٱلَّ ِي َۚ ٱلٍّ ة ِن٠ًَجة َٟ  ۡجُي٠َج

عمى قصر  ومعو العتقي والنقل، وترقيق الراء، ،عمى التقميل، و)تشق( في البدل األزرق -1
 .البدل

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 مى الفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح.المروزي ع -5

 ِِف َؽَلَِٰۭل ثَهِيٖد َّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٣أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِرٍُّش٠ٍل إَِلٍّ ثَِِٖصةن ِٚ٘ َٜة  ٖۡ رَۡش
َ
ةٓ أ َ٘ ۖ  َو ۡٗ ُٟ َ َ ل ِِ٘ٝۦ َِلُبنَّيِ ٠َُۡ 

 ومعو العتقي.والنقل، ، عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1
 ، والنقل، وحده.ِنو رنُسولٍ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2
 المروزي عمى ترك الغنة، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َيَظ ٚ َ٘  ُ َّٔ ٱَّللٍّ َۚ َذُيِؾ ٚ يََظةُٓء َ٘ ِدي  ٟۡ  ةُٓء َوَي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ُٗ ِٓي َٕۡهزِيُز ٱۡۡلَ ٠َ ٱ ُٞ   ٤َو

 .ن إسحاق وأبو الزعراءواألصبياني واب ، ومعو العتقيَوُهوَ عمى ضم الياء في األزرق  -1
 ومعو الباقون. ،وَ َوه  المروزي عمى سكون الياء في  -2
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 ِٗ َٰ يٍّى
َ
ٗ ثِد ُٞ ِۡر ّْ َُٖمَِٰخ إَِِل ٱَّل٠َّرِ َوَذ َٚ ٱٕلَّ ِ٘  َّ ۡخرِۡج ٠ََُۡم

َ
ۡن أ
َ
َٜةٓ أ َٜة ُم٠َِسَٰ أَـِبَيَٰذِ ٖۡ رَۡش

َ
ۡد أ َِ َِۚ  َوَٕ  ٱَّللٍّ

شباع المتص ،عمى النقل األزرق -1 عمى قصر  ومعو العتقي ل، والتقميل،و)تشق( في البدل، وا 
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5
 الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل  -6
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -7

  ٖ٠ر ُٓ ِ َغجٍّةرٖ َط
َّ ٓأَلَيَٰٖخ ُِّٕكّ ِ َٰل   ٥إِنٍّ ِِف َذ

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو  والتقميل، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖخ ُِّٕكِّ ي عمى الغنة في األصبيان -3

 
 ۡٗ ٚۡ َءاِل ٌِرَۡن٠َۡن يَُص٠ُم٠َُٛس ِ ّ٘ َُٰسٗ  َنَى

َ
ٗۡ إِۡذ أ ِ َنَٖۡيُس َح ٱَّللٍّ َٙ ُرواْ ِٛۡه ُْ ٠ِِۡ٘ٝ ٱۡذ َِ ُش٠َٓء ِإَوۡذ َُةَل ُم٠َِسَٰ ِٕ

 ٓ ٗۡ َويَۡصَذۡدُي٠َن نَِصة َٜةَٓءُز ۡب
َ
٠َُن خ َٕۡهَذاِب َويَُذِّبِ َۚ ٱ ۡٗ  َءُز

شباع المتصل، ، عمى التقميل األزرق -1 شباع الصمة، والنقل، و)تشق( في البدل، وا  ومعو وا 
 .عمى قصر البدل العتقي

ٚۡ نَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ِ ّ٘ َُٰسٗ  َنَى
َ
ٗۡ إِۡذ أ ، وترك النقل، وفويق َٖۡيُس

 القصر في المتصل، وحده.
 ومعو أىل التقميل. القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
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 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -7
 ّٗٞ ٗۡ َنِلي ّبُِس ِٚ رٍّ ّ٘ ُِسٗ ثََٗلٓءّٞ  َٰٕ   ٦َوِِف َذ

 ، ومعو العتقي.المتصل عمى إشباع األزرق -1
ُِّكماألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ب  ، وحده.ِنو رن
ّٞٗ أبو عون عمى ترك الغنة، والصمة في  -3 ٗۡ َنِلي ّبُِس  ، وحده.رٍّ
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 ويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وف -6

 ۖ ۡٗ زِيَدٍُّٛس
َ
ٗۡ َِل ۡرُت َٓ ٗۡ َٕهِٚ َط ذٍَّن َربَُّس

َ
 ِإَوۡذ دَأ

ذننَ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في األعراف فقط، فينا تحقيق في  البيان:
َ
 .ثَأ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 لصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ا -2

 ّٞإِنٍّ َنَذاِِب لََظِديد ۡٗ ۡرُت ٍَ   ٧َوَٕهِٚ َز

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ة ۡرِض َۡجِيهّٗ
َ
ٚ ِِف ٱِۡل َ٘ ٗۡ َو ٛذُ

َ
ُرٓواْ أ ٍُ َ ََٕيَِنٌّ َۡحِيٌد َوَُةَل ُم٠َِسَٰٓ إِن دَۡس   ٨ٌَإِنٍّ ٱَّللٍّ

شباع المنفصل، والنقل، ، عمى التقميل األزرق -1  ومعو العتقي.وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك النقل، وحده. -4
 ل الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أى -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6



ىجمعىوترتوب:ىموسرةىووسفىحجوىالفلسطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالوردىالماتعىفيىجمعىطرقىاإلمامىىنافع

[81] 

 

 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -7
 ُٟ ُٙ ٗۡ ََل َحۡهَٖ ٚۢ َبۡهِدِٞ ِ٘  َٚ ِي ٠َد َوٱلٍّ ُٙ ٗۡ ٠َُِۡم ٠ُٖٛح وَََعدٖ َوَث َٚ ِ٘ٚ َرۡجُِٖس ِي ٗۡ َجَجُؤاْ ٱلٍّ دُِس

ۡ
ٗۡ يَأ َ ل

َ
َۚ خ ُ  ٗۡ إَِلٍّ ٱَّللٍّ

شباع الصمة، ، عمى اإلبدال زرقاأل -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ٗۡ إَِلٍّ أبو عون عمى صمة  -4 ُٟ ُٙ  ، وحده.ََل َحۡهَٖ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 َثِٱۡۡل ٗ ُٟ ٗۡ رُُشُٖ ُٟ ُٖۡذٗ ثِِٝۦ ِإَوٍّٛة َِِٕف طَ َجةَٓءۡت رِۡش

ُ
ةٓ أ َٙ ِ ۡرَٛة ث ٍَ ٗۡ َوَُةل٠ُٓاْ إٍِّٛة َز ِٟ ِ َٰٞ ٌَۡن

َ
ٗۡ ِِفٓ أ ُٟ يِۡدَح

َ
ٓواْ خ ٖ ّيَِجَِٰخ ٌََردَّ ّّ

َٜةٓ إََِلِۡٝ ُمرِيٖت  ة دَۡدُن٠َج ٍّٙ   ٩ّمِ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المتصل والمنفصل األزرق -1
وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 والقاضي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.ُهمَجاَءت  ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ۡٗ ُٟ ۡرِضِۖ  ۞َُةَٕۡخ رُُشُٖ
َ
َِٰت َوٱِۡل َمََٰن رِ ٱلصٍّ ـِ  ٌَة

ّٞ ّّ ِ َط ِِف ٱَّللٍّ
َ
 أ

 ومعو العتقي.والنقل، ، عمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

 َِۡلَي ۡٗ َصّمّٗ  يَۡدُن٠ُك َّ٘  ٖٔ َج
َ
ٗۡ إَِِلَٰٓ أ َرُك ٗۡ َوُيَؤّخِ ِٚ ُذ٠ُٛبُِس ّ٘  ٍَِر َُٕسٗ 

شباع المنفصل، والتقميل،  واإلبدال، ،عمى ترقيق الراء األزرق -1 شباع الصمة، وا   ومعو العتقي.وا 
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلبدال، وقصر الصمة، وحده. -3
 اليمز، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي عمى تحقيق -4
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم وقصر المنفصل، والتقميل، وحده. -6
 ، والتقميل، وحده.إَِل  َوُيَؤِخرُُكم  ، لَُكم ِنّوأبو عون عمى الصمة في  -7
 .الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة -8
 ُد٠َُٛة بِص

ۡ
ة ََكَن َحۡهُجُد َءاثَةُٓؤَٛة ٌَد ٍّٙ وَٛة َخ ن دَُػدَّ

َ
َٜة دُرِيُدوَن أ

ِۡسُٖ ّ٘ ٗۡ إَِلٍّ بَََشّٞ  ُٛذ
َ
جنِٖي َُةل٠ُٓاْ إِۡن أ َّ٘  ٖٚ َطَٰ

ٖۡ٪  

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل والصمة األزرق -1  والنقل، وا 
 .دلعمى قصر الب ومعو العتقي

األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وقصر الصمة، وفويق القصر في المتصل،  -2
 واإلبدال، وحده.

 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
القاضي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان  -4

 وأبو الزعراء.
 لميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ا -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 ِ ٚۡ ِنَجةدِه ِ٘ ٚ يََظةُٓء  َ٘  َٰ َّٚ لََعَ ُٙ َ َح ٍّٚ ٱَّللٍّ ٗۡ َوَلَِٰس ِۡسُُٖس ّ٘ ُٚ إَِلٍّ بَََشّٞ  ۡ ٗۡ إِن َنٍّ ُٟ ٗۡ رُُشُٖ ُٟ َ  ۦۖ َُةَٕۡخ ل

شباع المتصل، ،عمى إشباع الصمة األزرق -1  قي.ومعو العت والنقل، وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
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 َة َك َ٘ َِۚ َو ٍٚ إَِلٍّ بِإِۡذِن ٱَّللٍّ َطَٰ
ٖۡ تَِيُسٗ بُِص

ۡ
ن ٍّٛأ
َ
 َن ََّلَةٓ أ

 ومعو العتقي. عمى إشباع المنفصل، والنقل، واإلبدال، األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، واإلبدال، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل  -3

 اإلسكان.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٠َُٜن ِ٘ ۡؤ ُٙ ۡ ِ ٱل
َٖۡيَذ٠ََّكٍّ ٌَ ِ   ٫َولََعَ ٱَّللٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 

 َو ِ َ لََعَ ٱَّللٍّ َلٍّ َجَذ٠ََّكٍّ
َ
ة ََّلَةٓ خ َ٘ َۚ َو َٜة َٜة ُشُجَٖ َٰ َدى َٞ  َُۡد 

 ومعو العتقي. عمى إشباع المنفصل، والتقميل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
لن األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -3

َ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.أ

 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -4
 يل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقم -5
 المروي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -6

 َۚ ٠َٛة ُٙ ةٓ َءاَذۡحُذ َ٘  َٰ نٍّ لََعَ  َوََّلَۡػِۡبَ

شباع المنفصل، واإلشباع في البدل، وحده. األزرق -1  عمى ترقيق الراء، وا 
شباع المنفصل، وقصر البدل، وحده العتقي -2  .عمى ترقيق الراء، وا 
 ء، وقصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى تفخيم الرا -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 ٠َُن َذ٠ََّّكِ ُٙ ۡ ِ ٱل
َٖۡيَذ٠ََّكٍّ ٌَ ِ   ٬َولََعَ ٱَّللٍّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٍّٖ ۡو ََلَُه٠ُدنٍّ ِِف ِم

َ
َٜةٓ أ ۡرِؽ

َ
ٚۡ أ ِ ّ٘ ٍُّٜسٗ  ٗۡ ََّلُۡخرَِج ِٟ ُرواْ لِرُُشِٖ ٍَ َٚ َز ِي َٜةۖ َوَُةَل ٱلٍّ  ذِ

شباع المنفصل، األزرق -1  ومعو العتقي. عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 ، وحده.ََّلُْخرَِجينُكم ِنّوأبو عون عمى الصمة في  -5
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -6

 ِٙنَي ِ َٰٖ ٍّٚ ٱٕظٍّ َِٖس ٟۡ ٗۡ ََّلُ ُٟ ٗۡ َربَّ ِٟ وَۡحَٰٓ إََِلۡ
َ
  ٭ٌَأ

شباع المنفصل، ،عمى التقميل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 تح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الف -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 َۚ ۡٗ ٚۢ َبۡهِدِٞ ِ٘ ۡرَض 
َ
ُٗ ٱِۡل ٍُّٜس َٜ ِٓ  َوَٕجُۡص

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 ن.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقو  -2

 ةِِم وََخةَف وَِخيِد َِ َ٘ ٚۡ َخةَف  َٙ ِ َّ ل ِ َٰل   ٮَذ

 ، والباقون بالحذف وصالا ووقفاا.وَِعيدِ قرأ اإلمام ورش بطرقو بإثبات الياء وصالا في  البيان:

 .الكل عدا ابن إسحاق وابن سعدان وأبو الزعراءاألزرق، ومعو  -1
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 ، ومعو أبو الزعراء.َخاَف ابن سعدان عمى التقميل في  -2
 ، وحده.َخاَف  لَِهوابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3

 َذُد٠اْ وََخةَب ُُكَّ َججٍّةٍر َنِٜيٖد ٍۡ   ٯَوٱۡشَذ

 .العتقي وأبو عون والقاضي، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 ، ومعو أبو الزعراء.َجبنارٍ  ،وََخاَب ابن سعدان عمى التقميل في  -3

 ِّ٘ ةٓءٖ َغِديٖد ٍّ٘ ُٗ َويُۡصَِقَٰ ِ٘ٚ  ٍّٜ َٟ   ٰٚ َوَرآنِِٝۦ َج

 ومعو العتقي.والتقميل، ، عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 توسط المتصل، وحده. المروزي عمى -5

 ِّۖيِٖخ َٙ ِ ٠َ ث ُٞ ة  َ٘ ََكٖن َو َ٘  ِ
٠ُۡت ِ٘ٚ ُُكّ َٙ ۡ تِيِٝ ٱل

ۡ
ۥ َوَيأ ُٝ ۥ َوََل يََسةُد يُِصيُي ُٝ  َحَذَجرٍُّن

 .واألصبياني ، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َّٞوَرآنِِٝۦ َنَذاٌب َىِٖيق ِٚ٘   ٱَو

 مى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق ع -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن إسحاق. -2
 ، وحده.َنَذاٌب َىِٖيقّٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۖ ۡٗ ِٟ ِ ُرواْ ثَِرّب ٍَ َٚ َز ِي ُٔ ٱلٍّ َس ٍّ٘ 

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
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 َٰۡنَم
َ
ۡت ثِِٝ أ ةٍد ٱۡطَذدٍّ َ٘ َر َْ  ۡٗ ُٟ ِۖ  ٱلّرِيحُ ُٖ ًٖ  ِِف ي٠ٍَۡم ََعِغ

يَ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وألف بعدىا، عمى الجمع في  البيان:  .حُ االرِّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰ َصُج٠اْ لََعَ َْ ة  ٍّٙ ِدُروَن ِم ِۡ ءٖ   َلٍّ َح  ََشۡ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.، عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -3

 ٱۡۡلَهِيُد ُٔ َٰ َل ٠َ ٱلؾٍّ ُٞ  َّ ِ َٰل   ٲَذ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٍّٱلص ََ َ َخَٖ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ٗۡ دََر أ َ ل

َ
ِ  خ َّ ۡرَض ثِٱۡۡلَ

َ
َِٰت َوٱِۡل   َمََٰن

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َجِديٖد َٖ
ٖۡ ِت َِبَ

ۡ
ٗۡ َوَيأ  يُۡذِٞۡجُس

ۡ
  ٳإِن يََظأ

 قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في  البيان:
 
 .يََشأ

  عمى اإلبدال األزرق -1
 
 عو العتقي.، ومتِ َوَيأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 األصبياني عمى اإلبدال في الموضعين  -4

 
 ، يََشأ

 
 ، وحده.تِ َوَيأ

 ٖثَِهزِيز ِ  ٱَّللٍّ
َّ لََعَ ِ َٰل ة َذ َ٘   ٴَو

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
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 َْوَبَرُزوا ٍّٜ ٠َُٜن َخ ۡي َّ٘ ُٛذٗ 
َ
ٔۡ أ َٟ ة َذ ٗۡ َتَجهّٗ ٍّٜة َُٕس ُْ ٓواْ إٍِّٛة  َۡبُ ۡٓ َٚ ٱۡشَذ ِي ُؤاْ لَِّلٍّ َهَفَٰٓ ةَل ٱلؾَّ َِ ة َذ ِ َۡجِيهّٗ ٚۡ َّلِلٍّ ِ٘ ة 

ءٖ   ِ ِ٘ٚ ََشۡ  َنَذاِب ٱَّللٍّ

شباع المنفصل، والنقل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز،  ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1 وا 
 وحده.

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده لعتقيا -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
ىأبو عون عمى الصمة في  -4

َ
غ  أ  ، وحده.ُيونَ ُجم نُّ

 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -8

 ۖ ۡٗ َديَۡجَُٰس َٟ َ ُ ل َٜة ٱَّللٍّ َٰ َدى َٞ  َُةل٠ُاْ ل٠َۡ 

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َٜٓة َجزِۡخ
َ
َٜةٓ أ ِيٖع َش٠َآٌء َنَٖۡي ِ٘ٚ َّمٍّ ة ََّلَة  َ٘ َٛة  ۡم َغَۡبۡ

َ
  ٵأ

شباع المنفصل، ومعو ا ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1  لعتقي.وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل -4

 ۖ ۡٗ ُذُس ٍۡ ۡخَٖ
َ
ٗۡ ٌَأ ِ َووََنددَُّس َّ ٗۡ وَۡنَد ٱۡۡلَ َ وََنَدُز ۡمُر إِنٍّ ٱَّللٍّ

َ
ة ُُِِضَ ٱِۡل ٍّٙ َ ُٚ ل ۡيَطَٰ  َوَُةَل ٱلظٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل -3
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 ِِِۖل ۡٗ ٗۡ ٌَٱۡشَذَجۡجُذ ن َدَن٠ۡدُُس
َ
ٓ أ ٍٚ إَِلٍّ َطَٰ

ِٚ ُشٖۡ ّ٘ ة ََكَن ِِلَ َنَٖۡيُسٗ  َ٘  َو

 .ِلْ قرأ اإلمام نافع بسكون الياء في  البيان:

شباع المنفصل، ، عمى النقل األزرق -1  ومعو العتقي.وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 وتوسط المنفصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
وَعلَي  أبو عون عمى صمة الميم في  -6  ، وحده.ُكم ِنّ

 ِۖ َصُس ٍُ ٛ
َ
 ٌََٗل د٠َُُٖم٠ِِن َول٠ُُم٠ٓاْ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبيا -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۖ ۡۡصِِِخٍّ ُٙ ِ ُٛذٗ ث
َ
ةٓ أ َ٘ ٗۡ َو ُٙۡۡصِِخُس ِ َٛة۠ ث

َ
ةٓ خ ٍّ٘  

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُۗ ُٔ ِ٘ٚ َرۡج ٠ِن  ُٙ ۡكُذ َۡشَ
َ
ةٓ أ َٙ ِ ۡرُت ث ٍَ  إِّّنِ َز

َ قرأ اإلمام إسماعيل فقط، بالياء وصالا في  البيان: ش 
َ
 ، والباقون بالحذف.ُجُهونِ ك  أ

َ في األزرق عمى إشباع المنفصل، وحذف الياء  -1 ش 
َ
 ومعو العتقي.، جُُهونِ ك  أ

َ في األصبياني عمى قصر المنفصل، وحذف الياء  -2 ش 
َ
ومعو المروزي في وجو ، ُجُهونِ ك  أ

 والحمواني والقاضي والمسيبي.
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 إسماعيل عمى إثبات الياء، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحذف الياء، وحده. -4

 ّٗٞ َِل
َ
ٗۡ َنَذاٌب أ ُٟ َ ِٙنَي ل ِ َٰٖ   ٶإِنٍّ ٱٕظٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ذِي َٚ َٛۡهَُٰر َخَِِٰلِي

َ
ة ٱِۡل َٟ َٰٖخ ََتۡرِي ِ٘ٚ َُتۡذِ َِدَِٰخ َججٍّ َٰٖ ٠ُِٖٙاْ ٱٕصٍّ ٠ُٜاْ وََن َ٘ َٚ َءا ِي َٔ ٱلٍّ ۡدِخ

ُ
ۖ َوأ ۡٗ ِٟ ِ ة بِإِۡذِن َرّب َٟ 

 .واألصبياني عمى قصر البدل ، ومعو العتقيوالنقل )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٌٗ َٰ ة َشَل َٟ ٗۡ ذِي ُٟ   ٷَُتِيٍُّذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡٗ َ ل
َ
ةٓءِ  خ َٙ ة ِِف ٱلصٍّ َٟ ة زَةثِخّٞ َوٌَرُۡخ َٟ ۡغُٖ

َ
ّيَِجٍح أ ـَ َظَجَرةٖ  َْ ّيَِجحّٗ  ـَ حّٗ  َٙ ِ َسٗلّٗ ََك َ٘  ُ ًَ َضََب ٱَّللٍّ ۡي َْ   ٸدََر 

 النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.عمى األزرق  -1
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وعمى  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ُۗ ة َٟ ِ  ِخيِۭن بِإِۡذِن َرّب
ة ُُكٍّ َٟ ُزَٖ

ُ
 دُۡؤِتٓ أ

ك  قرأ اإلمام نافع بسكون الكاف في  البيان:
ُ
 .لََهاأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى اإلبدال، وا 
 فصل، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المن -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون.  -4
 ُروَن ٍّْ ٗۡ َحَذَذ ُٟ ٍّٖ ٍّٜةِس ََٕه َسةَل لِٖ ۡ٘

َ
ُ ٱِۡل   ٹَوَيۡۡضُِب ٱَّللٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 ىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أ -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََُٖرار ِٚ٘ ة  َٟ َ ة ل َ٘ ۡرِض 
َ
ِ٘ٚ ٠ٌَِۡق ٱِۡل َظَجَرٍة َخجِحَسٍح ٱۡجُذسٍّۡخ  َْ ٍح َخجِحسَحٖ  َٙ ِ ُٔ ََك َس َ٘   ٺَو

 .َخجِحَسٍح ٱۡجُذسٍّۡخ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان:

 ومعو العتقي.، والتقميل ، عمى النقل األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 ، والفتح، وحده.َكَشَجَرةْ َخبِيَْثةٍ  ،ََكَِهْة َخبِيَثةٍ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5

 َء َٚ ِي ُ ٱلٍّ ۡجَية َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِِۖ يُثَّجُِخ ٱَّللٍّ ةِ ٱلَّ ٠ِۡل ٱثلٍّةثِِخ ِِف ٱۡۡلََي٠َٰ َِ ٠ُٜاْ ثِٱٕۡ َ٘  ا

عمى قصر  ومعو العتقي والتقميل، والنقل، وترقيق الراء، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 .البدل

 أبو عون عمى التقميل فقط، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 النقل، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى الفتح، و  -4
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح. -5

 َِۚٙنَي ِ َٰٖ ُ ٱٕظٍّ َّٔ ٱَّللٍّ  َوُيِؾ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
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 ة يََظةُٓء َ٘  ُ ُٔ ٱَّللٍّ َه ٍۡ   ٻَوَي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عد -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِداَر ٱۡۡل٠ََار ۡٗ ُٟ ٠َّٖاْ ٠ََُۡم َخ
َ
ا َوأ رّٗ ٍۡ ِ ُز ََٙخ ٱَّللٍّ ل٠ُاْ ِٛۡه َٚ ثَدٍّ ِي ٗۡ دََر إَِِل ٱلٍّ َ ل

َ
  ټ۞خ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 لميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ا -3

 ۖة َٟ َٗ يَۡػ٠ََٖۡج ٍّٜ َٟ  َج

 .العتقي، ومعو عمى تغميظ الالم األزرق -1
 األصبياني عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون. -2

 َراُر َِ ٕۡ   ٽَوبِۡئَس ٱ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيعمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ْ ٠َّٖاْ َنٚ َشبِيِِٖٝۗۦُ  وََجَه٠ُٖا ُِؾ ا َّلِ َٛدادّٗ
َ
ِ أ  َّلِلٍّ

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاقاألزرق، ومعو  -1
ْ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٠َّٖا ُِؾ ا َّلِ َٛدادّٗ

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

  ِإَِِل ٱَّلٍّةر ۡٗ ذٍُّه٠اْ ٌَإِنٍّ َمِػَۡيُك َٙ ٔۡ َت   پُُ

شباع الصم ،عمى ترقيق الراء األزرق -1  ومعو العتقي. ة، والتقميل،وا 
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -2
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -4
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 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 َ٘ َٚ َءا ِي ِّٕهَِجةدَِي ٱلٍّ ِِتَ ي٠َۡمّٞ َلٍّ ُُٔ 

ۡ
ن يَأ
َ
ِٔ أ ِٚ َرۡج ّ٘  

ا وََنَٗلجَِيحّٗ ٗۡ َِسّّٗ ُٟ َُۡجَٰ ة َرَز ٍّٙ ٠اْ مِ ُِ ٠ََٰٖةَ َوُيٍِٜ ٠اْ ٱلػٍّ ُٙ ٠ُٜاْ يُِِي

 ٌٔ َٰ   ٿَبۡيمّٞ ذِيِٝ َوََل ِخَل

عمى  ومعو العتقي وترقيق الراء، واإلبدال، ،عمى )تشق( في البدل، وتغميظ الالم األزرق -1
 .قصر البدل

 ، وحده.ي٠َۡمّٞ َلٍّ ترقيق الالم، وتفخيم الراء، واإلبدال، والغنة في األصبياني  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ، وحده.ي٠َۡمّٞ َلٍّ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5

 ٍّٱلص ََ ِي َخَٖ ُ ٱلٍّ ۖ ٱَّللٍّ ۡٗ ٍُّٕس ُّٗة  َرَِٰت رِۡز َٙ َٚ ٱثلٍّ ِ٘ ۡخَرَج ثِِٝۦ 
َ
ةٓءّٗ ٌَأ َ٘ ةٓءِ  َٙ َٚ ٱلصٍّ ِ٘ َٛزَل 

َ
ۡرَض َوأ

َ
َِٰت َوٱِۡل  َمََٰن

شباع المتصل، ،عمى النقل األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
ٗۡ األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ٍُّٕس ُّٗة   ، وحده.رِۡز
 وتوسط المتصل، وترك الغنة، وحده. المروزي عمى ترك النقل، -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
ٗۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -5 ُّٗة ٍُّٕس  ، وحده.رِۡز

 ِۖۡمرِهۦ
َ
َّ َِلَۡجرَِي ِِف ٱۡۡلَۡدرِ ثِأ ٖۡ ٍُ ٕۡ ُٗ ٱ َر َُٕس  وََشخٍّ

 .لكلاألزرق، ومعو ا -1
 ََٰٛۡه

َ
ُٗ ٱِۡل َر َُٕس   ڀَر وََشخٍّ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ َر َدآنِجَنۡيِ َٙ َِ
ٕۡ َس َوٱ ۡٙ ُٗ ٱلظٍّ َر َُٕس  وََشخٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 توسط المتصل، وحده. المروزي عمى -3
 ةَر َٟ َٔ َوٱَّلٍّ ۡ ُٗ ٱَلٍّ َر َُٕس   ځوََشخٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 

 َۚ ٠هُ ُٙ َۡلُ
َ
ة َشد َ٘  ِ

ِٚ ُُكّ ّ٘ َُٰسٗ   َوَءادَى

 األزرق عمى توسط البدل، والتقميل ثم الفتح، وحده. -1
 األزرق عمى إشباع البدل، والتقميل ثم الفتح، وحده. -2
يل، وسكون الميم، ومعو العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو األزرق عمى قصر البدل، والتقم -3

 الزعراء.
 األزرق عمى قصر البدل، والفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6

 ََۡل ُُت ِ ََٙخ ٱَّللٍّ واْ ِٛۡه ُٓۗ ِإَون َتُهدَّ ة َٞ  ُػ٠

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 ّٞةر ٍٍّ َْ َٚ ََٕل٠ُٖمّٞ  نَسَٰ   ڂإِنٍّ ٱۡۡلِ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َۡهُجد ن جٍّ
َ
ة َوٱۡجُٜۡبَِن َوبََِنٍّ أ ّٜٗ ِ٘ ٔۡ َهََٰذا ٱۡۡلََِلَ َءا ُٗ َرّبِ ٱۡجَه ِي َٰٞ َٜةَم  ِإَوۡذ َُةَل إِثَۡر ۡغ

َ
  ڃٱِۡل

 .وعمى قصر البدل واألصبياني ، ومعو العتقيوالنقل )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖٱَّلٍّةِس َٚ ِ ّ٘ ا  سِۡيّٗ َْ  َٚ ٖۡ ۡؽَٖ
َ
ٍّٚ أ ُٟ  َرّبِ إِجٍّ

 ، ومعو العتقي.عمى ترقيق الراءاألزرق  -1
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 الباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو  -2
 ِۖ ۥ َِّ٘نِ ُٝ ٚ دَجَِهَِن ٌَإٍِّٛ َٙ  َذ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 ّٗٞ ٠رّٞ رٍِّخي ٍُ َّ َد ٚۡ َنَػةِّن ٌَإٍِّٛ َ٘   ڄَو

 أىل التقميل. ، ومعوعمى التقميل األزرق -1
 .األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني -2
 ، وحده.َغُفوٌر رنِحيمٌ األصبياني عمى الغنة في  -3

 ٍّب ةَ رٍّ َٰ٠َٖ ٠اْ ٱلػٍّ ُٙ َٜة َِلُِِي ِم َربٍّ َدرٍّ ُٙ ۡ َّ ٱل ِ٘ٚ ُذّرِيٍِِّت ث٠َِاٍد َدۡۡيِ ذِي َزۡرٍع ِنَٜد ثَۡحذِ ُٜخ  َٓ ۡش
َ
ٓ أ ٔۡ َٜةٓ إِّّنِ  ٌَٱۡجَه

ُروَن  ُٓ ٗۡ يَۡظ ُٟ ٍّٖ َرَِٰت ََٕه َٙ َٚ ٱثلٍّ ِ ّ٘  ٗ ُٟ ٗۡ َوٱۡرزُۡر ِٟ ٠ِٓي إََِلۡ ٟۡ َٚ ٱَّلٍّةِس َت ِ ّ٘ ٌۡـَِٔدةّٗ 
َ
  څأ

ْسَكيُْت أ اإلمام نافع بفتح الياء في قر  البيان:
َ
َ أ  .إِّّنِ

 ومعو العتقي.والنقل،  وتغميظ الالم، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وترقيق الالم، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -3
َٚ أبو عون عمى الصمة في  -4 ِ ّ٘  ٗ ُٟ  ، وحده.ُكُرونَ يَش   لََعلنُهم   ،َوٱۡرزُۡر
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ِ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في   -6  ، وحده.بَِواٍد َغي 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ُۗ ُٚ ة ُجۡهِٖ َ٘ ة ُنِِۡف َو َ٘  ُٗ َّ َتۡهَٖ َٜةٓ إٍِّٛ  َربٍّ

 العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ِةٓء َٙ ۡرِض َوََل ِِف ٱلصٍّ
َ
ءٖ ِِف ٱِۡل ِ ِ٘ٚ ََشۡ ة ََيَِۡفَٰ لََعَ ٱَّللٍّ َ٘  چَو

شباعو المت ،عمى التقميل األزرق -1  صل، والتوسط ثم اإلشباع في المين الميموز، والنقل، وا 
 حده.و 

 .عمى التقميل، وترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -5
 ، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل -6
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -7

  َۚ ََ َٔ ِإَوۡشَدَٰ َِٓۡبِ إِۡشَمَٰهِي  ٱٕۡ
َت ِِل لََعَ َٞ ِي َو ِ ٱلٍّ ُد َّلِلٍّ ۡٙ  ٱۡۡلَ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 ََِعٓء ِٙيُم ٱلَّ   ڇإِنٍّ َرّّبِ لََص

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عم -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ُذّرِيٍِِّت ِٚ٘ ةِ َو َٰ٠َٖ َٗ ٱلػٍّ ِِي ُ٘ َِٖۡن   َرّبِ ٱۡجَه

 ، ومعو العتقي.عمى تغميظ الالم األزرق -1
 األصبياني عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون. -2

 ُِدََعٓء ۡٔ جٍّ َِ َٜة َوَت   ڈَربٍّ

سماعيل بإثبات الياء وصالا في  بيان:ال  .ُدََعءِ قرأ اإلمام ورش وا 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ِٜ٘نَِي ي٠ََۡم ۡؤ ُٙ ٖۡ ِ يٍّ َول َِٰلَ َٜة ٱۡىٍِۡر ِِل َوَِٕن ٠ُم ٱۡۡلَِصةُب َربٍّ ُِ   ډَح

 .واألصبياني ، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٠َنَۚ َُتَۡصََبٍّ َوََل ُٙ ِ َٰٖ ُٔ ٱٕظٍّ َٙ ة َحۡه ٍّٙ ًِٗل َخ ٍَٰ َ َغ  ٱَّللٍّ

 .ِسَبن َت  قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 َٙ ثَۡصَُٰر إِجٍّ

َ
ٗۡ َِل٠َٖۡم تَۡظَخُع ذِيِٝ ٱِۡل ُٞ ُر   ڊة يَُؤّخِ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، والنقل، ، عمى اإلبدال األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -4

 ۖ ۡٗ ُٟ ۡرُذ ـَ  ۡٗ ِٟ ٗۡ ََل يَۡردَدَّ إََِلۡ ِٟ ِِِٜع رُُءوِش ِۡ ُ٘ ِفهِنَي  ٟۡ  ُم

 .أىل اإلسكان عمى قصر البدلومعو  وسكون الميم، ،عمى )تشق( في البدلاألزرق  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ّٞ٠َآء َٞ  ۡٗ ُٟ ٌۡـَِٔدُت
َ
  ڋَوأ

 ي.، ومعو العتقالمتصل عمى إشباعاألزرق  -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
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 ْ٠ا ُٙ َٚ َكَٖ ِي ٠ُل ٱلٍّ ُِ ُٗ ٱَٕۡهَذاُب َذيَ ِٟ تِي
ۡ
ِٛذرِ ٱَّلٍّةَس ي٠ََۡم يَأ

َ
َّ َوَٛتٍّجِِم َوأ ِۡت َدۡن٠َدَ

ٖٔ َُرِيٖت َنَّ َج
َ
ۡرَٛةٓ إَِِلَٰٓ أ ّخِ

َ
َٜةٓ أ َربٍّ

 ُۗ َٔ  ٱلرَُّش

شباعاألزرق  -1  .حده، و المنفصل عمى اإلبدال، وتغميظ الالم، وا 
 العتقي بترك التغميظ، وحده. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -3
 حده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، و  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

 َزَواٖل ِٚ ّ٘ ة َُٕسٗ  َ٘  ُٔ ِٚ َرۡج ّ٘ ُذٗ  ۡٙ َُۡص
َ
ٗۡ دَُس٠ُٛ٠ٓاْ أ َ َول

َ
 ڌأ

 ، ومعو العتقي.المنفصل عمى إشباعاألزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 عو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، وم -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُٗ َٜة َُٕس ۡب ٗۡ َوَضَ ِٟ ِ َٜة ث
ٖۡ ًَ َذَه ۡي َْ  ۡٗ َ َُٕس ٗۡ َودَبنَيٍّ ُٟ َص ٍُ ٛ

َ
٠ٓاْ أ ُٙ َٚ َكَٖ ِي ِٚ ٱلٍّ َسَِٰس َ٘ ٗۡ ِِف  ُٜذ َٓ  وََش

َسةَل  ۡ٘
َ
  ڍٱِۡل

 وتغميظ الالم، والنقل، وحده. ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 .يق الالم، وحدهعمى ترق العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

ِإَون ۡٗ ُٞ ُر ۡٓ َ٘  ِ ٗۡ وَِنَٜد ٱَّللٍّ ُٞ َر ۡٓ َ٘ ُرواْ  َٓ َ٘ َجةُل  َوَُۡد  ُٝ ٱۡۡلِ ٜۡ ِ٘ وَل  ٗۡ ََِٕتُ ُٞ ُر ۡٓ َ٘   ڎََكَن 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۥَٓۚ َُتَۡصََبٍّ ٌََٗل ُٝ ًَ وَۡنِدهِۦ رُُشَٖ َ ُُمِٖۡ  ٱَّللٍّ

 .ِسَبن َت  قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:

 .كللاألزرق، ومعو ا -1
  ةٖم َِ َ َنزِيزّٞ ُذو ٱٛذِ   ڏإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 َُٰۖت َمََٰن ۡرِض َوٱلصٍّ

َ
ۡرُض َدۡۡيَ ٱِۡل

َ
ُل ٱِۡل  ي٠ََۡم ُتجَدٍّ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ، عمى النقل األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -3

 ِةر ٍّٟ َِ َِٰخِد ٱٕۡ َٕۡن ِ ٱ   ڐَوَبَرُزواْ َّلِلٍّ

 .وأىل التقميل ، ومعو العتقيعمى التقميلاألزرق  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِةد ٍَ ۡغ
َ
جنَِي ِِف ٱِۡل رٍّ َِ َّ٘ هِٖذ  َ٘ ۡجرِِ٘نَي ي٠َۡ ُٙ ۡ   ڑَودََرى ٱل

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 ترك النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى  -2

 ٱَّلٍّةُر ُٗ ُٟ َٞ ِٚ َُِفَراٖن َوَتۡيَِشَٰ وُُج٠ ّ٘  ٗ ُٟ ابِيُٖ   ڒََسَ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،عمى ترقيق الراءاألزرق  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
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 ََۚصَجۡخ َْ ة  ٍّ٘ ٖس  ٍۡ ُ ُُكٍّ َج  َِلَۡجزَِي ٱَّللٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 ََسِيُم ٱۡۡلَِصةِب َ   ړإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .كلاألزرق، ومعو ال -1
 َٰ َٕۡبَِٰت َهََٰذا ثََل

َ
ْول٠ُاْ ٱِۡل

ُ
َر أ ٍّْ ّٞ َوَِٰخدّٞ َوَِلَذٍّ َٰٝ ٠َ إَِل ُٞ ة  َٙ جٍّ

َ
٠ٓاْ خ ُٙ ٍّٜةِس َوَِلَُٜذُرواْ ثِِٝۦ َوَِلَۡهَٖ ِّٖٕ  ڔوّٞ 

 .، ومعو العتقيإشباع المنفصل، والنقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وترك النقل، وحده. -2
 ا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عد -3
ٍّٜةِس األصبياني عمى الغنة في  -4 ِّٖٕ َٰوّٞ   .، وقصر المنفصل، والنقل، وحدهثََل
 لنقل، وحده.اابن إسحاق عمى الغنة، وترك  -5

ىإبراهومسورةىىتمت

 واحلمد هلل رب العاملني
 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[1] 

 

 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 واإلسراء سورة الحجر والنحل

 (11المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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 ُشَٔرةُ احلِۡجرِ 

 ًِ ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

   الٓر  

 األزرق عمى إشباع الالزم، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 فتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، وال -2
 المروزي عمى توسط المد في الالزم، وحده. -3
  ن عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل التقميل.و أبو ع -4

 تنِٖي ٌُّ  ١حِۡيَم َءاَيَُٰج ٱۡىِهَتَِٰب َوكُۡرَءاٖن 
 .كل عمى قصر البدل، ومعو ال)تشق( في البدلاألزرق عمى  -1

 َُّٔد ا يَ ٍَ َب ٍِنَي  رُّ ٔاْ ُمۡصيِ ٔۡ ََكُُ َ ََ َزَفُرواْ ل ِي  ٢ٱَّله

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ُۖ َمُو
َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ِٓ

ٔاْ َويُيۡ خهُػ ٍَ ٔاْ َوَيَخ ُزيُ
ۡ
ًۡ يَأ ُْ  َذۡر

 .، ومعو العتقي واألصبيانيعمى اإلبدال، والنقل األزرق -1
 .اإلسكانومعو أىل وسكون الميم، عمى تحقيق اليمز، المروزي  -2
 الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة -3

 َٔن ٍُ َٔۡف َحۡػيَ  ٣ـََص

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞۡػئُم ٌه ا نَِخاٞب  َٓ َ ٌَِ كَۡريٍَث إَِّله َول َِا  يَۡه ْۡ
َ
آ أ ٌَ  ٤َو

 ، والنقل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ا يَۡصَخـِٔۡخُروَن ٌَ ا َو َٓ َجيَ
َ
ٍث أ ٌه
ُ
َۡ أ ٌِ ا تَۡصتُِق   ٥ٌه

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ، األزرق عمى النقل، واإلبدال -1
 .عمى النقل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 باقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو ال -3

 ُِٔٞن ۡج ٍَ َ ِي ُُّزَِل َغيَۡيِّ ٱَّّلِۡنُر إُِهَم ل ا ٱَّله َٓ حُّ
َ
د ٔاْ َيَٰٓ ُ  ٦َوكَال

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ٌَ ۡٔ َِٰدرنَِي ىه ََ ٱىصه ٌِ َلَٰٓهَِهثِ إِن ُنَِج  ٍَ ۡ َِا ةِٱل حِح
ۡ
 ٧حَأ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.تحقيق اليمز، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون. الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، -4

 ا َلَٰٓهَِهَث ٌَ ٍَ ۡ ُِل ٱل ََ ُجَنّ َِظرِي ٌُّ ٔٓاْ إِٗذا  ا ََكُُ ٌَ  ةِٱحۡلَّقِ َو
 ٨إَِّله

ُِل قرأ اإلمام نافع بفتح التاء والزاي في  البيان: َلَٰٓهَِهثَ ، وضم التاء في ُجَنّ ٍَ ۡ  .ٱل

شباع المنفصل، وحده.األزرق  -1  عمى إشباع المتصل، وا 
 ، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، و  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
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 ۡۡلَا ٱَّّلِۡنَر ِإَوُها ََلُۥ ىََحَٰفُِظَٔن َُ َُزه   ٩إُِها ََنۡ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 راء، ومعو الباقون.األصبياني عمى تفخيم ال -2

 ىنَِي وه
َ
ٌَِ َرۡتيَِم ِِف ِطَيِع ٱۡۡل َِا  رَۡشۡي

َ
 ٪َوىََلۡد أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  زُِءوَن ۡٓ ٔاْ ةِِّۦ يَۡصَخ َِ رهُشٍٔل إَِّله ََكُُ ٌّ  ًِٓ تِي
ۡ
ا يَأ ٌَ   ٫َو

شباع البدل، ومعو العتقياألزرق عمى اإلبدال -1  .، والنقل، وا 
َِ رهُشٔلٍ عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 ٌّوالنقل، وحده ،. 
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٍُ ۡ ۥ ِِف كُئُِب ٱل ُّ  ٬ۡجرٌِِنَي َنَذَٰلَِم نَۡصيُُه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ىنَِي وه
َ
ِهُث ٱۡۡل َُِٔن ةِِّۦ َوكَۡد َخيَۡج ُش ٌِ  ٭ََّل يُۡؤ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 ِّٔاْ ذِي آءِ َذَظيُّ ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ ًِٓ ةَاٗبا  َِا َغيَۡي ٔۡ َذَخۡد
َ   ٮَحۡػرُُجَٔن  َول

 .ومعو العتقيعمى إشباع المتصل، األزرق  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده.المروزي عمى توسط المتصل،  -3
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 ، ومعو أىل الصمة.فويق القصر في المتصلالجمال عمى صمة الميم، و  -4

 َا ُشّهِر ٍَ ٔٓاْ إِجه ُ ۡصُدُٔروَن ىََلال ٌه ٔۡمٞ  َُ كَ ةَۡصَُٰرَُا ةَۡو ََنۡ
َ
 ٯۡت خ

 ، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

َِا ََ  َوىََلۡد َجَػۡي َِٰظرِي ا لِينه َٓ َٰ آءِ ةُُروٗجا َوَزيهنه ٍَ  ِِٰف ٱلصه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 رهِجيٍم َٖ ِ َطۡيَطَٰ
ٌَِ ُكّ ا  َٓ  ٱوََخفِۡظَنَٰ

 .عدا األصبياني لاألزرق، ومعو الك -1
َٖ رهِجيمٍ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َطۡيَطَٰ

 تنِٞي ٌُّ اٞب  َٓ ۥ ِط ُّ ۡتَتَػ
َ
َع ـَد ٍۡ َق ٱلصه َِ ٱۡشََتَ ٌَ  

 ٲإَِّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُز ۡٔ ٌه ءٖ  ِ ََشۡ
ٌَِ ُكّ ا  َٓ َِا ذِي ۢنَتۡت

َ
ا َرَنَِِٰسَ َوأ َٓ َِا ذِي ۡىَلۡي

َ
ا َوخ َٓ َدۡدَنَٰ ٌَ ۡرَض 

َ
 ٳوٖن َوٱۡۡل

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى النقل، و  -1
 األصبياني.معو و  عمى النقل، وترك المد في المين الميموز، العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ََلُۥ ةَِرَٰزِرنَِي ًۡ َ ىهۡصُخ ٌَ َعَٰحَِض َو ٌَ ا  َٓ ًۡ ذِي َِا ىَُس  ٴوََجَػۡي

 .عدا األصبياني ميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون ال -1
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ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 َ ىهۡصُخ ٌَ  ، وحده.َو
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الجمال -3
 والغنة، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم،  -4

 ۡػئُٖم ٌه ۥٓ إَِّله ةَِلَدرٖ  َُِلُ ا ُجَنّ ٌَ ۥ َو ُّ ُِ ِ  ِغَِدَُا َخَزآن
ٍء إَِّله َِ ََشۡ ٌّ  ٵِإَون 

شباع المنفصل،   توسط ثم إشباع في المين الميموز، األزرق عمى -1 شباع المتصل، وا  والنقل، وا 
 وحده.

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -3
 ه.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحد -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -6

 َََلُۥ ةَِخَٰزِجنِي ًۡ ُُخ
َ
آ أ ٌَ ٔهُ َو ٍُ ۡشَلۡيَنَُٰه

َ
اٗٓء ـَأ ٌَ آءِ  ٍَ ََ ٱلصه ٌِ َُزۡۡلَا 

َ
َٰكَِح ـَأ ََٰح ىََن َِا ٱلّرَِي رَۡشۡي

َ
 ٶ َوأ

 باع المتصل والمنفصل، ومعو العتقي.إشاألزرق عمى  -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 َٰرِذَُٔن َُ ٱۡىَن ٍِيُج َوََنۡ ۦ َوُُ َُ ُُۡۡحِ   ٷِإَوُها َۡلَۡد

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ََ ۡصَخـِٔۡخرِي ٍُ ۡ َِا ٱل ٍۡ ًۡ َوىََلۡد َغيِ ٌُِِس ۡصخَۡلِدٌنَِي  ٍُ ۡ َِا ٱل ٍۡ   ٸَوىََلۡد َغيِ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
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 ومعو أىل اإلسكان.سكون الميم، و  تحقيق اليمز، األزرق عمى -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3

  ۡۚ ًۡ ُْ َٔ ََيُُۡشُ ُْ   ِإَونه َربهَم 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ًٞ ًٌ َغيِي ۥ َخِهي ُّ  ٹإُِه

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ُِٖٔن ۡص ٌه َۡ ََحَإٖ  ِ ٌّ ََ ٌَِ َصۡيَصَٰٖو  نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ ۡل
 ٺَوىََلۡد َخيَ

 ومعو العتقي واألصبياني.النقل، األزرق عمى  -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 ِٔم ٍُ ٌَِ ُهارِ ٱلصه ٌَِ َرۡتُو   ُّ  ٻَوٱۡۡلَآنه َخيَۡلَنَٰ

 ومعو العتقي.إشباع الالزم، والتقميل،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط الالزم،  -4

 ُِٖٔن ۡص ٌه َۡ ََحَإٖ  ِ ٌّ َِ َصۡيَصَٰٖو  ٌّ ا  َلَٰٓهَِهثِ إِّّنِ َخَٰيُِقۢ بََُشٗ ٍَ  ټِإَوۡذ كَاَل َربَُّم لِۡي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباق -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ََ ٔاْ ََلُۥ َسَِٰجِدي وِِح َذَلُػ ۥ َوَجَفۡخُج ذِيِّ ٌَِ رُّ ُّ ۡيُخ ٔه   ٽـَإَِذا َش

 ، ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق -1
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وِِح األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ٌَِ رُّ

 ۡۡجَُػَٔن
َ
ًۡ أ ُٓ َلَٰٓهَِهُث ُُكُّ ٍَ ۡ  پـََصَجَد ٱل

 ، ومعو العتقي.والصمة إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 .وأبو عون األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َِٰج َع ٱىسه ٌَ ن يَُسَٔن 
َ
ََبَٰٓ أ
َ
ٓ إِةۡيِحَس خ ََ إَِّله  ٿِدي

 ومعو العتقي. والتقميل، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتخ بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َّله
َ
ا لََم خ ٌَ إِةۡيِحُس  ََ كَاَل َيَٰٓ َِٰجِدي َع ٱىسه ٌَ  ڀ حَُسَٔن 

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
َّله والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

َ
 ابن إسحاق. ومعو ، خ

 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٍۡشُجَد ىِبََُش
َ
ُزَ ّۡلِ

َ
ًۡ أ َ ُِٔنٖ  كَاَل ل ۡص ٌه َۡ ََحَإٖ  ِ ٌّ ٌَِ َصۡيَصَٰٖو  ۥ  ُّ   ځَخيَۡلَخ

 ، ومعو العتقي.النقلاألزرق عمى  -1
ۡشُجدَ عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2

َ
ُزَ ّۡلِ

َ
 ، وحده.أ

 عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. المروزي -3
ۥفي  ، واإلخفاءعمى الغنة ابن إسحاق -4 ُّ  ه.، وحدىِبََُشٍ َخيَۡلَخ
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 ًٞ ا ـَإُِهَم رَِجي َٓ ِۡ ٌِ  ڂكَاَل ـَٱۡخُرۡج 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َِ ِٔۡم ٱّلِي ََِث إََِلَٰ يَ ۡػ
 ڃِإَونه َغيَۡيَم ٱليه

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ِٔۡم ُحۡتَػُرَٔن ُِظۡرِِنٓ إََِلَٰ يَ
َ
 ڄكَاَل َرّبِ ـَأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى ق -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََ َِظرِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ  څكَاَل ـَإُِهَم 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡػئُِم ٍَ ۡ َٔۡكِج ٱل ۡ ِٔۡم ٱل  چإََِلَٰ يَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 
َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ُٓ َ َزّيََِنه ل

ُ
ۡيتَِِن َۡل َٔ ۡؽ

َ
آ أ ٍَ ِ ۡۡجَػِنَي كَاَل َرّبِ ة

َ
ًۡ أ ُٓ ِه ۡؽَِٔي

ُ
  ڇۡرِض َوَۡل

شباع الصمة، إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. والنقل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ؽۡ أبو عون عمى الصمة في  -4

ُ
ۡۡجَػنِيَ َوَۡل

َ
ًۡ أ ُٓ ِه  ، وحده.َِٔي

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
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 ۡخيَِصنَي ٍُ ۡ ًُ ٱل ُٓ ِۡ ٌِ  ڈإَِّله ِغَتاَدَك 

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ًٌ ه ُمۡصَخلِي  ډكَاَل َهََٰذا ِصَرٌَٰط لََعَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 إِنه ِغَتادِي ىَحَۡس  ََ ََ ٱىَۡؾاوِي ٌِ َتَػَم  َِ ٱته ٌَ  
ٌَ إَِّله ًۡ ُشۡيَطَٰ ِٓ  ڊلََم َغيَۡي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، المروزي عمى ترك النقل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡۡجَػنَِي
َ
ًۡ أ ُْ ِٔۡغُد ٍَ َ ًَ ل ِه َٓ   ڋِإَونه َج

 إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ۡلُصٌٔم ٌه ًۡ ُجزۡءٞ  ُٓ ِۡ ِ ٌّ ِ ةَاٖب 
َٰٖب ىُِّكّ ةَۡن

َ
ا َشۡتَػُث خ َٓ َ  ڌل

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
َٰٖب ىُِّكِّ األصبياني عمى الغنة في  -3 ةَۡن

َ
 ، وحده.خ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َٰٖج وَُخئٍُن خهلِنَي ِِف َجنه ٍُ ۡ  ڍإِنه ٱل

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 ٍَٰم َءاٌِِنَِي ا بَِصَل َْ  ڎٱۡدُخئُ

 وحده. في البدل، باعاإلشعمى النقل، و  األزرق -1
 .األصبيانيمعو و  عمى النقل، العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، معو الباقون. -3

 َخَقَٰتِينَِي ٌُّ رٖ  َٰ ُُسُ ًا لََعَ َُٰ َۡ ِؽّوٍ إِۡخَن ِ ٌّ ا ِِف ُصُدورًِِْ  ٌَ َِا    ڏَوَُزَۡخ

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 ، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
َۡ ِؽّوٍ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ِ ٌّ.وصمة الميم، وحده ، 

 ۡخرَِجنَي ٍُ ِ ا ة َٓ ِۡ ِ ٌّ  ً ُْ ا  ٌَ ا ََُصٞب َو َٓ ًۡ ذِي ُٓ صُّ ٍَ   ڐََّل َح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ُْ أبو عون عمى الصمة في  -2 ا  ٌَ اَو َٓ ِۡ ِ ٌّ  ً.وحده ، 
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3

  ًُ َُا ٱۡىَؾُفُٔر ٱلرهِخي
َ
ٓ خ ّّنِ
َ
  ڑ۞َجّتِۡئ ِغَتادِٓي خ

ٓ في  الياءقرأ اإلمام نافع بفتح  البيان: ّّنِ
َ
 .ِغَتادِٓي خ

 .ومعو الكل األزرق، -1
 ًُ ِِل

َ
َٔ ٱىَۡػَذاُب ٱۡۡل ُْ نه َغَذاَِب 

َ
 ڒَوأ

 ى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عم -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ًَ ِي َْٰ ًۡ َغَ َطۡيِؿ إِةَۡر ُٓ  ړَوَُّبِۡئ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2
 ًۡ ٌُِِس ا كَاَل إُِها  ٍٗ َٰ ٔاْ َشَل ُ ٔاْ َغيَۡيِّ َذَلال   ڔوَِجئَُن  إِۡذ َدَخيُ

 .عدا ابن سعدان األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
 وحده.وسكون الميم، ، َغيَۡيِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3

 ٍَٰم َغيِيٖم َك ةُِؾَل ُ َٔۡجۡو إُِها ُُبَُّشِ ٔاْ ََّل حَ ُ   ڕكَال

 .ومعو العتقيقيق الراء، وتر األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ًَ ِ ِهََبُ ـَت
ِِنَ ٱىۡ صه ٌه ن 

َ
َٰٓ أ ِِٔن لََعَ ٍُ ُت ۡ بَُشه

َ
ونَ كَاَل خ ُ  ږ حُبَُّشِ

ونِ  في  بكسر النونقرأ اإلمام نافع  البيان: ُ  .حُبَُّشِ

 العتقي.ومعو وترقيق الراء، المنفصل، إشباع  مىاألزرق ع -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِِػنَي ََ ٱۡىَقَِٰ ِ ٌّ َنََٰم ةِٱحۡلَّقِ ـَََل حَُسَ  ۡ ٔاْ بَُشه ُ  ڗكَال

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َُِع ٌَِ ره َ َحۡل ٌَ ٓاىَُّٔن كَاَل َو  ژَۡحَثِ َرّبِِّۦٓ إَِّله ٱلظه

شباع الالزم، ومعو العتقي. األزرق عمى -1  إشباع المنفصل، وا 
 المروزي عمى توسط المنفصل والالزم، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط الالزم، وحده. -3
 ي.الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا األصبيان -4
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 ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في الالزم، وحده.ٌَِ رهَۡحَثِ األصبياني عمى الغنة في  -5

 رَۡشئَُن ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حُّ
َ
ًۡ خ ا َخۡػتُُس ٍَ   ڙكَاَل َذ

 ، ومعو العتقي.إشباع الصمةاألزرق عمى  -1
 .وأبو عون األصبياني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -2
 ىل اإلسكان.عمى سكون الميم، ومعو أ المروزي -3

 ۡرٌِِنَي ٖم ُّمُّ ۡٔ َِآ إََِلَٰ كَ رِۡشۡي
ُ
آ أ ٔٓاْ إِجه ُ   ښكَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۡۡجَػنِي
َ
ًۡ أ ُْ ٔ َِجُّ ٍُ َ ٓ َءاَل لٍُٔط إُِها ل  ڛ إَِّله

عمى قصر  ومعو العتقي والنقل، و)تشق( في البدل، ،والصمة األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .البدل

 والنقل، وحده. الصمة،وقصر  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .أىل اإلسكانومعو  عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي  -3
 ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم،   -4
 وحده. وسكون الميم، وسط المنفصل،المروزي عمى ت -5

 ََ ََ ٱۡىَغََِٰبِي ٍِ َ ا ل َٓ ۡرَُآ إِجه ۥ كَده ُّ حَ
َ
  ڜإَِّله ٱۡمَرخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا َجآَء َءاَل لٍُٔط ٍه ۡرَشئَُن  ـَيَ ٍُ ۡ  ڝٱل

، و)تشق( في البدل، َجآَء َءاَل إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  األزرق عمى -1
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
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 األزرق عمى وجو إبدال اليمزة الثانية وفييا ثالثة البدل )تشق(، وحده. -2
 ومعو الحمواني في وجو.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية،  -3
 ، وتوسط المنفصل، وحده.َجآَء َءاَل المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -4
، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن َجآَء َءاَل المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى في  -5

 سعدان وأبو الزعراء.
 ء.، ومعو أبو الزعراَجآَء َءاَل ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 َِهُروَن ٌُّ ٔۡمٞ  ًۡ كَ   ڞكَاَل إُِهُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 وَن ََتُ ٍۡ ٔاْ ذِيِّ َح ا ََكُُ ٍَ ِ ٔاْ ةَۡو ِجۡئَنََٰم ة
ُ   ڟكَال

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َتۡيَنََٰم ةِٱحۡلَّقِ ِإَوُها ىََصَِٰدكَُٔن
َ
 ڠَوخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُِۡس
َ
ٔاْ َخۡيُد حُۡؤَمُروَن  ـَأ َخٞد َوٱۡمُظ

َ
ًۡ أ ٌُِِس ًۡ َوََّل يَۡيَخفِۡج  ُْ ََٰر ۡدَب

َ
ِۡو َوٱحهتِۡع أ ََ ٱِله ِ ٌّ يَِم ةِلِۡػٖع  ْۡ

َ
 ڡةِأ

ُۡس  في  بيمزة وصلقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
 .ـَأ

شباع و  النقل، األزرق عمى -1  قي.ومعو العت واإلبدال، ،الصمةا 
 الصمة، واإلبدال، وحده.قصر و  النقل، األصبياني عمى -2
 .أىل اإلسكانومعو  سكون الميم،و  ترك النقل، عمى المروزي -3
َخدٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ًۡ أ  ، وحده.ٌُِِس

 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -5
 ُٓؤََّل نه َداةَِر َهَٰٓ

َ
ۡمَر أ
َ
َٰلَِم ٱۡۡل َِآ إَِِلِّۡ َذ ۡصتِِدنَي َوكََظۡي ٌُّ ۡلُػٔٞ   ٌَ  ڢءِ 

شباع المتصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. إشباع المنفصل، والنقل، وترقيق الراء، وا 
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط في المتصل، وحده. -3
 .عدا وجو لممروزيعمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الحمواني  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  وَن َِثِ يَۡصَخبُِۡشُ ِدي ٍَ ۡ ُو ٱل ْۡ
َ
   ڣوََجآَء أ

ُو  في  ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان: ْۡ
َ
، ولألزرق وََجآَء أ

بدال في اليمزة الثانية مع اإلشباع، وقرأ الباقون بإسقاط اليمزة األولى، وتكون من قبيل وجو اإل
 المد المنفصل، وىو الوجو الثاني لمحمواني.

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، اليمزة الثانية،إشباع المتصل، وتسييل  األزرق عمى -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
ومعو وتفخيم الراء، ويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى ف -3

 .الحمواني بخمف عنو
 المروزي عمى حذف اليمزة األولى، وتوسط المنفصل، وحده. -4
المروزي عمى حذف اليمزة األولى، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو  -5

 الزعراء.
 ، ومعو أبو الزعراء.  وََجآءَ  ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ُؤََّلٓءِ َطۡيِِف ـَََل َتۡفَظُدِٔن   ڤكَاَل إِنه َهَٰٓ

شباع المتصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط في المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 َوََّل ُُتُۡزوِن َ ٔاْ ٱَّلله ُل   ڥَوٱته

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
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 ٍِنَي َِ ٱۡىَعَٰيَ َم َغ َٓ ِۡ ًۡ َج
َ َول
َ
ٔٓاْ أ ُ   ڦكَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 وزي عمى توسط المنفصل، وحده.المر  -3

 َٰػِينَِي ًۡ َف َِاِِتٓ إِن ُنُِخ ُؤََّلٓءِ َب   ڧكَاَل َهَٰٓ

َِاِِتٓ إِنفي  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:  .َب

شباع المتصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. إشباع المنفصل، وا 
، ومعو أىل األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط في المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 َٔن ُٓ ٍَ ًۡ َحۡػ ِٓ ِ ًۡ ىَِِف َشۡهَرح ُٓ ُرَك إِجه ٍۡ   ڨىََػ

 ن.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكا -1
ٔنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ُٓ ٍَ ًۡ َحۡػ ِٓ ِ  ، وحده.َشۡهَرح
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -3

 ۡيَدُث ُمُۡشِرنَِي ًُ ٱلصه ُٓ َخَذۡت
َ
 کـَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 يٍو َِ ِشّجِ ٌّ ًۡ ِخَجاَرٗة  ِٓ َػۡرَُا َغيَۡي ٌۡ

َ
ا َوأ َٓ ا َشاـَِي َٓ َٰيَِي َِا َع  ڪـََجَػۡي

 ى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عم -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2
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 ٍِنَي َّٔشِ َخ ٍُ َٰلَِم ٓأَلَيَٰٖج ّىِۡي   ګإِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ٍِنيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َّٔشِ َخ ٍُ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ّىِۡي

 لِيٍم ٌُّ ا ىَبَِصبِيٖو  َٓ  ڬِإَوجه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ َٰلَِم ٓأَليَٗث ّىِۡي   ڭإِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، واإلبدال، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
ٌِِنَِي  صبياني عمى الغنة في األ -3 ۡؤ ٍُ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَليَٗث ّىِۡي
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

 ٍِنَي يَۡسثِ ىََظَٰيِ
َ
ۡصَحَُٰب ٱۡۡل

َ
  ڮِإَون ََكَن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٌِ َِا  ٍۡ تنِٖي ـَٱَُخَل ٌُّ اٖم  ٌَ ِ ا ََلِإ ٍَ ُٓ ًۡ ِإَوجه ُٓ  گِۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

  ۡرَشينَِي ٍُ ۡ ۡصَحَُٰب ٱحۡلِۡجرِ ٱل
َ
َب أ   ڰَوىََلۡد َنذه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡػ ٌُ ا  َٓ ِۡ ٔاْ َخ َِا ـَََكُُ ًۡ َءاَيَٰخِ ُٓ   ڱرِِطنَي َوَءاَتۡيَنَٰ

شباع الصمة، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
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 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ٌِِنَِي َتاِل ُبُئحًا َءا ََ ٱۡۡلِ ٌِ ِِۡدُخَٔن  ٔاْ َح   ڲَوََكُُ

سماعيل بضم الباء قرأ اإلمام البيان:  .، والباقون بكسر الباءُبُئحًافي  ورش وا 

 وحده.البدل، في  اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
 .األصبيانيعمى النقل، ومعو  العتقي -2
سحاقبُِئحًاوكسر الباء في  المروزي عمى ترك النقل، -3  .، ومعو الحمواني والقاضي وا 
 .، وحدهُبُئحًاإسماعيل عمى ضم الباء في  -4

 ۡيَدُث ُمۡصتِِدنَي ًُ ٱلصه ُٓ َخَذۡت
َ
  ڳـَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٔاْ يَۡسِصُتَٔن ا ََكُُ ٌه  ً ُٓ ِۡ ۡدَِنَٰ َخ

َ
آ أ ٍَ   ڴَذ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وبخمف عنومعو المروزي  والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 ابن سعدان وأبو الزعراء.عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو القاضي  -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 آ إَِّله ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح ٌَ ۡرَض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن َِا ٱلصه ا َخيَۡل ٌَ ِّۗ  َو  ةِٱحۡلَّقِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده. ترك النقل، المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل، المروزي  -4
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 ُۖ اَغَث ٓأَلتِيَثٞ  ِإَونه ٱلصه

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونقصر البدلالعتقي عمى  -2

 ٍِيَو ۡفَح ٱۡۡلَ  ڵـَٱۡصَفِح ٱلصه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ًُ َُٰق ٱۡىَػيِي َٔ ٱۡۡلَله ُْ  ڶإِنه َربهَم 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ًَ رَاِّن َوٱىُۡلۡرَءاَن ٱۡىَػِظي ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ  ڷَوىََلۡد َءاَتۡيَنََٰم َشۡتٗػا 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي واألصبياني)تشق( في البدل، واألزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َِۡاَخَم لِي ًۡ َوٱۡخفِۡض َج ِٓ ًۡ َوََّل ََتَۡزۡن َغيَۡي ُٓ ِۡ ِ ٌّ ۡزَنَٰٗجا 
َ
َِا ةِِّۦٓ أ خهۡػ ٌَ ا  ٌَ نه َخۡيجَۡيَم إََِلَٰ  ده ٍُ ٌِِنَِي ََّل َت ۡؤ  ڸٍُ

 ومعو العتقي. واإلبدال، صل،إشباع المنف األزرق عمى -1
 واإلبدال، وحده. قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 .أىل اإلسكانومعو عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، المروزي   -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -5

 تنُِي ٍُ ۡ َُا ٱۡلهِذيُر ٱل
َ
ٓ خ   ڹَوكُۡو إِّّنِ

َُافي  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان:
َ
ٓ خ  .إِّّنِ

 .عمى قصر البدلومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى النقل،  -1
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 عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ٍِنَي ۡلتَِص ٍُ ۡ َُزۡۡلَا لََعَ ٱل
َ
آ أ ٍَ   ںَن

 باع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إش -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٔاْ ٱىُۡلۡرَءاَن ِغِظنَي ََ َجَػيُ ِي  ڻٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۡجَػِنَي

َ
ًۡ أ ُٓ ِه َرّبَِم ىَجَۡصـَٔيَ َٔ  ڼـَ

 العتقي. ، ومعوالصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٍه  ڽَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُۡشِكنَِي ٍُ ۡ َِ ٱل ۡغرِۡض َغ

َ
ا حُۡؤَمُر َوأ ٍَ ِ   ھـَٱۡصَدۡ  ة

 ي.، ومعو العتقي واألصبياناإلبدالاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 ََ زِءِي ۡٓ ۡصَخ ٍُ ۡ  ڿإُِها َنَفۡيَنََٰم ٱل

 .لمسكون عارضباعتباره األزرق عمى إشباع البدل، ومعو الكل ولكن  -1

 ۡۚ ا َءاَخَر ًٓ َٰ ِ إَِل َع ٱَّلله ٌَ ََ ََيَۡػئَُن  ِي  ٱَّله

 وحده. في البدل، واإلشباعاألزرق عمى النقل،  -1
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 األصبياني.معو و  ،قصر البدلو  النقل، عمىالعتقي  -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َٔن ٍُ َٔۡف َحۡػيَ  ۀـََص

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ا َحُلٔلَُٔن ٍَ ِ ُهَم يَِظيُق َصۡدُرَك ة

َ
ًُ خ  ہَوىََلۡد َجۡػيَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ََ َِٰجِدي ََ ٱىسه ِ ٌّ ِد َرّبَِم َوُكَ  ٍۡ   ۂـََصّتِۡح ِِبَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 تَِيَم ٱِۡلَلنُِي

ۡ
َٰ يَأ  ۃَوٱۡخُتۡد َربهَم َخَّته

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 الحجرسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُشَٔرةُ اۡلهۡدوِ 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلره  ًِ ِمۡسِب ٱَّلله  ِخي

 ۡۚ ٔهُ ِ ـَََل تَۡصَخۡػِجيُ ۡمُر ٱَّلله
َ
َِتَٰٓ أ
َ
 خ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أى -5

 ا يُُۡشُِكَٔن ٍه ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َِ   ١ُشۡتَحَٰ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُّ ُه

َ
ُِذُرٓواْ خ

َ
ۡن أ
َ
َۡ ِغَتادِهِۦٓ أ ٌِ َ يََظآُء  ٌَ  َٰ ۡمرِهِۦ لََعَ

َ
َۡ أ ٌِ وِح  َلَٰٓهَِهَث ةِٱلرُّ ٍَ ۡ ُِل ٱل ُلِٔن ُحَنّ َُا۠ ـَٱته

َ
ٓ خ  ٢َّ إَِّله

شباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون عدا  -3

 روزي.الم
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

  ِۡرَض ةِٱحۡلَّق
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  َخيََق ٱلصه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ا يُُۡشُِكَٔن ٍه  ٣حََعَََٰلَٰ َخ

 رق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األز  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  تنِٞي ٌُّ  ًٞ َٔ َخِصي ُْ ٌَِ جُّۡػَفثٖ ـَإِذَا   ََ نَسَٰ   ٤َخيََق ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُۖ ا َٓ ًَ َخيََل َُۡعَٰ
َ
 َوٱۡۡل

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُزئَُن
ۡ
ا حَأ َٓ ِۡ َنَٰفُِع َوٌِ ٌَ ا دِۡفءٞ َو َٓ ًۡ ذِي   ٥ىَُس

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أ -3

 ا َۡجَاٌل ِخنَي حُرِيُدَٔن وَِخنَي تَۡۡسَُخَٔن َٓ ًۡ ذِي   ٦َوىَُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُُفِس
َ
 بِِظّقِ ٱۡۡل

ٔاْ َبَٰيِؾِيِّ إَِّله ًۡ حَُسُُٔ ًۡ إََِلَٰ ةَََلٖ ىه ۡثَلاىَُس
َ
ٍُِو خ  َوََتۡ

 ق عمى إشباع الصمة، والنقل، ومعو العتقي.األزر  -1
ًۡ األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2  ، والنقل، وحده.ةَََلٖ ىه
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وترك النقل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5
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  إِنه َربه ًٞ ًۡ لََرُءوٞف رهِخي   ٧ُس

األزرق عمى سكون الميم، و)تشق( في البدل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى  -1
 قصر البدل.

ًٞ  األصبياني عمى الغنة في -2  ، وحده.لََرُءوٞف رهِخي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َْ َنُتٔ ٍِرَي ىََِتۡ ۚۡ َوٱۡۡلَۡيَو َوٱَۡلَِؾاَل َوٱحۡلَ َِٗث  ا َوزِي

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 َٔن ٍُ ا ََّل َتۡػيَ ٌَ   ٨َوَيۡخيُُق 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۚ ا َجآنِٞر َٓ ِۡ ٌِ بِيِو َو ِ كَۡصُد ٱلصه  َولََعَ ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡۡجَػنَِي
َ
ًۡ أ َُٰس َدى َٓ َ ٔۡ َطآَء ل َ   ٩َول

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 ، والفتح، ومعو أىل الصمة.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َشاءََابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -7
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 ِآء ٍَ ََ ٱلصه َُزَل ٌِ
َ
ِٓي أ َٔ ٱَّله ُْ  ُۖ اٗٓء ٌَ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ََطج ُّ ِۡ ٌِ اٞب َو ُّ ََشَ ِۡ ِ ٌّ َٔن ىهُسً  ٍُ   ٪ٞر ذِيِّ تُِصي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َرَِٰت ٍَ ِ ٱثله
ۡغَنََٰب َوٌَِ ُكّ

َ
ۡيُخَٔن َوٱۡلهِخيَو َوٱۡۡل ۡرَ  َوٱلزه  يُۢنتُِج ىَُسً ةِِّ ٱلزه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.المروز  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُروَن مٖ َحَخَفهه ۡٔ َٰلَِم ٓأَليَٗث ىَِّل   ٫إِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
مٖ ٓأَليَٗث ّىِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.َل

 ُۖ َر ٍَ َس َوٱۡىَل ٍۡ اَر َوٱلظه َٓ َۡو َوٱۡله ًُ ٱِله َر ىَُس  وََشخه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َۢرَُٰت ۡمرِهِۦٓۚۡ  َوٱۡلُُّجُٔم ُمَصخه

َ
 ةِأ

َقرأ اإلمام نافع بالنصب في  البيان: َرات   َوانلُُّجيَمَُمَسخَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٰلَِم ٖم َحۡػلِئَُن  إِنه ِِف َذ ۡٔ  ٬ٓأَلَيَٰٖج ّىَِل

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ىَِّل

  ۡۚٓۥ ُّ ُ َُٰ ۡىَن
َ
ۡرِض ُُمَۡخيًِفا خ

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل  ىَُس

َ
ا َذَرأ ٌَ  َو

 ل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النق -1
 األزرق عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُروَن نه ٖم يَذه ۡٔ َٰلَِم ٓأَليَٗث ّىَِل   ٭إِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
مٖ صبياني عمى الغنة في األ -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَليَٗث ّىَِل

 ََوح ُۖ ا َٓ ُّ ِخۡيَيٗث حَۡيبَُصَٔج ِۡ ٌِ ٔاْ  ا َوتَۡصَخۡخرُِج ا َغرِّيٗ ٍٗ ُّ حَلۡ ِۡ ٌِ ٔاْ 
ُزيُ

ۡ
َر ٱَۡلَۡدَر ِِلَأ ِي َشخه َٔ ٱَّله ُْ َرى ٱىُۡفۡيَم َو

 ًۡ ٌَِ ـَۡظيِِّۦ َوىََػيهُس ٔاْ  َٔاِخَر ذِيِّ َوِِلَۡبَخُؾ   ٮتَۡظُهُروَن  َم

 ، واإلبدال، وترقيق الراء، ومعو العتقي.َوُويََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، وعمى تفخيم الراء، وحده.َوُويََاألصبياني عمى ضم الياء في  -2
 ، وعمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، وحده.َوُويََابن إسحاق عمى ضم الياء في  -3
 ، وعمى سكون الميم، وحده.َوُويََأبو الزعراء عمى ضم الياء في  -4
المروزي عمى سكون الياء في  -5

 ، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان.يَََووَ 
 الحمواني عمى صمة الميم، معو ابن فرح. -6

 خَُدوَن ۡٓ ًۡ َت َُۡهَٰٗرا وَُشُتَٗل ىهَػيهُس
َ
ًۡ َوخ ٍِيَد ةُِس ن حَ

َ
ۡرِض َرَنَِِٰسَ أ

َ
ۡىََقَٰ ِِف ٱۡۡل

َ
  ٯَوخ

 لتقميل، والنقل، ومعو العتقي.األزرق عمى ا -1
 ، وحده.لََّعلَُّكمََتْىَتُدونََأبو عون عمى التقميل، وترك النقل، والصمة في  -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
َلََّعلَُّكماألصبياني عمى الفتح، والنقل، والغنة في  -5  حده.، و وَُسُبًلا
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وحده. -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -7
َلََّعلَُّكمابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -8  ، وحده.وَُسُبًلا

  وََغَلََٰمَٰٖج 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َخُدوَن ۡٓ ًۡ َح ُْ  ًِ   َٰوبِٱۡلهۡج

 سكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإل -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۚ ٍََ َّله ََيۡيُُق َ ََيۡيُُق َن ٍَ َذ
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
َاألصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َلَهوَّلَّ

 ـَََل
َ
ُرونَ أ  ٱ حََذنه

قرأ اإلمام نافع بالتشديد في  البيان:

لََّ  .ُرونََتَذَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ٓۗ ٓ ا َْ ِ ََّل َُتُۡصٔ َث ٱَّلله ٍَ واْ ُِۡػ  ِإَون َتُػدُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ًٞ َ ىََؾُفٔرٞ رهِخي   ٲإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ًٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ىََؾُفٔرٞ رهِخي
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و ا تُِۡسُّ ٌَ  ًُ ُ َحۡػيَ َُِٔن َوٱَّلله ا ُتۡػيِ ٌَ  ٳَن َو

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ََ ِي ًۡ َُيۡيَُلَٔن يَۡدُغَٔن  َوٱَّله ُْ ا َو ِ ََّل ََيۡيُُلَٔن َطۡيـٔٗ  ٴٌَِ ُدوِن ٱَّلله

ُعينََقرأ اإلمام نافع بالتاء في  البيان:  .تَد 

 ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى توسط  -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ٖٖۖۡخَيآء
َ
ٌَٰت َدرۡيُ أ َن ٌۡ

َ
 أ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن األصبياني عمى تفخيم الراء، فويق  -2

 إسحاق.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
َُابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ْمَياٌتََغي 

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.أ

 يهاَن ُحۡتَػُرَٔن
َ
ا يَۡظُػُروَن خ ٌَ  ٵَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َۡۚنَِٰخٞد ٞ َّٰ ًۡ إَِل ُس ُٓ َٰ  إَِل

 ألزرق عمى إشباع الصمة ميم الجمع، ومعو العتقي.ا -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 وَن ۡصَخۡهَِبُ ٌُّ  ً ُْ ِِهَرةٞ َو ٌُّ  ً ُٓ َُِٔن ةِٱٓأۡلِخَرةِ كُئُُب ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ِي   ٶـَٱَّله

نقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر األزرق عمى اإلبدال، وال -1
 البدل.

 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

و ا يُِۡسُّ ٌَ  ًُ َ َحۡػيَ نه ٱَّلله
َ
َُِٔنۚۡ ََّل َجَرَم أ ا ُحۡػيِ ٌَ  َن َو

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ََ ۡصخَۡهَِبِي ٍُ ۡ ۥ ََّل َُيِبُّ ٱل ُّ   ٷإُِه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ىنَِي وه

َ
َسَِٰػرُي ٱۡۡل

َ
ٔٓاْ أ ُ ًۡ كَال َُزَل َربُُّس

َ
اَذآ أ ٌه  ً ُٓ َ   ٸِإَوَذا رِيَو ل

 ألزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي.ا -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو  -5
اَذاأبو عون عمى صمة الميم في  -6  ، وحده.لَُىمَنَّ

 ِّۗةَِؾرۡيِ ِغۡيٍم ً ُٓ َج ََ يُِظئُّ ِي
ۡوَزارِ ٱَّله

َ
َۡ أ ٌِ ثِ َو ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ًۡ ََكِميَٗث يَ ُْ ۡوَزاَر

َ
ٔٓاْ أ ٍِيُ  ِِلَۡد

 ، ومعو العتقي. أوزارَِاألزرق عمى إشباع المنفصل، وعمى النقل، والتقميل في  -1
 صبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وحده.األ -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ا يَزُِروَن ٌَ ََّل َشآَء 
َ
  ٹخ

 شباع المتصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى إ -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٱلصه ًُ ِٓ َٔاِغِد ـََخره َغيَۡي َل
ََ ٱىۡ ِ ٌّ  ً ُٓ َِ َِۡيَٰ ُ ُب َِت ٱَّلله

َ
ًۡ ـَد ِٓ ٌَِ َرۡتيِ  ََ ِي

َهَر ٱَّله ٌَ ًُ كَۡد  ُٓ َٰ حَى
َ
ًۡ َوخ ِٓ ِ ٔۡك ٌَِ ـَ ۡلُؿ 

َۡ َخۡيُد ََّل يَۡظُػُروَن    ٺٱۡىَػَذاُب ٌِ

 األزرق عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل عدا أبو عون. -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
ََ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ٌّ  ً ُٓ َِ َِۡيَٰ  ده.، والتقميل، وحُب
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 ًۡ ََ ُنُِخ ِي ََكٓءَِي ٱَّله ََ َُشَ ۡح
َ
ًۡ َوَيُلُٔل خ ِٓ ثِ َُيۡزِي ٍَ َٔۡم ٱۡىلَِيَٰ ًه يَ َٔن ُث لُّ ۚۡ تَُشَٰٓ ًۡ ِٓ  ذِي

ينَِقرأ اإلمام نافع بكسر النون في  البيان: قُّ  .تَُشَٰٓ

 تقي.  األزرق عمى إشباع المتصل والالزم، ومعو الع -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل والالزم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل والالزم، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل والالزم، ومعو أىل الصمة. -4

 َإِنه ٱۡۡلِۡزَي ٱِۡل ًَ ٔاْ ٱۡىػِۡي وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ كَاَل ٱَّله َٰفِرِي َٰ َٔٓء لََعَ ٱىۡ  ٻَٔۡم َوٱلصُّ

ََ األزرق عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المتصل، والتقميل في  -1 َٰفِرِي َٰ ، ومعو ٱۡى
 العتقي عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
  َٔ ََ َتَخ ِي ُۖ ٱَّله ًۡ ِٓ ُُفِص

َ
َلَٰٓهَِهُث َظالِِِمٓ أ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ  ـهى

 األزرق عمى التقميل، وعمى إشباع المتصل والمنفصل، ومعو العتقي. -1
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
نفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل وقصر الم -4

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6

 ۡۚ ٔٓء ُو ٌَِ ُش ٍَ ِها َجۡػ ا ُن ٌَ  ًَ يَ اْ ٱلصه ُٔ ۡىَل
َ
 ـَد

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 صل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ئَُن ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ ۢ ة ًُ َ َغيِي ۚۡ إِنه ٱَّلله  ټةَََلَٰٓ

 األزرق عمى التقميل، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 مروزي بخمف عنو.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو ال -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -7

  ُۖ ا َٓ ََ ذِي ًَ َخََِٰلِي ِه َٓ ََٰب َج ةَۡن
َ
ٔٓاْ خ  ـَٱۡدُخيُ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََ ِي َخَهَّبِ ٍُ ۡ َٔى ٱل ۡر ٌَ  ٽـَيَتِۡئَس 

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2

  َورِيَو۞  ۡۚ ًۡ َُزَل َربُُّس
َ
اَذآ أ ٌَ اْ  ۡٔ َل ََ ٱته ي ِ  لَِّله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٓۗا ٔاْ َخرۡيٗ ُ  كَال

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 م الراء، ومعو الباقون.األصبياني عمى تفخي -2

 ۡۚ َِثٞ ۡجيَا َخَص ٔاْ ِِف َهَِٰذهِ ٱلُّ ُِ ۡخَص
َ
ََ أ ي ِ  ّىَِّله

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡۚ اُر ٱٓأۡلِخَرةِ َخرۡيٞ  َوَلَ

 البدل. األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر -1
 األصبياني عمى النقل،  وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 خهلنَِي ٍُ ۡ ًَ َداُر ٱل   پَوَۡلِۡػ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُۖ َُۡهَُٰر
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ ا ََتۡرِي  َٓ َُٰج َغۡدٖن يَۡدُخئَُج  َجنه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۚا يََظآُءوَن ٌَ ا  َٓ ًۡ ذِي ُٓ َ  ل

شباع البدل، ومعو العتقي باعتباره عارض لو. -1  األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال -4

 خهلنَِي ٍُ ۡ ُ ٱل   ٿَنَذَٰلَِم ََيۡزِي ٱَّلله

 األزرق، ومع الكل. -1
 ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ ِهَث ة ٔاْ ٱۡۡلَ ًُ ٱۡدُخيُ ًٌ َغيَۡيُس َٰ َلَٰٓهَِهُث َغّيِبنَِي َحُلٔلَُٔن َشَل ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ َٰ ـهى َٔ ََ َتَخ ِي   ڀئَُن ٱَّله

 األزرق عمى التقميل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، وحده. -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.  -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 ، وحده.األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7

 ۡۚۡمُر َرّبَِم
َ
ِِتَ أ
ۡ
ۡو يَأ
َ
َلَٰٓهَِهُث أ ٍَ ۡ ًُ ٱل ُٓ تَِي

ۡ
ن حَأ
َ
ٓ أ ۡو يَُِظُروَن إَِّله َْ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، وعمى اإلبدال، ومعو العتقي. -1
 منفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر ال -2
 المروزي تحقيق اليمز، وقصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. -4
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 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
 َۡرت ٌَِ ََ ِي ۚۡ َنَذَٰلَِم َذَػَو ٱَّله ًۡ ِٓ  يِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َٔن ٍُ ًۡ َحۡظيِ ُٓ ُُفَص

َ
ٔٓاْ أ ُ َوَلَِٰسَ ََكُُ ًُ ٱَّلله ُٓ ٍَ ا َظيَ ٌَ   ځَو

 ، وعمى إشباع المنفصل، وحده.َظلََهُىمَُاألزرق عمى تغميظ الالم في  -1
 العتقي عمى ترك التغميظ، وحده. -2
 بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 زُِءوَن ۡٓ ٔاْ ةِِّۦ يَۡصَخ ا ََكُُ ٌه  ًِٓ ِ ٔاْ وََخاَق ة ٍِيُ ا َغ ٌَ ًۡ َشّيِـَٔاُت  ُٓ َصاَب
َ
  ڂـَأ

عمى قصر األزرق عمى )تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو العتقي واألصبياني والقاضي  -1
 البدل.

اأبو عون عمى صمة الميم في  -2  ، وحده.بِِىمَنَّ
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.وََخاَقَابن سعدان عمى التقميل في  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ۡ ءٖ َنه ٌَِ ََشۡ ٌَِ ُدوُِِّۦ  ا َختَۡدَُا  ٌَ  ُ ٔۡ َطآَء ٱَّلله َ ٔاْ ل ُك َۡشَ

َ
ََ أ ِي ٌَِ ُدوُِِّۦ َوكَاَل ٱَّله َِا  ٌۡ َُ َوََّلٓ َءاةَآُنَُا َوََّل َخره

ءٖ    ٌَِ ََشۡ

شباع المنفصل، و)تشق(  -1 األزرق عمى إشباع المتصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وا 
 في البدل، وحده.

 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
، ومعو الباقون عدا المروزي األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل -3

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -5
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أبو َشاءََابن سعدان عمى التقميل في  -6

 الزعراء.
 َِرۡتي ٌَِ ََ ِي ۚۡ َنَذَٰلَِم َذَػَو ٱَّله ًۡ ِٓ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 تنُِي ٍُ ۡ ۡو لََعَ ٱلرُُّشِو إَِّله ٱَۡلََلَُٰؼ ٱل َٓ   ڃَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َُُٰۖؾَٔت ٔاْ ٱىطه َ َوٱۡجَخجُِت ِن ٱۡختُُدواْ ٱَّلله

َ
ثٖ رهُشًَّٔل أ ٌه

ُ
ِ أ
َِا ِِف ُكّ  َوىََلۡد َبَػۡر

ُنَقرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان:
َ
 .اْعُبُدواأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
َاألصبياني عمى الغنة في  -3 َرَُّسيّلا ة  نَّ

ُ
 ، والنقل، وحده.أ

 ۡۚ َلَٰيَُث ۡج َغيَۡيِّ ٱلظه َۡ َخله ٌه  ً ُٓ ِۡ ٌِ ُ َو َدى ٱَّلله َْ  َۡ ٌه  ً ُٓ ِۡ ٍِ  ـَ

 معو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، و  -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 بنَِي َهّذِ ٍُ ۡ َٰلِتَُث ٱل ۡرِض ـَٱُُظُرواْ َنۡيَؿ ََكَن َع
َ
  ڄـَِصرُيواْ ِِف ٱۡۡل

 األزرق عمى ترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 اقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الب -3

 ََّل َ ًۡ ـَإِنه ٱَّلله ُٓ َٰ َدى ُْ  َٰ ِدي إِن ََتۡرِۡص لََعَ ۡٓ ُۖ َح َ يُِظوُّ ٌَ 

َدىقرأ اإلمام نافع بضم الياء، وفتح الدال في  البيان:  .ُيى 
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ًۡ األزرق عمى التقميل في  -1 ُٓ َٰ َدى ُْ ،َدى  ، ومعو أىل التقميل.ُيى 
 روزي.األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والم -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََ َِِٰصِي َِ نه ٌّ  ً ُٓ َ ا ل ٌَ   څَو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُۡۚٔت ٍُ َ َح ٌَ  ُ ًۡ ََّل َحۡتَػُد ٱَّلله ِٓ ِ َِٰ يَۡم
َ
َد خ ۡٓ ِ َج ٔاْ ةِٱَّلله ٍُ ۡكَص

َ
 َوأ

 عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 َٔن ٍُ ۡزََثَ ٱۡلهاِس ََّل َحۡػيَ
َ
َه أ ا َوَلَِٰس   چةَََلَٰ وَۡغًدا َغيَۡيِّ َخّلٗ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل عدا ابن سعدان. -1
 ، وحده.ي هََِعلََابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -3

 ٔاْ َكَِٰذبنَِي ًۡ ََكُُ ُٓ جه
َ
ََ َزَفُرٓواْ خ ِي ًَ ٱَّله ِي ََيَۡخيُِفَٔن ذِيِّ َوِِلَۡػيَ ًُ ٱَّله ُٓ َ َ ل  ڇِِلُبَنّيِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 كان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلس -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُلَٔل ََلُۥ ُزَ َذيَُهُٔن ن جه
َ
ُّ أ َرۡدَنَٰ

َ
ٍء إَِذآ أ ُۡلَا لََِشۡ ۡٔ ا كَ ٍَ   ڈإِجه

شباع المنفصل، وحده. -1  األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، وا 
 مى ترك المد في المين الميموز، وحده.العتقي ع -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده -4
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 المروزي عمى القصر في المنفصل، ومعو الباقون. -5
 ۡج ًۡ ِِف ٱلُّ ُٓ ِه َِئ ّٔ ٔاْ َۡلَُت ٍُ ا ُظيِ ٌَ َۢ َبۡػِد  ٌِ  ِ اَجُرواْ ِِف ٱَّلله َْ  ََ ِي ُۖ َوٱَّله َِٗث  َيا َخَص

َئنَُّىمقرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياء في  البيان:  .نَلَُبيِّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۡجر
َ
ۚۡ  َوَۡل ۡزََبُ

َ
 ٱٓأۡلِخَرةِ أ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َٔن ٍُ ٔاْ َحۡػيَ ٔۡ ََكُُ َ   ډل

 األزرق، ومعو الكل . -1
 َٰ واْ َولََعَ ََ َصََبُ ِي َُٔن ٱَّله ُه َٔ ًۡ َحَخ ِٓ ِ   ڊ َرّب

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َرۡتيَِم إَِّله رَِجاَّٗل ٌَِ َِا  رَۡشۡي
َ
آ أ ٌَ ِِحٓ َو ُُّٔ ُۖ ًۡ ِٓ  إَِِلۡ

 .يُيَحَقرأ اإلمام نافع بضم الياء، وفتح الحاء في  البيان:

 ى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي.األزرق عم -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 َََّل َتۡػي ًۡ َو ٱَّّلِۡنرِ إِن ُنُِخ ْۡ

َ
ٔٓاْ أ َٔن ـَۡصـَٔيُ   ڋٍُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُِِّۗبر  ةِٱَۡلَّيَِنَِٰج َوٱلزُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ََُزۡۡل
َ
ُروَن َوأ ًۡ َحخََفهه ُٓ ًۡ َوىََػيه ِٓ ا ُُّزَِل إَِِلۡ ٌَ ِهاِس  َ لِي   ڌآ إَِِلَۡم ٱَّّلِۡنَر ِِلُبنَّيِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
ُرونَ وَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًۡ َحَخَفهه ُٓ  ، وحده.ىََػيه
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 َخۡيُد َۡ ٌِ ًُ ٱىَۡػَذاُب  ُٓ تَِي

ۡ
ۡو يَأ
َ
ۡرَض أ

َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ِ ُ ة ن ََيِۡصَؿ ٱَّلله

َ
ّيِـَٔاِت أ َهُرواْ ٱلصه ٌَ  ََ ِي ََ ٱَّله ٌِ

َ
ـَأ
َ
ََّل يَۡظُػُروَن أ

 ڍ

ِنوََقرأ اإلمام األصبياني التسييل في  ان:البي
َ
فَأ
َ
 .أ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، وعمى اإلبدال، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
 األصبياني عمى تسييل اليمز، والنقل، والبدل، وحده. -3

  َِِف َتل ًۡ ُْ ُخَذ
ۡ
ۡو يَأ
َ
ََ أ ۡػِجزِي ٍُ ِ ً ة ُْ ا  ٍَ ًۡ َذ ِٓ تِ

  ڎيُّ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 أبو عون عمى صمة الميم في الموضع األخير، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُّٔ َٰ َُتَ ًۡ لََعَ ُْ ُخَذ
ۡ
ۡو يَأ
َ
ًٌ أ ًۡ لََرُءوٞف رهِخي   ڏٖف ـَإِنه َربهُس

 األزرق عمى اإلبدال، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
ًٌ والغنة في األصبياني عمى اإلبدال،  -2  ، وحده.لََرُءوٞف رهِخي
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل -4

 ِ ه ٗدا َّلّلِ آنِِو ُشجه ٍَ ٍِنِي َوٱلظه َِ ٱِۡلَ ۥ َغ ُّ
ءٖ َحخََفيهُؤاْ ِظَلَٰيُ ُ ٌَِ ََشۡ ا َخيََق ٱَّلله ٌَ ًۡ يََرۡواْ إََِلَٰ  َ َول

َ
َِٰخُروَن أ َِ  ًۡ ُْ  َو

 ڐ

شباع المتصل، وترقيق الراء،  -1 األزرق عمى النقل، وعمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وا 
 وحده.

 مى ترك المد في المين الميموز، وحده.العتقي ع -2
ِ األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -3 ه ٗدا َّلّلِ ، وتفخيم الراء، ُشجه

 وحده.
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم -6
 عمى الغنة، وصمة الميم، وحده.ابن إسحاق  -7

 وَن ًۡ ََّل يَۡصَخۡهَِبُ ُْ َلَٰٓهَِهُث َو ٍَ ۡ ۡرِض ٌَِ َدٓاةهثٖ َوٱل
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ   ڑَوِۤهَّلِل ُۤدُجۡسَي 

شباع المتصل والالزم، وترقيق الراء، ومع -1  و العتقي.األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل والالزم، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والالزم، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5
 ٌِّ  ً ُٓ ا يُۡؤَمُروَن۩ ََيَاـَُٔن َربه ٌَ ًۡ َويَۡفَػئَُن  ٔۡكِِٓ   ڒَ ـَ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ، وحده.َربَُّىمَِنّوأبو عون عمى الصمة في  -4

 ََّل َتخه ُ ٖۖ ۞َوكَاَل ٱَّلله نۡيِ ٱذۡجنَۡيِ َٓ َٰ  ِخُذٓواْ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُۖ َنَِٰخٞد ٞ َّٰ َٔ إَِل ُْ ا  ٍَ  إِجه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُتِٔن َْ ََٰي ـَٱۡر   ړـَإِيه

 ومعو الكل.األزرق،  -1
 ۡۚ َُ َواِصًتا ۡرِض َوََلُ ٱّلِي

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلصه ٌَ  َوََلُۥ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َتخهُلَٔن ِ َذَؾرۡيَ ٱَّلله
َ
 ڔأ

ََاألزرق عمى ترقيق الراء في  -1  ، ومعو العتقي.أفغي 
 عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.األصبياني  -2

  ُِۖ ََ ٱَّلله ٍِ ثٖ ـَ ٍَ َِ ّجِۡػ ٌّ ا ةُِسً  ٌَ  َو

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2
  ـَإَِِلِّۡ ََتۡـَُٔروَن ُّ ًُ ٱلُّضُّ ُس ًه إَِذا َمصه   ڕُث

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ًِه إ ًۡ يُُۡشُِكَٔن ُث ُِِسً ةَِرّبِِٓ ٌّ ًۡ إَِذا ـَرِيٞق  ه َغُِس   ږَذا َنَظَؿ ٱلُّضُّ

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
ًۡ إِذَاأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُِكينََ، َغُِس ِِّىمَيُۡش   ، وحده.بَِرب
 ل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أى -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5

 ۡۚ ًۡ ُٓ آ َءاَتۡيَنَٰ ٍَ ِ  ِِلَۡسُفُرواْ ة

 األزرق عمى إشباع المنفصل، واإلشباع في البدل، وحده. -1
 العتقي عمى إشباع المنفصل، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -4

  ُۖ ْٔا خهُػ ٍَ  َذَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َٔن ٍُ َٔۡف َتۡػيَ   ڗـََص

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٓۗ ًۡ ُٓ ا َرَزۡكَنَٰ ٍه َٔن َُِصيٗتا ّمِ ٍُ ا ََّل َحۡػيَ ٍَ ِ  َوَيۡجَػئَُن ل

 األزرق، ومعو الكل. -1
  وَن ًۡ َتۡفََتُ ا ُنُِخ ٍه َه َخ ِ ىَتُۡصـَٔيُ   ژحَٱَّلله

 ق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزر  -1
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 َٔن ُٓ ا يَۡظَخ ٌه  ً ُٓ َ ۥ َول ُّ َ ِ ٱَۡلََنَِٰج ُشۡتَحَِٰ   ڙَوَيۡجَػئَُن َّلِله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َُخد
َ
َ أ ًٞ ِإَوَذا بُُّشِ َٔ َنِظي ُْ ا َو َّٔدٗ ۥ ُمۡص ُّ ُٓ ََُثَٰ َظوه وَۡج

ُ
ً ةِٱۡۡل   ښُْ

ََاألزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ، وضم الياء ظلََّ، والنقل، والتقميل، وتغميظ الالم في بُِۡشّ
 ، وحده.َوُويََفي 

 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 ، وحده.َوُويََلنقل، والفتح، وضم الياء في األصبياني عمى تفخيم الراء، وا -4
يََالمروزي عمى ترك النقل، والفتح، وسكون الياء في  -5  ، وحده.َوو 
يََأبو عون عمى التقميل، وسكون الياء في  -6  ، ومعو القاضي وابن سعدان.َوو 
 ، وحده.َوُويََأبو الزعراء عمى التقميل، وضم الياء في  -7
يََح، وسكون الياء في الجمال عمى صمة الميم، والفت -8  ، ومعو ابن فرح.َوو 
 ، وحده.َوُويََابن إسحاق عمى صمة الميم، وضم الياء في  -9

 ۡۚٓةِِّۦ َ ا بُُّشِ ٌَ ٔٓءِ  ِٔۡم ٌَِ ُش ََ ٱۡىَل ٌِ ََٰرىَٰ   َحَخَن

شباع المتصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 ل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل.أبو عون التقميل، وفويق القصر في المتص -2
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َِّۗاِب ۥ ِِف ٱىَتُّ ُّ ۡم يَُدشُّ
َ
ٍٔن أ ُْ  َٰ ۥ لََعَ ُّ ِصُه ٍۡ ُح

َ
  خ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك  -2
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 َٔن ٍُ ا ََيُۡه ٌَ ََّل َشآَء 
َ
  ڛخ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِٖۖٔۡء رَُو ٱلصه ٌَ َُِٔن ةِٱٓأۡلِخَرةِ  ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ي ِ  لَِّله

عمى اإلبدال، وبالنقل، مع )تشق( في البدل، مع ترقيق الراء، مع توسط ثم إشباع األزرق  -1
 المين الميموز، وحده.

 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4

  َٰ لَۡعَ
َ
َرُو ٱۡۡل ٍَ ۡ ِ ٱل   َوَّلِله

 األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ًُ َٔ ٱۡىَػزِيُز ٱحۡلَِهي ُْ   ڜَو

 األصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي و َوُويََاألزرق عمى ضم الياء  -1
يََالمروزي عمى سكون الياء  -2  ، ومعو الباقون.َوو 

 َص ٌُّ َجٖو 
َ
ًۡ إََِلَٰٓ أ ُْ ُر ٌَِ َدٓاةهثٖ َوَلَِٰسَ يَُؤّخِ ا  َٓ ا حََرَك َغيَۡي ٌه  ًِٓ ٍِ ُ ٱۡلهاَس ةُِظۡي ٔۡ يَُؤاِخُذ ٱَّلله

َ ٖۖ َول  ِّمٗ

شباع صمة ميم الجمعو  األزرق عمى اإلبدال، وعمى إشباع الالزم، -1 شباع ا  ، وترقيق الراء، وا 
 المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -2
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، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وقصر اإلبدال، وفويق القصر الالزماألصبياني عمى  -3
 المنفصل، والفتح، وحده.

 ، وسكون الميم، والفتح، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط الالزم، وتوسط المنفصل -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -5
القاضي عمى فويق القصر في الالزم، وسكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو  -6

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 ًۡ ُٓ َجيُ
َ
 ََّل يَۡصَخـِٔۡخُروَن َشاَغٗث ُۖ  ـَإَِذا َجآَء أ

قرأ اإلمام األزرق والعتقي واألصبياني والحمواني في وجو بالتسييل في اليمزة الثانية في  البيان:


َجلُُىمَ 
َ
َأ ، وقرأ األزرق باإلبدال في اليمز الثانية مع ثالثة البدل، والباقون بإسقاط اليمزة َجاَء

 األولى وىو الوجو الثاني لمحمواني.

األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، مع إشباع المتصل، واإلبدال، وترقيق الراء فييا، ومعو  -1
 العتقي.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وسكون الميم،  -3

 وحده.
 ية، وتحقيق اليمز، وحده.تسييل اليمزة الثانأبو عون عمى وجو  -4
 الجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وصمة الميم، وحده. -5
 المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، مع توسط المنفصل، وحده. -6
المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، مع قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون في  -7

 وجيو الثاني والقاضي.
 ، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى وجيو الثاني -8
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاءََابن سعدان عمى التقميل في  -9
 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[45] 

 

 ڝَوََّل يَۡصَخۡلِدُمَٔن 

 األزرق، ومعو الكل. -1
   َٰٱحۡلُۡصَِن ًُ ُٓ َ نه ل

َ
ًُ ٱۡىَهِذَب أ ُٓ لِۡصجَُخ

َ
َٔنۚۡ َوحَِصُؿ خ ُْ ا يَۡسَر ٌَ  ِ  َوَيۡجَػئَُن َّلِله

 أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، ومعو -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ً ُٓ جه
َ
ًُ ٱۡلهاَر َوخ ُٓ َ نه ل

َ
ۡفَرُغَٔن ََّل َجَرَم أ   ڞٌُّ

رُِطينََقرأ اإلمام نافع بكسر الراء في  البيان:  .ُنف 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 ِ َ حَٱَّلله َٔۡم َول ًُ ٱِۡلَ ُٓ َٔ َوِِلُّ ُٓ ًۡ َذ ُٓ ۡغَمَٰيَ

َ
َُ أ ۡيَطَٰ ًُ ٱلظه ُٓ َ ََ ل َِ َرۡتيَِم ـََزيه ٌّ َمٖم 

ُ
َِآ إََِلَٰٓ أ رَۡشۡي

َ
ًٞ ىََلۡد أ ِِل

َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ

  ڟ

شباع المنفصل، وضم الياء في  -1  ، ومعو العتقي.َػُىيََاألزرق عمى النقل، وا 
 ، وحده.َػُىيََوضم الياء في  األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، -2
يََالمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وسكون الياء في  -3  ، وسكون الميم، وحده.َػى 
أبو عون والقاضي وابن المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء، وسكون الميم، ومعو  -4

 سعدان.
 ، وسكون الميم، وحده.َػُىيََأبو الزعراء ضم الياء في  -5
يََعمى صمة الميم، وسكون الياء في الجمال  -6  ، ومعو ابن فرح.َػى 
 ، وصمة الميم ، وحده.َػُىيََابن إسحاق عمى ضم الياء في  -7

 ٌِ ٖم يُۡؤ ۡٔ ٗدى َورََۡحَٗث ىَِّل ُْ ٔاْ ذِيِّ َو ِي ٱۡخَخيَُف ًُ ٱَّله ُٓ َ َ ل  ِِلُبنَّيِ
َُزۡۡلَا َغيَۡيَم ٱىِۡهَتََٰب إَِّله

َ
آ أ ٌَ   ڠَُِٔن َو

 ى إشباع المنفصل، وعمى اإلبدال، ومعو العتقي.األزرق عم -1
مٖ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ۡٔ  ، واإلبدال، وحده.َورََۡحَٗث ىَِّل
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 ابن إسحاق عمى تحقيق اليمز، والغنة، وحده. -3
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

ٱ ََ ٌِ َُزَل 
َ
ُ أ ٓۚۡ َوٱَّلله ا َٓ ِ ح ۡٔ ۡرَض َبۡػَد َم

َ
ۡخَيا ةِِّ ٱۡۡل

َ
اٗٓء ـَأ ٌَ آءِ  ٍَ  لصه

 األزرق عمى إشباع المتصل، والتقميل، والنقل، ومعو العتقي.. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، والنقل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وترك النقل،  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -6

 ُػَٔن ٍَ مٖ يَۡص ۡٔ َٰلَِم ٓأَليَٗث ىَِّل  ڡإِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل. -1
مٖ  ٓأَليَثٗ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ّىَِل

  ُۖ ًِ ىَػَِۡبَٗة َُۡعَٰ
َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل  ِإَونه ىَُس

 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ًُّۡصلِيُس َٰرِبنَِي ن ًِا َخالِٗصا َشآنِٗؾا ّىِيشه َ َۢ َبنۡيِ ـَۡرٖث َوَدٖم َله ا ِِف ُبُػُِِّٔۦ ٌِ ٍه   ڢّمِ

قِيُكمقرأ اإلمام نافع بفتح النون في  البيان:  .نَس 

 ورش عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 متصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى فويق القصر في ال -3
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ًِااألصبياني عمى الغنة في  -4 َ َٰرِبنِيَ ، َوَدٖم َله  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.َشآنِٗؾا ّىِيشه
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ًِا َخالِٗصاابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، واإلخفاء في  -6 َ  ، وحده.َله

 ۡۚ ًِا ُّ َشَهٗرا َورِۡزكًا َخَص ِۡ ٌِ ۡغَنَِٰب َتخهِخُذوَن 
َ
َرَِٰت ٱۡلهِخيِو َوٱۡۡل ٍَ ٌَِ َث  َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 مٖ َحۡػلِئَُن ۡٔ َٰلَِم ٓأَليَٗث ىَِّل   ڣإِنه ِِف َذ

 و الكل عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، ومع -1
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَليَٗث ّىَِل

 ا َحۡػرُِطَٔن ٍه َجرِ َومِ ََ ٱلظه َتاِل ُبُئٗحا َوٌِ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ِِذي 
ِن ٱُته

َ
وَِۡحَٰ َربَُّم إََِل ٱۡلهۡدِو أ

َ
  ڤَوأ

سماع البيان: سحاق بالكسر في قرأ اإلمام ورش وا   .ُبُييتاايل بضم الباء، وقالون وا 

 بضم الباء، ومعو العتقي وأبو الزعراء.  ُبُييتاااألزرق عمى التقميل، وعمى قراءة  -1
 بكسر الباء، ومعو القاضي وابن سعدان. بُِييتااأبو عون عمى التقميل، وعمى قراءة  -2
 اء، ومعو األصبياني وابن فرح.بضم الب ُبُييتاااألزرق عمى الفتح، وعمى قراءة  -3
 بكسر الباء، ومعو الجمال وابن إسحاق.  بُِييتااالمروزي عمى الفتح، وعمى قراءة  -4

 َۡۚرَِٰت ـَٱۡشيُِِك ُشُتَو َرّبِِم ُذلَُٗل ٍَ ِ ٱثله
ًه لُُكِ ٌَِ ُكّ  ُث

 األزرق، ومعو الكل. -2
 ُّ ُ َُٰ ۡىَن

َ
ۡخَيٌِؿ خ اٞب ُمُّ ا ََشَ َٓ ِ َۢ ُبُػُٔ ٌِ ِهاِس  ََيُۡرُج   ۥ ذِيِّ ِطَفآءٞ ّىِي

 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ِهاِس األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، والغنة في  -2  ، وحده.ِطَفآءٞ ّىِي
 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، وتوسط المتصل، وحده. -3
 عو الباقون عدا ابن إسحاق.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وم -4
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 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5
 ُروَن مٖ َحَخَفهه ۡٔ َٰلَِم ٓأَليَٗث ىَِّل   ڥإِنه ِِف َذ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل. -1
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَليَٗث ّىَِل

 ُ ۚۡ َوٱَّلله ًۡ َُٰس ـهى َٔ ًه َحَخ ًۡ ُث   َخيََلُس

 األزرق عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ًَ رِ ىَِِكۡ ََّل َحۡػيَ ٍُ ۡرَذِل ٱىُۡػ
َ
َ يَُردُّ إََِلَٰٓ أ ٌه ٌُِِسً  ۚۡ َو  َبۡػَد ِغۡيٖم َطۡيـًٔا

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 لميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة ا -5

 ٞكَِدير ًٞ َ َغيِي   ڦإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َبۡػٖض ِِف ٱلّرِۡزِق َٰ ًۡ لََعَ َو َبۡػَظُس ُ ـَظه  َوٱَّلله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

  َٔاْ ةِر يُ ََ ـُّظِ ِي ا ٱَّله ٍَ ۚۡ َذ آٌء َٔ ًۡ ذِيِّ َش ُٓ ًۡ َذ ُٓ ُِ َٰ يَۡم
َ
ا َميََهۡج خ ٌَ  َٰ ًۡ لََعَ ِٓ ِ  آّدِي رِۡزك

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع الالزم، والنقل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم والمتصل، والنقل، وحده. -2
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 روزي.أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا الم -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.   -4
 المروزي عمى توسط المد الالزم والمتصل، وحده. -5

  ََيَۡدُدوَن ِ ثِ ٱَّلله ٍَ ـَتِِِۡػ
َ
  ڧأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٗۡزَنَِٰجُسً ةَجنَِي وََخَفَدة

َ
َۡ أ ِ ٌّ ۡزَنَٰٗجا وََجَػَو ىَُسً 

َ
ًۡ أ ُُفِصُس

َ
َۡ أ ِ ٌّ ُ َجَػَو ىَُسً  ََ  َوٱَّلله ِ ٌّ  َوَرزَكَُسً 

ّيَِبَِٰج    ٱىػه

شباع صمة الميم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى الصمة في جميع المواضع عدا  -5

َ
 ، وحده.ۡزَنَِٰجُسً ةَجنِيَ أ

  يَۡسُفُروَن ًۡ ُْ  ِ ِج ٱَّلله ٍَ َُِٔن َوبِِِۡػ ٌِ ـَتِٱۡىَبَِٰػِو يُۡؤ
َ
  ڨأ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َا َوََّل يَۡصَخِػيُػَٔن  َوَيۡػُتُدون ۡرِض َطۡيـٔٗ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ََ ٱلصه ِ ٌّ ًۡ رِۡزٗكا  ُٓ َ يُِم ل ٍۡ ا ََّل َح ٌَ  ِ  کٌَِ ُدوِن ٱَّلله

ااألزرق عمى النقل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز في  -1  ، وحده.َطۡيـٔٗ
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني. -2
 لنقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك ا -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ۡۚ َراَل ٌۡ
َ
ِ ٱۡۡل ٔاْ َّلِله  ـَََل حَُّۡضُِب

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 َٔن ٍُ ًۡ ََّل َتۡػيَ ُُخ

َ
ًُ َوأ َ َحۡػيَ  ڪإِنه ٱَّلله

 رق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األز  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
  ِيُِف َٔ ُٓ ا َذ ِٗ ِها رِۡزكًا َخَص ٌِ  ُّ َزۡكَنَٰ َ ره ٌَ ءٖ َو َٰ ََشۡ ئَُٗك َّله َحۡلِدُر لََعَ ٍۡ َرًَل َخۡتٗدا مه ٌَ  ُ ا ۞ََضََب ٱَّلله ُّ ُِسّٗ ِۡ ٌِ ُق 

ًراُۖ  ۡٓ  وََج

 ، وحده.َػُىيََوتوسط  ثم إشباع المين الميموز، وضم الياء في  األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
يََالمروزي عمى تفخيم الراء، وسكون الياء في  -3 ، ومعو الحمواني والقاضي وابن سعدان َػى 

 وابن فرح.
 ، وحده.َػُىيََأبو الزعراء عمى ضم الياء في  -4
ئَُٗك َّله الغنة في األصبياني عمى  -5 ٍۡ ُّ ، مه زَۡكَنَٰ َ ره ٌَ  ، وحده.َػُىيََ، وضم الياء في َو
ئَُٗك َّله ابن إسحاق عمى الغنة في  -6 ٍۡ  ، وحده.َػُىيََ، وضم الياء في مه

 ُۡۚٔۥَن ۡو يَۡصَخ َْ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ِۡۚ ُد َّلِله ٍۡ  ٱحۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َََّل ح ًۡ ُْ ۡزََثُ

َ
َٔن ةَۡو أ ٍُ  ګۡػيَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  َٰ َٔ َكٌّ لََعَ ُْ ءٖ َو َٰ ََشۡ ًُ ََّل َحۡلِدُر لََعَ ةَۡس
َ
آ خ ٍَ ُْ َخُد

َ
َرَٗل رهُجينَۡيِ أ ٌَ  ُ ُّّ ََّل  َوََضََب ٱَّلله ٓ َّٔجِ ا يُ ٍَ َِ ۡح

َ
ُّ خ َٰ ىَى ۡٔ َم

ِت َِخرۡيٍ ُۖ 
ۡ
 يَأ

األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وضم الياء في  -1
َََوُوي .والتقميل، واإلبدال، وحده ، 

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بدال، والتقميل، وحده.العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وترقيق الراء، واإل -3
يََالمروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الياء في  -4  ، والفتح، وتحقيق اليمز، وحده. َوو 
يََالمروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء في  -5  ، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. َوو 
 القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى التقميل، ومعو  -6
 ، والفتح، وحده.َوُويََابن إسحاق عمى ضم الياء في  -7
 ، والتقميل، وحده.َوُويََأبو الزعراء عمى ضم الياء في  -8
َرَٗل رهُجيَنۡيِ األصبياني عمى الغنة في  -9 ٌَ وضم الياء في ،َََوُوي.والفتح، واإلبدال، وحده ، 

 ۡصَخلِيٖم ٌُّ َٰٖط  َٰ ِصَر َٔ لََعَ ُْ ُمُر ةِٱۡىَػۡدِل َو
ۡ
َ يَأ ٌَ َٔ َو ُْ ۡو يَۡصَخِٔي    ڬَْ

 ، ومعو العتقي واألصبياني. َوُويََاألزرق عمى اإلبدال، وضم الياء في  -1
يََالمروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الياء في  -2 ، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق وأبو َوو 

 الزعراء. 
 ، ومعو أبو الزعراء. َوُويََابن إسحاق عمى ضم الياء في  -3

 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِ َدۡيُب ٱلصه  ۡرِض  َوَّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ۡۚكَۡرُب
َ
َٔ أ ُْ ۡو 

َ
ِح ٱَۡلََِصِ أ ٍۡ اَغثِ إَِّله َُكَ ۡمُر ٱلصه

َ
آ أ ٌَ  َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ٞءٖ كَِدير ِ ََشۡ

َٰ ُكّ َ لََعَ   ڭإِنه ٱَّلله

 األزرق عمى توسط المين الميموز ثم إشباعو، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

ا َٔن َطۡيـٔٗ ٍُ ًۡ ََّل َتۡػيَ َهَٰخُِس ٌه
ُ
َۢ ُبُػِٔن أ ِ ٌّ ۡخرََجُسً 

َ
ُ أ ـۡـَِٔدةَ  َوٱَّلله

َ
ةَۡصََٰر َوٱۡۡل

َ
َع َوٱۡۡل ٍۡ ًُ ٱلصه وََجَػَو ىَُس

ًۡ تَۡظُهُروَن   ڮىََػيهُس

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4
َۢ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ٌّ ۡخرََجُسً 

َ
ًۡ تَۡظُهُرونَ ، أ  ، وحده.ىََػيهُس

  ۡۚ ُ َه إَِّله ٱَّلله ُٓ ِصُه ٍۡ ا ُح ٌَ آءِ  ٍَ ِ ٱلصه ّٔ َرَٰٖت ِِف َج رۡيِ ُمَصخه ًۡ يََرۡواْ إََِل ٱىػه َ ل
َ
 خ

 ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، إشباع المتصل،  -1
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  َُِٔن ٌِ ٖم يُۡؤ ۡٔ َٰلَِم ٓأَلَيَٰٖج ىَِّل   گإِنه ِِف َذ

 عتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، واإلبدال، ومعو ال -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -3 ۡٔ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَلَيَٰٖج ىَِّل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4
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 َۢ ِ ٌّ ُ َجَػَو ىَُسً  ًۡ َوٱَّلله ٌِّ ُبئُحُِس ا وََجَػَو ىَُسً  ِٗ ًِ َشَه َُۡعَٰ
َ
َٔۡم ُبُئٗحا َ ُجئُدِ ٱۡۡل ا يَ َٓ َٔج ًۡ تَۡصَخِخفُّ َظۡػُِِس

َتًَٰػا إََِلَٰ ِخنٖي  ٌَ َثَٰٗرا َو
َ
آ أ َْ ۡطَػارِ

َ
ا َوأ َْ ۡوَبارِ

َ
ا َوأ َٓ اـِ َٔ ۡص

َ
َۡ أ ٌِ ًۡ َو خُِس ٌَ َٔۡم إِكَا   ڰَوَي

سحاق بالكسر في  البيان: سماعيل بضم الباء، وقالون وا   .اُبُييتاَقرأ اإلمام ورش وا 
 .َظَعنُِكموقرأ اإلمام نافع بفتح العين في   
ٓ بضم الباء، والنقل، والتقميل في  ُبُييتَُكماألزرق عمى قراءة  -1 ا َْ ۡطَػارِ

َ
ا َوأ َْ ۡوَبارِ

َ
شباع َوأ ، وا 

 المنفصل، ومعو العتقي.  
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 ميل، وحده.الزعراء عمى ترك النقل، وسكون الميم، والتقأبو  -3
 بكسر الباء، وسكون الميم، والفتح، وحده. بُِييتُِكمالمروزي عمى قراءة  -4
 بكسر الباء، ومعو ابن سعدان. بُِييتُِكمالقاضي عمى سكون الميم، والتقميل، و -5
 بكسر الباء، والفتح، ومعو ابن فرح. بُِييتُِكمالجمال عمى صمة الميم، و -6
 بكسر الباء، والتقميل، وحده. بُِييتُِكم، وولَُكمَنَِّأبو عون عمى الصمة في  -7
 بضم الباء، وصمة الميم، والفتح، وحده. ُبُييتَُكمابن إسحاق عمى  -8

 ًُ ًۡ َشَرَٰبِيَو حَلِيُس ا وََجَػَو ىَُس ِٗ ۡزَنَٰ
َ
َتاِل أ ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ ا َخيََق ِظَلََٰٗل وََجَػَو ىَُسً  ٍه ُ َجَػَو ىَُسً ّمِ   َوٱَّلله

ۚۡ ٱحۡلَره وََشَرَٰ  ًۡ َشُس
ۡ
 بِيَو حَلِيُسً ةَأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
َسُكماألصبياني عمى اإلبدال في  -2

 
 ، وحده.بَأ

 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -3
هاأبو عون عمى صمة الميم في  -4 وَ،لَُكمَِنّ  ، وحده.لَُكمَنِّ

 ًُّ ِ َٔن  َنَذَٰلَِم يُخ ٍُ ًۡ تُۡصيِ ًۡ ىََػيهُس ۥ َغيَۡيُس ُّ َخ ٍَ   ڱُِۡػ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ٍُٔنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ًۡ تُۡصيِ  ، وحده.ىََػيهُس
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 تنُِي ٍُ ۡ َُٰؼ ٱل ا َغيَۡيَم ٱَۡلََل ٍَ اْ ـَإِجه ۡٔ ىه َٔ  ڲـَإِن حَ

 ق، ومعو الكل.األزر  -1
  َٰفُِروَن َٰ ًُ ٱىۡ ُْ ۡزََثُ

َ
ا َوأ َٓ ًه يُِِهُروَج ِ ُث َج ٱَّلله ٍَ   ڳَحۡػرِـَُٔن ُِۡػ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ََزف ََ ِي ًه ََّل يُۡؤَذُن لَِّله ثٖ َطِٓيٗدا ُث ٌه
ُ
ِ أ
ٌَِ ُكّ َٔۡم َجۡتَػُد  ًۡ يُۡصَخۡػَخُتَٔن َوَي ُْ   ڴُرواْ َوََّل 

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون ميم الجمع، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

 ًۡ ُٓ ِۡ ُؿ َخ ٔاْ ٱۡىَػَذاَب ـَََل َُيَفه ٍُ ََ َظيَ ِي ًۡ يَُِظُروَن  ِإَوَذا رََءا ٱَّله ُْ  ڵَوََّل 

 األزرق عمى تغميظ الالم، وحده. -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ًۡ يَُِظُرونَ أبو عون عمى صمة الميم، في  -3 ُْ  ، وحده.َوََّل 
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4

  ٓ ََك ٔاْ َُشَ ُك َۡشَ
َ
ََ أ ِي ٌَِ ُدوَُِمُۖ ِإَوَذا رََءا ٱَّله ٔاْ  ِها َُۡدُغ ََ ُن ِي ََكُٓنَُا ٱَّله َِا َهَُٰٓؤََّلٓءِ َُشَ ٔاْ َربه ُ ًۡ كَال ُْ  َء

 األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده ومعو أىل اإلسكان عدا  -2

 المروزي.
 نفصل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل والم -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
الجمال عمى الصمة في الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل  -5

 الصمة.
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 َِٰذةَُٔن َٰ ًۡ ىَ َل إُِهُس ۡٔ ًُ ٱىَۡل ِٓ اْ إَِِلۡ ۡٔ ۡىَل
َ
 ڶـَد

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تر  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُۖ ًَ يَ هٍِذ ٱلصه ٌَ ۡٔ ِ يَ اْ إََِل ٱَّلله ۡٔ ۡىَل
َ
 َوخ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 وَن ٔاْ َحۡفََتُ ا ََكُُ ٌه  ً ُٓ ِۡ   ڷَوَطوه َخ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٔاْ ُحۡفِصُدوَن ا ََكُُ ٍَ ِ َق ٱۡىَػَذاِب ة ۡٔ ًۡ َغَذاٗةا ـَ ُٓ ِ زِۡدَنَٰ واْ َغَ َشبِيِو ٱَّلله ََ َزَفُرواْ َوَصدُّ ِي  ڸٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال ع -2

  ُۖ ًۡ ُُفِصِٓ
َ
َۡ أ ِ ٌّ  ًِٓ ثٖ َطِٓيًدا َغيَۡي ٌه

ُ
ِ أ
َٔۡم َجۡتَػُد ِِف ُكّ  َوَي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِ َِا ة ُؤََّلٓءِ  وَِجۡئ َٰ َهَٰٓ ِٓيًدا لََعَ  َم َط

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
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 ٍِنَي َوَُزه ۡصيِ ٍُ ىَٰ لِۡي ٗدى َورََۡحَٗث َوبُُۡشَ ُْ ءٖ َو ِ ََشۡ
ا ىُِّكّ ِٗ   ڹۡۡلَا َغيَۡيَم ٱىِۡهَتََٰب حِۡتَيَٰ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، والتقميل، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -2
 الفتح عدا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى الفتح، ومعو أىل  -3
ا ّىُِكِّ األصبياني عمى الغنة في  -4 ِٗ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.حِۡتَيَٰ

 ََِهرِ و ٍُ ۡ َِ ٱىَۡفۡدَظآءِ َوٱل ََِۡهَٰ َغ ُلۡرََبَٰ َوَي
َِ ِإَويَخآيِٕ ذِي ٱىۡ ُمُر ةِٱۡىَػۡدِل َوٱۡۡلِۡخَسَٰ

ۡ
َ يَأ  ٱَۡلَۡغِ  ۞إِنه ٱَّلله

شباع المتصل، والتقميل، ومعو العتقي األزرق عمى اإلب -1 دال، والنقل في، و)تشق( في البدل، وا 
 عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -4
 لمتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى فويق القصر في ا -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ًۡ ًۡ ىََػيهُس ُرونَ يَػُِظُس   ں حََذنه

ُرونََقرأ اإلمام نافع بالتشديد في  البيان: لَّ  .تَذَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
َتَََأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ُرونََلََعلَُّكم  لَّ  ، وحده.ذَّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 َغ َ ًُ ٱَّلله ا َوكَۡد َجَػۡيُخ َْ نِيِد ۡٔ ََ َبۡػَد حَ َٰ يَۡم

َ
ٔاْ ٱۡۡل ًۡ َوََّل حَُِلُظ دتُّ َٓ َٰ ِ إَِذا َع ِد ٱَّلله ۡٓ ٔاْ ةَِػ ۡوـُ

َ
ًۡ َنفِيًَلۚۡ َوأ  يَۡيُس

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عم -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ا َتۡفَػئَُن ٌَ  ًُ َ َحۡػيَ   ڻإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ََدخ ًۡ َُِس يَۡمَٰ

َ
َٰٗرا َتخهِخُذوَن خ َٰ ُ

َ
ٍة أ ٔه َۢ َبۡػِد كُ ٌِ ا  َٓ َ ٔاْ َنٱىهَِّت َجَلَظۡج َؽۡزل ن حَُسَٔن َوََّل حَُسُُٔ

َ
ًۡ أ ََلۢ ةَحَُِۡس

ٍث   ٌه
ُ
َۡ أ ٌِ ۡرََبَٰ 

َ
ٌث ِِهَ أ ٌه

ُ
 أ

شباع صمة ميم الجمع، والتقميل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -4
 عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي  -5
نأبو عون عمى الصمة في  -6

َ
َأ  ، والتقميل، وحده.بَي َنُكم 

 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
  ِۡةِّۚۦ ُ ًُ ٱَّلله ا َحۡتئُُك ٍَ  إِجه

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ ًۡ ذِيِّ َُتَۡخيُِفَٔن َوَِلُبَّيََِنه ىَُس ا ُنُِخ ٌَ   ڼثِ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۚ َ يََظآُء ٌَ ِدي  ۡٓ َ يََظآُء َوَي ٌَ ٗث َنَِٰخَدٗة َوَلَِٰسَ يُِظوُّ  ٌه
ُ
ًۡ أ ُ َۡلََػيَُس ٔۡ َطآَء ٱَّلله َ  َول

 شباع صمة الميم، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، وا   -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َطآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
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  ئَُن ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍه َه َخ   ڽَوىَتُۡصـَٔيُ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة . -2
 ِ َٔٓء ة ٔاْ ٱلصُّ ا َوحَُذوكُ َٓ ِ  كََدُمۢ َبۡػَد ُثتُٔح

ًۡ َذََتِله َُِس ًۡ َدَخََلۢ ةَۡح َُِس يَۡمَٰ
َ
ًۡ َغَ َشبِيِو َوََّل َتخهِخُذٓواْ خ ا َصَددتُّ ٍَ

 ُۖ ِ  ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القص -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ًٞ ًۡ َغَذاٌب َغِظي   ھَوىَُس

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۚا كَيِيًَل ِٗ ٍَ ِ َث ِد ٱَّلله ۡٓ واْ ةَِػ  َوََّل تَۡظََتُ

 لكل.األزرق، ومعو ا -1
  َٔن ٍُ ًۡ َتۡػيَ ًۡ إِن ُنُِخ َٔ َخرۡيٞ ىهُس ُْ  ِ ا ِغَِد ٱَّلله ٍَ   ڿإِجه

ًۡ إِناألزرق عمى ترقيق الراء، وعمى إشباع الصمة في  -1  ، ومعو العتقي.ىهُس
ًۡ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2  ، وقصر الصمة، وحده.َخرۡيٞ ىهُس
 وحده. ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، -3
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
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 ُۖ يََِفُد ًۡ ا ِغَِدُز ٌَ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِّۗةَاٖق ِ ا ِغَِد ٱَّلله ٌَ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َه ئَُن َوَۡلَۡجزَِي ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌَ  َِ ۡخَص

َ
ً ةِأ ُْ ۡجَر

َ
ٓواْ أ ََ َصََبُ ِي   ۀٱَّله

قرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان:
زَِيوََّ  .َوََلَج 

 ورش عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُۖ ٗة َغّيَِتٗث َٰٔ ۥ َخَي ُّ ِه ُِۡديِحَ َٞ ـَيَ ٌِ َٔ ُمۡؤ ُْ ََُثَٰ َو
ُ
ۡو أ
َ
َِ ذََنٍر أ ٌّ ٍَِو َصَٰيِٗدا  َۡ َغ ٌَ 

 ، ومعو العتقي.َوُويََاألزرق عمى النقل، والتقميل، واإلبدال، وضم الياء  -1
 ، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح -2
يََالمروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الياء في  -3  ، ومعو الجمال وابن فرح.َوو 
 ، وحده.َوُويََابن إسحاق عمى الفتح، وضم الياء  -4
يََأبو عون عمى التقميل، وسكون الياء في  -5  ، ومعو القاضي وابن سعدانَوو 
 ، وحده.َوُويََأبو الزعراء عمى التقميل، وضم الياء  -6

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٌَ  َِ ۡخَص
َ
ً ةِأ ُْ ۡجَر

َ
ًۡ أ ُٓ ِه   ہَوَۡلَۡجزَِي

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 َـَإَِذا ك ًِ َِ ٱلرهِجي ۡيَطَٰ ََ ٱلظه ٌِ ِ َت ٱۡىُلۡرَءاَن ـَٱۡشَخػِۡذ ةِٱَّلله

ۡ
  ۂَرأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َُٔن ُه َٔ ًۡ َحَخ ِٓ ِ َٰ َرّب

ٔاْ َولََعَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٌَ لََعَ ٱَّله ۥ ىَحَۡس ََلُۥ ُشۡيَطَٰ ُّ   ۃإُِه

 صر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى ق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ةِِّۦ ُمُۡشُِكَٔن ً ُْ  ََ ِي ۥ َوٱَّله ُّ َُ ۡٔ ىه َٔ ََ َحَخ ِي ۥ لََعَ ٱَّله ُّ ُِ ا ُشۡيَطَٰ ٍَ  ۄإِجه

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة . -2

  َۡۡلَآ ء ۡفَخرۚۡ ِإَوَذا ةَده ٌُ َُج 
َ
آ أ ٍَ ٔٓاْ إِجه ُ ُِل كَال ا ُحَنّ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ُ أ ََكَن َءايَثٖ َوٱَّلله ٌه  ايَٗث 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔن ٍُ ًۡ ََّل َحۡػيَ ُْ ۡزََثُ
َ
  ١٠١ةَۡو أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وعمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان . -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

 ّبَِم ةِٱحۡلَّقِ ِِلُثَّتَِج ٌَِ ره ََلُۥ ُروُح ٱىُۡلُدِس  ٍِنَي  كُۡو َُزه ۡصيِ ٍُ ىَٰ لِۡي ٗدى َوبُُۡشَ ُْ ٔاْ َو ُِ ٌَ ََ َءا ِي   ١٠٢ٱَّله

 األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
َِّكَاألصبياني عمى الغنة في  -3 ب  ، وحده.ِنوَرَّ
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 ًۡ ُٓ جه
َ
ًُ خ ۗٓ  َوىََلۡد َجۡػيَ ۥ بََُشٞ ُّ ٍُ ِ ا ُحَػّي ٍَ  َحُلٔلَُٔن إِجه

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 تنٌِي ٌُّ  ٞ ٞ َوَهََٰذا لَِصاٌن َغَرَِبّ ۡغَجِِمّ
َ
ِي يُيِۡدُدوَن إَِِلِّۡ أ   ١٠٣ّىَِصاُن ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ِ ًٌ إِنه ٱَّله ِِل

َ
ًۡ َغَذاٌب أ ُٓ َ ُ َول ًُ ٱَّلله ِٓ ِدي ۡٓ ِ ََّل َح َُِٔن أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ٌِ ََ ََّل يُۡؤ   ١٠٤ي

األزرق عمى اإلبدال، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر  -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -3

 ُِۖ َُِٔن أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ِي ا َحۡفََتِي ٱۡىَهِذَب ٱَّله ٍَ  إِجه

األزرق عمى اإلبدال، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر  -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
 َِٰذةَُٔن َٰ ًُ ٱۡى ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ١٠٥َوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 َََش َ ٌه َِ َوَلَِٰسَ  يَمَٰ ۢ ةِٱۡۡلِ َُّ ِ ه ٍَ ۡػ ٌُ ۥ  ُّ ۡزرِهَ َوكَۡيُت

ُ
َۡ أ ٌَ ِِّۦٓ إَِّله  َۢ َبۡػِد إِيَمَِٰ ٌِ ِ َ َزَفَر ةِٱَّلله  َح ةِٱىُۡسۡفرِ ٌَ

 ًٞ ًۡ َغَذاٌب َغِظي ُٓ َ ِ َول ََ ٱَّلله ِ ٌّ ًۡ َؽَظٞب  ِٓ   ١٠٦َصۡدٗرا َذَػيَۡي

شباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 يم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الم -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5

 ََ َٰفِرِي َٰ َٔۡم ٱىۡ ِدي ٱۡىَل ۡٓ َ ََّل َح نه ٱَّلله
َ
ۡجَيا لََعَ ٱٓأۡلِخَرةِ َوأ َٰٔةَ ٱلُّ َي ٔاْ ٱحۡلَ ًُ ٱۡشخََدتُّ ُٓ جه

َ
َٰلَِم ةِد   ١٠٧ َذ

ل، والنقل، و)تشق( في البدل، وعمى ترقيق الراء، والتقميل في األزرق عمى التقمي -1
 ََ َٰفِرِي َٰ  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ٱۡى

ََ أبو عون عمى الفتح في  -2 َٰفِرِي َٰ  ، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل.ٱۡى
ن يَااألزرق عمى الفتح في  -3 ََ ، والتقميل في ادلُّ َٰفِرِي َٰ  ، وحده.ٱۡى
 روزي عمى الفتح، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا األصبياني.الم -4
نَُّىمَُاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -5

َ
 ، والنقل، وحده.بِأ

 ُۖ ًۡ ةَۡصَٰرِِْ
َ
ًۡ َوخ ِٓ ػِ ٍۡ ًۡ وََش ِٓ ِ َٰ كُئُب

ُ لََعَ ََ َغتََع ٱَّلله ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّله
ُ
 أ

 و العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، والتقميل، ومع -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -5

 ٱۡىَغَٰفِئَُن ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ١٠٨َوأ

 ل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتص -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 وَن ًُ ٱۡىَخَِٰۡسُ ُْ ًۡ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ُٓ جه
َ
  ١٠٩ََّل َجَرَم خ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -4

 َْ َۢ َبۡػِد ٌِ ٓواْ إِنه َربهَم  ُدواْ وََصََبُ َٓ ًه َجَٰ ٔاْ ُث ُِ ِ ا ـُخ ٌَ َۢ َبۡػِد  اَجُرواْ ٌِ َْ  ََ ِي ًه إِنه َربهَم لَِّله ًٞ ا ُث ىََؾُفٔرٞ رهِخي
١٠٪ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ًٞ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2  ، وحده.ىََؾُفٔرٞ رهِخي
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِِت ُكُّ َجۡفٖس حَُجَِٰدُل َغَ جه
ۡ
َٔۡم حَأ َٔن ۞يَ ٍُ ًۡ ََّل ُحۡظيَ ُْ ٍِيَۡج َو ا َغ ٌه َٰ ُكُّ َجۡفٖس  َّفه َٔ ا َوحُ َٓ   ١٠٫ۡفِص

 األزرق عمى اإلبدال، والتقميل، وتغميظ الالم، وحده.  -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، والتقميل، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وترك تغميظ الالم، وحده. -4
 ي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الميم، وحده.المروز  -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -7
 ََك ٌَ  ِ

َِ ُكّ ٌّ ا رََؽٗدا  َٓ ا رِزُۡر َٓ تِي
ۡ
ِهٗث يَأ ِ ه ٍَ ۡػ ٌُّ ٌَِِٗث  َرَٗل كَۡريَٗث ََكَُۡج َءا ٌَ  ُ ِ َوََضََب ٱَّلله ًِ ٱَّلله ۡجُػ

َ
ٖن ـََسَفَرۡت ةِد

َُِػَٔن  ٔاْ يَۡص ا ََكُُ ٍَ ِ ِٔۡف ة ُ َِلَاَس ٱۡۡلُِٔ  َوٱۡۡلَ ا ٱَّلله َٓ ََٰر َذ
َ
 ١٠٬ـَأ

األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، واإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر  -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
  ُْ َٔن َوىََلۡد َجآَء ٍُ ًۡ َظَٰيِ ُْ ًُ ٱۡىَػَذاُب َو ُْ َخَذ

َ
ٔهُ ـَأ ةُ ًۡ ـََهذه ُٓ ِۡ ِ ٌّ   ٭١٠ًۡ رَُشٔٞل 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -2
ٍُٔنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًۡ َظَٰيِ ُْ  ، وحده.َو
 صل، وحده.المروزي عمى توسط المت -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُْ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َجآَء

 إِيهاهُ َتۡػُتُدوَن ًۡ ِ إِن ُنُِخ ٍََج ٱَّلله ُ َخَلََٰٗل َغّيِٗتا َوٱۡطُهُرواْ ُِۡػ ًُ ٱَّلله ا َرزَكَُس ٍه ٔاْ ِم  ٮ١٠ـَُُكُ

ًۡ إِيهاهُ ع الصمة في األزرق عمى إشبا -1  ، ومعو العتقي.ُنُِخ
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

  ُةِِّۖۦ ِ ِْوه ىَِؾرۡيِ ٱَّلله
ُ
آ أ ٌَ ًَ ٱۡۡلِنِيرِ َو َم َوحَلۡ ۡيَخَث َوٱله ٍَ

ۡ ًُ ٱل ا َخرهَم َغيَۡيُس ٍَ  إِجه

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ًٞ َ َدُفٔرٞ رهِخي َِ ٱۡطُػره َدرۡيَ ةَاٖغ َوََّل ََعدٖ ـَإِنه ٱَّلله ٍَ  ٯ١٠َذ

 .ُطرَََّػَهُوَاضَْقرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان:

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ًٞ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2  ، وحده.َدُفٔرٞ رهِخي
 المروزي بترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  ِ واْ لََعَ ٱَّلله َۡفََتُ ًُ ٱۡىَهِذَب َهََٰذا َخَلَٰٞو َوَهََٰذا َخَرامٞ ِّلِ لِۡصجَخُُس
َ
ا حَِصُؿ خ ٍَ ِ ٔاْ ل ُ   ٱىَۡهِذَبۚۡ َوََّل َتُلٔل

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ْ األصبياني عمى الغنة في  -2 وا َۡفََتُ  ، ومعو ابن إسحاق.َخَرامٞ ِّلِ
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  ٱۡىَهِذَب ََّل ُحۡفيُِدَٔن ِ وَن لََعَ ٱَّلله ََ َحۡفََتُ ِي   ١٠ٰإِنه ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َغَذاٌب ًۡ ُٓ َ َتَٰٞع كَيِيٞو َول ٌَ  ًٞ ِِل

َ
 ٱ١٠أ

 ورش عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

  ُۖ َِا َغيَۡيَم ٌَِ َرۡتُو ا كََصۡص ٌَ َِا  ٌۡ اُدواْ َخره َْ  ََ ِي  َولََعَ ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َا َظي ٌَ َٔن َو ٍُ ًۡ َحۡظيِ ُٓ ُُفَص

َ
ٔٓاْ أ ًۡ َوَلَِٰسَ ََكُُ ُٓ َنَٰ   ٲ١٠ٍۡ

شباع المنفصل، وحده. -1  األزرق عمى تغميظ الالم، وا 
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -3
ٔأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٍُ ًۡ َحۡظيِ ُٓ ُُفَص

َ
 ، وحده.نَ أ

 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -6
 ٔٓاْ إِنه َربهَم ۡصيَُد

َ
َٰلَِم َوأ َۢ َبۡػِد َذ ٌِ ٔاْ  ًه حَاةُ َٔٓء ِِبََهَٰيَثٖ ُث ٔاْ ٱلصُّ ٍِيُ ََ َغ ِي ًه إِنه َربهَم لَِّله ا ىَ ُث َْ َۢ َبۡػِد ٌِ َؾُفٔرٞ  

 ًٌ   ٳ١٠رهِخي

 األزرق عمى إشباع المتصل والمنفصل، وتغميظ الالم، ومعو العتقي. -1
ًٌ األصبياني عمى فويق القصر المتصل، وقصر المنفصل، والغنة في  -2  ، وحده.ىََؾُفٔرٞ رهِخي
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 صل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنف -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ُۡشِكنَِي ٍُ ۡ ََ ٱل ًۡ يَُم ٌِ َ ِ َخِِيٗفا َول ه ٗث كَاُِٗخا َّلّلِ ٌه
ُ
ًَ ََكَن أ ِي َْٰ   ٴ١٠إِنه إِةَۡر
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 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ه  .، ومعو ابن إسحاقكَاُِٗخا َّلّلِ

  ٍِِّ ۡجُػ
َ
 َطانِٗرا ّۡلِ

 ، ومعو العتقي.َطانِٗرااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
ٍِِّ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ۡجُػ

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.َطانِٗرا ّۡلِ

 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 ۡصَخلِيٖم ٌُّ َٰٖط  ُّ إََِلَٰ ِصَر َٰ َدى َْ ُّ َو َٰ   ٵ١٠ٱۡجَخبَى

 زرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األ -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُۖ َِٗث ۡجَيا َخَص ُّ ِِف ٱلُّ  َوَءاَتۡيَنَٰ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل.  -1
 األزرق عمى )تشق( في البدل، والفتح، ومعو أىل الفتح عمى قصر البدل. -2

 َٰيِِدنَي ِإَوُه ََ ٱىصه ٍِ َ ۥ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ ل   ٶ١٠ُّ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ِۡن ٱحهتِۡع ِميهَث إِة
َ
َِآ إَِِلَۡم أ وَۡخۡي

َ
ًه أ ُۖ ُث ًَ َخِِيٗفا ِي َْٰ  َر

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُۡشِكنَِي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ا ََكَن  ٌَ  ٷ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َٱۡخَخي ََ ِي ۡتُج لََعَ ٱَّله ا ُجػَِو ٱلصه ٍَ ٔاْ ذِيِّ  إِجه  ُف

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٔاْ ذِيِّ ََيَۡخيُِفَٔن ا ََكُُ ٍَ ثِ ذِي ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ ُٓ َِ ًُ ةَۡح   ٸ١٠ِإَونه َربهَم َِلَۡدُس

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

َِثِٖۖ ٱۡدُ  إََِلَٰ َشبِيِو َرّبَِم ةِٱ ِٔۡغَظثِ ٱحۡلََص ٍَ ۡ ثِ َوٱل ٍَ  حۡلِۡه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۚ َُ ۡخَص

َ
ً ةِٱىهَِّت ِِهَ أ ُٓ ۡ  َوَجَِٰدل

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

  ُۖ َطوه َغَ َشبِييِِّۦ ٍََ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
َٔ أ ُْ  إِنه َربهَم 

 ومعو الكل. األزرق، -1
 ََ خَِدي ۡٓ ٍُ ۡ ًُ ةِٱل ۡغيَ

َ
َٔ أ ُْ   ٹ١٠َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.وُوياألزرق عمى ضم الياء في  -1
يالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.وو 

 ُٔكِۡتُخً ةِِّۖۦ ا ُغ ٌَ ٍِۡرِو  ِ ٔاْ ة ًۡ َذَػاكُِت  ِإَوۡن ََعَرۡتُخ

 سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى  -1
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2

 ََ ََِٰبِي َٔ َخرۡيٞ ّىِيصه ُٓ
َ ًۡ ل ُت  ٺ١٠َوىَهَِ َصََبۡ

 ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.لَُىيََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
ََ َخرۡيٞ ، وتفخيم الراء، والغنة في لَُىيََاألصبياني عمى ضم الياء في   -2 ََِٰبِي  ، وحده. ّىِيصه
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 ، وترك الغنة، وحده.لَُىيََأبو الزعراء عمى ضم الياء في  -3
يََالمروزي عمى سكون الياء في  -4  ، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان. لَى 
يََالجمال عمى سكون الياء في  -5  ، ومعو ابن فرح.لَى 
ََ ة في ، وصمة الميم، والغنلَُىيََابن إسحاق عمى ضم الياء في  -6 ََِٰبِي  ، وحده.َخرۡيٞ ّىِيصه

  ِۡۚ ا َصَۡبَُك إَِّله ةِٱَّلله ٌَ  َوٱۡصَِبۡ َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُهُروَن ٍۡ ا َح ٍه ًۡ َوََّل حَُم ِِف َطۡيٖق ّمِ ِٓ   ٻ١٠َوََّل ََتَۡزۡن َغيَۡي

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ل الصمة.الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أى -2

 َُِٔن ِۡص ًُْ ُّمُّ  ََ ِي ٔاْ وهٱَّله َل ََ ٱته ِي َع ٱَّله ٌَ  َ  ټ١٠إِنه ٱَّلله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحواني عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -2
 

 النحلسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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اءِ   ُشَٔرةُ اِۡلُۡسَ

ِ ٱل ًِ ِمۡسِب ٱَّلله  رهِنَٰمۡح ٱلرهِخي

 َِا ِي َبََٰرۡك ۡكَصا ٱَّله
َ
ۡصِجِد ٱۡۡل ٍَ ۡ ۡصِجِد ٱحۡلََراِم إََِل ٱل ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ىَٰ ةَِػۡتِدهِۦ َِلَۡٗل  ُۡسَ

َ
ِٓي أ ََ ٱَّله ۥ ُشۡتَحَٰ ُّ ََلُۥ ىُُِنَِي ۡٔ َخ

 ۡۚٓ َِا َۡ َءاَيَٰخِ ٌِ 

 ده.األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، والنقل، واإلشباع في البدل، وح -1
 العتقي عمى قصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ٍِيُع ٱَۡلَِصرُي َٔ ٱلصه ُْ ۥ  ُّ   ١إُِه

 زرق، ومعو الكل.األ -1
 َّله َتخهِخُذواْ ٌَِ ُدوِِن َوكِيَٗل

َ
َٰٓءِيَو خ َِِنٓ إِۡشَر ٗدى َّلِ ُْ  ُّ َِا ُمَِٔس ٱۡىِهَتََٰب وََجَػيَۡنَٰ  ٢َوَءاحَۡح

شباع المنفصل والمتصل،  ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
َِِنٓ المتصل، والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في -2 ٗدى َّلِ َّله َ،ُْ

َ
، خ

 ومعو ابن إسحاق.
 المروزي عمى ترك الغنة، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ومعو الباقون. قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،الحمواني عمى  -5

 ُُ َع ٌَ َِا  َۡ ََحَۡي ٌَ  ٍٔح  ُذّرِيهَث 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۥ ََكَن َخۡتٗدا َطُهٔٗرا ُّ   ٣إُِه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٗا َنترِي ّٗٔ َه ُغيُ َتنۡيِ َوَِلَۡػيُ ۡرِض َمره

َ
َٰٓءِيَو ِِف ٱۡىِهَتَِٰب َِلُۡفِصُدنه ِِف ٱۡۡل َِآ إََِلَٰ ةَِِنٓ إِۡشَر  ٤ا َوكََظۡي

 ، ومعو العتقي.َنترِٗيال، وترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل ، والنق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  ٓ ٔاْ ِخَلََٰو ٱّلِيَارِ  ـَإَِذا َجا ٖس َطِديٖد ـََجاُش
ۡ
ْوِِل ةَأ

ُ
َآ أ ًۡ ِغَتاٗدا ۡله َِا َغيَۡيُس ا َبَػۡر ٍَ ُٓ َٰ وىَى

ُ
 َء وَۡغُد أ

شباع المنفصل، والتقميل،  -1 األزرق عمى إشباع المتصل، وعمى )تشق( في البدل، والتقميل، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ُٓ األزرق عمى الفتح في  -2 َٰ وىَى
ُ
اأ ٍَ.وحده ، 

ٓ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والغنة في  -3 َا ، ِغَتاٗدا ۡله
ٖس واإلبدال في 

ۡ
 ، والفتح، وحده.ةَأ

 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
 يم، ومعو القاضي.أبو عون عمى التقميل، وسكون الم -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، والفتح، وحده. -7
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -8
ا، َجآَء ابن سعدان عمى التقميل في  -9 ٍَ ُٓ َٰ وىَى

ُ
، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو أ

 الزعراء.
 ۡفُػَّٔٗل ٌه   ٥َوََكَن وَۡغٗدا 

 ل.األزرق، ومعو الك -1
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 ۡزََثَ َُفِرًيا
َ
ًۡ أ َٰٖل َوبَجنَِي وََجَػۡيَنَُٰس َن ٌۡ

َ
َدۡدَنَُٰسً ةِأ ٌۡ

َ
ًۡ َوأ ِٓ ةَ َغيَۡي َهره

ًُ ٱىۡ ًه َرَدۡدَُا ىَُس   ٦ُث

 ، ومعو العتقي. َُفِرًيااألزرق عمى إشباع صمة الميم، وترقيق الراء في  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۖ ًۡ ُُفِصُس
َ
ًۡ ِۡل ۡخَصجُخ

َ
ًۡ أ ۡخَصجُخ

َ
 إِۡن أ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 .المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ًۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ۡخَصجُخ

َ
ًۡ أ ۡخَصجخُ

َ
 ، وحده.أ

 ۡۚ ا َٓ ًۡ ـَيَ ُت
ۡ
َشد
َ
 ِإَوۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
ًۡ األصبياني عمى النقل، واإلبدال في  -2 ُت

ۡ
َشد
َ
 ، وحده.أ

 ىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أ -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ُةٖ َوِِل َل َمره وه

َ
ٔهُ أ ا َدَخيُ ٍَ ۡصِجَد َن ٍَ ۡ ٔاْ ٱل ًۡ َوِِلَۡدُخيُ ُس َْ اْ ـَإَِذا َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ؤُـُسَيِلاْ وُُجٔ ۡٔ ا َغيَ ٌَ واْ  ُ تََّبِ

  ٧حَۡتترًِيا 

، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء فييا، ِخَرةِ ٱٓأۡلاألزرق عمى إشباع المتصل، والنقل في  -1
ْ وفي  وا ُ  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.حَتۡترًِيا ،َوِِلُتََّبِ

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، والنقل، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو بان إسحاق وابن فرح. -3
 ومعو القاضي.أبو عون عمى سكون الميم،  -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 ۡۚ ًۡ ن يَرََۡحَُس
َ
ًۡ أ  َغََسَٰ َربُُّس

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 عو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وم -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى سكون الميم، وحده. -6

 ۡۚ ًۡ ُغۡدَُا  ِإَوۡن ُغدتُّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِه َٓ َِا َج ََ َخِصرًيا وََجَػۡي َٰفِرِي
َٰ  ٨ًَ لِۡي

ََ األزرق عمى التقميل في  -1 َٰفِرِي َٰ  ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.لِۡي
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ئَُن ٱ ٍَ ََ َحۡػ ِي ۡؤٌِِنَِي ٱَّله ٍُ ۡ ُ ٱل كَُۡٔم َوُيبَُّشِ
َ
ِدي لِيهَِّت ِِهَ أ ۡٓ ۡجٗرا إِنه َهََٰذا ٱىُۡلۡرَءاَن َح

َ
ًۡ أ ُٓ َ نه ل

َ
َٰيَِحَِٰج أ ىصه

  ٩َنترِٗيا 

ُ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ، وعمى اإلبدال، وعمى إشباع صمة ميم الجمع، وترقيق َوُيبَُّشِ
 ، ومعو العتقي.َنترِٗياالراء في 

 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده. -2
 لميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون ا -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.   -4
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 ا ٍٗ ِِل
َ
ًۡ َغَذاةًا أ ُٓ َ ۡخخَۡدَُا ل

َ
َُِٔن ةِٱٓأۡلِخَرةِ أ ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ِي نه ٱَّله

َ
  ٪َوأ

األزرق عمى اإلبدال، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي عمى  -1
 قصر البدل.

 بياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده.األص -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُِٖۖدََعَٓءهُۥ ةِٱۡۡلَرۡي ِ ّ َُ ةِٱلُشه نَسَٰ  َوَيۡدُ  ٱۡۡلِ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 ألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 َغُجَّٔٗل َُ نَسَٰ   ٫َوََكَن ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4

 َِا ٖۖ وََجَػۡي اَر َءايَتنَۡيِ َٓ َۡو َوٱۡله
 ٱِله

 األزرق عمى إشباع البدل، وحده. -1
 العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون. -2

ٔ ٍُ ًۡ َوِِلَۡػيَ ّبُِس َِ ره ٌّ ٔاْ ـَۡظَٗل  َۡبَخُؾ ٗة ِّلِ ۡتِِصَ ٌُ ارِ  َٓ َِآ َءايََث ٱۡله ِۡو وََجَػۡي َُآ َءايََث ٱِله ۡٔ َد ٍَ جنَِي َذ اْ َغَدَد ٱلّصِ
 َصاَبۚۡ َوٱحۡلِ 

ارِ األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والتقميل في  -1 َٓ ، وترقيق الراء في ٱۡله
 ٗة ۡتِِصَ ٌُ.ومعو العتقي عمى قصر البدل ، 
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ًۡ في عمى قصر المنفصل، والفتح، وتفخيم الراء، والغنة األصبياني  -2 ّبُِس َِ ره ٗة ، ٌّ ۡتِِصَ ٌُ

 ْ ٔا َۡبَخُؾ  ، وحده.ِّلِ
ْ عمى الغنة في ابن إسحاق  -3 ٔا َۡبَخُؾ ٗة ِّلِ ۡتِِصَ ٌُ.وصمة الميم، وحده ، 
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -7

  َۡتۡفِصيَٗل َوُُكه ََش ُّ ۡيَنَٰ  ٬ءٖ ـَصه

 األزرق عمى توسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

  ُُِلِِّۖۦ ُّ َطَٰٓهَِرهُۥ ِِف ُخ َنَٰ ٌۡ لَۡز
َ
ٍَ خ  إِنَسَٰ

 َوُُكه

ُّ األزرق عمى النقل في  -1 َنَٰ ٌۡ لَۡز
َ
ٍَ خ شباع المتصل، إِنَسَٰ ، ومعو َطَٰٓهَِرهُۥوترقيق الراء في ، وا 

 العتقي.
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 جُظًٔرا ٌَ  ُّ َٰ ثِ نَِتَٰٗتا يَۡيَلى ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ  ٭ َوُُنۡرُِج ََلُۥ يَ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َٔۡم َغيَۡيَم َخِصحٗتا َِۡفِصَم ٱِۡلَ ِ  نَِتََٰتَم َنَِفَٰ ة
ۡ
  ٮٱۡكَرأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 َِخد ۡٓ ا َح ٍَ َخَدىَٰ ـَإِجه ْۡ َِ ٱ  ي ِۡلَۡفِصِّۖۦُ ٌه

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡۚ ا َٓ ا يَِظوُّ َغيَۡي ٍَ َ َطوه ـَإِجه ٌَ  َو

 قالون، ومعو الكل. -1
 ٓۗ ۡخَرىَٰ

ُ
 َوََّل حَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

ۡخَرىَٰ تقميل في ، والوِۡزَر َ،َوازَِرةٞ ، حَزِرُ األزرق عمى الترقيق الراء في  -1
ُ
 ، ومعو العتقي.أ

 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

  َجۡتَػَد رَُشَّٔٗل َٰ بنَِي َخَّته َػّذِ ٌُ ِها  ا ُن ٌَ  ٯَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َمۡرَُا

َ
يَِم كَۡرَيًث أ ۡٓ ن جُّ

َ
َرۡدَُآ أ

َ
ا حَۡدٌِرٗيا ِإَوَذآ أ َٓ ۡرَنَٰ ٌه ُل ـََد ۡٔ ا ٱۡىَل َٓ ا ـََدقه َغيَۡي َٓ ٔاْ ذِي ا َذَفَصُل َٓ َۡتَذِي ٌُٰ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َِّۗبۡػِد ُُٖٔح َۢ ََ ٱۡىُلُروِن ٌِ ٌِ َِا  يَۡه ْۡ
َ
ًۡ أ  َوَك

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٱَوَكَِفَٰ ةَِرّبَِم ةُِذُُِٔب ِغَتادِهِۦ َخترَِيۢا ةَِصرٗيا  

 وترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
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 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -4

 ًه ٍََ ُُّرِيُد ُث ِ ا نََظآُء ل ٌَ ا  َٓ َِا ََلُۥ ذِي يۡ َ ََكَن يُرِيُد ٱۡىَػاِجيََث َغجه ا ٌه ٌٗ ۡذُمٔ ٌَ ا  َٓ َٰ ًَ يَۡصيَى ِه َٓ َِا ََلُۥ َج َجَػۡي
ۡدُخٔٗرا   ٲٌه

ااألزرق عمى اإلشباع في المتصل، وعمى التقميل مع الترقيق لالم في  -1 َٓ َٰ ، ومعو يَۡصيَى
 العتقي.

ااألزرق عمى اإلشباع في المتصل، وعمى الفتح مع التغميظ لالم في  -2 َٓ َٰ ، ومعو يَۡصيَى
 العتقي.

الالم، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا فويق القصر في المتصل، وترك تغميظ  عمىاألصبياني  -3
 المروزي.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -5

  ً ُٓ ْوَلَٰٓهَِم ََكَن َشۡػُي
ُ
َٞ ـَأ ٌِ َٔ ُمۡؤ ُْ ا َو َٓ ا َشۡػَي َٓ َ َراَد ٱٓأۡلِخَرةَ وََشََعَٰ ل

َ
َۡ أ ٌَ ۡظُهٔٗرا َو  ٳٌه

األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والتقميل، واإلبدال، وضم الياء في  -1
 َٔ ُْ  ، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. َو

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
َٔ األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، واإلبدال، وضم الياء في  -3 ُْ وفويق ،  َو

 القصر في المتصل، وحده.
َٔ المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الياء في  -4 ْْ  ، وتوسط المتصل، وحده. َو
َٔ الجمال عمى توسط المتصل، وصمة الميم، والفتح، وسكون الياء في  -5 ْْ ، ومعو ابن  َو

 فرح.
َٔ ابن إسحاق عمى صمة الميم، وضم الياء في  -6 ُْ  ، وحده. َو
َٔ وسكون الياء في مى التقميل، وصمة الميم، أبو عون ع -7 ْْ  ، وحده.َو
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وسكون الياء، ومعو ابن سعدان. -8
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َٔ أبو الزعراء عمى سكون الميم، والتقميل، وضم الياء في  -9 ُْ  ، وحده. َو

  َۡۚخَػآءِ َرّبَِم َۡ ُؤََّلٓءِ ٌِ ٍِدُّ َهَُٰٓؤََّلٓءِ َوَهَٰٓ ُُّ 
 لُُكّٗ

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ا ََكَن َخَػآُء َرّبَِم َُّمُۡظًٔرا ٌَ  ٴَو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

   َبۡػٖض َٰ ًۡ لََعَ ُٓ َِا َبۡػَظ ۡي  ٱُُظۡر َنۡيَؿ ـَظه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

 ۡزََبُ َتۡفِظيَٗل
َ
ۡزََبُ َدَرَجَٰٖج َوأ

َ
  ٵَوىٓأَۡلِخَرةُ أ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ِ َع ٱَّلله ٌَ ُۡذوَّٗل َّله ََتَۡػۡو  ا ُمه ٌٗ ۡذُمٔ ٌَ ا َءاَخَر َذَخۡلُػَد  ًٓ َٰ   ٶإَِل

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۚ ًِا َِ إِۡخَسَٰ يۡ َِٰلَ َن
ٓ إِيهاهُ َوبِٱىۡ َّله َتۡػُتُدٓواْ إَِّله

َ
 ۞َوكَََضَٰ َربَُّم خ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.ا -1  ألزرق عمى التقميل،  وا 
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 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -5
 األصبياني عمى الغنة في  -6

َ
 ، ومعو ابن إسحاق. َّله خ

 ُٓ ه ا َوكُو ل ٍَ ُْ ۡر َٓ ِۡ ّفٖ َوََّل َت
ُ
آ أ ٍَ ُٓ ه ا ـَََل َتُلو ل ٍَ ُْ ۡو لُِكَ

َ
آ أ ٍَ ُْ َخُد

َ
َه ِغَِدَك ٱۡىِهََبَ أ ا َحۡتيَُؾ ٌه ا إِ ٍٗ َّٗل َنرِي ۡٔ ا كَ ٍَ

 ٷ

ااألزرق عمى إشباع المنفصل، والفتح في  -1 ٍَ ُْ  ، ومعو العتقي. لُِكَ
ال في األزرق عمى التقمي -2 ٍَ ُْ  ، وحده وقد انفرد بو. لُِكَ
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ا َربهَياِّن َصؾرِٗيا ٍَ ا َن ٍَ ُٓ ََ ٱلرهَۡحَثِ َوكُو رهّبِ ٱرََۡحۡ ّلِ ٌِ َِاَح ٱَّلُّ ا َج ٍَ ُٓ
َ   ٸَوٱۡخفِۡض ل

 ، وقرأ الباقون باإلدغام.َوكُو رهّبِ م أبو عون وابن إسحاق باإلظيار في قرأ اإلما البيان:

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
، ومعو الباقون عدا أبو عون وابن َوكُو رهّبِ األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلدغام في  -2

 إسحاق.
 ، ومعو ابن إسحاق.َوكُو رهّبِ أبو عون عمى اإلظيار في  -3

 ۡۚ ًۡ ِٔشُس ا ِِف ُجُف ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
ًۡ أ بُُّس  ره

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

  َٰبنَِي َدُفٔٗرا نه
َ
ۥ ََكَن لِۡۡل ُّ ٔاْ َصَٰيِِدنَي ـَإُِه   ٹإِن حَُسُُٔ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 ۡر َتۡتِذيًرا بِيِو َوََّل ُتَتّذِ ََ ٱلصه ٍِۡصِهنَي َوٱۡب ۡ ۥ َوٱل ُّ   ٺَوَءاِت َذا ٱىُۡلۡرََبَٰ َخله

 .األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -4

 َٖۖيَِٰػنِي ََٰن ٱلظه ٔٓاْ إِۡخَن ََ ََكُُ رِي َتّذِ ٍُ ۡ  إِنه ٱل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 عو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 لَِرّبِِّۦ َنُفٔٗرا َُ ۡيَطَٰ   ٻَوََكَن ٱلظه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡحُصٔٗرا ٌه َّٗل  ۡٔ ًۡ كَ ُٓ ه ا َذُلو ل َْ ّبَِم حَرُۡجٔ َِ ره ٌّ ًُ ٱةۡخَِؾآَء رََۡحَثٖ  ُٓ ِۡ َه َخ ا ُتۡػرَِط ٌه   ټِإَو

 اع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشب -1
ّبَِم األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 َِ ره ٌّ.وحده ، 
 الجمال عمى ترك الغنة، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َۡؾئُى ٌَ ُۡصًٔرا َوََّل ََتَۡػۡو يََدَك  ا ُّمه ٌٗ ا ُكه ٱۡىبَۡصِع َذَخۡلُػَد َمئُ َٓ ُِلَِم َوََّل حَۡبُصۡػ   ٽًث إََِلَٰ ُخ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ۡۚ َ يََظآُء َويَۡلِدُر ٍَ ِ  إِنه َربهَم يَۡبُصُع ٱلّرِۡزَق ل
 ل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتص -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۥ ََكَن ةِػَِتادِهِۦ َخترَِيۢا ةَِصرٗيا ُّ   پإُِه

 ، ومعو العتقي.َخترَِيۢا ةَِصرٗيااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 لباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو ا -2

 َٖۖلَٰٖق ٌۡ ًۡ َخۡظيََث إِ ۡوَلََٰدُز
َ
ٔٓاْ أ  َوََّل َتۡلُخيُ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.ورش  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

 ۡۚ ًۡ ًۡ ِإَويهاُز ُٓ َُ َُۡرزُُر ۡ  َنه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ا َنترِٗيا ًۡ ََكَن ِخۡػـٔٗ ُٓ  ٿإِنه َرۡخيَ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ن.األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكا -2
 الجمال عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة. -3

  ُۖ ٔاْ ٱلّزَِِنَٰٓ  َوََّل َتۡلَرُب

ُۖ األزرق عمى التقميل في  -1  ، ومعو أىل التقميل.ٱلّزَِِنَٰٓ
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 َِٰدَظٗث وََشآَء َشبِيَٗل ۥ ََكَن َف ُّ  ڀإُِه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِّۗ  ةِٱحۡلَّقِ
ُ إَِّله ٔاْ ٱۡلهۡفَس ٱىهَِّت َخرهَم ٱَّلله  َوََّل َتۡلُخيُ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ا ـَََل ِٗ ِِلِِّّۦ ُشۡيَطَٰ َٔ ِ َِا ل ا َذَلۡد َجَػۡي ٌٗ ۡظئُ ٌَ َ كُخَِو  ٌَ   يُۡۡسِف ِّفِ ٱۡىَلۡخِوٖۖ َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ُِصٔٗرا ٌَ ۥ ََكَن  ُّ   ځإُِه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۚۥ هُ ُطده

َ
َٰ َحۡتيَُؼ أ َُ َخَّته ۡخَص

َ
ًِ إَِّله ةِٱىهَِّت ِِهَ أ اَل ٱِۡلَتِي ٌَ ٔاْ   َوََّل َتۡلَرُب

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ِٖۖد ۡٓ ٔاْ ةِٱۡىَػ ۡوـُ

َ
 َوأ

 لكل.األزرق، ومعو ا -1
 َد ََكَن َمۡصـَُّٔٔٗل ۡٓ   ڂإِنه ٱۡىَػ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ْٔا ًۡ َوزُُِ ٔاْ ٱىَۡهۡيَو إَِذا ُِكُۡخ ۡوـُ
َ
ًِ   ةِٱۡىلِۡصَػاِس َوأ ۡصَخلِي ٍُ ۡ  ٱل

َطاِسَقرأ اإلمام نافع بضم القاف في  البيان:  .بِٱل ُقس 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -2
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 وِيَٗل
ۡ
َُ حَأ ۡخَص

َ
َٰلَِم َخرۡيٞ َوأ  ڃَذ

وِيَٗل ، واالبدال في َخرۡيٞ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1
ۡ
 ، ومعو العتقي.حَأ

 األصبياني عمى تفخيم الراء، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

  ِ ا ىَحَۡس لََم ة ٌَ ۚۡ َوََّل َتۡلُؿ  ًٌ  ِّۦ ِغۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َمۡصـَُّٔٔٗل ُّ ِۡ ْوَلَٰٓهَِم ََكَن َخ

ُ
َع َوٱَۡلََِصَ َوٱىُۡفَؤاَد ُكُّ أ ٍۡ   ڄإِنه ٱلصه

 ، ولألزرق التحقيق مع ثالثة البدل.ٱۡىُفَؤادَ قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في  البيان:

شباٱۡىُفَؤادَ األزرق عمى )تشق( في البدل  -1  ع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، وا 
 ، وحده.ٱۡىُفَؤادَ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ُۖ ۡرِض َمرًَخا
َ
ِض ِِف ٱۡۡل ٍۡ  َوََّل َت

 ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َتاَل ُغَّٔٗل ۡرَض َوىََ َتۡتيَُؼ ٱۡۡلِ
َ
  څإُِهَم ىََ َُتۡرَِق ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٰلَِم ََكَن ۥُكُّ َذ ُّ ا ِغَِد َرّبَِم  َشّحُِئ ْٗ ۡهُرو   چٌَ

قرأ اإلمام نافع بفتح اليمزة، وتنوين التاء بالفتح في  البيان:
 .َسيِّئَةَا

 األزرق، ومعو الكل.   -1
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 ا ْٗ ۡهُرو ٌَ ۥ ِغَِد َرّبَِم  ُّ َٰلَِم ََكَن َشّحُِئ   چُكُّ َذ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 مى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني ع -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -5

 ۡدُخًٔرا ٌه ا  ٌٗ ًَ َمئُ ِه َٓ ا َءاَخَر َذُخۡيََقَٰ ِِف َج ًٓ َٰ ِ إَِل َع ٱَّلله ٌَ   ڇَوََّل ََتَۡػۡو 

 في البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق عمى النقل، و)تشق( -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 َِلَٰٓهَِهثِ إ ٍَ ۡ ََ ٱل ٌِ ََذ  ًۡ َربُُّسً ةِٱَۡلَجنَِي َوٱُته َُٰس ۡصَفى
َ
ـَأ
َ
ۚۡ أ  َنًَٰرا

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: َُٰس ۡصَفى
َ
ـَأ
َ
 .أ

ًۡ األزرق عمى التقميل في  -1 َُٰس ۡصَفى
َ
ـَأ
َ
شباع المتصل، ومعو العتقي.أ  ، وا 

 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 صل، وحدهالمروزي عمى الفتح، وتوسط المت -4
ًۡ األصبياني عمى التسييل في  -5 َُٰس ۡصَفى

َ
ـَأ
َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -6
 ا ٍٗ ًَّل َغِظي ۡٔ ًۡ َِلَُلٔلَُٔن كَ   ڈإُِهُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الص -2
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 إَِّله ُجُفٔٗرا ًۡ ُْ ا يَزِيُد ٌَ ُرواْ َو نه َِا ِِف َهََٰذا ٱىُۡلۡرَءاِن ِِلَذه ۡذ   ډَوىََلۡد ََصه

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -3

 ََك ۡٔ ا كُو ىه ٍَ ثٞ َن َٓ ِ ۥٓ َءال ُّ َػ ٌَ اْ إََِلَٰ ذِي ٱىَۡػۡرِش َشبِيَٗل  َحُلٔلُٔنَ َن  ۡٔ ۡبَخَؾ   ڊإِٗذا َّله

 .َتُقيلُينََقرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان:

ْ إََِلَٰ األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وعمى النقل في  -1 ا ۡٔ ۡبَخَؾ ، ومعو ٰ َّله
 العتقي عمى قصر البدل.

ْ صبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في األ -2 ا ۡٔ ۡبَخَؾ  ، والنقل، وحده.إِٗذا َّله
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ا َنترِٗيا ّٗٔ ا َحُلٔلَُٔن ُغيُ ٍه ۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ ُّ َِ   ڋُشۡتَحَٰ

 األزرق عمى التقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو أىل الفتح. -4

 ُ ۚۡ  َصّتِحُ ت َه ِٓ َ ذِي ٌَ ۡرُض َو
َ
ۡتُع َوٱۡۡل َُٰت ٱلصه َمََٰن  ََلُ ٱلصه

 .يَُسبِّحَُقرأ اإلمام نافع بياء التذكير في  البيان:

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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  ۡۚ ًۡ ُٓ َٔن تَۡصبِيَد ُٓ ِدهِۦ َوَلَِٰسَ َّله َتۡفَل ٍۡ ٍء إَِّله يَُصّتُِح ِِبَ َِ ََشۡ ٌّ  ِإَون 

 والنقل، وحده. األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، وحده. -2
 ، وحده.َوَلَِٰسَ َّله األصبياني عمى النقل، والغنة في  -3
 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
 ابن إسحاق عمى ترك النقل، والغنة، وحده. -5

  ٗا َدُفٔر ًٍ ۥ ََكَن َخيِي ُّ   ڌا إُِه

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -2
ا َدُفٔٗراابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -1 ًٍ  ، وحده.َخيِي

 ۡصُخٔٗرا ٌه َُِٔن ةِٱٓأۡلِخَرةِ ِخَجاٗبا  ٌِ ََ ََّل يُۡؤ ِي ََِم َوبَنۡيَ ٱَّله َِا ةَۡح َت ٱىُۡلۡرَءاَن َجَػۡي
ۡ
 ڍِإَوَذا كََرأ

ُِٔنَ األزرق عمى اإلبدال في  -1 ٌِ نقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي ، واليُۡؤ
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

  َۡۚوۡكٗرا ًۡ ِٓ ِ ٔهُ َوَِّفٓ َءاذَاُ ُٓ ن َحۡفَل
َ
ِهًث أ ِز

َ
ًۡ أ ِٓ ِ َٰ كُئُب

َِا لََعَ  وََجَػۡي

نباع صمة الميم، والنقل في األزرق عمى إش -1
َ
ِهًث أ ِز

َ
شباع المنفصل، و)تشق( في أ ، وا 

 البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، وقصر المنفصل، معو أىل الصمة. -3
 ، وحده.أبو عون عمى ترك الصمة في الموضع األخير -4
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -6
 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[86] 

 

 ُجُفٔٗرا ًۡ ۡدَبَٰرِِْ
َ
َٰٓ أ اْ لََعَ ۡٔ   ڎِإَوَذا ذََنۡرَت َربهَم ِِف ٱىُۡلۡرَءاِن وَۡخَدهُۥ َوىه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي.  -1
 قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو.األصبياني عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -6

 ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
َُ أ ۡ َٔن إِن حَتهتُِػَٔن إَِّله َنه ٍُ َٰيِ ىَٰٓ إِۡذ َحُلُٔل ٱىظه َٔ ًۡ ََنۡ ُْ ٍُِػَٔن إَِِلَۡم ِإَوۡذ  ٍُِػَٔن ةِِّۦٓ إِۡذ يَۡصَخ ا يَۡصخَ

ۡصُدًٔرا  ٌه  ڏرَُجَٗل 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 صل، والفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو.األصبياني عمى قصر المنف -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -6

  ِٔاْ ـَََل يَۡصَخِػيُػَٔن َشب َراَل ـََظيُّ ٌۡ
َ
ٔاْ لََم ٱۡۡل ُب   ڐيَٗل ٱُُظۡر َنۡيَؿ ََضَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡتُػٔذَُٔن َخيۡٗلا َجِديٗدا ٍَ َ ءُِها ل
َ
ًَٰخا أ ا َوُرَف ٍٗ ِها ِغَظَٰ ءَِذا ُن

َ
ٔٓاْ أ ُ   ڑَوكَال

ءَِذاقرأ اإلمام نافع باإلستفيام في الموضع األول  البيان:
َ
الثاني في االستفيام  ، واالخبار فيأ

ءُِهاالمكرر 
َ
. وكلٌّ عمى مذىبو، فورش بتسييل اليمزة الثانية، والباقون بتسييل اليمزة الثانية أ

 مع اإلدخال.

 األزرق عمى إشباع المنفصل، مع تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال، والنقل، ومعو العتقي. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[87] 

 

 نية، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثا -2
 حركات، وترك النقل، وحده. 4المروزي عمى قصر المنفصل، وبالتسييل مع اإلدخال بمقدار  -3
 حركات، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. 3الحمواني عمى بالتسييل مع اإلدخال بقدار  -4
 حركات، وحده. 4المروزي عمى توسط المنفصل، وبالتسييل مع اإلدخال بمقدار  -5

ٔۡو َخِديًدا ۞كُۡو ُن
َ
ٔاْ ِخَجاَرةً أ   ڒُُ

وۡ األزرق عمى النقل في  -1
َ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ِخَجاَرةً أ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 ۡۚ ًۡ ا يَۡسَُبُ ِِف ُصُدورُِك ٍه ۡو َخۡيٗلا ّمِ
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُۖ َ يُػِيُدَُا ٌَ  ـََصَيُلٔلَُٔن 

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ٖة َل َمره وه

َ
ًۡ أ ِي َذَػَرُك  كُِو ٱَّله

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ُۖ َٔ ُْ ََّتَٰ  ٌَ ًۡ َوَيُلٔلَُٔن  ُٓ ِۡؾُِظَٔن إَِِلَۡم رُُءوَش  ـََصحُ

ى )تشق( في البدل، التقميل، وسكون الميم، ومعو العتقي وأىل التقميل عمى قصر األزرق عم -1
 البدل.

 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي عمى قصر البدل. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ِۡؾُِظٔنَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4  ، وصمة الميم، وحده.ـََصحُ
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 ن يَُسَٔن كَرِيٗتا كُۡو
َ
  ړَغََسَٰٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 َإَِّله كَيِيَٗل ي ًۡ ِثۡخُ َُِّٔن إِن َله ِدهِۦ َوَتُظ ٍۡ ًۡ ـَتَۡصَخِجيُتَٔن ِِبَ   ڔَٔۡم يَۡدُغُٔك

 األزرق عمى إشباع صمة الميم، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ًۡ إَِّله أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِۡثُخ  ، وحده.َله
ًۡ عمى الغنة في األصبياني  -4 ِۡثُخ  .، وقصر الصمة، وحدهإِن َله
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ۡۚ َُ ۡخَص
َ
ٔاْ ٱىهَِّت ِِهَ أ ُ  َوكُو ّىِػَِتادِي َحُلٔل

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۚ ًۡ ُٓ َِ ََ يََنُغ ةَۡح ۡيَطَٰ  إِنه ٱلظه

 ل.األزرق، ومعو الك -1
 ا ِٗ تِح ٌُّ ا  َِ َغُدّوٗ نَسَٰ ََ ََكَن لِۡۡلِ ۡيَطَٰ   ڕإِنه ٱلظه

 ورش عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ُۖ ًۡ ًُ ةُِس ۡغيَ
َ
ًۡ أ بُُّس  ره

 األزرق عمى إشباع صمة الميم، ومعو العتقي. -1
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 و عون.األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأب -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

  ۡۚ ًۡ ةُۡس  ُحَػّذِ
ۡ
ۡو إِن يََظأ

َ
ًۡ أ  يَرََۡحُۡس

ۡ
 إِن يََظأ

 األزرق عمى إشباع صمة الميم، والنقل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ياني عمى اإلبدال في األصب -4

ۡ
 ، وقصر الصمة، والنقل، وحده.يََظأ

 َوكِيَٗل ًۡ ِٓ رَۡشۡيَنََٰم َغيَۡي
َ
آ أ ٌَ   ږَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِّۗۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ٍََ ِِف ٱلصه ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
 َوَربَُّم أ

 ورش عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َِا َبۡػَض ۡي ََ َوىََلۡد ـَظه َٰ َبۡػٖضٖۖ ٱۡلهبِّيِـۧ  لََعَ

 .انلَّبِيئِيََمع المد المتصل في  قرأ اإلمام نافع باليمز البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َِا َداوُۥَد َزبُٔٗرا  ڗَوَءاحَۡح

 لبدل، ومعو الكل عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في ا -1
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  َوََّل ََتِۡٔيًَل ًۡ ِ َغُِس ّ يُِهَٔن َنۡظَؿ ٱلُّضُّ ٍۡ َِ ُدوُِِّۦ ـَََل َح ٌّ ُخً  ٍۡ ََ زََخ ِي ٔاْ ٱَّله  ژكُِو ٱۡدُغ

 .قُُلَاد ُعياقرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان:

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -2
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٌّ ُخً  ٍۡ  ، وحده.زََخ

 ۥ َويََخا ُّ ۡكَرُب َوَيرُۡجَٔن رََۡحََخ
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
َِٔشييََث خ ۡ ًُ ٱل ََ يَۡدُغَٔن يَۡبَخُؾَٔن إََِلَٰ َرّبِِٓ ِي

ْوَلَٰٓهَِم ٱَّله
ُ
ۥٓۚۡ أ ُّ  ـَُٔن َغَذاةَ

شباع ص -1  مة ميم الجمع، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ڙإِنه َغَذاَب َرّبَِم ََكَن َُّمُۡذوٗرا 

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ٌِّ ا َغَذاٗةا َطِديٗداۚۡ ِإَون  َْ ةُٔ َػّذِ ٌُ ۡو 

َ
ثِ أ ٍَ َٰ ِٔۡم ٱۡىلَِي ا َرۡتَو يَ َْ يُِهٔ ۡٓ َُ ُم  َ كَۡرَيٍث إَِّله ََنۡ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٰلَِم ِِف ٱۡىِهَتَِٰب َمۡصُػٔٗرا   ښََكَن َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٌَ لَُٔنۚۡ َو وه

َ
ا ٱۡۡل َٓ ِ َب ة ن َنذه

َ
ٓ أ ن ُُّۡرِشَو ةِٱٓأۡلَيَِٰج إَِّله

َ
َِآ أ ََِػ ٌَ  ا 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -3
 روزي عمى توسط المنفصل، وحده.الم -4
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 ۡۚ ا َٓ ِ ٔاْ ة ٍُ ٗة َذَظيَ ۡتِِصَ ٌُ َٔد ٱۡلهاكََث  ٍُ َِا َث  َوَءاحَۡح

 األزرق عمى )تشق( في البدل، وترقيق الراء، وتغميظ الالم، وحده. -1
 العتقي عمى ترك تغميظ الالم، وترقيق الراء، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -3

 ِا ُُۡرش ٌَ  ڛُو ةِٱٓأۡلَيَِٰج إَِّله َُتِۡٔيٗفا َو

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

   َخاَط ةِٱۡلهاِس
َ
َِا لََم إِنه َربهَم أ  ِإَوۡذ كُۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َِا ٱلرُّۡءيَا ٱىه ا َجَػۡي ٌَ ۡيُػََُٔث ِِف ٱىُۡلۡرَءاِن  َو ٍَ ۡ َجَرةَ ٱل ِهاِس َوٱلظه َِٗث ّىِي َرۡيَنََٰم إَِّله ـِۡخ

َ
 َِّتٓ أ

 .ٱلرُّۡءيَاقرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -2
 صل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى قصر المنف -3
ِهاِس ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 َِٗث ّىِي  ، وتحقيق اليمز، وحده.ـِۡخ
ِهاِس األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، والغنة في  -5 َِٗث ّىِي  ، وحده.ـِۡخ

 ا َنترِٗيا ِٗ ًۡ إَِّله ُغۡؾَيَٰ ُْ ا يَزِيُد ٍَ ًۡ َذ ُٓ ُِّٔذ   ڜَوُُنَ

 رق عمى إشباع صمة الميم، وترقيق الراء، ومعو العتقي.األز  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ٓ َلَٰٓهَِهثِ ٱۡشُجُدواْ ٓأِلَدَم ـََصَجُدٓواْ إَِّله ٍَ َِا لِۡي ا ِإَوۡذ كُۡي ِٗ َۡ َخيَۡلَج ِغي ٍَ ِ ۡشُجُد ل
َ
  ڝ إِةۡيِحَس كَاَل َءأ

ۡشُجدُ قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع َءأ

 اإلشباع، ولمباقين تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال، وتعامل معاممة المد المتصل.

صل، و)تشق( في البدل، وبتسييل اليمزة الثانية في األزرق عمى إشباع المتصل والمنف -1
 ُۡشُجد
َ
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.َءأ

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -3
ومعو الباقون عدا المروزي وابن حركات،  3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -4

 إسحاق.
َۡ َخيَۡلَج ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٍَ ِ  ، وحده.ل
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
 َٰإََِل َِ ۡرحَ خه

َ
َۡ أ ِ ه ىَه

َج لََعَ ٌۡ ِي َنره رََءۡحَخَم َهََٰذا ٱَّله
َ
ۥٓ إَِّله كَيِيَٗل  كَاَل أ ُّ َه ُذّرِيهَخ ۡخَخَِِس

َ
ثِ َۡل ٍَ ِٔۡم ٱىۡلَِيَٰ  ڞيَ

رََءۡحَخَم قرأ اإلمام نافع بالتسييل في  البيان:
َ
، وليوسف وجو اإلبدال أيًضا، وقرأ اإلمام نافع أ

ْرتَِنَْكممة  خَّ
َ
 بإثبات الياء وصاًل. أ

شباع  -1  المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، والنقل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا وجو لألزرق. -4
رََءۡحَخَم األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع في  -5

َ
 ، وحده.أ

  ُٓ ِۡ ٌِ َ حَتَِػَم  ٍَ ۡب َذ َْ ٔۡـُٔٗرا كَاَل ٱۡذ ٌه ًۡ َجَزاٗٓء  ًَ َجَزآنُُز ِه َٓ   ڟًۡ ـَإِنه َج

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإٍلسكان عدا المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 معو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، و  -4
 ِِبَۡييَِم ًِٓ ۡجيِۡب َغيَۡي

َ
حَِم َوأ ۡٔ ً ةَِص ُٓ ِۡ ٌِ َِ ٱۡشَخَػۡػَج  ٌَ ۡوَلَِٰد  َورَِجيَِم َوٱۡشَخۡفزِۡز 

َ
َِٰل َوٱۡۡل َن ٌۡ

َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ُٓ وََطارِۡك

 ۡۚ ًۡ ُْ  وَِغۡد

لَِكَقرأ اإلمام نافع بإسكان الجيم في  البيان:  .َورَج 

 صبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واأل -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 إَِّله ُؽُروًرا َُ ۡيَطَٰ ًُ ٱلظه ُْ ا يَػُِد ٌَ   ڠَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡۚ َٞ ًۡ ُشۡيَطَٰ ِٓ حَۡس لََم َغيَۡي

 إِنه ِغَتادِي ىَ

 اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ڡَوَكَِفَٰ ةَِرّبَِم َوكِيَٗل  

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡۚٓـَۡظيِِّۦ ٌَِ ٔاْ  ُفۡيَم ِِف ٱَۡلَۡدرِ ِِلَۡبَخُؾ
ًُ ٱىۡ ِي يُزِِۡج ىَُس ًُ ٱَّله بُُّس  ره

 الكل.األزرق، ومعو  -1
  ا ٍٗ ًۡ رَِخي ۥ ََكَن ةُِس ُّ   ڢإُِه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ُۖ ٓ إِيهاهُ َ حَۡدُغَٔن إَِّله ٌَ ُّ ِِف ٱَۡلَۡدرِ َطوه  ًُ ٱلُّضُّ ُس  ِإَوَذا َمصه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۚ ًۡ ۡغرَۡطُخ
َ
ِ أ ََبّ
ًۡ إََِل ٱىۡ َُٰس ا ََنهى ٍه  ـَيَ

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 صمة.األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل ال -3
 المروزي عمى الفتح، وسكون الميم، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل الباقون. -6

 َنُفًٔرا َُ نَسَٰ  ڣَوََكَن ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ٌِ
َ
ـَأ
َ
ًۡ َوكِيًَل أ ًه ََّل ََتُِدواْ ىَُس ًۡ َخاِصٗتا ُث ۡو يُۡرِشَو َغيَۡيُس

َ
ِ أ ًۡ َجاَُِب ٱۡىََبّ ن ََيِۡصَؿ ةُِس

َ
ًۡ أ   ڤُِخ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني فقط بتسييل اليمزة في  البيان: ٌُِِخ
َ
ـَأ
َ
 .أ

 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 ر الصمة، وحده.األصبياني عمى التسييل، وقص -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى الصمة في الموضع األول واألخير، وحده. -5
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 ِٱلّر ََ ِ ٌّ ًۡ كَاِصٗفا  ۡخَرىَٰ َذرُيِۡشَو َغيَۡيُس
ُ
ًۡ ذِيِّ حَاَرةً أ ن يُػِيَدُز

َ
ًۡ أ ٌُِِخ

َ
ۡم أ
َ
ًۡ أ ا َزَفۡرُت ٍَ ِ  يِح َذُيۡؾرِكَُسً ة

َِا ةِِّۦ حَبِيٗػا  ًۡ َغيَۡي ًه ََّل ََتُِدواْ ىَُس   ڥُث

 األزرق بالنقل، وعمى إشباع صمة ميم الجمع، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -3
 لقاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.ا -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
نأبو عون عمى الصمة في  -6

َ
ًۡ أ ٌُِِخ

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

 ٱىػه ََ ِ ٌّ  ً ُٓ ِ َوٱَۡلَۡدرِ َوَرَزۡكَنَٰ ًۡ ِِف ٱۡىََبّ ُٓ َِا ةَِِنٓ َءاَدَم وَََحَۡيَنَٰ ٌۡ َۡ ۞َوىََلۡد َنره ٍه َٰ َنررِيٖ ّمِ
ًۡ لََعَ ُٓ ۡيَنَٰ ّيَِبَِٰج َوـَظه

َِا َتۡفِظيَٗل   ڦَخيَۡل

 األزرق عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
ََ َوَرزَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ٌّ  ً ُٓ  ، وحده.ۡكَنَٰ
 ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
َۡ َخيَۡلَِاابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٍه  ، وحده.ّمِ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

  ُۖ ًۡ ٍِِٓ َٰ َُاِۭس بِإَِم
ُ
ٔاْ ُكه خ َٔۡم َُۡدُغ  يَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٍَِيِِِّۦ ـ ۥ بَِي ُّ وِِتَ نَِتََٰت

ُ
َۡ أ ٍَ َٔن ـَخِيَٗل َذ ٍُ ًۡ َوََّل ُحۡظيَ ُٓ ْوَلَٰٓهَِم َحۡلَرُءوَن نَِتََٰت

ُ
 ڧأ

 األزرق عمى النقل، وعمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المتصل، وتغميظ الالم، وحده. -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 لمتصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط ا -4
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 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -6

  َطوُّ َشبِيَٗل
َ
ۡخَِمَٰ َوأ

َ
َٔ ِِف ٱٓأۡلِخَرةِ أ ُٓ ۡخَِمَٰ َذ

َ
َ ََكَن ِِف َهَِٰذهِۦٓ أ ٌَ  ڨَو

َٔ ذَ األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، وضم الياء في  -1 ُٓ ،والنقل، وترقيق الراء ،
 و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
َٔ األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وضم الياء في  -3 ُٓ ، والنقل، وتفخيم الراء، َذ

 وحده.
َٔ ضم الياء في ابن إسحاق عمى  -4 ُٓ  ، وترك النقل، وحده.َذ
َٔ نفصل، وسكون الياء في المروزي عمى قصر الم -5 ْٓ  ، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح.َذ
ٓۡ أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء في  -6  ، ومعو القاضي وابن سعدان.َٔ َذ
َٔ أبو الزعراء عمى ضم الياء في  -7 ُٓ  ، والتقميل، وحده.َذ
ٓۡ المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الياء في  -8  ، وحده.َٔ َذ

 ۖۥُ ِإَون ََكُدو َِا َدرۡيَهُ َِآ إَِِلَۡم ِِلَۡفََتَِي َغيَۡي وَۡخۡي
َ
ِٓي أ َِ ٱَّله ََُُِٔم َغ  اْ َِلَۡفخِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َُذوَك َخيِيَٗل ُته   کِإَوٗذا َّله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
َُذوكَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُته  ، ومعو ابن إسحاق.ِإَوٗذا َّله

 ا كَيِيًَل ًۡ َطۡيـٔٗ ِٓ َُ إَِِلۡ ن ذَبهۡخَنََٰم ىََلۡد نِدته حَرَۡز
َ
ََّلٓ أ ۡٔ َ  ڪَول

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ًه اِت ُث ٍَ ٍَ ۡ ةِ َوِطۡػَؿ ٱل َٰٔ َي َذۡكَنََٰم ِطۡػَؿ ٱحۡلَ
َ َِا َُِصرٗيا  إِٗذا ۡله   ګََّل ََتُِد لََم َغيَۡي

 ، ومعو العتقي.َُِصرٗيااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 المروزي عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
َذۡكَنََٰم األصبياني عمى الغنة في  -3

َ  ، ومعو ابن إسحاق.إِٗذا ۡله

 ٌِ وََُم  ُۖ ِإَون ََكُدواْ ىَحَۡصخَفِزُّ ا َٓ ِۡ ٌِ ۡرِض ِِلُۡخرُِجَٔك 
َ
 ََ ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ڬإَِّله كَيِيَٗل ِخَلََٰفَم ِإَوٗذا َّله يَۡيَتُرَٔن  

 .َخل َفَكَقرأ اإلمام نافع بفتح الخاء، وسكون الالم، وحذف األلف  البيان:

 عو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق، وم -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ِإَوٗذا َّله األصبياني عمى الغنة في  -2

 ُۖ َِا ٌَِ رُُّشيِ َِا َرۡتيََم  رَۡشۡي
َ
َ كَۡد أ ٌَ ِهَث   ُش

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
َِااألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2  ، وحده.ٌَِ رُُّشيِ
 رك الغنة، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل، وت -3

 َِا ََتِۡٔيًَل   ڭَوََّل ََتُِد لُِصجهخِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِِٖۖۡو َوكُۡرَءاَن ٱۡىَفۡجر ِس إََِلَٰ َؽَصِق ٱِله ٍۡ لُِٔك ٱلظه ةَ ِلُ َٰٔ يَ ًِ ٱلصه كِ
َ
 أ

ةَ األزرق عمى تغميظ الالم في  -1 َٰٔ يَ  ، ومعو العتقي.ٱلصه
 ومعو الباقون. األصبياني عمى ترقيق الالم، -2

 ٔٗدا ُٓ   ڮإِنه كُۡرَءاَن ٱىَۡفۡجرِ ََكَن َمۡظ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٔٗدا ٍُ ۡ ا ُّمه ٌٗ َلا ٌَ ن َحۡتَػَرَم َربَُّم 

َ
ۡد ةِِّۦ َُاـِيَٗث ىهَم َغََسَٰٓ أ جه َٓ ِۡو َذَخ ََ ٱِله ٌِ   گَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 ، وحده.األزرق عمى الفتح -2
 المروزي عمى الفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الجمال وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.َُاـِيَٗث ىهَم األصبياني عمى الغنة في  -6

 ۡخ
َ
ۡدَخَو ِصۡدٖق َوأ ٌُ ۡدِخيِِۡن 

َ
ا ُهِصرٗيا َوكُو رهّبِ أ ِٗ َُم ُشۡيَطَٰ ُ ٌَِ له   ڰرِۡجِِن ُُمَۡرَج ِصۡدٖق َوٱۡجَػو َّلِ 

 ، والباقون باإلدغام.َوكُو رهّبِ قرأ اإلمام ابن إسحاق وأبو عون باإلظيار في  البيان:

 ، وباإلدغام، ومعو العتقي.ُهِصرٗيااألزرق عمى ترقيق الراء في  -1
 لجمال والقاضي وابن سعدان وابن فرح وأبو الزعراء.المروزي عمى تفخيم الراء، ومعو ا -2
َُم األصبياني عمى الغنة في  -3 ُ  ، واإلدغام، وحده.ٌَِ له
 ، وحده.َوكُو رهّبِ أبو عون عمى اإلظيار في  -4
 ابن إسحاق عمى اإلظيار، والغنة، وحده. -5

 ۡۚ َق ٱۡىَبَِٰػُو َْ  َوكُۡو َجآَء ٱحۡلَقُّ َوَز

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
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األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2
 الزعراء.

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٔٗكا ُْ   ڱإِنه ٱۡىَبَِٰػَو ََكَن َز

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٌِ ُِل  ٍِنَي إَِّله َخَصاٗرا َوُجَنّ َٰيِ ٌِِنَِي َوََّل يَزِيُد ٱىظه ۡؤ ٍُ َٔ ِطَفآءٞ َورََۡحَثٞ ّىِۡي ُْ ا  ٌَ   ڲََ ٱىُۡلۡرَءاِن 

 األزرق عمى إشباع المتصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
ٌِِنِيَ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ۡؤ ٍُ  ، واإلبدال، وحده.َورََۡحَثٞ ّىِۡي
 إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. ابن -3
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ُۖ ۡغَرَض َوَُـَٔا ِِبَاُِتِِّۦ
َ
َِ أ نَسَٰ  ٱۡۡلِ

َِا لََعَ ٍۡ ۡجَػ
َ
 ِإَوَذآ خ

البدل، ومعو العتقي  األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، والتقميل ثم الفتح، و)تشق( في -1
 عمى التقميل وقصر البدل والتقميل.

 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -5

 ٔٗشا ِإَوَذا َمصه ُّ ََكَن يَـُٔ  ڳُّ ٱلُشه

 األزرق عمى اإلشباع في البدل، وحده. -1
 العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون. -2

  َدىَٰ َشبِيَٗل ْۡ
َ
َٔ أ ُْ  َۡ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
ًۡ أ َٰ َطاُِكَخِِّۦ ـََربُُّس ُو لََعَ ٍَ ٞ َحۡػ  ڴكُۡو ُكّ
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 األزرق عمى إشباع صمة ميم الجمع، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 ألزرق عمى الفتح، وحده.ا -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

  ُّٱلر َِ  وِحٖۖ َويَۡصـَٔئََُُم َغ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 إَِّله كَيِيَٗل ًِ ََ ٱۡىػِۡي ِ ٌّ وحِحُخً 

ُ
آ أ ٌَ ۡمرِ َرَّبِ َو

َ
َۡ أ ٌِ وُح    ڵكُِو ٱلرُّ

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 وتوسط المنفصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َِا َوكِيًَل ًه ََّل ََتُِد لََم ةِِّۦ َغيَۡي َِآ إَِِلَۡم ُث وَۡخۡي
َ
ِٓي أ ََبه ةِٱَّله َْ َِا َۡلَۡذ   ڶَوىَهَِ ِطۡئ

 صل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنف -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
َِااألصبياني عمى اإلبدال في  -4  ، وقصر المنفصل، وحده.ِطۡئ

 ّۡۚبَِم َِ ره ٌّ  إَِّله رََۡحَٗث 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
األصبياني عمى الغنة في  -2

َِّكَِنوَرََّ  ، وحده.ب

 ۥ ََكَن َغيَۡيَم َنترِٗيا ُّ   ڷإِنه ـَۡظيَ
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 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
 ٍِِۡري ِ حَُٔن ة

ۡ
ٍِۡرِو َهََٰذا ٱىُۡلۡرَءاِن ََّل يَد ِ ٔاْ ة حُ

ۡ
ن يَد
َ
َٰٓ أ َُّ لََعَ نُس َوٱۡۡلِ َػِج ٱۡۡلِ ٍَ َِ ٱۡجَخ ِ ه

ًۡ كُو ىه ُٓ ٔۡ ََكَن َبۡػُظ َ ِّۦ َول
ِٓرٗيا    ڸَِلَۡػٖض َظ

 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المنفصل، واإلبدال، وترقيق الراء، ومعو العتقي  -1
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.عمى قصر المنفصل، وسكون  المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡزََثُ ٱۡلهاِس إَِّله ُنُفٔٗرا
َ
ََبَٰٓ أ
َ
َرٖو ـَد ٌَ  ِ

ٌَِ ُكّ ِهاِس ِِف َهََٰذا ٱۡىُلۡرَءاِن  َِا لِي ۡذ   ڹَوىََلۡد ََصه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 َٰ ََ لََم َخَّته ٔاْ ىََ ُُّۡؤٌِ ُ ًَٔع َتۡفُجَر َوكَال ۡرِض يَۢنُت
َ
ََ ٱۡۡل ٌِ   ںَۡلَا 

رََقرأ اإلمام نافع بضم التاء، وفتح الفاء، وتشديد الجيم مع الكسر في  البيان:  .ُتَفِجّ

 األزرق عمى اإلبدال، وترقيق الراء فييا، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 َ ۡو حَُسَٔن ل
َ
ا َتۡفِجرًيا أ َٓ َُۡهََٰر ِخَلَٰيَ

َ
َر ٱۡۡل َِٖب َذخَُفّجِ ِيٖو وَِغ

َِ ُنه ٌّ ِهثٞ    ڻَم َج

 األزرق عمى ترقيق الراء، وعمى النقل، ومعو العتقي . -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
 َج ٍۡ ا زََخ ٍَ آَء َن ٍَ ۡو تُۡصلَِع ٱلصه
َ
َلَٰٓهَِهثِ كَتِيًَل أ ٍَ ۡ ِ َوٱل ِِتَ ةِٱَّلله

ۡ
ۡو حَأ
َ
َِا نَِصًفا أ   ڼَغيَۡي

 األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، واإلبدال، وحده. -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 سط المتصل، ومعو الباقون.المروزي عمى تو  -4

 َِا َِل َغيَۡي َٰ ُتَنّ ََ لُِررِّيَِم َخَّته ٌِ آءِ َوىََ ُُّۡؤ ٍَ ۡو حَۡرََقَٰ ِِف ٱلصه
َ
َِ زُۡخُرٍف أ ٌّ ۡو يَُسَٔن لََم َبۡيٞج 

َ
نَِتَٰٗتا أ

ۗۥٓ  ۡلَرُنهُ  جه

شباع المتصل، عمى اإلبدال، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، والتقميل، وا 
 لفتح، وحده.األزرق عمى ا -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 َا رهُشَّٔٗل كُۡو ُشۡتَداَن ر ۡو ُنُِج إَِّله بََُشٗ َْ   ڽَّبِ 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
ا رهُشَّٔٗل األصبياني عمى اإلدغام في  -2  ، وحده.بََُشٗ

 ا رهُشَّٔٗل ُ بََُشٗ َبَػَد ٱَّلله
َ
ٔٓاْ خ ُ ن كَال

َ
ٓ أ َدىَٰٓ إَِّله ُٓ ۡ ًُ ٱل ُْ ٔٓاْ إِۡذ َجآَء ُِ ٌِ ن يُۡؤ

َ
ََِع ٱۡلهاَس أ ٌَ ا  ٌَ   ھَو

 األزرق عمى اإلبدال، وعمى إشباع المنفصل والمتصل، وعمى التقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
ا في المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة األصبياني عمى اإلبدال، وقصر  -3 بََُشٗ

 ، وحده.رهُشَّٔٗل 
 تصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، والم -4
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح.  -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -7
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -8 ُْ َدىَٰٓ ، َجآَء ُٓ ۡ  ، ومعو أبو الزعراء.ٱل

 
َ
ٔۡ ََكَن ِِف ٱۡۡل آءِ َميََٗك رهُشَّٔٗل كُو ىه ٍَ ََ ٱلصه ِ ٌّ  ًِٓ ۡۡلَا َغيَۡي ِّنَِي ىََنه ِ ه ٍَ ۡػ ٌُ ُظَٔن  ٍۡ َلَٰٓهَِهثٞ َح ٌَ   ڿۡرِض 

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 ، وحده.َميََٗك رهُشَّٔٗل األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2
 ل، وتوسط المتصل، وترك الغنة، وحده.المروزي عمى ترك النق -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5

 ۡۚ ًۡ َُِس ِٓيَدۢا ةَحِِۡن َوَبۡح ِ َط   كُۡو َنَِفَٰ ةِٱَّلله

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى  -2

 ۥ ََكَن ةِػَِتادِهِۦ َخترَِيۢا ةَِصرٗيا ُّ   ۀإُِه

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِٖۖخَد ۡٓ ٍُ ۡ َٔ ٱل ُٓ ُ َذ ِد ٱَّلله ۡٓ َ َح ٌَ  َو

َخدِ قرأ اإلمام نافع بإثبات الياء وصاًل في  البيان: ۡٓ ٍُ ۡ  .ٱل

َٔ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُٓ  ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء. َذ
ٓۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َٔ َذ

 ُُدوُِِّۖۦ ٌَِ ۡوِِلَآَء 
َ
ًۡ أ ُٓ َ َ يُۡظيِۡو ـَيََ ََتَِد ل ٌَ  َو

 .قياألزرق عمى إشباع صمة الميم، وعمى إشباع المتصل، ومعو العت -1
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 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 ٗي ٍۡ ًۡ ُخ ِٓ ِْٔ َٰ وُُج
ثِ لََعَ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيَٰ ًۡ يَ ُْ ُۖ َوََنُُۡشُ ا ٍّٗ ا َوُص ٍٗ  ا َوبُۡس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُۖ ًُ ِه َٓ ًۡ َج ُٓ َٰ َوى
ۡ
أ  ٌه

 األزرق عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو العتقي في وجو وأىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 إلبدال، والتقميل، وحده.العتقي عمى ا -3
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َشػرِٗيا ًۡ ُٓ ا َخَتۡج زِۡدَنَٰ ٍَ   ہُُكه

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عم -3
ُٔۡتُػٔذ ٍَ َ ءُِها ل

َ
ًَٰخا أ ا َوُرَف ٍٗ ِها ِغَظَٰ ءِذَا ُن

َ
ٔٓاْ أ ُ َِا َوكَال ًۡ َزَفُرواْ أَـِبَيَٰخِ ُٓ جه

َ
ً ةِد ُْ َٰلَِم َجَزآُن   ۂَن َخيۡٗلا َجِديًدا َذ

ءَِذاقرأ اإلمام نافع باإلستفيام في الموضع األول  البيان:
َ
لثاني في االستفيام ، واالخبار في ا أ

ءَِذاالمكرر 
َ
. وكل عمى مذىبو، فورش بتسييل اليمزة الثانية، والباقون بتسييل اليمزة الثانية  أ

 مع اإلدخال.

األزرق عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، وعمى إشباع المنفصل، وبتسييل اليمزة  -1
ءُِهاالثانية بدون إدخال، والنقل في 

َ
ًَٰخا أ  عو العتقي عمى قصر البدل.، ومَوُرَف
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ًۡ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال في الياء  -2 ُٓ جه
َ
، وتسييل اليمزة ةِد

 الثانية، والنقل، وحده.
حركات،  3عون عمى ترك اإلبدال والنقل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار أبو  -3

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
مع اإلدخال بمقدار سط المتصل، وتوسط المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية المروزي عمى تو  -4

 حركات، وحده. 4
مع اإلدخال بمقدار المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية  -5

 حركات، وحده. 4
وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم،  -6

 ، ومعو أىل الصمة.حركات 3دار بمق
 َ ًۡ وََجَػَو ل ُٓ ٌِۡريَ ن ََيۡيَُق 

َ
َٰٓ أ ۡرَض كَادٌِر لََعَ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ِي َخيََق ٱلصه َ ٱَّله نه ٱَّلله

َ
ًۡ يََرۡواْ أ َ َول

َ
َجَٗل َّله َرۡيَب ۞أ

َ
ًۡ أ ُٓ

َٔن إَِّله ُنُفٔٗرا  ٍُ َٰيِ ََب ٱىظه
َ
  ۃذِيِّ ـَد

شباع صمة الميم، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، وعمى إشبا -1  ع المنفصل، وترقيق الراء، وا 
َجَٗل األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وقصر الصمة، والغنة في  -2

َ
أ

 ، وحده.َّله 
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
َجَٗل عمى الصمة في  أبو عون -5

َ
ًۡ أ ُٓ َ  ، وحده.ل

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

  َُفاِق ًۡ َخۡظيََث ٱۡۡلِ ۡمَصۡهخُ
َ ٓ إِٗذا ۡله ََ رََۡحَثِ َرَّبِ ِ يُِهَٔن َخَزآن ٍۡ ًۡ َت ُُخ

َ
ٔۡ أ  كُو ىه

ٓ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:  .َرَّبِ

 األزرق عمى النقل، وعمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ًۡ األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 ۡمَصۡهُخ

َ  ، وحده.إِٗذا ۡله
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 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وترك الغنة، وحده. -3
اضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الق -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 َرُخٔٗرا َُ نَسَٰ   ۄَوََكَن ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ََِا ُمَِٔسَٰ تِۡصَع ء  اَيَٰج  َبّيَِنَٰٖجٖۖ َوىََلۡد َءاحَۡح

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 َِٰٓء َِٔسَٰ َمۡصُدٔٗرا ـَۡصـَٔۡو ةَِِنٓ إِۡشَر ٍُ َُِّم َيَٰ ُظ
َ
ُن إِّّنِ َۡل ۡٔ ًۡ َذَلاَل ََلُۥ ـِرَۡغ ُْ   ١٠١يَو إِۡذ َجآَء

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -3
 لقاضي.أبو عون عمى التقميل، ومعو ا -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُْ َِٔسَٰ ، َجآَء ٍُ  ، ومعو أبو الزعراء.َيَٰ
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -8
 َُزَل َهَُٰٓؤََّلٓءِ إَِّله

َ
آ أ ٌَ َج  ٍۡ ۡرُتٔٗرا كَاَل ىََلۡد َغيِ ٌَ ُن  ۡٔ َٰفِرَۡغ َُِّم َي ُظ

َ
ۡرِض ةََصآنَِر ِإَوّّنِ َۡل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  ١٠٢ َربُّ ٱلصه
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ُؤََّلٓءِ إَِّله قرأ ورش ووافقو الحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية من  البيان: ، ولألزرق وجو َهَٰٓ
 ثاني باإلبدال مع اإلشباع، والباقون ليم تسييل اليمزة األولى.

ُؤََّلٓءِ إَِّله ألزرق عمى إشباع المنفصل، وعمى تسييل اليمزة الثانية من ا -1 شباع َهَٰٓ ، وا 
 المتصل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي.

 األزرق عمى اإلبدال في اليمزة الثانية مع اإلشباع، وحده. -2
 ده.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، وتفخيم الراء، وح -3
 الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وترك النقل، وحده. -4
 .عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة األولى مع التوسط، وحدهالمروزي  -5
الحمواني عمى الوجو الثاني بتسييل اليمزة األولى مع فويق القصر، ومعو الباقون عدا وجو  -6

 لممروزي.
 األولى مع التوسط، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، وتسييل اليمزة  -7

 ۥ َۡجِيٗػا ُّ َػ ٌه  َ ٌَ ُّ َو ۡؽَرۡكَنَٰ
َ
ۡرِض ـَأ

َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ  ً ُْ ن يَۡصخَفِزه

َ
َراَد أ

َ
  ١٠٣ـَأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُىَفِيٗفا َوك ًۡ َِا ةُِس ۡرَض ـَإَِذا َجآَء وَۡغُد ٱٓأۡلِخَرةِ ِجۡئ
َ
ٔاْ ٱۡۡل ُِ َٰٓءِيَو ٱۡشُه َۢ َبۡػِدهِۦ َِلَِِنٓ إِۡشَر ٌِ َِا    ١٠٤ۡي

األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو  -1
 العتقي عمى قصر البدل.

 وتوسط المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الحمواني عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -7
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 ٓۗ ُّ َوبِٱحۡلَّقِ ََُزَل َُزۡىَنَٰ
َ
 َوبِٱحۡلَّقِ أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ا َوَُِذيٗرا ٗ بَُّشِ ٌُ رَۡشۡيَنََٰم إَِّله 

َ
آ أ ٌَ   ١٠٥َو

ا َوَُِذيٗرااألزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء في  -1 ٗ بَُّشِ ٌُ.ومعو العتقي ، 
 و الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومع -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 حَنِيَٗل ُّ ۡىَنَٰ ۡهٖد َوَُزه ٌُ  َٰ هُۥ لََعَ ٱۡلهاِس لََعَ
َ
ُّ ِِلَۡلَرأ ُٗا ـََرۡكَنَٰ   ١٠٦َوكُۡرَءا

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ْۡۚ ٔٓا ُِ ٌِ ۡو ََّل حُۡؤ

َ
ٔاْ ةِِّۦٓ أ ُِ ٌِ  كُۡو َءا

لبدل، وعمى إشباع المنفصل، وعمى اإلبدال، ومعو العتقي األزرق عمى النقل، و)تشق( في ا -1
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َِرۡتيِِّۦٓ إ ٌَِ  ًَ ٔاْ ٱۡىػِۡي وحُ
ُ
ََ أ ِي ًۡ َۤنوُّرِخَي ِۤناَقۡذَأۡلِل ۤاٗدَّجُس إِنه ٱَّله ِٓ   ١٠٧َذا ُحۡخََلَٰ َغيَۡي

األزرق عمى )تشق( في البدل، وعمى إشباع المنفصل، والتقميل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو  -1
 العتقي عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 ، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وتفخيم الراء -3
 المروزي عمى ترك النقل، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7
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 ۡفُػَّٔٗل ٍَ َ َِا ل ِ َِآ إِن ََكَن وَۡغُد َرّب ِ ََ َرّب   ١٠٨َوَيُلٔلَُٔن ُشۡتَحَٰ

 زرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۩َٔٗع ًۡ ُخُظ ُْ ۡذكَاِن َحۡتُهَٔن َويَزِيُد
َ
وَن لِۡۡل   ١٠٩َوَيِخرُّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، وعمى النقل، ومعو العتقي. -1
 تفخيم الراء، والنقل، حده. األصبياني عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۖ ََ ٔاْ ٱلرهۡخَمَٰ وِ ٱۡدُغ
َ
َ أ ٔاْ ٱَّلله  كُِو ٱۡدُغ

ٔاْ قرأ نافع بضم الساكن األول من  البيان: ْ ، كُِو ٱۡدُغ ٔا وِ ٱۡدُغ
َ
 .أ

 الكل. األزرق، ومعو -1
  َٰآُء ٱحۡلُۡصَِن ٍَ ۡش

َ
ُّ ٱۡۡل ٔاْ ـَيَ ا حَۡدُغ ٌه يّٗا 

َ
 خ

 األزرق عمى النقل، ومع إشباع المتصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح. -2
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى ف -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 َٰلَِم َشبِيَٗل ا َوٱۡبَخِؼ َبنۡيَ َذ َٓ ِ ۡر ةَِصََلحَِم َوََّل ُُتَاـِۡج ة َٓ   ٪١٠َوََّل ََتۡ

 ، ومعو العتقي.ةَِصََلحَِم األزرق عمى تغميظ الالم في  -1
 الالم، ومعو الباقون. األصبياني عمى ترقيق -2
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 ُّٞۥ َوِِل ًۡ يَُسَ َله َ ۡيِم َول ٍُ ۡ ُۥ ََشِيٞم ِِف ٱل
ًۡ يَُسَ َله َ ا َول ًۡ َحخهِخۡذ َوَلٗ َ ِي ل ِ ٱَّله ُد َّلِله ٍۡ ُۖ  َوكُِو ٱحۡلَ ّلِ ََ ٱَّلُّ ِ ٌّ 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ُۥفي األصبياني عمى الغنة  -2  بن إسحاق.، ومعو ايَُسَ َله

 ۡهُ حَۡسترَِيۢا  ١٠٫َوَكَّبِ

 ، ومعو العتقي.حَۡسترَِيۢاورش عمى ترقيق الراء في  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
 

 اإلسراءسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة الكهف ومريم وطه

 (21المجمد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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ِؿ  ۡٓ  ُظَٔرةُ الَه

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصهِخً ِ ٱلصه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ََٔجۜة ُۥ ِغ ًۡ ََيَۡػو َّله َ ٰ َخۡجِسهِ ٱۡىِهَتَٰت َول َُضَل لََعَ
َ
ِٓي أ ِ ٱَّله ُس َّلِله ٍۡ   ١ٱۡۡلَ

ََٔجۜة قرأ اإلمام نافع بعدم السكت عمى  ن:البيا  . ِغ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ ۡ َ ٱل ُّ َوُيبَّّشِ ُۡ ُ َِ َّله ٌّ ٗظة َػِسيٗسا 
ۡ
ُِِشَر ثَأ ة ّّلِ ٍٗ ِ ًّ ٰيَِحٰخِ َر ئَُن ٱىصه ٍَ ََ َحۡػ ِي ة  ٱَّله ِٗ ۡجًصا َخَع

َ
ًۡ أ ُٓ َ نه ل

َ
 ٢أ

ٌِِنِيَ في  اإلبدال، و عمى ترقيق الراء األزرق -1 ۡؤ ٍُ ۡ شباع صمة الميم، ومعو العتقيٱل  .، وا 
المروزي عمى تفخيم الراء، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا  -2

 األصبياني.
 ميم، ومعو ابن فرح.الحمواني عمى صمة ال -3
ُِِشرَ األصبياني عمى الغنة في  -4 ة ّّلِ ٍٗ ِ ًّ ُّ  ،َر ُۡ ُ َِ َّله ٌّ واإلبدال في ،ٗظة

ۡ
ٌِِنِيَ ، ثَأ ۡؤ ٍُ ۡ  ، وحده.ٱل

 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -5

 ثَٗسا
َ
ِٰهسنَِي ذًِِّ خ   ٣مه

 ، ومعو الكل. األزرق -1

 ُ ََ كَةل ِي ا َوُيِِشَر ٱَّله ُ َوََّلٗ ََش ٱَّلله   ٤ٔاْ ٱَّته

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 ۡۚ ًۡ ِٓ ِ َۡ ِغۡيٖم َوََل ٓأِلثَةٓن ٌِ ً ثِِّۦ  ُٓ َ ة ل ٌه
 

 وحده.، ، واشباع المتصلفي البدل اإلشباععمى  األزرق -1
شباع المتصل، وحدالعتقي عمى قصر البدل -2  .ه، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل،  الجمال عمى صمة الميم، -5

 ۡۚ ًۡ ِٓ ـَۡنِْٰ َ
َۡ أ ٌِ ٗح ََّتُۡصُج  ٍَ ِ  َنُُبَۡت ََك

 ألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي وا -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٥إِن َحُلٔلَُٔن إَِله َنِشٗثة  

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َظًفة
َ
ٔاْ ثَِهَٰشا ٱۡۡلَِسيِر أ ُِ ٌِ ًۡ يُۡؤ ًۡ إِن ىه ٰٓ َءاَثٰصِِْ   ٦ـَيََػيهَم َبِٰزٞع جهۡفَعَم لََعَ

يل، وصمة الميم مع االشباع، والتقم، إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل عمى األزرق -1
 واالبدال، ومعو التقي عمى قصر البدل.

ًۡ الصمة، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وقصر  -2 ، ، واإلبدالإِن ىه
 وحده.

 تحقيق اليمز، وحده.و  صمة الميم، والغنة، ابن إسحاق عمى -3
 الجمال عمى ترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 منفصل، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر ال -5
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -8
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 ٗٗل ٍَ َُ َخ ۡخَع
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
ًۡ خ ُْ َٔ ة ِِلَۡجيُ َٓ ه ۡرِض زِيَِٗح ل

َ
ة لََعَ ٱۡۡل ٌَ َِة    ٧إُِهة َجَػۡي

 .، ومعو العتقي، واشباع صمة ميم الجمععمى النقل األزرق -1
ةاألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 َٓ ه َِٗح ل  ، وقصر الصمة، وحده.زِي
 المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ة، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغن -5

 ة َؾػًِٗسا ُجُصًزا َٓ ًۡ ة َغيَ ٌَ  ٨ِإَوُهة ىََجٰػِئَُن 

 .، ومعو الكلاألزرق -1

  َِة َغَجًجة ِ َۡ َءاَيٰذ ٌِ ٔاْ  ًِ ََكُُ ِؿ َوٱلصهرًِ ۡٓ ۡؾَحَٰت ٱىَۡه
َ
نه أ

َ
ۡم َخِعۡجَخ أ

َ
  ٩أ

 .العتقي واألصبياني عمى قصر البدل معو، و)تشق( في البدل، و عمى النقل األزرق -1
 زي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.المرو  -2

 َۡمصَُِة رَػ
َ
َۡ أ ٌِ ًِّۡئ َِلَة  َْ َُم رَّۡمَٗح َو ُ ٌَِ َّله َِة  ِ َِةٓ َءاد ٔاْ َربه ُ ِؿ َذَلةل ۡٓ ًَُح إََِل ٱىَۡه َوى ٱىۡفِۡذ

َ
  ٪ٗسا إِۡذ أ

شباع المنفصل األزرق -1  . و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل ،عمى النقل، وا 
ٍعمى النقل، وقصر المنفصل، والغنة في  األصبياني -2 ُ  ، وحده.ك  ِيٌ َّلد
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
ٍابن ٍإسحاق عمى الغنة في  -5 ُ  ، وحده.ك  ِيٌ َّلد

 َِؿ ِظجنِي ۡٓ ًۡ ِِف ٱۡىَه ِٓ ِ ٰٓ َءاَذاُ َِة لََعَ ۡب   ٫َغَسٗدا  ـَََضَ

 . و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلعمى إشباع المنفصل،  األزرق -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ًٰه َبَػۡسَن ٗسا ُث ٌَ َ
ٔٓاْ أ ة ََلُِس ٍَ ِ ۡخََصٰ ل

َ
يُّ ٱۡۡلِۡضبَنۡيِ أ

َ
ًَ أ ًۡ ِِلَۡػيَ ُٓ٬  

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 أبو عون عمى تقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 مروزي بخمف عنو.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو ال -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ِّۚ ً ثِٱۡۡلَّقِ ُْ َ
ًَۡم َجَجأ َُ َجُلؽُّ َغيَ ۡ  َّنه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًۡ ِٓ ِ ٔاْ ثَِصّب ُِ ٌَ ًٌَح َءا ًۡ ـِۡذ ُٓ ٗسى  إِجه ُْ  ًۡ ُٓ   ٭َوزِۡدَنٰ

  عمى النقل، و)تشق( في البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق -1
 عمى قصر البدل.األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
ًۡ عون عمى صمة الميم في أبو  -5 ُٓ  ، والتقميل، وحده.َوزِۡدَنٰ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ٓاْ ٌَِ ُدوُِِّۦ َٔ ۡرِض ىََ ُهۡسُغ
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل َِة رَبُّ ٱلعه ٔاْ َربُّ ُ ٔاْ َذَلةل ًۡ إِۡذ كَةُم ٰ كُئُبِِٓ َِة لََعَ ة  َوَرَبۡم ٗٓ ٰ   إََِٰ

 . المنفصل، ومعو العتقيشباع والنقل، وا  ، إشباع الصمةمى ع األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
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 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

 ٓ َِة   ٮإِٗذا َػَمًمة  ىهَلۡس كُۡي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٗح َٓ ِ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ َءال َُشواْ  َِة ٱَّته ٌُ ۡٔ ُؤََلٓءِ كَ  َهٰٓ

 وحده.ي البدل، ف واإلشباع، إشباع المنفصل والمتصلعمى  األزرق -1
 .، وما سبق لألزرق، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ۡبُِعي ًِٓ ًۡ دَُٔن َغيَ
ۡ
ََل يَد ۡٔ ٖۖ ىه ٖ  َطِٰۭن َبنّيِ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالعمى  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َنِشٗثة ِ ٰى لََعَ ٱَّلله َِ ٱۡذََتَ ٍه ًُ مِ ۡظيَ
َ
َۡ أ ٍَ   ٯَذ

 .، وحدهيلالتقم، و عمى النقل، وتغميظ الالم األزرق -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، والتقميل، والنقل، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
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 ۥٓاْ إََِل ُو
ۡ
َ ـَأ ة َحۡػجُُسوَن إَِله ٱَّلله ٌَ ًۡ َو ُْ ٔ ٍُ ۡۡلُ ًِّۡئ ىَُسً ِإَوذِ ٱۡخََتَ َٓ َِ رهّۡمَذِِّۦ َوُي ٌّ ًۡ َربُُّسً  ِؿ يَجُّشۡ ىَُس ۡٓ ٱىَۡه

ۡمصُِكً 
َ
َۡ أ ِ ِۡصـَٗلة ٌّ ٌّٰ  

ْ قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في البيان: ا ۥٓ ُو
ۡ
ًِّئۡ ، ـَأ َٓ ، ولمعتقي التحقيق واإلبدال في َوُي

 ْ ا ۥٓ ُو
ۡ
 .ـَأ

 .ۡرف ٗقايد وقرأ اإلمام نافع بفتح الميم، وكسر الفاء في 
 .عمى اشباع المنفصل، النقل، ومعو العتقي في وجو األزرق -1
 العتقي عمى وجو اإلبدال، وحده. -2
بدال اليمز،  -3 َِ رهّۡمَذِِّۦوالغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، وا  ٌّ ، ،وحده.والنقل 
 المروزي عمى تحقيق اليمم، وتوسط المنفصل، وترك النقل، وترك الغنة، وحده. -4
 روزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.الم -5
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -6 ٌّ َۡ ، َربُُّسً  ِ ٌّ ۡمرُِكى، ىَُسً 

 
 ، وحده.ۡرف ٗقايد  أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

 َط إَِذا َليََػخ ٍۡ ٍِنِي ِإَوذَ دهَزَٰوُر ۞َودََصى ٱلؼه ًۡ ذَاَت ٱّۡلَ ِٓ فِ ۡٓ ًۡ َغَ َن ُْ ةِل َو ٍَ ًۡ َذاَت ٱلّؼِ ُٓ ا َؽَصَبخ تهۡلصُِف
 ۡۚ ُّ ِۡ ِ ٌّ ةٖ  َٔ  ِِف ـَۡج

رُ ثدزد  في نافع بتشديد الزايقرأ اإلمام  البيان:  .و 
 وحده. تغميظ الالم،عمى  األزرق -1
 .أىل اإلسكان، ومعو الميمسكون و  العتقي عمى ترقيق الالم، -2
 .الميم، ومعو أىل الصمةصمة الجمال عمى  -3

 ِ ِِۗ َذٰل َۡ َءاَيِٰخ ٱَّلله ٌِ  َم 

 .، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدلالبدلعمى النقل، مع )تشق( في  األزرق -1
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -2
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 َِٖۖذس ۡٓ ٍُ ۡ َٔ ٱل ُٓ ُ َذ ِس ٱَّلله ۡٓ َ َح ٌَ
 

َذسِٖۖ في نافع بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان: ۡٓ ٍُ ۡ  .ٱل
 .العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء، ومعو ْ  ُّ ف  م الياء في عمى ض األزرق -1
ّۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.ْ  ف 

 ۡصِػٗسا ٌُّ َ يُۡقيِۡو ـَيََ ََتَِس ََّلُۥ َوِّلّٗة  ٌَ  ٱَو

 ومعو الكل. ،األزرق -1

  ًۡ ُٓ ۚۡ َوََتَۡعُج ًۡ ُركُٔدٞ ُْ ۡحَلةٗظة َو
َ
 خ

ۡسِ في نافع بكسر السينإلمام قرأ ا البيان: َت  ىۡ و  ُّ  .ُب

 إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.  -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -4

 ٖۖةِل ٍَ ٍِنِي َوذَاَت ٱلّؼِ ًۡ َذاَت ٱّۡلَ ُٓ  َوُجَلّيُِج

 ق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزر  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِّۚثِٱلَِۡٔؾًِس ًِّۡ ً َبِٰعٞك ذَِراَخ ُٓ  َوََكُۡج

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .ومعو أىل اإلسكان، سكون الميماألصبياني عمى تفخيم الراء، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ـَِصاٗرا ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ َۡخ  ّله َٔ َ ًۡ ل ِٓ ًۡ يَۡػَخ َغيَ يِۡبَخ لَِٔ ٱله ٍُ َ ًۡ رُۡغٗجة َول ُٓ ِۡ  ٲٌِ

وِّ في نافع بتشديد الالمقرأ اإلمام  البيان: ًُ ل   ، وأبدال األصبياني.ۡئت  و 
 .عمى تغميظ الالم، وحده األزرق -1
 ألصبياني.العتقي عمى ترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا ا -2
ًۡ رُۡغٗجةأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُٓ ِۡ ٌِ.وحده ، 
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ۡۚ ًۡ ُٓ َِ ٔاْ ثَۡح ُ ًۡ ِّلَتََعةَٓءل ُٓ  َوَكَذٰلَِم َبَػۡسَنٰ

 .العتقيعمى إشباع المتصل، ومعو  األزرق -1
 متصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في ال -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 .أىل الصمة، ومعو وفويق القصر في المتصل، الميم الجمععمى صمة  الجمال -4

  ًۡ ًۡ ََلِۡثُذ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ  كَةَل كَةٓنِٞو 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ي المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر ف -2
 الجمال عمى صمة الميم الجمع، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِّۚ مٖ ۡٔ ـَ يَ ۡو َبۡػ
َ
ة أ ًٌ ۡٔ َِة يَ ٔاْ ََلِۡث ُ  كَةل

 .، ومعو العتقي واألصبيانيعمى النقل األزرق -1
 رك النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ت -2
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َ
ًَُِظۡص خ َِحِ ـَۡي ِسي ٍَ ۡ ًۡ َهِٰشهِۦٓ إََِل ٱل رِكُِس َٔ ِ َخَسُزً ث

َ
ٔٓاْ أ ًۡ ـَٱۡبَػُس ة ََلِۡثُذ ٍَ ِ ًُ ث ۡغيَ

َ
ًۡ أ ٔاْ َربُُّس ُ ۡزََكٰ كَةل

َ
ةٓ أ َٓ  حُّ

َخسً 
َ
ًۡ أ ۡؿ َوََل يُۡؼػَِصنه ثُِس ُّ َوّۡلََذيَمه ِۡ ِ ٌّ دُِسً ثِصِۡزٖق 

ۡ
ًَأ ة ـَۡي ٌٗ   ٳا َلَػة

شباع المنفصل، ،عمى إشباع الصمة األزرق -1 ، ومعو وترقيق الراء التقميل،و والنقل، بدال، اإلو  وا 
 .العتقي

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، واإلبدال، والنقل، والفتح، وتفخيم الراء،  -3

 وحده.
 أبو عون عمى ترك النقل، والتقميل، وحده. -4
 ل عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجما -5
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -7
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو الباقون. -8

 َََوى ًۡ ِٓ ًۡ ِِف ِميهذِ ۡو يُػًُِسوُك
َ
ًۡ أ ًۡ يَصُِۡمُُٔك ًُۡس ُصواْ َغيَ َٓ ًۡ إِن َحۡظ ُٓ ثَٗسا إِجه

َ
ٔٓاْ إًِذا خ   ٴُتۡفيُِد

 .، ومعو العتقي، والنقلعمى إشباع صمة الميم، واشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وصمة المواضع التي وصميا األصبياني، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده.المر  -5
  المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -6

  ٰةٓ إِۡذ َحَذَن َٓ ةَغَح ََل َرۡيَت ذًِ نه ٱلعه
َ
ِ َخّقٞ َوأ نه وَۡغَس ٱَّلله

َ
ٔٓاْ أ ٍُ ًۡ ِّلَۡػيَ ِٓ ًۡ َُة َغيَ ۡخََثۡ

َ
ًۡ َوَكَذٰلَِم أ ُٓ َِ ضَُغَٔن ثَۡح

مۡ 
َ
ًۡ  أ ُْ   َص

شباع صمة الميم، ومعو العتقي.األزرق عمى ا -1  شباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
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 ومعو أىل اإلسكان. وسكون الميم، المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ًِٓ ًۡ ٔاْ َغيَ ُِ ٔاْ ٱۡب ُ ة  َذَلةل ِٗ َِۡيٰ  ُب

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۚ ًۡ ِٓ ِ ًُ ث ۡغيَ
َ
ًۡ أ ُٓ بُّ  ره

 .، ومعو العتقيعمى اشباع صمة ميم الجمع األزرق -1
 صمة، ومعو أىل الصمة.قصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

ۡعِجٗسا كَة ٌه  ًِٓ ًۡ ًۡ َِلَذهِزَشنه َغيَ ۡمصِِْ
َ
ٰٓ أ ٔاْ لََعَ ََ َؽيَُج ِي   ٵَل ٱَّله

 األزرق عمى اشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
ۡعِجٗساأبو عون عمى الصمة في  -3 ٌه  ًِٓ ًۡ  ، وحده.َغيَ
 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عم -4
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -5

 ًِٖۖۡت ًۡ رَِۡمَۢا ثِٱۡىَؾ ُٓ ًۡ ََكۡجُ ُٓ ًۡ َوَيُلٔلَُٔن َْمَۡعحٞ َظةدُِظ ُٓ ًۡ ََكُۡج ُٓ اثُِػ ًَُلٔلَُٔن زََلَٰسحٞ ره  َظ

 .عدا األصبياني اإلسكانىل أ كون ميم الجمع، ومعوعمى س األزرق -1
 .ومعو أىل الصمةعمى صمة ميم الجمع،  الجمال -2
ًۡ في األصبياني عمى الغنة  -3 ُٓ اثُِػ  ، وحده.زََلَٰسحٞ ره
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 ۡۚ ًۡ ُٓ ًۡ ََكُۡج ُٓ ُِ ٌِ  َوَيُلٔلَُٔن َظۡجَػحٞ َوزَة

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٓ ِ د ًُ ثِػِسه ۡغيَ
َ
ٓ أ ّّبِ ِۗ كُو ره ًۡ إَِله كَيًِٞو ُٓ ٍُ ة َحۡػيَ ٌه  ً 

ًُ في نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان: ۡغيَ
َ
َ أ ّّبِ قُن وقرأ ابن ٍإسحاق وأبو عون باإلظيار في  .ره

ِِبد   ، والباقون باإلدغام.رد
 .، ومعو العتقيشباع صمة الميمإعمى  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى سكون -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ِِبد في أبو عون عمى اإلظيار  -5  وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق. ،قُن رد

 َخٗسا
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ًِٓ ِٓٗصا َوََل تَۡعذَۡفِخ ذًِ ًۡ إَِله ِمَصاٗٓء َظٰ ِٓ ةرِ ذًِ ٍَ   ٶـََٗل ُت

شباع ا -1  شباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي.وا   لمتصل،األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
 .وحده وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء،صمة، قصر العمى  األصبياني -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 .وتوسط المتصل، وحدهعمى سكون الميم،  المروزي -4
 بو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأ -5

 َه لَِؼةْۡيٍء إِّّنِ ـَةِغٞو َذٰلَِم َؽًسا   ٷَوََل َتُلٔىَ

 .، والنقل، وحدهالمين الميموز ثم إشباع عمى توسط األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
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 ۡۚ ُ ن يََؼةَٓء ٱَّلله
َ
ٓ أ   إَِله

 .العتقي، والمتصل، ومعو عمى االشباع في المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

  بهَم إَِذا نَِعًَخ  َوٱۡذُنص ره

 ، ومعو الكل.  األزرق -1

 َهَٰشا رََػٗسا َۡ ۡكَصَب ٌِ
َ
َِ َرّّبِ ِۡل ِسيَ ۡٓ ن َح

َ
  ٸَوكُۡو َغََسٰٓ أ

َِ في نافع بإثبات الياءقرأ اإلمام  البيان: ِسيَ ۡٓ  .َح
 .والتقميل، ومعو العتقيشباع المنفصل والمتصل، عمى إ األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 لمنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني عمى الفتح، وقصر ا -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ٌِةْاَحٖ ِظجنَِي َوٱۡزَداُدواْ تِۡعٗػة ًۡ زََلَٰر  ِٓ فِ ۡٓ ٔاْ ِِف َن   ٹَوََلُِس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -2

  ْ ٔا ة ََلُِس ٍَ ِ ًُ ث ۡغيَ
َ
ُ أ  كُِو ٱَّلله

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 ٖۖۡرِض
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ًُۡت ٱلعه  ََّلُۥ َد

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٍِۡۚۡع ۡظ
َ
ثِِۡصۡ ثِِّۦ َوأ

َ
 خ

 لكل.، ومعو ااألزرق -1

 َخٗسا
َ
ٍِِّۦٓ أ ٖ َوََل يُّۡشُِك ِِف ُخۡه ٌَِ َوِلّ َِ ُدوُِِّۦ  ٌّ  ً ُٓ َ ة ل   ٺٌَ

 .العتقيعمى إشباع المنفصل، ومعو  األزرق -1
 اإٍلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 قصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، و  -4

  وِِحَ إَِّلَۡم ٌَِ نَِذةِب َرّبَِم
ُ
ةٓ أ ٌَ  َوٱدُۡو 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َل َجّسِ ٌُ ٌَِ ُدوُِِّۦ ُمۡيَذَدٗسا  ََل    ٻىََِكَِمٰذِِّۦ َوىََ ََتَِس 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ۥ ُّ َٓ ً ثِٱۡىَؾَسٰوةِ َوٱىَۡػِشِّ يُصِيُسوَن وَۡج ُٓ ََ يَۡسُغَٔن َربه ِي َع ٱَّله ٌَ  َوٱۡؾُِبۡ َجۡفَعَم 

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 .أىل الصمةعو ، ومالجمال عمى صمة ميم الجمع -2
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  ًَة ۡج ٰٔةِ ٱَّلُّ ًَ ََِح ٱۡۡلَ ًۡ دُصِيُس زِي ُٓ ِۡ َِةَك َخ ًۡ  َوََل َتۡػُس َخ

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡۡدَفي
َ
َۡ أ ٌَ ۡمُصهُۥ ـُُصٗلة َوََل دُِمۡع 

َ
ُّ َوََكَن أ ٰ ى َٔ َْ َجَع  ۥ َغَ ذِۡنصَُِة َوٱته ُّ   ټَِة كَۡيَج

 .والتقميل، ومعو العتقي، عمى النقل األزرق -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 َِوكُو   ًۡ ّبُِس ٌَِ ره  ٱۡۡلَقُّ 

 .عدا األصبياني، ومعو الكل األزرق -1
ُِّلىاألصبياني عمى الغنة في  -2 ب  ، وحده.ِيٌ رد

 ۡۚ ًَۡسُفۡص َ َػةَٓء ـَۡي ٌَ ٌَِ َو ًُۡؤ َ َػةَٓء ـَۡي ٍَ  َذ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .وحده، واإلبدالاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .وابن سعدان وأبو الزعراء ومعو الباقون عدا المروزيالحمواني عمى تحقيق ليمز،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َػةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ۡۚ ة َٓ ادُِر ًۡ ُُسَ ِٓ ِ َخةَط ث
َ
ٍِنَي َُةًرا أ ٰيِ ۡخَذۡسَُة لِيظه

َ
ةٓ أ  إِجه

 .، ومعو العتقيع في المنفصل، والنقلعمى اإلشبا األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َ ِو ي ۡٓ ٍُ ۡ ةٓءٖ َنٱل ٍَ ِ ٔاْ ث ٔاْ ُحَؾةزُ ۚۡ ِإَون يَۡعَذؾًُِس ٔهَ ُُٔج ۡ  ۡؼِٔي ٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 اُب وََظةَٓءۡت ُمۡصَتَفًلة َ  ٽثِۡئَط ٱلّشه

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، مىاألصبياني ع -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  ًٗل ٍَ ََ َخ ۡخَع
َ
َۡ أ ٌَ ۡجَص 

َ
ٰيَِحِٰخ إُِهة ََل ُُِقًُع أ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي   پإِنه ٱَّله

 .عمى قصر البدل شق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي واألصبيانيعمى )ت األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٖت َويَيۡب َْ َظةوَِر ٌَِ ذَ
َ
َۡ أ ٌِ ة  َٓ َن ذًِ ۡٔ َُۡهُٰص ُُيَيه

َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ٌَِ ََتۡذِ ُٰخ َغۡسٖن ََتۡصِي  ًۡ َجنه ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل

ُ
ًَةثًة أ ُعَٔن ثِ

َِ ُظِسُ  ٌّ ا  َرآنِِمِّۚ ُرَۡضٗ
َ
ة لََعَ ٱۡۡل َٓ ذهِهـِٔنَي ذًِ ٌُّ ٖق   ٖس ِإَوۡظتَُۡبَ

، ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ، والنقلعمى اإلشباع في المتصل األزرق -1
 .عمى قصر البدل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 ، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
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اابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ًَةثًة ُرَۡضٗ  ، وحده.ثِ
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

  َِۡخ ُمۡصَتَفٗلة َٔاُب وََخُع ًَ ٱثله   ٿُِۡػ

 ، ومعو الكل .األزرق -1

 َسٗٗل ٌه  ً ُٓ َ ة  ۞َوٱۡۡضِۡب ل ٍَ ُٓ َِ َِة ثَۡح َِۡزٖو وََجَػۡي ِ ة ث ٍَ ُٓ ۡغَنٰٖت وََخَفۡفَنٰ
َ
َۡ أ ٌِ ِهتنَۡيِ  ة َج ٍَ َخِسِْ

َ
َِة ِۡل رهُجينَۡيِ َجَػۡي

  ڀَزرٗٗۡع 

 .، ومعو العتقيعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 ، وحده.َسٗٗل رهُجيَنۡيِ ٌه األصبياني عمى النقل، والغنة في  -3
 ، ومعو أىل الصمة.وترك الغنة ،الحمواني عمى صمة الميم -4

 ِهتَنۡيِ َءادَۡخ ة َِكَۡذة ٱۡۡلَ َٓ ُزيَ
ُ
ۚۡ أ ة ًۡـٔٗ ُّ َػ ِۡ ِ ٌّ ًۡ َتۡظيًِ  َ  َول

افي نافع بسكون الكافقرأ اإلمام  البيان:  ّ ْكو 
ُ
 .أ

 .، وحدهالمين الميموزباع ثم إش، ومع توسط و)تشق( في البدل، عمى النقل األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ٗصا َٓ ة َج ٍَ ُٓ ۡصَُة ِرَلٰيَ   ځَوـَجه

 .األزرق، ومعو الكل -1

 صٞ َوََكَن ََّلُۥ ٍَ ٌِ  َث ۡزََثُ 
َ
َُة۠ أ

َ
ۥٓ خ َٔ ُُيَةوُِرهُ ُْ َغضُّ َجَفٗصا َذَلةَل ىَِصِٰدجِِّۦ َو

َ
ةَٗل َوأ ٌَ   ڂَِم 

ر   في نافع بفتح الثاء والميمقرأ اإلمام  البيان:  ً ُ  فيوأثبت اإلمام نافع األلف  .ث  ْكث 
 
ٍ اْ أ
 
 .أ

ْ  و  ضم الياء في عمى  األزرق -1 ُِ ،شباع المنفصلو ، وترقيق الراء  .، ومعو العتقيا 
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 و ابن ٍإسحاق وأبو الزعراء.األصبياني عمى تفخيم الراء، وقصر المنفصل، ومع -2
 ، وتوسط المنفصل، وحده.ْ  ِْ و  المروزي عمى سكون الياء في  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ثَٗسا
َ
ن دَبًَِس َهِٰشهِۦٓ خ

َ
َُّ أ ُظ

َ
ةٓ أ ٌَ َۡفِعِّۦ كَةَل  ًٞ ِّلِ ِ َٔ َظةل ُْ ۥ َو ُّ ِهَذ   ڃَوَدَرَو َج

ْ  األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُِ شباع المنفصل، ومعو العتقي.و   ، وا 
 أبو الزعراء عمى ضم الياء، وقصر المنفصل، وحده. -2
ْ  األصبياني عمى ضم الياء في  -3 ُِ َۡفِعِّۦ، والغنة في و  ًٞ ِّلِ ِ ، وقصر المنفصل، ومعو َظةل

 ابن ٍإسحاق.
 وتوسط المنفصل، وحده.وترك الغنة، ، ْ  ِۡ و  المروزي عمى سكون الياء في  -4
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون.المروزي  -5

 ا ِجَسنه َرۡۡيٗ
َ
ٗح َوىَهَِ رُّدِدتُّ إََِلٰ َرّّبِ َۡل ٍَ ِ ةَغَح كَةٓن َُّ ٱلعه ُظ

َ
ةٓ أ ٌَ ة َو َٓ ِۡ ِ َِليَٗجة ٌّ   ڄٌُ

ً   في نافع بميم بعد الياءقرأ اإلمام  البيان: ُّ َۡ  .اّيِ

 .معو العتقيعمى اإلشباع في المنفصل والمتصل، وترقيق الراء، و  األزرق -1
ه ئٌِ رُّدِدتُّ ، والغنة في المنفصل، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر  -2 ، و 

 وتفخيم الراء، وحده.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ُىَٰم رَُجٗٗل كَةَل ََّل ٔه ًه َظ ًه ٌَِ جُّۡمَفحٖ ُث ٌَِ دَُصاٖب ُث ِي َريََلَم  َزَفۡصَت ثِٱَّله
َ
ۥٓ أ َٔ ُُيَةوُِرهُ ُْ ۥ َو ُّ   څۥ َؾةِخُج

ْ  األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُِ شباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي.و   ، وترقيق الراء، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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ْ  لياء في األصبياني عمى ضم ا -3 ُِ ، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو ابن و 
 ٍإسحاق.

 ، وحده.التقميلأبو الزعراء عمى  -4
 ، وتوسط المنفصل، وحده.ْ  ِۡ و  المروزي عمى سكون الياء في  -5
 .الجمال وابن فرحومعو  والفتح، المروزي عمى قصر المنفصل، -6
 يل، ومعو القاضي وابن سعدان.، والتقمْ  ِۡ و  أبو عون عمى سكون الياء في  -7

 َخٗسا
َ
ٓ أ ۡۡشُِك ثَِصّّبِ

ُ
ُ َرّّبِ َوََلٓ أ َٔ ٱَّلله ُْ ِهة۠  ِٰه   چَٰه

۠ في قرأ اإلمام إسحاق المسيبي بإثبات األلف وصاًل ووقًفا  البيان: ِهة ِٰه نافع بفتح الياء  وقرأ، َٰه
َخٗسافي 

َ
َ أ  .ثَِصّّبِ

 تقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو الع -1
 عن المروزي. عدا المسيبي ووجو األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 المسيبي عمى وجو إثبات األلف، وقصر المنفصل، وحده. -4

 ِۡۚ ٔهةَ إَِله ثِٱَّلله ُ ََل كُ ة َػةَٓء ٱَّلله ٌَ ِهَذَم كُيَۡخ  ََلٓ إِۡذ َدَرۡيَخ َج ۡٔ َ  َول

 مى اإلشباع في المنفصل والمتصل، ومعو العتقي.األزرق ع -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي  -2

 وابن سعدان وأبو الزعراء.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
اء  ابن سعدان عمى التقميل في  -4  لزعراء.، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو اش 
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  ا ةَٗل َوَوََّلٗ ٌَ ٌَِِم  كَوه 
َ
َُة۠ أ

َ
  ڇإِن دََصِن خ

نِ  في األزرق والعتقي بحذف الياءقرأ اإلمام  البيان:  ، والباقون بإثباتيا وصاًل.ث ر 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[21] 
 

ق ند وأثبت اإلمام نافع األلف في 
 
ٍ ا أ
 
 .أ

 .، ومعو العتقيلف مع اإلشباعاألثبات ، وبإعمى حذف الياء األزرق -1
 األصبياني عمى إثبات الياء، وقصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ةٓءِ َذُذۡؿجَِح ٍَ ََ ٱلعه ِ ٌّ ة ُخۡعَجةٗجة  َٓ ًۡ ِهذَِم َوُيۡصِظَو َغيَ َِ َج ٌّ ا  ن يُۡؤتنَِيِ َرۡۡيٗ
َ
ٓ أ   ڈَؾػًِٗسا َزىًَلة َذَػََسٰ َرّّبِ

ننافع بفتح الياء في قرأ اإلمام  البيان:
َ
َ أ ِ  في ، وبياء زائدةَرّّبِ  .يُْؤتِي 

شباع المتصلو وترقيق الراء،  واإلبدال،، التقميلعمى  األزرق -1  .، ومعو العتقيا 
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل -2

 التقميل.
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، واإلبدال، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -6

ًٗرا ـَيََ تَۡعَذِم ۡٔ ة َؽ َْ ةُٓؤ ٌَ ۡو يُۡؿجَِح 
َ
  ډَع ََّلُۥ َليَٗجة أ

 .  ، وحدهَليَٗجة، وتغميظ الالم في عمى اإلشباعاألزرق  -1
 .وترقيق الالم، وحدهالعتقي عمى إشباع المتصل،  -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِخًَك
ُ
صِهِۦَوأ ٍَ ۡؾَجَح ُحَلّيِ  ثَِس

َ
ًۡ ـَأ َ ًۡتَِِن ل ة َوَيُلُٔل َيٰيَ َٓ ٰ ُغُصوِػ ة َوِِهَ َرةوَِيٌح لََعَ َٓ َُفَق ذًِ

َ
ةٓ أ ٌَ  ٰ ًِّۡ لََعَ ُت َنفه

َخٗسا 
َ
ٓ أ ۡۡشِۡك ثَِصّّبِ

ُ
  ڊأ

ِ  في نافع بفتح الثاء والميمقرأ اإلمام  البيان: رِه ًُ  .بُِث

 .عو العتقيوالنقل، وم، وِه وعمى كسر الياء في  عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
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 المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر  -2
 ، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء.وِه ابن إسحاق عمى كسر الياء في  -3
ۡه  المروزي عمى قصر المنفصل، وعمى كسر الياء في  -4  ، ومعو الباقون.و 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ُّ وَُ ُۥ ـَِبحٞ يَُِِصُ ًۡ دَُسَ َّله َ ا َول ِذَِِصً ٌُ ة ََكَن  ٌَ ِ َو ٌَِ ُدوِن ٱَّلله   ڋۥ 

 .، ومعو العتقياِصر َج  يُ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ومعو الباقونعمى تفخيم الراء، المروزي  -2
ُ األصبياني عمى الغنة في  -3  ، ومعو ابن إسحاق.ث ُلٌ ّلد

 َۡٱۡل ِ ًَُح َّلِله ََٰٰ َٔ ۡ َِةلَِم ٱل ُْ ِّۚ  ّقِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌاٗثة وََرۡۡي َٔ َٔ َرۡۡيٞ زَ   ڌُخۡلٗجة ُْ

 .ٗباُخقُ  في نافع بضم القافقرأ اإلمام  البيان:

 .عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

ُ
َ
ةٍٓء أ ٍَ ًَة َن ۡج ٰٔةِ ٱَّلُّ ًَ َسَو ٱۡۡلَ ٌه  ً ُٓ َ ة َوٱۡۡضِۡب ل ٍٗ ِؼً َْ ۡؾَجَح 

َ
ۡرِض ـَأ

َ
ةٓءِ ـَٱۡرَذيََك ثِِّۦ َجَجةُت ٱۡۡل ٍَ ََ ٱلعه ٌِ  ُّ َضۡىَنٰ

 دَۡشُروهُ ٱلّصَِيُٰحِۗ 

 األزرق عمى التقميل، وعمى إشباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
القاضي عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، وترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
 ق عمى الفتح، وحده.األزر  -3
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وترك النقل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 ۡلَذِسًرا ٌُّ ءٖ  ِ ََشۡ
ٰ ُكّ ُ لََعَ   ڍَوََكَن ٱَّلله

 .، وترقيق الراء، وحدهعمى توسط المين الميموز ثم إشباعو األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -3

  ًَة ۡج ٰٔةِ ٱَّلُّ ًَ َُِح ٱۡۡلَ َُِٔن زِي ةُل َوٱَۡلَ ٍَ ۡ  ٱل

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى  -2

 َمٗٗل
َ
اٗثة وََرۡۡيٌ أ َٔ ٰيَِحُٰخ َرۡۡيٌ ِغَِس َرّبَِم زَ   ڎَوٱۡىَبٰلَِيُٰخ ٱىصه

 .، ومعو العتقيوالنقلبترقيق الراء،  األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -3

 َجةَل ُ ٱۡۡلِ َٔۡم نَُعّۡيِ َخٗسا  َوَي
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ ًۡ ُجَؾةدِۡر  ًۡ ـَيَ ُٓ َنٰ ۡرَض ثَةرِزَٗة وََخَّشۡ

َ
  ڏَودََصى ٱۡۡل

شباع الصمةترقيق الراء، والنقلعمى  األزرق -1  .، ومعو العتقي، وا 
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
َخٗسان عمى صمة الميم في أبو عو  -4

َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ.وحده ، 

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 ۡۚ ة َل َمصه وه
َ
ًۡ أ ة َريَۡلَنُٰس ٍَ َُٔة َن ٍُ ة ىهَلۡس ِجۡبُذ ٰ َرّبَِم َؾّفٗ ٔاْ لََعَ  وَُغصُِف

 .ومعو العتقي، شباع صمة ميم الجمعإعمى  األزرق -1
 ل اإلسكان.المروزي عمى سكون الميم، ومعو أى -2
 .ابن فرحعمى قصر الصمة، ومعو  الحمواني -3
دۡ عمى الغنة في األصبياني  -4 ا هدق  فًّ  ، وقصر الصمة، ومعو ابن إسحاق.ص 

 ِٔۡغٗسا ٌه َۡػَو ىَُسً  ىهَ َّنه
َ
ًۡ خ ُذ ٍۡ   ڐثَۡو زََخ

 األزرق عمى شباع صمة ميم الجمع، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2

 
 ، وحده.هدٌأ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 عمى ترك الغنة، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5

 ةِل َهَٰشا ٌَ َِة  ۡييََذ َٔ ٰ ة ذًِِّ َوَيُلٔلَُٔن َي ٍه ٌِنَي ُمۡؼفِلنَِي مِ ۡجصِ ٍُ ۡ  ٱىِۡهَتِٰت َوُوِفَع ٱىِۡهَتُٰت َذََتَى ٱل
 ۡۚ ة َٓ ٰ ۡخَؿى

َ
ٓ أ  ََل ُحَؾةدُِر َؾؾَِۡيٗة َوََل َنجَِۡيةً إَِله

 .والتقميل، ومعو العتقي، عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، والنقل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -3
 وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل،  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ِۗا ٔاْ َخةِۡضٗ ٍِيُ ة َغ ٌَ  َووََجُسواْ 

 .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 َٗخس
َ
ًُ َربَُّم أ   ڑا َوََل َحۡظيِ

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َۡمصِ ر
َ
َۡ أ ِ َذَفَعَق َخ َّ ََ ٱۡۡلِ ٌِ ٓ إِثۡيِحَط ََكَن  َلٰٓهَِهحِ ٱۡظُجُسواْ ٓأِلَدَم ـََعَجُسٓواْ إَِله ٍَ َِة لِۡي  ّبِِّۦِٓۗ ِإَوۡذ كُۡي

و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي عمى ، والمنفصل، عمى إشباع المتصل األزرق -1
 .قصر البدل

 وحده. والنقل، فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل،ياني عمى األصب -2
 الباقون عدا المروزي.ومعو الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ُدوِِن ٌَِ ۡوِّلَةَٓء 
َ
ۥٓ أ ُّ َذ ۥ َوُذّرِيه ُّ َذَذذهِزُشوَُ

َ
ۢۚۡ أ ًۡ َغُسوُّ ًۡ ىَُس ُْ  َو

 .العتقي، ومعو عمى إشباع المنفصل والمتصل األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. المروزي -5

 ٍِنَي ثََسَٗل ٰيِ  ڒثِۡئَط لِيظه

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2

 ذهِزَش ٱ ٌُ ة ُنُِخ  ٌَ ًۡ َو ِٓ ُُفِع
َ
ۡرِض َوََل َرۡيَق أ

َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل ًۡ َرۡيَق ٱلعه ُٓ ستُّ َٓ ۡػ

َ
ةٓ أ ٌه ِقّينَِي َغُقٗسا ۞ ٍُ ۡ   ړل

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ََوي ۡٔ ٌه  ً ُٓ َِ َِة ثَۡح ًۡ وََجَػۡي ُٓ َ ٔاْ ل ًۡ يَۡعذَِجًُج ًۡ ـَيَ ُْ ۡٔ ًۡ ـََسَغ ُذ ٍۡ ََ زََخ ِي ََكٓءَِي ٱَّله   ڔبِٗلة َٔۡم َحُلُٔل َُةُدواْ ُۡشَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
َِ و عون عمى صمة الميم في أب -3 بِٗلةثَۡح ۡٔ ٌه  ً ُٓ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ة ـٗ ة َمِۡصِ َٓ ِۡ ًۡ ََيُِسواْ َخ َ ة َول َْ َٔاكُِػٔ ٌُّ  ً ُٓ جه
َ
ٔٓاْ خ ُِّ ۡجصُِمَٔن ٱِلهةَر َذَظ ٍُ ۡ   ڕَورََءا ٱل

اممة  قمل أىل التقميل ك البيان: ر ء   وقًفا. و 

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
المروزي بخمف  أىل اإلسكان ومعو وسكون الميم، قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -2

 .وعن
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ََِة ِِف َهَٰشا ٱىُۡلۡصء ۡذ َسٖوِّۚ َوىََلۡس ََصه ٌَ  ِ
ٌَِ ُكّ ِهةِس   اِن لِي

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ءٖ َجَسَٗل ۡزََثَ ََشۡ
َ
َُ أ نَسٰ   ږَوََكَن ٱۡۡلِ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. ،عمى النقل األزرق -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[26] 
 

 ومعو األصبياني.وترك المد في المين الميموز، عمى النقل،  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ُِهح ًۡ ُظ ُٓ ًَ تِ
ۡ
ن دَأ

َ
ٓ أ ًۡ إَِله ُٓ َسٰى َويَۡعذَۡؾفُِصواْ َربه ُٓ ۡ ًُ ٱل ُْ ٔٓاْ إِۡذ َجةَٓء ُِ ٌِ ن يُۡؤ

َ
ََِع ٱِلهةَس أ ٌَ ة  ٌَ ًُ  َو ُٓ ًَ تِ

ۡ
ۡو يَأ

َ
ىنَِي أ وه

َ
ٱۡۡل

  ڗُرُجٗٗل ٱۡىَػَشاُب 

 .ٗل قِب   فيوفتح الباء  نافع بكسر القافقرأ اإلمام  البيان:

شباع المتصل والصمة، والتقميل، وترقيق الراء، األزرق عمى ا -1 شباع المنفصل، وا  إلبدال، وا 
 والنقل، ومعو العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
وفويق القصر في المتصل، والفتح، والنقل،  األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، -3

 وقصر الصمة، وحده.
 تصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل توسط الم -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
وفويق القصر في المتصل، والفتح، وصمة الميم، ومعو أىل  الجمال عمى قصر المنفصل، -6

 الصمة.
ٓ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -7 ًۡ إَِله ُٓ  ، وحده.َربه
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -8
ًُ تقميل الخاص في ابن سعدان عمى ال -9 ُْ  ، ومعو أبو الزعراء.َجةَٓء

 ۡۚ ََ ِِشرِي ٌُ ََ َو ِي بَّّشِ ٌُ ۡصَظينَِي إَِله  ٍُ ۡ ة ُُۡصِظُو ٱل ٌَ  َو

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ٔاْ ثِِّ ٱۡۡلَقه ََ َزَفُصواْ ثِٱىَۡبِٰمِو ِّلُۡسِخُق ِي  َوُيَجِٰسُل ٱَّله

 ، ومعو الكل.األزرق -1
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 َُشٓواْ َءاَيِِٰت ُِشُرواْ َوٱَّته
ُ
ةٓ أ ٌَ ُضٗوا َو   ژُْ

ا في نافع باليمزقرأ اإلمام  البيان: ُزؤر ُِ.وقرأ إسماعيل وحده بإسكان الزاي ، 

و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى عمى اإلشباع في المنفصل ،  األزرق -1
 .قصر البدل

 إسماعيل ووجو لممروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا  -2
زۡ إسماعيل عمى إسكان الزاي في  -3 اُِ  وحده. ،ؤر
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡۚ ۡخ يََساهُ ٌَ ة كَسه ٌَ ة َونََِسَ  َٓ ِۡ ۡغَصَض َخ
َ
َ ُذّنَِص أَـِبَيِٰخ َرّبِِّۦ ـَأ ٍه ًُ مِ ۡظيَ

َ
َۡ أ ٌَ  َو

 .شق( في البدل، وحدهوتغميظ الالم، ومع ترقيق الراء، و)ت ،عمى النقل األزرق -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4

  َوۡكٗصا ًۡ ِٓ ِ ٔهُ َوِِفٓ َءاَذاُ ُٓ ن َحۡفَل
َ
ِهًح أ ِز

َ
ًۡ أ ِٓ ِ ٰ كُئُب َِة لََعَ  إُِهة َجَػۡي

شباع، والنقليم الجمععمى إشباع صمة م األزرق -1 و)تشق( في البدل، ومعو ، المنفصل ، وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

 األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى ترك الصمة الثانية، وحده. -4
 وحده. المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -6

 ثَٗسا
َ
َذُسٓواْ إًِذا خ ۡٓ َسٰى ـَيََ َح ُٓ ۡ ًۡ إََِل ٱل ُٓ   ڙِإَون دَۡسُخ

شباع المنفصلوالتقميل، عمى إشباع صمة ميم الجمع األزرق -1  ، والنقل، ومعو العتقي.، وا 
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .الصمة، والفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وحدهاألصبياني عمى قصر  -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -7
 باقون.القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ال -8

 َِٖۖوَربَُّم ٱۡىَؾُفُٔر ذُو ٱلصهّۡمَح 

 ومعو الكل. ،األزرق -1

 ۡۚٱۡىَػَشاَب ًُ ُٓ َ َو ل ٔاْ ىََػجه ة َنَعُج ٍَ ِ ً ث ُْ ٔۡ يَُؤاِرُش َ  ل

 .، ومعو العتقي واألصبيانيىُِ ذُ اخِ ؤ  يُ عمى اإلبدال في  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -3

 نِٗٗل ۡٔ ٌَِ ُدوُِِّۦ َم ِٔۡغٞس ىهَ ََيُِسواْ  ٌه  ً ُٓ ه   ښثَو ل

 .أىل اإلسكان عدا األصبيانيومعو  عمى سكون ميم الجمع، األزرق -1
ِٔۡغٞس ىهَاألصبياني عمى الغنة في  -2 ٌه

.وحده ، 
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
 صمة الميم، والغنة، وحده.ابن إسحاق عمى  -4

 َِة ٔاْ وََجَػۡي ٍُ ة َظيَ ٍه َ ًۡ ل ُٓ يَۡهَنٰ ْۡ َ
ًَِٓودِۡيَم ٱىُۡلَصىٰٓ أ يِِه ۡٓ ٍَ ِ ِٔۡغٗسا  ل   ڛٌه

و   في نافع بضم الميم وفتح الالمقرأ اإلمام  البيان: ّۡ ًُ ِ ِّىل  .ِم

 .، وحده، وتغميظ الالمعمى التقميل، واإلشباع في المنفصل األزرق -1
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 ى ترقيق الالم، وحده.العتقي عم -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم في الموضع األخير، وحده. -6
 الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون  -7

 ۡمِِضَ ُخُلٗجة
َ
ۡو أ

َ
َِ أ َع ٱَۡلَۡدَصۡي ٍَ ثۡيَُؼ ََمۡ

َ
ٰٓ خ ثَۡصُح َخِته

َ
ُّ ََلٓ خ ٰ   ڜِإَوۡذ كَةَل ُمََٔسٰ ىَِفَذى

 ، ومعو العتقي.، واإلشباع في المنفصل، والنقلالتقميلعمى  األزرق -1
 قل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وترك الن -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -4
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ِۥ ِِف ٱَۡلَۡدص ُّ ََش َظبًِيَ ة ـَٱَّته ٍَ ُٓ ًَة ُخَٔت ة نَِع ٍَ ِٓ َع ثَۡحِِ ٍَ ة ثَيََؾة ََمۡ ٍه ٗبة  ـَيَ   ڝَُسَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َظَفصَُِة َهَٰشا ََُؿٗجة ٌَِ َِة  َِة َؽَسآَءَُة ىََلۡس ىَلًِ ِ ُّ َءاد ٰ ة َجةَوَزا كَةَل ىَِفَذى ٍه   ڞـَيَ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل، التقميلعمى  األزرق -1  .و)تشق( في البدل، وا 
 المتصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في  -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -4
 المروزي عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، وحده. -5
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 ٓة ٌَ ۡزَصةِ ـَإِّّنِ نَِعًُخ ٱۡۡلَُٔت َو َِةٓ إََِل ٱلؿه َوۡي
َ
رََءيَۡخ إِۡذ أ

َ
ۚۥۡ كَةَل أ ۡذُنَصهُ

َ
ۡن أ

َ
َُ أ ًَۡطٰ ُّ إَِله ٱلؼه نَعىًِِٰ

َ
 أ

رََءيَۡخ  في نافع بتسييل اليمزةقرأ اإلمام  البيان:
َ
 ، ولألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع وصاًل.أ

نَعىًِِِّٰ وقرأ اإلمام نافع بكسر الياء في 
َ
ةٓ أ ٌَ  .َو

رََءيَۡخ عمى تسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1
َ
شباع المنفصل، والنقل، أ والتقميل في ، وا 

 
 
ْ أ  .، ومعو العتقييُِ اجِ س  ن

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -5
 ميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التق -6
رََءيَۡخ  فياألزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع  -7

َ
شباع المنفصل،  ،أ والتقميل، والنقل، وا 

 وحده.
 األزرق عمى الفتح، وحده. -8

  ۥ ِِف ٱَۡلَۡدصِ َغَجٗجة ُّ ََش َظبًِيَ   ڟَوٱَّته

 ، ومعو الكل.األزرق  -1

 ِِّۚهة َجۡجِؼ ة ُن ٌَ  كَةَل َذٰلَِم 

 .َجۡجِؼِّۚ  في نافع بإثبات الياء وصاًل اإلمام  قرأ البيان:

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ة كََؿٗؿة ٍَ ٰٓ َءازَةرِِْ ا لََعَ   ڠـَٱۡردَسه

التقميل، ومعو العتقي عمى قصر و ، و)تشق( في البدلعمى اإلشباع في المنفصل،  األزرق -1
 .البدل
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 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

 ة ٍٗ ُهة ِغۡي ُ ٌَِ َّله  ُّ َنٰ ٍۡ َۡ ِغِِسَُة وََغيه ِ ٌّ ُّ رَّۡمَٗح  ًَۡنٰ َۡ ِغَجةدَُِةٓ َءاَت ِ ٌّ ََٔجَسا َخۡجٗسا    ڡـَ

 العتقي عمى قصر البدل. و)تشق( في البدل، ومعو، المنفصل عمى اإلشباع في األزرق -1
ٍداالغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل، و  -2 ُ  ، ومعو ابن إسحاق.ِيٌ َّلد
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َُخ ر ٍۡ ة ُغّيِ ٍه َِ مِ ٍَ ِ ن ُتَػّي
َ
ٰٓ أ دهجُِػَم لََعَ

َ
ۡو خ َْ   ڢۡػٗسا كَةَل ََّلُۥ ُمََٔسٰ 

ٌِ   في نافع بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان:  ً وِّ  . ُتع 

 .ومعو العتقي، وعمى اإلشباع في المنفصل، التقميل، والنقلعمى  األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
شباع المنفصل، وحده. -3  األزرق عمى الفتح، والنقل، وا 
 صبياني عمى قصر المنفصل، وحده.األ -4
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -6

 ا ِِعَ َؾُۡبٗ ٌَ  ڣكَةَل إُِهَم ىََ تَۡعَذِمًَع 

ِعْ  فينافع بإسكان الياء قرأ اإلمام  البيان:  .ي 

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ٰ ًَۡؿ دَۡؿُِبُ لََعَ ا َوَك ًۡ َُتِۡك ثِِّۦ ُرُۡبٗ َ ة ل ٌَ   ڤ 

 .، ومعو العتقيعمى ترقيق الراء األزرق -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ۡمٗصا
َ
ۡغَِص لََم أ

َ
ُ َؾةثِٗصا َوََلٓ أ   ڥكَةَل َظَذِجُسِّنٓ إِن َػةَٓء ٱَّلله

ج ِجُدِِن  إِ  في نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان:  .نس 

 .عمى إشباع المتصل والمنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الحمواني  -2

 والقاضي وابن إسحاق وابن فرح.
 المنفصل، وحده.و المروزي عمى توسط المتصل  -3
 وحده.وقصر المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
اء  سعدان عمى التقميل في  ابن -5  ومعو أبو الزعراء. وفويق القصر في المتصل، ،ش 

 ذِۡنٗصا ُّ ِۡ ٌِ ۡخِسَث لََم 
ُ
ٰٓ أ ٍء َخِته َجۡػَذِِن ـََٗل تَۡعـَٔۡيِِن َغَ ََشۡ   ڦكَةَل ـَإِِن ٱته

ه ِنّ  في نافع بتشديد النونقرأ اإلمام  البيان:
 
 .ت ْسأ

 .ذِۡنٗصام ثم الترقيق في وقرأ األزرق والعتقي بالتفخي
شباع المنفصل، وتفخيم ثم ترقيق ، المين الميموز ثم إشباع ، وعمى توسطاألزرق -1 في وا 

ذِۡنٗصاوحده ،. 
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وما سبق، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ة َٓ َِحِ َرَصَر فًِ ٰٓ إَِذا َركَِجة ِِف ٱلعه  ـٱَُميََلة َخِته

 .، وحده، وعمى إشباع المنفصلعمى تغميظ الالم األزرق -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 َۡرَصر
َ
ًۡـًٔة إِۡمٗصا كَةَل أ ة ىََلۡس ِجۡبَخ َػ َٓ يَ ْۡ َ

ة ِۡلُۡؾصَِق أ َٓ   ڧَذ

 .إِۡمٗصاقرأ األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:

 .تفخيم الراء ثم ترقيقيا، وحده، ثم اإلشباع في المين الميموز، والنقل عمى التوسط األزرق -1
 تفخيموجيي الراء، ومعو األصبياني عمى العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، و  -2

 الراء.
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ا ِِعَ َؾُۡبٗ ٌَ كُۡو إُِهَم ىََ تَۡعَذِمًَع 
َ
ًۡ أ َ ل

َ
  ڨكَةَل خ

ِعْ  فينافع بإسكان الياء قرأ اإلمام  البيان:  .ي 

 .، ومعو العتقي واألصبيانيعمى النقل األزرق -1
 نقل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك ال -2

 ا ۡمصِي ُغۡۡسٗ
َ
َۡ أ ٌِ ة نَِعًُخ َوََل دُۡصِْۡلِِن  ٍَ ِ   کكَةَل ََل دَُؤاِرۡشِّن ث

 .ومعو العتقي واألصبياني ،اإلبدال، وعمى النقلعمى  األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

ۥ كَة ُّ ة َذَلَذيَ ٍٗ ٰ ًَة ُؽَل ٰٓ إَِذا ىَلِ َرَذۡيَخ َجۡفٗعة ـَٱَُميََلة َخِته
َ
ًهَۢة َل أ ة ُُّۡسٗصا َزكِ ًۡـٔٗ   ڪثَِؾۡۡيِ َجۡفٖط ىهَلۡس ِجۡبَخ َػ

 .ز الِي ةر  فينافع بألف بعد الزاي، وتخفيف الياء قرأ اإلمام  البيان:

 ، عدا إسماعيل فمو إسكان الكاف.ٍُُلرار وقرأ اإلمام نافع بضم الكاف في 

وبضم ، ثم إشباع المين الميموز ، وتوسطشباع المنفصلعمى تغميظ الالم، وعمى إ األزرق -1
 .، وحدهٍُُلرار الكاف في 

 العتقي عمى ترقيق الالم، وترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 ، ومعو ابن إسحاق.َجۡفٖط ىهَلسۡ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -3
 ا إسماعيل.المروزي عمى ترك الغنة، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عد -4
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 ، وحده.رار ٍُلْ إسماعيل عمى سكون الكاف في  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ا ِِعَ َؾُۡبٗ ٌَ كُو ىهَم إُِهَم ىََ تَۡعَذِمًَع 
َ
ًۡ أ َ ل

َ
  ګ۞كَةَل خ

ِعْ  فينافع بإسكان الياء قرأ اإلمام  البيان:  .ي 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 عمى ترك النقل، ومعو الباقون. المروزي -2

 ٖۖة ـََٗل دَُصِٰدۡجِِن َْ ء  َبۡػَس ۡۡلَُم َغَ ََشۡ
َ
 كَةَل إِن َظد

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ٌَِ ّّنِ كَۡس ثَيَۡؾَخ  ُ   ڬُغۡشٗرا َّله

ِّن  فيافع بتخفيف النون نقرأ اإلمام  البيان: ُ  .َّله

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو األزرق -1
ِِن األصبياني عمى الغنة في  -2 ُ  ، ومعو ابن إسحاق.ِيٌ َّلد

ة َٓ ََٔجَسا ذًِ ة ـَ ٍَ ُْ ًُِّفٔ ن يَُق
َ
اْ أ ۡٔ ثَ

َ
ة ـَد َٓ يَ ْۡ َ

ةٓ أ ٍَ َو كَۡصَيٍح ٱۡظَذۡمَػ ْۡ َ
ًَةٓ أ َت

َ
ٰٓ إَِذآ خ ن  ـَٱَُميََلة َخِته

َ
ِجَساٗرا يُصِيُس أ

ۥ   ُّ ٌَ كَة
َ
ـه ـَأ  يََِل

 األزرق عمى تغميظ الالم، وعمى إشباع المنفصل، والنقل، وحده. -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، وما سبق، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -4
 نفصل، وحده.المروزي عمى توسط الم -5
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 ۡجٗصا
َ
ًِّۡ أ ٔۡ ِػۡبَخ َۡلهَزۡشَت َغيَ َ  ڭكَةَل ل

، وأدغم اإلمام نافع الذال في التاء في ِػۡبَخ باإلبدال في اإلمام األصبياني قرأ  البيان:
 ُّذت دخ   .َل 

 .الكل عدا األصبياني وابن سعدان، ومعو األزرق -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َغيَ
 ألصبياني عمى اإلبدال، وحده.ا -3

  ۡۚكَةَل َهَٰشا ـَِصاُق ثَحِِۡن َوبَۡحَِِم 

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َؾُۡبًا ًِّۡ يَ ًۡ تَۡعَذِمع غه َ ة ل ٌَ وِيِو 
ۡ
َُّبِبَُم ثَِذأ

ُ
  ڮَظد

 العتقي واألصبياني.، ومعو عمى اإلبدالاألزرق  -1
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن سعدان -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، وحده.َغيَ

 َيِٞم ي ٌه  ً ُْ ة َوََكَن َوَرآَء َٓ ِخًَج
َ
ۡن أ

َ
َردتُّ أ

َ
ئَُن ِِف ٱَۡلَۡدصِ ـَأ ٍَ َسِٰهنَي َحۡػ ٍَ ِ َُِح ـَََكَُۡخ ل فًِ ة ٱلعه ٌه َ

ُرُش ُكه أ
ۡ
أ

ٍَِح َؽۡؿٗجة    گَظفًِ

شباع المتصل، واإلبدال، ومع األزرق -1  .و العتقيعمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 .ابن فرح، ومعو صمة الميم، وفويق القصر في المتصلالحمواني عمى  -4
ٍَِح َؽۡؿٗجةابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5  وحده. ،َظفًِ
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. اإلخفاء،وترك  القاضي عمى سكون الميم، -6
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 ة َوُكۡفٗصا ِٗ ة ُلۡؾَيٰ ٍَ ُٓ ن يُۡصَِْل
َ
َِةٓ أ َٔاهُ ُمۡؤٌَِِنۡيِ ـََزِؼح ثَ

َ
ًُ ـَََكَن خ ٰ ة ٱۡىُؾَل ٌه َ

  ڰَوأ

 ومعو العتقي. ،، وعمى إشباع المنفصلعمى اإلبدال األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 حقيق اليمز، وتوسط المنفصل ، وحده.المروزي عمى ت -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ن
َ
َرۡدَُةٓ أ

َ
ة ـَأ ٍَ ُٓ َ ة ُحۡجِسل ۡكَصَب رُّۡمٗ

َ
ٗة َوأ ٰٔ ُّ َزَك ِۡ ِ ٌّ ا  ة َرۡۡيٗ ٍَ ُٓ  ڱَربُّ

ا فينافع بفتح الباء وتشديد الدال قرأ اإلمام  البيان:  ً ُّ ل   .ُحب ِدّ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء،، عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُْ ثُٔ
َ
ة َوََكَن خ ٍَ ُٓ ه ۥ َنزنٞ ل ُّ ِسيَِحِ َوََكَن ََتَۡذ ٍَ ۡ نۡيِ ِِف ٱل ٍَ نۡيِ يَتًِ ٍَ ٰ َساُر ـَََكَن ىُِؾَل ة ٱۡۡلِ ٌه َ

َراَد َربَُّم َوأ
َ
ة َصٰيِٗدة ـَأ ٍَ

ّبَِمۚۡ  َِ ره ٌّ ة رَّۡمَٗح  ٍَ ُْ ة َويَۡعَذۡزصَِجة َنزَن ٍَ ُْ ُػسه
َ
ن َحۡجيَُؾةٓ أ

َ
 أ

 .العتقيعمى اإلشباع في المنفصل، ومعو  األزرق -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ةصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في األ -4 ٍَ ُٓ ه ّبَِمۚۡ  ،َنزنٞ ل َِ ره ٌّ.وحده ، 
ةابن إسحاق عمى الغنة في  -5 ٍَ ُٓ ه  ، وحده.َنزنٞ ل

 ِّۚۡمصِي
َ
َۡ أ ۥ َخ ُّ ة َذَػۡيُذ ٌَ  َو

 العتقي واألصبياني.، ومعو عمى النقل األزرق -1
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2
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 وِيُو
ۡ
ا  َذٰلَِم دَأ ًِّۡ َؾُۡبٗ يَ ًۡ تَۡعِمع غه َ ة ل   ڲٌَ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3 يَ  ، وحده.غه

 ٖۖ  َويَۡعـَٔئََُُم َغَ ذِي ٱىَۡلۡصَجنۡيِ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 
َ
ُّ ذِۡنًصا كُۡو َظد ِۡ ِ ٌّ ًُۡسً  ٔاْ َغيَ   ڳدۡيُ

 .ذِۡنًصا فياألزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق قرأ اإلمام  البيان:

 .العتقي وأىل اإلسكانسكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو  عمى األزرق -1
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٌَ ءٖ َظبَٗجة إُِهة  ِ ََشۡ
ٌَِ ُكّ  ُّ ًَۡنٰ ۡرِض َوَءاَت

َ
ِهة ََّلُۥ ِِف ٱۡۡل   ڴهه

 .، وحدهالمين الميموزثم إشباع ، وتوسط عمى النقل، و)تشق( في البدل األزرق -1
 العتقي عمى النقل، وترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ۡتَجَع
َ
  ڵَظبًَجة ـَد

 . ف اتدب ع    فينافع بيمزة وصل مكان ىمزة القطع، مع تشديد التاء وفتحيا قرأ اإلمام  البيان:

 .الكل، ومعو األزرق -1

  ة ٌٗ ۡٔ ة كَ َْ ة َتۡؾُصُب ِِف َخنۡيٍ َّمَِبحٖ َووََجَس ِغَِس َْ ِط وََجَس ٍۡ ۡؾصَِب ٱلؼه ٌَ ٰٓ إَِذا ثَيََؼ   َخِته

 .ومعو العتقيالمنفصل، عمى اإلشباع في  األزرق -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ة ِٗ ًۡ ُخۡع ِٓ ن َتذهِزَش ذًِ
َ
ةٓ أ ٌه َب ِإَو ن ُتَػّشِ

َ
ةٓ أ ٌه َِة َيَٰشا ٱىَۡلۡصَجنۡيِ إِ   ڶكُۡي

 األزرق عمى اإلشباع في المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األص -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۥ َغَشاٗثة ُُّۡسٗصا ُّ ثُ ًَُػّشِ ًه يَُصدُّ إََِلٰ َرّبِِّۦ َذ ۥ ُث ُّ ثُ ًَ ـََعَٔۡف ُجَػّشِ َ َظيَ ٌَ ة  ٌه َ
  ڷكَةَل أ

 ، عدا إسماعيل فمو إسكان الكاف.ٍُُلرار اإلمام نافع بضم الكاف في قرأ  البيان:

 وحده. عمى تغميظ الالم، األزرق -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون عدا إسماعيل. -2
 ، وحده.رار ٍُلْ إسماعيل عمى سكون الكاف في  -3

 ۥ ُّ ٍَِو َصٰيِٗدة ـَيَ ََ وََغ ٌَ َۡ َءا ٌَ ة  ٌه َ
ٓ َوأ ٖۖ ًء َجَضا  ٱۡۡلُۡعَِنٰ

اء  قرأ اإلمام نافع بالرفع في  البيان: ز   .ج 

والتقميل، ومعو العتقي عمى ، ، وعمى إشباع المتصلو)تشق( في البدل، النقلعمى  األزرق -1
 .قصر البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 المتصل، وحده. المروزي عمى ترك النقل، وتوسط -4
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
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 ا ۡمصَُِة يُۡۡسٗ
َ
َۡ أ ٌِ ۥ  َُِلُٔل ََّلُ   ڸوََظ

 .، ومعو العتقي واألصبيانيورش عمى النقل -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ًه ۡتجَ ُث
َ
  ڹَظبًَجة َع خ

 . ف اتدب ع    فينافع بيمزة وصل مكان ىمزة القطع، مع تشديد التاء وفتحيا قرأ اإلمام  البيان:

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ا ة ِظَۡتٗ َٓ ِ َِ ُدوُ ٌّ  ً ُٓ ه ًۡ ََّنَۡػو ل ٖم ىه ۡٔ ٰ كَ ة َتۡميُُع لََعَ َْ ِط وََجَس ٍۡ ۡميَِع ٱلؼه ٌَ ٰٓ إَِذا ثَيََؼ    ںَخِته

ا فياألزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق قرأ اإلمام  :البيان  .ِظَۡتٗ

اتفخيم ثم ترقيق الراء في ، و عمى إشباع المنفصلاألزرق  -1  .لعتقي، ومعو عمى اِظَۡتٗ
ًۡ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ٖم ىه ۡٔ  ، وحده.كَ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 لغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك ا -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ا َنَذٰلَِم يِّۡ ُرُۡبٗ ة ََّلَ ٍَ ِ َِة ث َخۡم
َ
 ڻَوكَۡس أ

 .مى النقل، ومعو العتقي واألصبيانيع األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ًه ۡتَجعَ ُث
َ
  ڼَظبًَجة  خ

 . ف اتدب ع    فينافع بيمزة وصل مكان ىمزة القطع، مع تشديد التاء وفتحيا قرأ اإلمام  البيان:

 .الكل، ومعو األزرق -1
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 َإَِذا ثَيََؼ َبنۡي ٰٓ َِ َخِته يۡ سه َٗل ٱلعه ۡٔ َٔن كَ ُٓ ة َله يََسةُدوَن َحۡفَل ٌٗ ۡٔ ة كَ ٍَ ِٓ ِ ٌَِ ُدوُ   ڽوََجَس 

ٌِ ٱلسُّ  فينافع بضم السين ام قرأ اإلم البيان: يۡ  .دد

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو عمى العتقي. -1
ة َله األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ٌٗ ۡٔ  ، وحده.كَ
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٔاْ َيَٰشا ٱۡىَلۡصَجنۡيِ إِنه ُ ُجَٔج وَ كَةل
ۡ
ُجَٔج يَأ

ۡ
أ ن ٌَ

َ
ٰٓ أ ۡو ََّنَۡػُو لََم َرصًۡجة لََعَ َٓ ۡرِض َذ

َ
ۡفِعُسوَن ِِف ٱۡۡل ٌُ 

 ًۡ ُٓ َِ َِة َوَبۡح َِ ا ََتَۡػَو ثَۡح   ھَظّسٗ

 . ْج  اجُ ي  و   ْجُ اجُ ي    فياإلمام نافع باإلبدال قرأ  البيان:
ا  فينافع بضم السين قرأ اإلمام و    . ُسدًّ
 .ومعو العتقي المنفصل،، وعمى إشباع عمى النقل األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُِِِٔن ِخً
َ
ِّنِ ذًِِّ َرّّبِ َرۡۡيٞ ـَأ هه ٌَ ة  ٌَ ة كَةَل  ًٌ ًۡ َرۡد ُٓ َِ ًۡ َوَبۡح ۡجَػۡو ثَحَُِۡس

َ
ٍة أ ٔه   ڿ ثُِل

 .، ومعو العتقي، والنقلعمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ةأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ًٌ ًۡ َرۡد ُٓ َِ  ، وحده.َوَبۡح
 مال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الج -5
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 َِٖۖءادُِِٔن ُزَبَص ٱۡۡلَِسيس 

 .)تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدلعمى  األزرق -1

  ْ ٔا َسَذنۡيِ كَةَل ٱُُفُز ٰٓ إَِذا َظةَوٰى َبنۡيَ ٱلؿه  َخِته

 .ومعو العتقي، التقميل، وعمى عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 حده.األزرق عمى الفتح، و  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 كِۡمٗصا ًِّۡ ـۡصِۡغ َغيَ ُ
ۥ َُةٗرا كَةَل َءادُِِٔنٓ أ ُّ ٰٓ إَِذا َجَػيَ   ۀَخِته

 .في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل ، و)تشق(عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو أىل الباقون عدا ابن سعدان ووجو لممروزي. -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، وحده.َغيَ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

ٔاْ ََّلُۥ َجۡلٗجة ة ٱۡظَذَطُٰػ ٌَ ُصوهُ َو َٓ ن َحۡظ
َ
ٔٓاْ أ ة ٱۡظَطُٰػ ٍَ   ہ َذ

 .عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف لممروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

 ٖۖ ّّبِ َِ ره ٌّ  كَةَل َهَٰشا رَّۡمَحٞ 

 .عدا األصبياني ، ومعو الكلاألزرق -1
ِِبّ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ِيٌ رد
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 ۥ ـَإَِذا ُّ َٓء  َجةَٓء وَۡغُس َرّّبِ َجَػيَ  َدَكه

 . د ّكًّ   فينافع بحذف اليمزة قرأ اإلمام  البيان:

 .ومعو العتقيعمى إشباع المتصل،  األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َجةٓءَ دان عمى التقميل في ابن سع -4

 ة   ۂَوََكَن وَۡغُس َرّّبِ َخّلٗ

 .، ومع الكلاألزرق -1

 ٖۖ ـٖ ُٔج ِِف َبۡػ ٍُ هِٖش َح ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ُٓ َِة َبۡػَق  ۞َودََصۡك

 .أىل اإلسكان، ومعو ميم الجمع عمى سكون األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

َِمۡٗػة َوُُفَِذ ِِف ٱ ًۡ ُٓ ۡػَنٰ ٍَ ٔرِ ـََج   ۃلؿُّ

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 .أىل الصمة، ومعو الحمواني عمى صمة ميم الجمع -2

 َغۡصًفة ََ هِٖش ّىِۡيَكٰفِصِي ٌَ ۡٔ ًَ يَ ِه َٓ َِة َج   ۄوََغَصۡف

ََ بالتقميل في  األزرق -1  .، ومعو العتقيّىِۡيَكٰفِصِي
 عدا األصبياني وابن إسحاق. تح، ومعو الباقونعمى الفالمروزي  -2
ََ عمى الغنة في  األصبياني -3 هِٖش ىِّيَۡكٰفِصِي ٌَ ۡٔ  .، ومعو ابن إسحاقيَ
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 ًػة ٍۡ ٔاْ ََل يَۡعَذِمًُػَٔن َظ ًۡ ِِف ِؽَمةٍٓء َغَ ذِۡنصِي َوََكُُ ُٓ ُِ ًُ ۡخ
َ
ََ ََكَُۡخ أ ِي   ١٠١ٱَّله

 .ميل، ومعو العتقي، والتقوعمى إشباع المتصل ،عمى النقل األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
  المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

ن
َ
ََ َزَفُصٓواْ أ ِي ـََدِعَت ٱَّله

َ
ۚۡ  أ ۡوِّلَةَٓء

َ
ٌَِ ُدوِِنٓ أ  َحذهِزُشواْ ِغَجةدِي 

ۚۡ  فينافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان: ۡوِّلَةَٓء
َ
 .ُدوِِنَ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي. عمى إشباع المنفصل، األزرق -1  وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ُُُضَٗل ََ ًَ لِۡيَكٰفِصِي ِه َٓ ۡخَذۡسَُة َج
َ
ةٓ أ   ١٠٢إِجه

ََ ، والتقميل في عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .، ومعو العتقيلِۡيَكٰفِصِي
 ن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الباقون بخمف ع -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡغَمًٰٗل
َ
ََ أ ۡرَۡسِي

َ
ۡو ُُجَّجِبُُسً ثِٱۡۡل َْ   ١٠٣كُۡو 

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َۡفوه َظػ ََ ِي ًۡ ٱَّله ُْ ًَة َو ۡج ٰٔةِ ٱَّلُّ ًَ ًۡ ِِف ٱۡۡلَ ُٓ ًِۡػة َُيَۡعُجَٔن ًُ َُِٔن ُؾ ًۡ ُُيِۡع ُٓ جه
َ
 ١٠٤خ

ۡسِ  فينافع بكسر السين قرأ اإلمام  البيان:  .ُبْن  َي 

 .العتقي وأىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 و أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومع -3

  َۡٔۡم ٱى ًۡ يَ ُٓ َ ًُ ل ًۡ ـََٗل ُُلًِ ُٓ ۡغَمٰيُ
َ
ًۡ َوىَِلةٓنِِّۦ ـََدجَِمۡخ أ ِٓ ِ ََ َزَفُصواْ أَـِبَيِٰخ َرّب ِي ْوَلٰٓهَِم ٱَّله

ُ
ُٗة أ حِ َوۡز ٍَ   ١٠٥لَِيٰ

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيالبدل، والنقلفي  و)تشق(عمى إشباع المتصل،  األزرق -1
 ويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى ف -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َُُشٓواْ َءاَيِِٰت َورُظ ة َزَفُصواْ َوٱَّته ٍَ ِ ًُ ث ِه َٓ ًۡ َج ُْ ُضًواِِل َذٰلَِم َجَضآُؤ ُْ ١٠٦  

ا في نافع باليمزقرأ اإلمام  البيان: ُزؤر ُِ.وقرأ إسماعيل وحده بإسكان الزاي ، 

 .و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدلعمى إشباع المتصل والمنفصل،  األزرق -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون  -2

 وابن سعدان. والقاضي
اأبو الزعراء عمى سكون الزاي في  -3 ْزؤر ُِ، .وحده 
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
 المتصل، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في  -6
زۡ لزاي في ابن فرح عمى صمة الميم، وسكون ا -7 اُِ  وحده. ،ؤر
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 ُٰخ ٱۡىفِۡصَدۡوِس ُُُضًَل ًۡ َجنه ُٓ َ ٰيَِحِٰخ ََكَُۡخ ل ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي   ١٠٧إِنه ٱَّله

 .)تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدلعمى  األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِذ ََ ي َٗل َخِِٰلِ َٔ ة ِخ َٓ ِۡ ة ََل َحۡجُؾَٔن َخ َٓ ً١٠٨  

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 ۡٔ َ ن دََِفَس ََكَِمُٰخ َرّّبِ َول
َ
ٌَِساٗدا ىََِّكَِمِٰخ َرّّبِ َِلَفَِس ٱَۡلَۡدُص َرۡجَو أ ٔۡ ََكَن ٱَۡلَۡدُص  َسٗدا كُو ىه ٌَ ٍِۡسيِِّۦ  ِ َِة ث ِجۡب

١٠٩ 

 .األصبياني وابن إسحاق، ومعو الكل األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ٌَِساٗدا ّىََِكَِمٰخِ ياني عمى الغنة في األصب -2

  إََِّٰٰٞ َوِٰخٞس ًۡ ُس ُٓ ٰ ةٓ إََِٰ ٍَ جه
َ
ًۡ ئَُِحٰٓ إََِله خ ِۡسيُُس ٌّ َُة۠ بََّشٞ 

َ
ةٓ خ ٍَ  كُۡو إِجه

شباع صمة الميموالتقميل، وعمى إشباع المنفصل، عمى النقلاألزرق  -1  .، ومعو العتقي، وا 
 وحده.األزرق عمى الفتح،  -2
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وقصر الصمة، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، والفتح، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -5
ًۡ إََِّٰٰٞ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6 ُس ُٓ ٰ  ، وحده.إََِٰ
 سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، و  -7
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -8
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 َخَسۢا
َ
ٗٗل َصٰيِٗدة َوََل يُّۡشِۡك ثِػَِجةَدةِ َرّبِِّۦٓ أ ٍَ ۡو َخ ٍَ ًَۡػ ٔاْ ىَِلةَٓء َرّبِِّۦ ـَۡي َ ََكَن يَصُۡج ٍَ  ٪١٠َذ

 ي.، ومعو العتقوالمنفصل األزرق عمى إشباع المتصل -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. ،قصر المنفصلو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4

 
 

 الكهفسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
 
 
 
 
 
 
 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[47] 
 

 ًَ  ُظَٔرةُ َمۡصيَ

ِنَٰمۡح ِ ٱلصه ًِ ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلصهِخً

 ١ٓنًٓٓػٓؽ  

 ، ٓنًٓٓػٓؽ  لكل أىل التقميل، التقميل ثم الفتح في ]ىا ، يا[  البيان:

 والبعض عمم الحكم لمجميع، لقول اإلمام ابن غازي:

 ثم بيا يا الفتح والتقميل   ***     لكميم وليغرم الكفيل

ىو الوجيان ألىل التقميل فقط،  العملولكن المختار وما عميه وأخذ الوجيان لممروزي من الدرر. 
 ويزيد ليم المروزي.

  حركات،  3ثم  4حركات، ولممروزي  4ثم  6في عين الشورى ومريم، ليوسف والعتقي
 ثم حركتان. 3ولألصبياني والبقية 

 في الذال ابن سعدان فقط. ٓنًٓٓػٓؽ وأدغم دال 

 ركات، ومعو العتقي.ح 4ثم  6األزرق عمى إشباع الالزم، والتقميل، ومد عين  -1
 حركات، ومعو العتقي. 4ثم  6األزرق عمى الفتح، ومد عين  -2
، ومعو الجمال وابن 2ثم  3األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، والفتح، ومد عين  -3

أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو  –إسحاق وابن فرح وأىل التقميل في وجو الفتح ليم 
 الزعراء.

 ، وحده.3ثم  4الزم، والتقميل في الياء والياء، ومد عين المروزي عمى توسط ال -4
 ، وحده.3ثم  4المروزي عمى الفتح، ومد عين  -5
، ومعو القاضي وابن 2ثم  3أبو عون عمى فويق القصر في الالزم، والتقميل، ومد عين  -6

 سعدان وأبو الزعراء.
 ذِۡنُص رَّۡمَِخ َرّبَِم َخۡجَسهُۥ ٓ  ٢ َزَكصِيهة

رِيداء  مام نافع باليمز، مع الفتح في قرأ اإل البيان:
ك   .ز 
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شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ة ًّٗ ۥ َُِسآًء َرفِ ُّ   ٣إِۡذ َُةَدٰى َربه

شباع المتصل، ومعو العتقي.األزر  -1  ق عمى التقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الجمال وابن فرح. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
ةمتصل، واإلخفاء في ابن إسحاق عمى فويق القصر في ال -6 ًّٗ  ، وحده.َُِسآًء َرفِ

 ة ًّٗ َۢ ثُِسَٗعٓنَِم رَّبِ َػلِ ُز
َ
ًۡ أ َ ُس َػۡحٗجة َول

ۡ
أ ًُ ٌِِّنِ َوٱۡػَذَػَو ٱلصه ََ ٱۡىَػۡظ َْ   ٤كَةَل َرّبِ إِّّنِ َو

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -2
 حمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.ال -3
ُس األصبياني عمى اإلبدال في  -4

ۡ
أ  ، والنقل، وحده.ٱلصه

 َُم َوِّلّٗة ُ ٌَِ َّله ۡت َِل  َٓ ِِت َٗعكِٗصا َذ
َ
ٌَِ َوَرآءِي َوََكَُِخ ٱۡمَصأ َنَِٰلَ  ٍَ ۡ   ٥ِإَوّّنِ ِرۡفُخ ٱل

في البدل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر األزرق عمى إشباع المتصل، و)تشق(  -1
 البدل.

َُم  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والغنة في  -2 ُ ، ومعو ٌَِ َّله
 ابن إسحاق.

 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َِءال َۡ ٌِ  َحۡػُلَٔب   يَصِزُِِن َوَيصُِث 

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 ة ًّٗ ُّ َرّبِ رَِف   ٦َوٱۡجَػۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َٓيَٰضَكصِيهة ُ ًۡ ََّنَۡػو َّله َ ۥ َُيََۡيٰ ل ُّ ٍُ َُك ثُِؾَلٍٰم ٱۡظ ة إُِهة ُُبَّّشِ ًّٗ ٍِ ٌَِ َرۡجُو َظ   ٧ۥ 

رِيداُء إٍِداقرأ اإلمام نافع باليمز، مع الضم في  البيان:
ك  ، وفي اليمزة الثانية إبدال واو ي ا ز 

 لمجميع.

 األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق الراء، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، و  -3

 المروزي. 
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ِٱىِۡهَُب ََ ٌِ ِِت َٗعكِٗصا َوكَۡس ثَيَۡؾُخ 
َ
ًٞ َوََكَُِخ ٱۡمَصأ ٰ ٰ يَُسُٔن َِل ُؽَل ّنه

َ
ةكَةَل َرّبِ خ ًّٗ  ٨ ِغذِ

 .ُعجيرّاع بضم العين في قرأ اإلمام ناف البيان:
 األزرق عمى التقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -4

  ََوك ٞ نّيِ َْ ه  َٔ لََعَ ُْ ة كَةَل َنَذٰلَِم كَةَل َربَُّم  ًۡـٔٗ ًۡ دَُم َػ َ ٌَِ َرۡجُو َول  ٩ۡس َريَۡلُذَم 
 .وحده، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

   َءايَٗح ٓ  كَةَل َرّبِ ٱۡجَػو َّلِ
 .ِِل  ء اي ةر قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
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 ع في البدل، وحده.األزرق عمى اإلشبا -1
 العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون. -2

 ة ًَ ٱِلهةَس زََلَٰر َّلَةٖل َظِّٔيٗ ِ َله دَُسّي
َ
 ٪كَةَل َءاَحُذَم خ

 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل. -1
ّلد األصبياني عمى الغنة في  -2

 
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

  َة ـ ًّٗ ٔاْ ثُۡسَصٗة وََغِؼ ن َظّجُِد
َ
ًۡ أ ِٓ وَِۡحٰٓ إَِّلۡ

َ
ٍِۡدَصاِب ـَأ ۡ ََ ٱل ٌِِّۦ ٌِ ۡٔ ٰ كَ   ٫َزَصَج لََعَ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1 شباع المنفصل، وا   األزرق عمى ترقيق الراء، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
قصر الصمة، ومعو الجمال وابن األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، وقصر المنفصل، و  -3

 إسحاق وابن فرح.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وحده. -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

 ًَۡۡدََيٰ ُرِش ٱى ٰ ةٖٖۖ َي ٔه  ِهَتَٰت ثُِل
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ة ًّٗ ًَ َؾجِ ُّ ٱۡۡلُۡس ًَۡنٰ   ٬َوَءاَت
 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل. -1

  ٗة ٰٔ ُهة َوَزَك ُ َِ َّله ٌّ َِةٗجة   وََخ
 .ي وابن إسحاقعدا األصبيان األزرق، ومعو الكل -1
ٍدااألصبياني عمى الغنة في  -2 ُ  ، ومعو ابن إسحاق.ِيٌ َّلد

 ة ًّٗ   ٭َوََكَن دَلِ
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 األزرق، ومعو الكل. -1
 ة ًّٗ ًۡ يَُسَ َججهةًرا َغِؿ َ يِّۡ َول ۢا ثَِنَِّٰلَ   ٮَوَبصه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َۡٔۡم ُحج ُٔت َوَي ٍُ َٔۡم َح َٔۡم ُوَِّلَ َوَي ًِّۡ يَ ًٌ َغيَ ٰ ة وََظَل ًّٗ   ٯَػُر َخ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َغيَ

 ة ًّٗ رِ ََكٗجة َۡشۡ ٌَ ة  َٓ يِ ْۡ َ
َۡ أ ٌِ ًَ إِذِ ٱُتََجَشۡت   َٰوٱۡذُنۡص ِِف ٱىِۡهَتِٰت َمۡصَي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو  -2

 ة ا َظِّٔيٗ ة بََّشٗ َٓ َ سهَو ل ٍَ َِة َذَذ ة ُروَخ َٓ َِةٓ إَِّلۡ رَۡظۡي
َ
ًۡ ِخَجةٗبة ـَأ ِٓ ِ ََشۡت ٌَِ ُدوُ   ٱـَٱَّته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 ل، وحده.المروزي عمى توسط المنفص -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ة ًّٗ ِنَٰمۡح ٌَِِم إِن ُنَِخ دَلِ ُغُٔذ ثِٱلصه
َ
ٓ أ  ٲكَةىَۡخ إِّّنِ

ُعْذُ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
 
 .إِِِنّ  أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

ة كَة ًّٗ ة َزكِ ٍٗ ٰ َت لَِم ُؽَل َْ َ
َُة۠ رَُظُٔل َرّبِِم ِۡل

َ
ةٓ خ ٍَ  ٳَل إِجه

َت   قرأ اإلمام ورش والحمواني باإلبدال ياء في البيان: َْ َ
 ، والباقون بالتحقيق. ِۡل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وباإلبدال، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وباإلبدال، ومعو الحمواني. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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  ة ًّٗ ُك ثَؾِ
َ
ًۡ أ َ َعۡعِِن بََّشٞ َول ٍۡ ًۡ َح َ ًٞ َول ٰ ٰ يَُسُٔن َِل ُؽَل ّنه

َ
 ٴكَةىَۡخ خ

 األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 .األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ٞ نّيِ َْ ه  َٔ لََعَ ُْ  كَةَل َنَذٰلِِم كَةَل َربُِّم 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۚ ِهة ِ ٌّ ِهةِس َورَّۡمَٗح  ۥٓ َءايَٗح ّىِي ُّ  َوِِلَۡجَػيَ
 البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في -1
ِهةِس األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َءايَٗح ّىِي
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ة ًّٗ ۡلِق ٌه ۡمٗصا 
َ
 ٵَوََكَن أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َي ٍَ ًّٗة ۞ـََد ََكٗجة كَِؿ ٌَ ُّ ـَٱُتََجَشۡت ثِِّۦ   ٶۡذ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًۡتَِِن ٌِخُّ َرۡجَو َهَٰشا َوُكُِخ َزةُض إََِلٰ ِجۡشِع ٱِلهۡزيَحِ كَةىَۡخ َيٰيَ ٍَ ۡ ة ٱل َْ َجةَٓء
َ
ًٗة ـَأ ة نَۡع ًّٗ جِع   ٷٌه

ِ قرأ اإلمام نافع بكسر النون في  البيان:  .ۡسٗيان
 المتصل، ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ة َله ََتَۡضِِن كَۡس َجَػَو َربُِّم ََتَۡذِم َُسِّيٗ
َ
ةٓ خ َٓ ٌَِ ََتۡذِ ة  َٓ ٰ َِةَدى   ٸَذ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[53] 
 

 عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. أبو -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
ّلد األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والغنة في  -4

 
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ِّضِٓي إَِّلِۡم ِِبِۡشِع ٱِلهۡزيَح ُْ ُ َو ة َسٰلِۡك ت ًّٗ ًِۡم ُرَلٗجة َجِِ   ٹَغيَ

ْط قرأ اإلمام نافع بفتح التاء، وتشديد السين، وفتح القاف في  البيان: اق   .ت سد
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َة  ـلَُُكِ و ِٗ ًۡ ِّب َوكَّصِي َخ  ٱۡۡشَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًّٗ َٔۡم إِنِع ًَ ٱّۡلَ ِ َزّي
ُ
َۡ أ ة ـَيَ ٌٗ ۡٔ ِنَٰمۡح َؾ َخٗسا َذُلِٔلٓ إِّّنِ ََُشۡرُت لِيصه

َ
ََ ٱىۡبََّشِ أ ٌِ َه  ِ ة دََصي ٌه ِ   ٺة ـَإ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ۥ ُّ ٍِيُ ة ََتۡ َٓ َم ۡٔ دَۡخ ثِِّۦ كَ
َ
 ـَد

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ة ة ـَصِّيٗ ًۡـٔٗ ًُ ىََلۡس ِجۡبِخ َػ ۡصَي ٍَ ٰ ٔاْ َي ُ   ٻكَةل

 ز، وحده.األزرق عمى توسط ثم إشباع في المين الميمو  -1
 .ومعو الباقون العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2
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 ة ًّٗ ِم ثَؾِ ٌُّ ُ
ة ََكَُۡخ أ ٌَ ٔۡءٖ َو  َظ

َ
ثُِٔك ٱۡمَصأ

َ
ة ََكَن خ ٌَ ۡرَخ َهُٰصوَن 

ُ
أ   ټَيٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، وحده. -1
 ز، وحده.العتقي عمى ترك المد في المين الميمو  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِّٖۖ َػةَرۡت إَِّلۡ
َ
 ـَأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ََك َ ٌَ  ًُ ِ ًَۡؿ َُُسّي ٔاْ َن ُ ة كَةل ًّٗ ِس َؾجِ ۡٓ ٍَ ۡ   ٽَن ِِف ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َءادَىِِٰنَ ٱۡىِهَتَٰت وََجَػيَِِن ِ ة كَةَل إِّّنِ َخۡجُس ٱَّلله ًّٗ ِ   پَُب
 .ٍ بِيْئراقرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع الم -1  تصل، وحده.األزرق عمى توسط ثم إشباع في البدل، والتقميل ثم الفتح، وا 
شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -2  األزرق عمى قصر البدل، والتقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -3
شباع المتصل، وحده. -4  األزرق عمى قصر البدل، والفتح، وا 
 عدا المروزي. األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الفتح -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 ة ًّٗ ُخ َخ ٌۡ ة ُد ٌَ ةِ  ٰٔ َن ةِ َوٱلضه ٰٔ يَ ۡوَصِِٰن ثِٱلؿه
َ
ة ُنُِخ َوأ ٌَ  ََ ۡح

َ
َجةَرًَك خ ٌُ   ٿوََجَػيَِِن 

 األزرق عمى النقل، والتقميل، وتغميظ الالم، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 ، وترقيق الالم، وحده.األصبياني عمى النقل، والفتح -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
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 ة ًّٗ ًۡ ََيَۡػۡيِِن َججهةٗرا َػلِ َ ِِت َول ۢا ثَِنَِّٰلَ   ڀَوَبصه
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔۡم ُمُٔت َوَي
َ
َٔۡم أ َٔۡم ُوَِّلتُّ َوَي ه يَ ًُ لََعَ ٰ َل ة  َوٱلعه ًّٗ ۡبَػُر َخ

ُ
  ځخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ًَ َُ َمۡصَي  َذٰلَِم ِغحََس ٱۡب

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َل ۡٔ وَن كَ ََتُ ٍۡ ِي ذًِِّ َح   ڂٱۡۡلَّقِ ٱَّله

ُْْل قرأ اإلمام نافع بضم الالم في  البيان:  .ق 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٖٖۖوََّل ٌَِ ن َحذهِزَش 
َ
ِ أ ة ََكَن َّلِله ٌَ

 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۚٓۥ ُّ َِ  ُظۡجَحٰ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَُهُٔن ة َحُلُٔل ََّلُۥ ُزَ َذ ٍَ ۡمٗصا ـَإِجه
َ
  ڃإَِذا كََِضٰٓ أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 مروزي.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن ال -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ِإَونه  ۡۚ ًۡ ـَٱۡخجُُسوهُ َ َرّّبِ َوَربُُّس  ٱَّلله
ند قرأ اإلمام نافع بفتح اليمزة في  البيان:

 
أ  .و 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -2

 ًٞ ۡعذَلًِ ٌُّ   ڄَهَٰشا ِؾَرٰٞط 
 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ًۡ ِٓ َۢ ثَۡحِِ ٌِ ۡخَضاُب 
َ
 ـَٱۡرَذيََؿ ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٍم َغِظًٍم ۡٔ ِس يَ َٓ ۡؼ ٌه  ٌَِ ََ َزَفُصواْ  ي ِ ۡيٞو ىَِّّله َٔ   څـَ
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ََ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي ۡيٞو ىَِّّله َٔ  ، ومعو ابن إسحاق.ـَ

 جنِٖي ٌُّ َٔۡم ِِف َفَلٰٖو  َٔن ٱّۡلَ ٍُ ٰيِ َِ ٱىظه َِة ََِٰٰس دَُٔج
ۡ
َٔۡم يَد ثِِۡصۡ يَ

َ
ًۡ َوخ ِٓ ِ ٍِۡع ث ۡظ

َ
  چأ

 اني.األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبي -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُِٔن ٌِ ًۡ ََل يُۡؤ ُْ ًۡ ِِف َدۡفيَحٖ َو ُْ ۡمُص َو
َ
ةِ إِۡذ كُِِضَ ٱۡۡل َٔۡم ٱۡۡلَۡۡسَ ًۡ يَ ُْ ُِشۡر

َ
  ڇَوأ

 األزرق عمى النقل، واإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 لمروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ا -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِة يُصَۡجُػَٔن ة ِإَوَّلۡ َٓ ًۡ َۡ َغيَ ٌَ ۡرَض َو
َ
َُ َُصُِث ٱۡۡل   ڈإُِهة ََّنۡ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َۡوٱذ ۡۚ ًَ   ُنۡص ِِف ٱىِۡهَتِٰت إِثَۡرًِْٰ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 يٗلة ۥ ََكَن ِؾّسِ ُّ ًًّةإُِه  ډ ُهبِ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َث
َ
د بًِِّ َيٰٓ

َ
ة إِۡذ كَةَل ِۡل ًۡـٔٗ ُع َوََل ُحۡجِِصُ َوََل ُحۡؾِِن َغَِم َػ ٍَ ة ََل يَۡع ٌَ ًَ َتۡػجُُس  ِ   ڊِخ ل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
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 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 ن بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقو  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ة ِسَك ِؾَرٰٗلة َظِّٔيٗ ْۡ َ
دَِم ـَٱدهجِۡػِِنٓ أ

ۡ
ًۡ يَأ َ ة ل ٌَ  ًِ ََ ٱىۡػِۡي ثَِخ إِّّنِ كَۡس َجةَٓءِّن ٌِ

َ
د   ڋَيٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 لقصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق ا -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
اء ِِن ابن سعدان عمى قصر المنفصل، والتقميل في  -5  ، ومعو أبو الزعراء.ج 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 َٰٓي  ََ ًَۡطٰ ثَِخ ََل َتۡػُجِس ٱلؼه
َ
 د

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ة ًّٗ ِنَٰمۡح َغِؿ ََ ََكَن لِيصه ًَۡطٰ   ڌإِنه ٱلؼه
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓ ثَِخ إِّّنِ
َ
د َِ َوِّلّٗة  َيٰٓ ًَۡطٰ ِنَٰمۡح َذَذُهَٔن لِيؼه ََ ٱلصه ِ ٌّ َم َغَشاٞب  ٍَعه ن َح

َ
َرةُف أ

َ
 ڍأ

اُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: خ 
 
 .إِِِنّ  أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -3

  ًُ إِثَۡرًِْٰ ِِت َيٰٓ َٓ ِ َۡ َءال َُخ َخ
َ
َراِؽٌت أ

َ
 كَةَل أ

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 منفصل، ومعو الباقون.المروزي عمى قصر ال -4
  ِهَم رُِۡمَ

َ
ًۡ دَجَذِّ َۡل  ىَهَِ ىه

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ىَهَِ ىه

 ة ًّٗ ُجۡصِِن َميِ ْۡ   ڎَوٱ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًَۡم ًٌ َغيَ ٰ  كَةَل َظَل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
ٖۖ َظأ ٓ  ۡظَذۡؾفُِص لََم َرّّبِ

ـّي  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصاًل في  البيان: ِ ب  .ر 
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ة ًّٗ ۥ ََكَن ِِب َخفِ ُّ   ڏإُِه
 األزرق، ومعو الكل. -1

ُدو ٌَِ ة دَۡسُغَٔن  ٌَ ًۡ َو ۡخََتِىُُس
َ
ة َوأ ًّٗ ُزَٔن ثُِسَٗعٓءِ َرّّبِ َػلِ

َ
ٓ أ َله

َ
ٔاْ َرّّبِ َغََسٰٓ خ ۡدُغ

َ
ِ َوأ   ڐِن ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
ّلد األصبياني عمى الفتح، قصر المنفصل، والغنة في  -3

 
، وفويق القصر في المتصل، أ

 وحده.
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك الغنة، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -6
و ابن الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومع -7

 فرح.
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[59] 
 

  ۥٓ إِۡظَحَٰق َوَيۡػُلَٔب َِة ََّلُ ۡج َْ ِ َو ة َحۡػُجُسوَن ٌَِ ُدوِن ٱَّلله ٌَ ًۡ َو ُٓ َ ل ة ٱۡخََتَ ٍه  ـَيَ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َِة  َجَػۡي
ة َولُُكّٗ ًّٗ ِ   ڑَُب

 .ٍ بِيْئراقرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 لباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ة ًّٗ ًۡ لَِعةَن ِؾۡسٍق َغيِ ُٓ َ َِة ل َِة وََجَػۡي َِ رهّۡمَذِ ٌّ  ً ُٓ َ َِة ل ۡج َْ   ڒَوَو
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
َِةاألصبياني عمى الغنة في  -2 َِ رهّۡمَذِ ٌّ.وحده ، 
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -3
ى ِيٌّأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُّ  ، وحده.ل 

 ۡۚ  َوٱۡذُنۡص ِِف ٱىِۡهَتِٰت ُمََٔسٰٓ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ۥ ََكَن ُّ ة َوََكَن رَُظَٔٗل ُُمۡيَٗؿة إُِه ًّٗ   ړ ُهبِ
اافع بكسر الالم في قرأ اإلمام ن البيان:  .ُهبًِٗبةوباليمز مع المد المتصل في  .ُُمْوِصر

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َوكَصه َِ ٍَ ۡح
َ
ٔرِ ٱۡۡل ٌَِ َجةُِِت ٱىمُّ  ُّ ة َوَنَٰسيَۡنٰ ًّٗ ُّ ََّنِ  ڔۡبَنٰ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 َرةهُ َهُٰصوَن

َ
َِةٓ أ ٌَِ رهّۡمَذِ َِة ََّلُۥ  ۡج َْ ة َوَو ًّٗ ِ   ڕَُب

 .َُبًِٗبةقرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
 والمتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى قصر المنفصل، فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -4
َِةٓ األصبياني عمى الغنة  -5  ، وحده. ٌَِ رهّۡمَذِ

 َِوٱۡذُنۡص ِِف ٱىِۡهَتٰت  ۡۚ  إِۡظَمٰػًَِو
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡٔغِس َوََكَن رَُظَٔٗل ۡ ۥ ََكَن َؾةدَِق ٱل ُّ ة إُِه ًّٗ  ږُهبِ
 .ُهبًِٗبةقرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 لمروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ة ًّٗ ةِ َوََكَن ِغَِس َرّبِِّۦ َمۡصِف ٰٔ َن ةِ َوٱلضه ٰٔ يَ ۥ ثِٱلؿه ُّ يَ ْۡ َ
ُمُص أ

ۡ
  ڗَوََكَن يَأ

 األزرق عمى اإلبدال، وتغميظ الالم، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وترك التغميظ، وحده. -2
 باقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو ال -3

 َۡۚوٱۡذُنۡص ِِف ٱىِۡهَتِٰت إِۡدرِيَط 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  يٗلة ۥ ََكَن ِؾّسِ ُّ ة إُِه ًّٗ   ژُهبِ
 .ُهبًِٗبةقرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ًًّة ََكًُة َغيِ ٌَ  ُّ  ڙَوَرَذۡػَنٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ََ ِ ٌّ  ًِٓ ًۡ ُ َغيَ ًَ ٱَّلله ۡجَػ

َ
ََ خ ِي ْوَلٰٓهَِم ٱَّله

ُ
ََ أ ًِّـۧ ًَ ٱِلهبِ ٌَِ ذُّرِيهحِ إِثَۡرًِْٰ َع ُُٖٔح َو ٌَ َِة  َۡ َّمَۡي ٍه  ٌَِ ُذّرِيهحِ َءاَدَم َوِم

 ۡۚٓ َِة ًۡ َِة َوٱۡجذَبَ َسۡح َْ  َۡ ٍه ٰٓءِيَو َومِ  ِإَوۡظَر
 .انلدبِيْئِْي  قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 كان عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلس -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۩ًّٗة ِنَٰمۡح ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوبُِس ًۡ َءاَيُٰخ ٱلصه ِٓ ًۡ   ښإَِذا ُتۡذَِلٰ َغيَ
شباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده.أبو  -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى الفتح، وسكون الميم، وحده. -6

 ْ ٔا َفةُغ
َ
ًۡ َريٌۡؿ أ َۢ َبۡػِسِْ ٌِ َنِٰتٖۖ  ۞ـََزيََؿ  َٓ ٔاْ ٱلؼه َجُػ ةَ َوٱته ٰٔ يَ  ٱلؿه

 األزرق عمى النقل، وتغميظ الالم، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ًًّة َن َد ۡٔ َٔۡف يَيَۡل   ڛـََع
 زرق، ومعو الكل.األ -1
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 ة ًۡـٔٗ َٔن َػ ٍُ ِهَح َوََل ُحۡظيَ ْوَلٰٓهَِم يَۡسُرئَُن ٱۡۡلَ
ُ
ٍَِو َصٰيِٗدة ـَأ ََ وََغ ٌَ َ دَةَب َوَءا ٌَ   ڜإَِله 

شباع المتصل، وتغميظ الالم، وتوسط ثم إشباع المين  -1 األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 الميموز، وحده.

 مد في المين الميموز، وحده.العتقي عمى ترقيق الالم، وترك ال -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ًِِّۚۡت َُ ِغَجةَدهُۥ ثِٱۡىَؾ ِٰخ َغۡسٍن ٱىهِِت وََغَس ٱلصهۡخَمٰ  َجنه
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ة ًّٗ تِ
ۡ
أ ٌَ ۥ ََكَن وَۡغُسهُۥ  ُّ   ڝإُِه

 رق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني.األز  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ة ٍٗ ٰ ا إَِله َظَل ًٔ ة ىَۡؾ َٓ ُػَٔن ذًِ ٍَ  َله يَۡع
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ًّٗ ة ثُۡسَصٗة وََغِؼ َٓ ًۡ ذًِ ُٓ ًۡ رِزُۡر ُٓ َ  ڞة َول
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ة ًّٗ َ ََكَن دَلِ ٌَ َۡ ِغَجةدَُِة  ٌِ ِهُح ٱىهِِت ُُٔرُِث    ڟدِۡيَم ٱۡۡلَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡمصِ َرّبَِم
َ
ُل إَِله ثِأ ة َُتَزَنه ٌَ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ة ٌَ ة َبنۡيَ َذٰلَِمۚۡ ََّلُۥ  ٌَ ة َرۡيَفَِة َو ٌَ َِة َو يِۡسي

َ
 َبنۡيَ خ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ة ًّٗ ة ََكَن َربَُّم نَِع ٌَ   ڠَو

 األزرق، ومعو الكل. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[63] 
 

 ِۡة ـَٱۡخُجۡسهُ َوٱۡؾَمُِبۡ ىِػَِبَٰسدِّۚۦ ٍَ ُٓ َِ ة ثَۡح ٌَ ۡرِض َو
َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل  رهبُّ ٱلعه

 األصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي و  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ة ًّٗ ٍِ ًُ ََّلُۥ َظ ۡو َتۡػيَ  ڡَْ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًًّة ۡرَصُج َخ
ُ
َٔۡف أ ة ٌِخُّ لََع ٌَ ءِذَا 

َ
َُ أ نَسٰ  ڢَوَيُلُٔل ٱۡۡلِ

ءِذ اقرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخال في  البيان:
 
التسييل مع ، وقرأ الباقون بأ

 اإلدخال، وتعامل معاممة المد المتصل.
 األزرق عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وبالتسييل مع اإلدخال مع التوسط، وحده. -2
 الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال مع فويق القصر، ومعو الباقون. -3

  َِوََل يَۡشُنُص ٱۡۡل
َ
ة أ ًۡـٔٗ ًۡ يَُم َػ َ ٌَِ َرۡجُو َول  ُّ ُهة َريَۡلَنٰ

َ
َُ خ   ڣنَسٰ

 األزرق عمى النقل، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َِيٰم ًۡ َوٱلؼه ُٓ جه َرّبَِم َِلَۡدُّشَ َٔ ًَ ـَ ِه َٓ َل َج ۡٔ ًۡ َخ ُٓ جه ًه َِلُۡدَِضَ ة نَي ُث ًّٗ   ڤِجسِ
 .ُجثِيًّاقرأ اإلمام نافع بضم الجيم في  البيان:

ًۡ األزرق عمى ترقيق الراء في  -1 ُٓ جه  ، ومعو العتقي.َِلُۡدَِضَ
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.  -2
 ل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أى -3

 ِنَٰمۡح َػسُّ لََعَ ٱلصه
َ
ًۡ أ ُٓ حُّ

َ
ِ ِػًَػٍح خ

ٌَِ ُكّ َه  ًه َِلزَنَِخ ة ُث ًّٗ  ڥِغذِ
 .ُعجِيًّاقرأ اإلمام نافع بضم العين في  البيان:

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 ون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسك -3
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
  ة َٓ ِ ۡوَلٰ ث

َ
ًۡ أ ُْ  ََ ِي ًُ ثِٱَّله ۡغيَ

َ
َُ أ ًه َِلَۡد ة ُث ًّٗ   ڦِؾيِ

 .ُصوِيًّاقرأ اإلمام نافع بضم الصاد في  البيان:
 األزرق عمى إشباع الصمة، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 ده.األزرق عمى الفتح، وح -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو الباقون. -6

 ۡۚ ة َْ ًۡ إَِله َوارُِد ُِِس ٌّ  ِإَون 
 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 ياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون.األصب -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ة ًّٗ ۡلِق ٌه ة  ٍٗ ٰ َرّبَِم َخۡذ   ڧََكَن لََعَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ة َٓ ٍِنَي ذًِ ٰيِ ََُشُر ٱىظه ٔاْ وه َل ََ ٱته ِي َِّّجِ ٱَّله ًه ُج ة ُث ًّٗ   ڨِجسِ
 .ُجثِيًّاع بضم الجيم في قرأ اإلمام ناف البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٞيُّ ٱىَۡفصِيَلنۡيِ َرۡۡي

َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ََ َزَفُصواْ لَِّله ِي ًَِّنٰٖخ كَةَل ٱَّله َِة َب ًۡ َءاَيُٰذ ِٓ ًۡ َُ ِإَوَذا ُتۡذَِلٰ َغيَ ۡخَع

َ
ة َوأ ٌٗ َلة ٌه  

  کَُِسيّٗة 
شباع الصمة، و)تشق( في ال -1 شباع المنفصل، وترقيق الراء، األزرق عمى التقميل، وا  بدل، وا 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
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 نفصل، وتفخيم الراء، ومعو أىل الصمة.األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، وقصر الم -5
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -7

 َثٰٗسة َورِۡءٗية
َ
َُ أ ۡخَع

َ
ًۡ أ ُْ َِ كَۡصٍن  ٌّ  ً ُٓ َِة َرۡجيَ يَۡه ْۡ َ

ًۡ أ   ڪَوَك
سماعيل باإلبدال مع اإلدغام في  البيان: سحاق وا  رِيداقرأ اإلمام قالون وا   ، وقرأ ورش باليمز.و 

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُُسۡد ََّل ٍۡ ًَ َلٰيَحِ ـَۡي َ ََكَن ِِف ٱلقه ٌَ اۚۡ  كُۡو  سًّ ٌَ  َُ  ٱلصهۡخَمٰ
 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡف

َ
ََكٗجة َوأ ٌه  ٞ َٔ َۡشّ ُْ  َۡ ٌَ َٔن  ٍُ ًَۡػيَ ةَغَح ـََع ة ٱلعه ٌه ة ٱۡىَػَشاَب ِإَو ٌه َٔغُسوَن إِ ة يُ ٌَ ۡواْ 

َ
ٰٓ إَِذا َرأ   ګَػُؿ ُجِٗسا َخِته

ْ قرأ اإلمام األصبياني التحقيق ثم التسييل في  البيان: ۡوا
َ
 .َرأ

 ومعو العتقي.، عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، ووجو تحقيق اليمز، ومعو الباقون بخمف عن المروزي -2
ْوااألصبياني عمى تسييل اليمزة في  -3

 
أ  ، وحده.ر 

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ِۗٗسى ُْ َذَسۡواْ  ْۡ ََ ٱ ِي ُ ٱَّله  َوَيضِيُس ٱَّلله

 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ا َصدًّ ٌه اٗثة وََرۡۡيٞ  َٔ ٰيَِحُٰخ َرۡۡيٌ ِغَِس َرّبَِم زَ   ڬَوٱۡىَبٰلَِيُٰخ ٱىصه
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِِي َزَفَص أَـِبَيٰذ ـََصَءيَۡخ ٱَّله
َ
ا أ ةَٗل َوَوََّلً ٌَ وَتنَيه 

ُ
  ڭَِة َوكَةَل َۡل

يْت  قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
 
أ ف ر 
 
 ، ولألزرق وجو باإلبدال مع اإلشباع.أ
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 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، و)تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل. -1
 حده.األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، و  -2

 ٗسا ۡٓ ِنَٰمۡح َخ ََش ِغَِس ٱلصه ِم ٱَّته
َ
ًَۡت أ يََع ٱۡىَؾ له

َ
 ڮأ

 وحده.، عمى تغميظ الالم األزرق -1
 .باقونومعو الالعتقي عمى ترك التغميظ،  -2

  ۡۚ  ّلََكه
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ّسٗ ٌَ ََ ٱىَۡػَشاِب  ٌِ سُّ ََّلُۥ  ٍُ ة َحُلُٔل َوَج ٌَ َِۡهُذُت   گَظ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِة ـَۡصٗدا دِح
ۡ
ة َحُلُٔل َوَيأ ٌَ ۥ  ُّ   ڰَوَُصِزُ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ا ًۡ ِغّضٗ ُٓ َ ٔاْ ل َُهُُٔ ٗح ّّلِ َٓ ِ ِ َءال ٌَِ ُدوِن ٱَّلله َُشواْ    ڱَوٱَّته
أىل اإلسكان عدا األصبياني عمى األزرق عمى )تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو  -1

 قصر البدل.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
ْااألصبياني عمى الغنة في  -3 ةر ّّلِ ُمٍُْ  ّ ِ ال  ، وسكون الميم، وحده.ء 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ۡۚ  ّلََكه
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُُٔويَُس ًۡ ِٓ ِ ًَۡسُفُصوَن ثِػَِجةَدد ا َظ ًۡ ِفسًّ ِٓ ًۡ   ڲَٔن َغيَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
اأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ًۡ ِفسًّ ِٓ ًۡ  ، وحده.َغيَ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ا ّزٗ
َ
ًۡ أ ُْ ََ دَُؤزُّ َيِٰمنَي لََعَ ٱۡىَكٰفِصِي َِة ٱلؼه رَۡظۡي

َ
ةٓ أ جه

َ
ًۡ دََص خ َ ل

َ
  ڳخ

شباع الصمة، ومعو العتقي.األزرق  -1  عمى إشباع المنفصل، والتقميل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ًۡ ِٓ ًۡ  ـََٗل َتۡػَجۡو َغيَ
 و الكل.األزرق، ومع -1

  ا ًۡ َغّسٗ ُٓ َ ة َجُػسُّ ل ٍَ   ڴإِجه
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ـۡٗسا ِنَٰمۡح َو ذهلنَِي إََِل ٱلصه ٍُ ۡ َٔۡم ََّنُّۡشُ ٱل  ڵيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡوِر ًَ ِه َٓ ۡجصٌِِنَي إََِلٰ َج ٍُ ۡ   ڶٗدا َونَُعُٔق ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٗسا ۡٓ ِنَٰمۡح َخ ََش ِغَِس ٱلصه َِ ٱَّته ٌَ َفَٰػَح إَِله  يُِهَٔن ٱلؼه ٍۡ  ڷَله َح
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا َُ َوََّلٗ ََش ٱلصهۡخَمٰ ٔاْ ٱَّته ُ   ڸَوكَةل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ًۡـًٔة إِّدٗ ًۡ َػ   ڹىهَلۡس ِجۡبُذ
 شباع المين الميموز، والنقل، وحده.األزرق عمى توسط ثم إ -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والنقل، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۡرُض َوََّتِ دََسةُد
َ
ُّ َودَجَؼقُّ ٱۡۡل ِۡ ٌِ ۡصَن  َمَٰنُٰت َحذََفمه ا ٱلعه سًّ َْ َجةُل   ںصُّ ٱۡۡلِ

ادُ قرأ اإلمام نافع بياء التذكير في  البيان:  .ي ل 
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 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  ا ِنَٰمۡح َوََّلٗ اْ لِيصه ۡٔ ن َدَغ
َ
  ڻأ

 و الكل.األزرق، ومع -1
 ا ن َحذهِزَش َوََّلً

َ
ِنَٰمۡح أ ة يَۢنَجِِغ لِيصه ٌَ  ڼَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ِنَٰمۡح َخۡجٗسا ٓ َءاِِت ٱلصه ۡرِض إَِله

َ
َمَٰنِٰت َوٱۡۡل َ ِِف ٱلعه ٌَ   ڽإِن ُكُّ 

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 ني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده.األصبيا -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ا ًۡ َغّسٗ ُْ ًۡ وََغسه ُٓ ٰ ۡخَؿى
َ
  ھىهَلۡس أ

 األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 ى ترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحده.المروزي عم -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وحده. -4
اأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -5 ًۡ َغّسٗ ُْ  ، وحده.وََغسه
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

 حِ ـَۡصًدا ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيٰ ًۡ َءاتًِِّ يَ ُٓ   ڿَوَُكُّ
 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ا َُ ُوّدٗ ًُ ٱلصهۡخَمٰ ُٓ َ ًَۡجَػُو ل ٰيَِحِٰخ َظ ٔاْ ٱىصه ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ۀإِنه ٱَّله
 األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو الكل عمى قصر البدل. -1
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  ا ّٗ ة َّلُّ ٌٗ ۡٔ ذهلنَِي َودُِِشَر ثِِّۦ كَ ٍُ ۡ َ ثِِّ ٱل ُّ ثِيَِعةَُِم ِۡلُبَّّشِ َنٰ ۡ ة يَۡسه ٍَ  ہـَإِجه
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ااألصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ّٗ ة َّلُّ ٌٗ ۡٔ  بن إسحاق.، ومعو اكَ
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  رِۡكَضۢا ًۡ ُٓ َ ُع ل ٍَ ۡو تَۡع
َ
َخٍس أ

َ
َۡ أ ِ ٌّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ۡو َُتِطُّ  َْ َِ كَۡصٍن  ٌّ  ً ُٓ َِة َرۡجيَ يَۡه ْۡ َ

ًۡ أ  ۂَوَك
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 حمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ال -3

 

 مريمسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُظَٔرةُ لّ

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصهِخً ِ ٱلصه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ّ١ل 

ىذه سورة من السور التي تقمل رؤوسيا قواًل واحًدا لألزرق، إالا إذا كانت متصمة بياء البيان: 
 أو كانت ذات راء. ،تأنيث

في الياء ليوسف اإلمالة ثم التقميل ثم الفتح، والتقميل البن سعدان والعتقي  طُفي موضع 
ن لو ، وأما أبو الزعراء فقال في التعريف: أوالقاضي فقط، والباقون بالفتح بما فييم أبي عون

 ألبي الزعراء. والعمل عمى الفتح فقط، الفتح قراءة والتقميل قياًسا
 وحده.، اإلمالة عمى األزرق -1
 .وابن سعدان ومعو العتقياألزرق عمى التقميل،  -2
وابن إسحاق وابن فرح األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي والحمواني والقاضي  -3

 أبو الزعراء.و 
 ًَٰٓۡم ٱۡىُلۡصَءاَن ىِتَۡؼََق َُضِۡلَة َغيَ

َ
ةٓ أ ٌَ٢ 

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -4
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ََٰيَۡش َ ٍَ ِ ّ  ٣إَِله دَۡشنَِصٗة ل

 ومعو العتقي. والتقميل، ،ترقيق الراء عمى األزرق -1
ٍََاألصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ِ ّ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.دَۡشنَِصٗة ل
 المروزي عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو الباقون. -4
 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                   نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[71] 
 

 َمَٰنِٰت ٱۡىُػَِل ۡرَض َوٱلعه
َ
َۡ َريََق ٱۡۡل ٍه   ٤دزَنِيٗٗل ّمِ

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 .الجمال وابن فرحوالفتح، ومعو المروزي عمى ترك النقل،  -3
 التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -4
َۡ َريَقَ اإلخفاء في ابن إسحاق عمى  -5 ٍه  ، والفتح، وحده.ّمِ

 ٰى َٔ َُ لََعَ ٱۡىَػۡصِش ٱۡظَذ  ٥ٱلصهۡخَمٰ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٰى َ ة ََتَۡخ ٱىَثه ٌَ ة َو ٍَ ُٓ َِ ة ثَۡح ٌَ ۡرِض َو
َ
ة ِِف ٱۡۡل ٌَ َمَٰنِٰت َو ة ِِف ٱلعه ٌَ  ٦ََّلُۥ 

 ومعو العتقي.والتقميل، ، النقل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو الباقون. -4

 ۡرََف
َ
ه َوأ ًُ ٱلّۡسِ ۥ َحۡػيَ ُّ ِل ـَإُِه ۡٔ ۡص ثِٱىَۡل َٓ  ٧ِإَون ََتۡ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 .أىل التقميل، ومعو التقميلأبو عون عمى  -3

  َٔ ُْ َّ إَِله  ٰ ُ ََلٓ إََِٰ  ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٰةُٓء ٱۡۡلُۡعَِن ٍَ ۡظ
َ
 ٨ََّلُ ٱۡۡل

شباع و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. والتقميل، المتصل،ا 
 .والفتح، وحدهفويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ۡو َْ دَىَٰم َخِسيُر ُمََٔسٰٓ َو
َ
 ٩خ

 ، ومعو العتقي.النقل، والتقميل عمى األزرق -1
دَىَٰم األزرق عمى النقل، والفتح في  -2

َ
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.خ

 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 ، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح -4
 التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -5
 ِجُس

َ
ۡو أ

َ
ة ثَِلبٍَط أ َٓ ِۡ ِ ٌّ ٓ َءاتًُِسً  ٓ َءانَۡعُخ َُةٗرا ىهَػِّلِ ٔٓاْ إِّّنِ ُهُس ٌۡ يِِّ ٱ ْۡ َ

ٗسى إِۡذ رََءا َُةٗرا َذَلةَل ِۡل ُْ لََعَ ٱِلهةرِ 
٪ 

ٓ َءانَۡعُخ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ٓ َءاتًُِسً ،إِّّنِ وقرأ المسيبي بضم الياء في  .ىهَػِّلِ
 ْ ٔٓا ُهُس ٌۡ يِِّ ٱ ْۡ َ

 .ِۡل

شباع المنفصل، والنقل، ،)تشق( في البدل عمى األزرق -1  ومعو العتقيوالتقميل،  والتقميل، وا 
 .عمى قصر البدل

 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وحده. -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء. -3
ْ  ابن سعدان عمى التقميل، وبضم الياء في  -4 ٔٓا ُهسُ ٌۡ يِِّ ٱ ْۡ َ

 ، وحده. ِۡل
ٓ  األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، والغنة في  -5  ، والنقل، وحده.َُةٗرا ىهَػِّلِ
 المروزي عمى ترك الغنة والنقل، وحده. -6
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -7
 وسكون الميم، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -8
ْ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وبضم الياء في  -9 ٔٓا ُهُس ٌۡ يِِّ ٱ ْۡ َ

 ، وحده. ِۡل
 ََٰٓٔس ٍُ ة ُُٔدَِي َيٰ َٓ ٰ دَى

َ
ةٓ خ ٍه  ٫ـَيَ

 ومعو العتقي. والتقميل في الموضعين، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
ةاألزرق عمى الفتح في  -2 َٓ ٰ دَى

َ
 ، وحده.خ

 عمى قصر المنفصل، الفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي.األصبياني  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ى ٗٔ ِس ُل َلسه ٍُ ۡ َٔادِ ٱل ۡ ًَۡم إُِهَم ثِٱل َُة۠ َربَُّم ـَٱۡريَۡع َجۡػيَ
َ
ٓ خ   ٬إِّّنِ

۠ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َُة
َ
ٓ خ ى، وقرأ بدون تنوين في إِّّنِ ٗٔ  .ُل

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٰٓة ئَُِح ٍَ ِ ٍِۡع ل دَُم ـَٱۡظَذ َُة ٱۡرََتۡ
َ
 ٭َوخ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٰٔةَ َِّلِۡكصِٓي يَ ًِ ٱلؿه كِ
َ
َُة۠ ـَٱۡخُجۡسِّن َوأ

َ
ٓ خ َّ إَِله ٰ ُ ََلٓ إََِٰ َُة ٱَّلله

َ
 ٮإُِهِِنٓ خ

َُةفي نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان:
َ
 . َِّلِۡكصِيٓ   ،إُِهِِنٓ خ

 ومعو العتقي. وتغميظ الالم، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وترقيق الالم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٰة تَۡعَِع ٍَ ِ ة ِۡلُۡجَضٰى ُكُّ َجۡفِۭس ث َٓ ۡرفًِ
ُ
َزةُد أ

َ
ًٌَح أ ةَغَح َءاتِ  ٯإِنه ٱلعه

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي والنقل، والتقميل، ،)تشق( في البدل عمى األزرق -1
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.ِۡلُۡجَضىٰ األزرق عمى الفتح في  -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُّ ٰ ى َٔ َْ َجَع  ة َوٱته َٓ ِ َُ ث ٌِ َ َله يُۡؤ ٌَ ة  َٓ ِۡ ُهَم َخ  َٰذََتَۡدٰى ـََٗل يَُؿسه

 ومعو العتقي. والتقميل، ،اإلبدال عمى األزرق -1
ُّ عمى الفتح في  األزرق -2 ٰ ى َٔ َْ

.والتقميل في رأس اآلية، وحده ، 
 عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. المروزي -3
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -4
َ َله عمى الغنة في  األصبياني -5 ٌَ

 ،.واإلبدال، وحده 
 عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. ابن إسحاق -6

 ََٰٔس ٍُ ٰ ًٍَِِِم َي ًَ ة دِۡيَم بِ ٌَ  ٱَو

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

ة َٓ ًۡ ُؤاْ َغيَ كه َٔ دَ
َ
ۡرَصٰى  كَةَل ِِهَ َغَؿةَي خ

ُ
ـَٔةرُِب أ ٌَ ة  َٓ َِِِم َوِلَ ذًِ ٰ َد ة لََعَ َٓ ِ غُّ ث ُْ َ

 ٲَوأ

ةبفتح الياء في  األزرق والعتقيقرأ اإلمام  البيان: َٓ  ، والباقون بإسكان الياء.َوِلَ ذًِ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والتقميل، ،فتح الياء عمى األزرق -1
 الياء، والفتح، ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى سكون  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ََٰٔس ٍُ ٰ ة َي َٓ ۡىلِ
َ
 ٳكَةَل خ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
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 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 ًٰهحٞ تَۡعَِع ة ـَإَِذا ِِهَ َخ َٓ ٰ ۡىَلى

َ
 ٴـَد

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل في الموضعين األزرق -1
ةاألزرق عمى الفتح في  -2 َٓ ٰ ۡىَلى

َ
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.ـَد

 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -3
  ة َوََل ََّتَۡؿ َْ  كَةَل ُرۡش

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٰوَل

ُ
ة ٱۡۡل َٓ ة ِظَۡيَت َْ ُِػًُِس  ٵَظ

 وحده.والتقميل،  ،في البدل واإلشباعوالنقل ، ترقيق الراء عمى األزرق -1
 .، والتقميل، وحدهقصر البدلترقيق الراء، والنقل، و  عمى العتقي -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ًۡ ٍُ ۡرَصٰى  َوٱۡف
ُ
ٍٔٓء َءايًَح أ َۡ َدۡۡيِ ُظ ٌِ ًَۡقةَٓء  َِةِخَم ََّتُۡصۡج َب  ٶيََسَك إََِلٰ َج

عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والنقل، والتقميل، ،إشباع المتصل عمى األزرق -1
 .البدل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، حده. -2
 ابن فرح.الجمال عمى ترك النقل، والفتح، ومعو  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
َۡ َدۡۡيِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٌِ.والفتح، وحده ، 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 َِة ٱۡىُهُۡبَى ِ َۡ َءاَيٰذ ٌِ  ٷىُُِنِيََم 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1
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 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ٰۥ َلَِغ ُّ َن إُِه ۡٔ ۡت إََِلٰ ـِصَۡغ َْ  ٸٱۡذ

 .العتقي، ومعو عمى النقل، والتقميل األزرق -1
 وحده.األصبياني عمى النقل، والفتح،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 .أىل التقميل، ومعو أبو عون عمى التقميل -4

 ۡح َِل َؾۡسرِي  ٹكَةَل َرّبِ ٱۡۡشَ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ۡمصِي

َ
ۡ َِلٓ أ  ٺَويَّۡسِ

ۡمصِي  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
 .َِلٓ أ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
 ّىَِعةِّن َِ ٌّ  ٻَوٱۡخيُۡو ُخۡلَسٗة 

 .كل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو الاألزرق -1
اِِن األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ِيٌ هِّس 

 ِل ۡٔ ٔاْ كَ ُٓ  ټَحۡفَل

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ِِل ْۡ َ

َۡ أ ِ ٌّ  ٽَوٱۡجَػو َّلِ َوزِيٗصا 

 ومعو العتقي. والنقل، ،ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
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 ِِخ
َ
 پَهُٰصوَن أ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ۡزرِي

َ
 ٿٱۡػُسۡد ثِِّۦٓ أ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 المروزي. بخمف عناألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡمصِي
َ
ُّ ِِفٓ أ ۡۡشِۡك

َ
 ڀَوأ

ُّ في  إسحاق وحده بصمة الياءقرأ اإلمام  البيان: ۡۡشِۡك
َ
 .َوأ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل عمى األزرق -1
سحاق. -2  األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي في وجو وا 
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3
 إسحاق عمى صمة الياء، وقصر المنفصل، وحده. -4

 ځََكۡ نَُعّجَِدَم َنسِۡٗيا 

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ڂَوَُۡشُنَصَك َنسًِۡيا 

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء عمى األزرق -1
 الباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو  -2

 َِة ثَِؿۡٗيا ِ  ڃإُِهَم ُنَِخ ث

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 ٍََُٰٔس ٰ وتًَِخ ُظۡؤلََم َي
ُ
 ڄكَةَل كَۡس أ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،النقل عمى األزرق -1
 والفتح، وحده.، ُظۡؤلََم واإلبدال في األصبياني عمى النقل،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ٰٓۡرَصى
ُ
ةً أ ًَۡم َمصه ِهة َغيَ َِ ٌَ   څَوىََلۡس 

 عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 .أىل التقميل، ومعو أبو عون عمى التقميل -4

 ٰٓة ئَُِح ٌَ َِم  ٌّ
ُ
َِةٓ إََِلٰٓ أ ًۡ وَۡخ

َ
 چإِۡذ أ

شباع المنفصل عمى النقل، األزرق -1  ومعو العتقي.والتقميل، ، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
 ترك النقل، وتوسط المنفصل، والفتح، وحده.المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُُرۡشه
ۡ
ةِخِو يَأ ًُّ ثِٱلعه ًُۡيلِِّ ٱّۡلَ ًِّ ـَۡي ِن ٱۡكِشذًِِّ ِِف ٱۡلهةثُِٔت ـَٱكِۡشذًِِّ ِِف ٱّۡلَ

َ
ۚۥۡ  أ ُ  َغُسّوٞ َّلِ وََغُسّوٞ َّله

 ، ومعو العتقي.اإلبدال عمى األزرق -1
ُۥاألصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2  ، وحده.َغُسّوٞ َّلِ وََغُسّوٞ َّله
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4
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 ًَۡم ًُۡخ َغيَ ۡىَل
َ
ًِِۡنٓ  َوخ ٰ َخ ََِع لََعَ ِِّنِ َوِۡلُۡؿ ٌّ  ڇََمَجهٗح 

ًِِۡنٓ  في  وصاًل  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان:  .َخ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
  ۥ ُّ َ يَۡسُفيُ ٌَ  ٰ ًۡ لََعَ ُدىُُّس

َ
ۡو أ َْ ۡرذَُم َذذَُلُٔل 

ُ
ِشٓ أ ٍۡ  إِۡذ َت

 ومعو العتقي. والنقل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ۡۚة َوََل ََتَۡضَن َٓ ُِ ًۡ َِم ََكۡ َتَلصه َخ ٌّ
ُ
 ـَصََجۡػَنَٰم إََِلٰٓ أ

 ومعو العتقي. ،عمى إشباع المنفصل قاألزر  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۚ ُٗة َٰم ُذُذٔ ًِّ َوَذَذنه ََ ٱۡىَؾ ٌِ ًَۡنَٰم  َِجه  َوَرَذۡيَخ َجۡفٗعة َذ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ََ ۡسَح ٌَ ِو  ْۡ َ

ََٔسٰ  ـَيَجِۡسَخ ِظجنَِي ِِفٓ أ ٍُ ٰ ٰ كََسرٖ َي ًه ِجۡبَخ لََعَ   ڈُث

 ومعو العتقي.والتقميل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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 َِۡػُذَم  ډِِلَۡفَِس َوٱۡؾَم

 .ِِلَۡفَِس  في  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان:

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ًَة ِِف ذِۡنصِي ِ ُرَٔك أَـِبَيِِٰت َوََل دَج

َ
َُخ َوأ

َ
ۡت أ َْ  ڊٱۡذ

 .ذِۡنصِي  في  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان:

 .واألصبياني عمى قصر البدل ، ومعو العتقيالنقل، )تشق( في البدل عمى األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٰۥ َلَِغ ُّ َن إُِه ۡٔ َجةٓ إََِلٰ ـِصَۡغ َْ  ڋٱۡذ

 ومعو العتقي.والتقميل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٰۡو ََيَۡش
َ
ُص أ ۥ َحذََشنه ُّ ة ىهَػيه ِٗ ِ ّ

َٗل ّله ۡٔ  ڌَذُلََٔل ََّلُۥ كَ

 .وأىل التقميل ، ومعو العتقيالتقميل عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
ة األصبياني عمى الغنة في  -3 ِٗ ِ ّ

َٗل ّله ۡٔ ۥكَ ُّ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ىهَػيه
 ٰن َحۡمَِغ

َ
ۡو أ

َ
َِةٓ أ ًۡ ن َحۡفُصَط َغيَ

َ
َِة ََنَةُف أ َِةٓ إِجه  ڍكَةََل َربه

 ومعو العتقي.والتقميل،  والنقل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 وحده.والفتح،  ،والنقل األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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  ٓ  كَةَل ََل ََّتَةـَة

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 َرٰى

َ
ُع َوأ ٍَ ۡظ

َ
ةٓ أ ٍَ َػُه ٌَ   ڎإُِهِِن 

 ومعو العتقي.والتقميل،  ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٰٓءِيَو َوََل َِة ثَِِنٓ إِۡظَر َػ ٌَ رِۡظۡو 
َ
ًَةهُ َذُلََٔلٓ إُِهة رَُظََٔل َرّبَِم ـَأ تِ

ۡ
ًۡ  ـَأ ُٓ ۡب  ُتَػّشِ

شباع المتصل، ،اإلبدال عمى األزرق -1 شباع المنفصل، وا   ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون.الحمواني  -5

  ّبَِم َِ ره ٌّ  كَۡس ِجۡبَنَٰم أَـِبيَحٖ 

 .عدا األصبياني عمى قصر البدل كل، ومعو ال)تشق( في البدل عمى األزرق -1
ّبَِم  األصبياني عمى الغنة في  -2 َِ ره ٌّ.وحده ، 

 َٰٓسى ُٓ ۡ َجَع ٱل َِ ٱته ٌَ  ٰ ًُ لََعَ ٰ َل  ڏ َوٱلعه

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٰ له َٔ َب َودَ َ َنشه ٌَ  ٰ نه ٱىَۡػَشاَب لََعَ
َ
َِةٓ أ وِِحَ إَِّلۡ

ُ
 ڐإُِهة كَۡس أ

شباع المنفصل األزرق -1 عمى قصر  ومعو العتقيوالتقميل،  ،عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ََٰٔس ٍُ ة َيٰ ٍَ بُُّس َ ره ٍَ  ڑكَةَل َذ

 .التقميلأىل ، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 المروزي عمى ترك الغنة، وعمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
ةفي األصبياني عمى الغنة  -3 ٍَ بُُّس ٍََ ره  ، والفتح، وحده.َذ

 َسٰى َْ ًه  ۥ ُث ُّ ٍء َرۡيَل ۡخَمٰى ُكه ََشۡ
َ
ِٓي أ َِة ٱَّله  ڒكَةَل َربُّ

 وحده. وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 .والجمال وابن فرح ممروزيل وجووالفتح، ومعو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
ُّۥعمى الفتح، واإلخفاء في  ابن إسحاق -4 ٍء َرۡيَل  ، وحده.ََشۡ
 التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل  -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ٰوَل
ُ
ة ثَةُل ٱۡىُلُصوِن ٱۡۡل ٍَ   ړكَةَل َذ

 وحده.، في البدل والتقميل النقل واإلشباع عمى األزرق -1
 .، وحدهعمى قصر البدل العتقي -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 إسحاق وابن فرح. المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ٖۖة ِغَِس َرّّبِ ِِف نَِتٰٖت َٓ ٍُ  كَةَل ِغۡي

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
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  ڔَله يَِقوُّ َرّّبِ َوََل يَجََس 

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 ۡرَض

َ
ًُ ٱۡۡل ِي َجَػَو ىَُس ٗسا ٱَّله ۡٓ ۡزَوٰٗجة َم

َ
َِة ثِِّۦٓ أ ۡرصَۡج

َ
ةٗٓء ـَأ ٌَ ةٓءِ  ٍَ ََ ٱلعه ٌِ َُضَل 

َ
ة ُظُجٗٗل َوأ َٓ ًۡ ذًِ وََظيََم ىَُس

 ٰ َِ جهَجةٖت َػِته  ڕٌّ

ة في  بكسر الميم وألف بعد الياءقرأ اإلمام نافع  البيان: َٓ  .ٗدا ِم

شباع المنفصل، والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1 شباع المتصل، وا   ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
قصر في المتصل، وقصر المنفصل، والتقميل، ومعو أبو عون عمى سكون الميم، وفويق ال -5

 أىل التقميل.
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

 ۡۚ ًۡ ُس ٍَ َُۡعٰ
َ
اْ خ ۡٔ ٔاْ َوٱرَۡغ  َُكُ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -2

 ْوِل ٱِلََُّهٰ  إِنه ِِف َذٰلَِم ٓأَلَيٰٖخ
ُ

 ږّۡلِ

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو  والتقميل، ،)تشق( في البدل عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
ْوِل األصبياني عمى الغنة في  -3

ُ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيٰٖخ ّۡلِ

 ًۡ ة ُُػًُِسُز َٓ ًۡ َوذًِ ة َريَۡلَنُٰس َٓ ِۡ ٌِ ۡرَصىٰ ۞
ُ
ًۡ دَةَرةً أ ة َُنۡصُِجُس َٓ ِۡ ٌِ  ڗَو

 ومعو العتقي. والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
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 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 َِٰب
َ
َب َوخ ة ـََهشه َٓ َِة َُكه ِ ُّ َءاَيٰذ َرۡيَنٰ

َ
 ژَوىََلۡس أ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي النقل، و)تشق( في البدل، والتقميل، عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 ََٰٔس ٍُ َِة بِِعۡدصَِك َيٰ ۡرِف
َ
َۡ أ ٌِ َِة  َِة ِۡلُۡزصَِج ِجۡبتَ

َ
 ڙكَةَل أ

 ومعو العتقي. النقل، والتقميل، عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ََكٗجة ٌَ َُخ 
َ
َُ َوََلٓ أ ۥ ََّنۡ ُّ ِٔۡغٗسا َله َُنۡيُِف ََِم َم َِة َوَبۡح َِ ِۡسيِِّۦ ـَٱۡجَػۡو ثَۡح ٌّ ِهَم بِِعۡدصٖ  دِحَ

ۡ
َِأ ى ـَيَ ٗٔ  ښُظ

ىظِ في  بكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان: ٗٔ
. 

شباع المنفصل، والتقميل، ،اإلبدال عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
ِٔۡغٗسا َله األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2  ، وقصر المنفصل، وحده.َم
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.ابن إسحاق عمى الغنة، والفتح،  -6

 ن ُُيَّۡشَ ٱِلهةُس ُفٗٗح
َ
ُٔۡم ٱلّضِيَِحِ َوأ ًۡ يَ ِٔۡغُسُز  ڛكَةَل َم

 أىل التقميل.، ومعو التقميل عمى األزرق -1
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 األصبياني عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 َِٰت
َ
ًه خ ًَۡسهُۥ ُث َع َن ٍَ ُن ـََج ۡٔ ٰ ـِصَۡغ له َٔ  ڜَذَذ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل في الموضعين عمى األزرق -1
 األزرق عمى الفتح في الموضع األول، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -3

 َنِشٗثة ِ واْ لََعَ ٱَّلله ًۡ ََل َتۡفََتُ ََٔسٰ َوۡييَُس ٌُّ  ً ُٓ َ  ثَِػَشاٖبٖۖ ـَحُۡعِدذَُسً كَةَل ل

 .َذُسً ـَحَۡعدَ  في  الياء والحاءبفتح قرأ اإلمام نافع  البيان:

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو وسكون الميم، ، التقميل عمى األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الصمة.عمى صمة الميم، ومعو أىل الجمال  -3
ََٔسٰ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٌُّ  ً ُٓ َ  والتقميل، وحده.، ل

 ٰى َِ ٱۡذََتَ ٌَ  ڝَوكَۡس َرةَب 

 .العتقي وأبو عون والقاضي، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
اب  ابن سعدان عمى التقميل، والتقميل الخاص في  -3  ، ومعو أبو الزعراء.خ 

 ْوا َُسُّ
َ
ًۡ َوأ ُٓ َِ ً ثَۡح ُْ ۡمَص

َ
ٔٓاْ أ ٰى َذَذَنٰضَُغ َٔ  ڞٱِلهۡج

 ومعو العتقي.التقميل، ، إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو المروزي في وجو. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 ْٔٓا ُ ۡسَِلٰ َهَٰذِٰن إِۡن كَةل ٍُ ۡ ًُ ٱل َجة ثَِمصِيَلذُِس َْ ة َوَيۡش ٍَ ۡرِفُسً بِِعۡدصِِْ
َ
َۡ أ ِ ٌّ ن َُيۡصَِجةُزً 

َ
ىََسِٰدَرِٰن يُصِيَساِن أ

  ڟ

 .َهَٰذِٰن  إِنه  في  بتشديد النون مع الفتحقرأ اإلمام نافع  البيان:

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، والنقل، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
َۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِ ٌّ  ، والتقميل، وحده.َُيۡصَِجةُزً 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ۡۚ ة ٔاْ َؾّفٗ ًه ٱۡئُذ ًۡ ُث ًَۡسُز ٔاْ َن ِۡمُِػ
َ
 ـَأ

ْ  في  ااإلبدال ألفً  عمى األزرق -1 ٔا ًه ٱۡئُذ  .واألصبياني ، ومعو العتقي ُث
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -3

 ٰٱۡظَذۡػَِل َِ ٌَ َٔۡم  ـۡيََح ٱّۡلَ َ
  ڠَوكَۡس أ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ْٔا ُ ىََۡقٰ كَةل
َ
َۡ خ ٌَ َل  وه

َ
ن ُهُسَٔن أ

َ
ةٓ أ ٌه ن دُۡيَِقَ ِإَو

َ
ةٓ أ ٌه ََٔسٰٓ إِ ٍُ  ڡَيٰ

شباع المنفصل، والنقل، ،التقميل في الموضعين عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
ََٔسٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2 ٍُ  ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.َيٰ
 والنقل، وحده.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل،  -3
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 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، والقصر، ومعو أىل الفتح. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 كَةَل   ْ ٔا ۡىُل
َ
 ثَۡو خ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٰة تَۡعَِع َٓ جه
َ
ًۡ خ ٌَِ ِظۡدصِِْ ًهُو إَِّلِّۡ  ًۡ َُيَ ُٓ ًُّ ًۡ وَِغِؿ ُٓ ُ  ڢـَإَِذا ِخَجةل

 ومعو العتقي. ،والتقميل ،إشباع الصمة عمى زرقاأل -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، وحده. -2
ةأبو عون عمى صمة الميم في  -3 َٓ جه

َ
ًۡ خ  ، والتقميل، وحده.ِظۡدصِِْ

 سكون الميم، والفتح، وحده.المروزي عمى  -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -6

 ََٰٔس ٌُّ وَۡجَط ِِف َجۡفِعِّۦ ِرًَفٗح 
َ
 ڣـَأ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٰ لَۡعَ
َ
َُخ ٱۡۡل

َ
َِة ََل ََّتَۡؿ إُِهَم أ  ڤكُۡي

 ومعو العتقي. والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 ِۡىق
َ
ًٍَِِِم  َوخ ة ِِف يَ ْ  دَۡيَلۡؿ ٌَ ٔٓا َُِػ ة َؾ ٌَ

 

ْؿ في  الالم، وتشديد القافقرأ اإلمام نافع بفتح  البيان:  .دَيَله

 .كل، ومعو الاألزرق -1
 ًُٖٖۖۡس َسِٰدص ٔاْ َن َُِػ ة َؾ ٍَ  إِجه

 األزرق، ومعو العتقي. -1
 َِٰت

َ
ًُۡر خ ةِخُص َخ  ڥَوََل ُحۡفيُِح ٱلعه

 ومعو العتقي. والتقميل، ،ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ِٰهة ثَِصّبِ َهُٰصوَن َوُمََٔس ٌَ ٔٓاْ َءا ُ ٗسا كَةل َدَصةُ ُظجه ۡىَِقَ ٱلعه
ُ
 ڦـَد

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ًۡ ۡن َءاذََن ىَُس
َ
ًۡ ََّلُۥ َرۡجَو أ ُِذ ٌَ  كَةَل َءا

ًۡ في  بزيادة ىمزة استفيامقرأ اإلمام نافع  البيان: ُِذ ٌَ ، ولمعتقي وجو ثاٍن باإلخبار، وىو َءا
 المقدم.

في وجو  ومعو العتقي والنقل، وسكون الميم، و)تشق( في البدل، ،تسييل اليمزة عمى األزرق -1
 .االستفيام واألصبياني عمى قصر البدل

 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى القراءة باإلخبار، والنقل، وحده.العتقي  -3
 ومعو أىل الصمة.وتسييل اليمزة، وترك النقل، الجمال عمى صمة الميم،  -4
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  ۡدَص ًُ ٱلّعِ ُس ٍَ ِي َغيه ًُ ٱَّله ۥ ىََهجِۡيُُز ُّ  إُِه

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
 َه َػ َرّمِ

ُ
َػسُّ َغَشاثٗ ـَََل

َ
َِةٓ أ حُّ

َ
َه خ ٍُ ًۡ ِِف ُجُشوِع ٱِلهۡزِو َوَۡلَۡػيَ ِهُس َؾّيَِج

ُ
َۡ ِرَلٰٖؿ َوَۡل ِ ٌّ رُۡجيَُسً 

َ
ًۡ َوأ يِۡسيَُس

َ
ة خ

ۡبََقٰ 
َ
 ڧَوخ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 وجو.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي في  -2
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4
َۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ٌّ رُۡجيَُسً 

َ
 ، والتقميل، وحده.َوأ

 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -6
َۡ ِرَلٰٖؿ ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -7 ِ ٌّ، .وحده 

  ِي َذَمَصَُة ًَِّنِٰخ َوٱَّله ََ ٱَۡلَ ٌِ ة َجةَٓءَُة  ٌَ  ٰ ٔاْ ىََ ُُّۡؤزَِصَك لََعَ ُ  كَةل

شباع المتصل، ،اإلبدال عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجةَٓءَُةابن سعدان عمى التقميل في  -5

 َُٖۖخ كَةٍض
َ
ةٓ أ ٌَ ـِ   ـَٱۡك

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ًَٓة ۡج ةَ ٱَّلُّ ٰٔ ًَ ة َتۡلِِض َهِٰشهِ ٱۡۡلَ ٍَ  ڨإِجه

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٓة ٌَ َِة َو َِة ِّلَۡؾفَِص َِلَة َرَطَٰيٰ ِ ِهة ثَِصّب ٌَ ةٓ َءا ۡدصِ  إِجه ََ ٱلّعِ ٌِ  ًِّۡ َِة َغيَ َذ ْۡ ۡزَص
َ
 أ

، والتقميل ثم ِّل ْغفِر  وترقيق الراء في ، )تشق( في البدلإشباع المنفصل، و عمى األزرق -1
َِة الفتح في   .والتقميل عمى قصر البدل ومعو العتقي، َرَطَٰيٰ

 عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -3
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4  ، وحده.َغيَ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٰٓۡبََق
َ
ُ َرۡۡيٞ َوخ  کَوٱَّلله

 ومعو العتقي. والتقميل، ،ترقيق الراء عمى األزرق -1
 أىل الفتح. األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ٰة َوََل َُيََۡي َٓ ُٔت ذًِ ٍُ ًَ ََل َح ِه َٓ ة ـَإِنه ََّلُۥ َج ٌٗ ۥ َُمۡصِ ُّ ِت َربه
ۡ
َ يَأ ٌَ ۥ  ُّ  ڪإُِه

 ومعو العتقي.والتقميل، ، اإلبدال عمى األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -2
 اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى تحقيق  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 َٰرَجُٰخ ٱۡىُػَِل ًُ ٱَّله ُٓ َ ْوَلٰٓهَِم ل
ُ
ٰيَِحِٰخ ـَأ ٍَِو ٱىصه ة كَۡس َغ ِٗ ٌِ دِِّۦ ُمۡؤ

ۡ
َ يَأ ٌَ  ګَو

سماعيل الصمة قواًل واحًداقرأ اإلمام  البيان: دِِّۦ في  ورش وا 
ۡ
سحاق يَأ الصمة ، ولقالون وا 

 ، والمقدم الصمة.وعدميا

شباع المتصل، والتقميل،وصمة الياء ،اإلبدال عمى األزرق -1  ومعو العتقي. ، وا 
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 األصبياني عمى اإلبدال، وصمة الياء، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وصمة الياء، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ابن إسحاق وابن فرح. ومعو والفتح، عمى صمة الياء، وفويق القصر في المتصل، الجمال -4
 أبو عون عمى صمة الياء، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى عدم الصمة، وتوسط المتصل، وحده. -6
 ابن إسحاق.عمى عدم الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو  الجمال -7
 .وابن سعدانالقاضي أبو عون عمى عدم الصمة، والتقميل، ومعو  -8

 ۡۚ ة َٓ ََ ذًِ َُۡهُٰص َخِِٰلِي
َ
ة ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡذِ ُٰخ َغۡسٖن ََتۡصِي   َجنه

 واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 .المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -2

 ٰ َ دََضَكه ٌَ  ڬَوَذٰلَِم َجَضآُء 

 .ومعو العتقيوالتقميل، ، إشباع المتصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 .توسط المتصل، والفتح، وحدهالمروزي عمى  -4
 ۡن

َ
َِةٓ إََِلٰ ُمََٔسٰٓ أ ًۡ وَۡخ

َ
ُۡسِ َوىََلۡس أ

َ
ًۡ َلصِيٗلة ِِف ٱَۡلَۡدصِ يَبَٗعة َله دََخُٰؿ َدَرَٗك َوََل ََّتَۡشٰ ثِػَِجةدِي أ ُٓ َ ـَٱۡۡضِۡب ل

 ڭ

ُۡسِ  في  بيمزة وصل بدل القطعقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
ۡن أ

َ
، وتكسر النون وصاًل اللتقاء أ

 بدأ بيمزة مكسورة.الساكنين، وعند االبتداء ي  

شباع المنفصل، والنقل، والتقميل في الموضعين، ،النقل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.ُمََٔسٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2
 والفتح، وحده.، يَبَٗعة َله في والغنة المنفصل، األصبياني عمى النقل، وقصر  -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، والفتح، وحده. -4
 عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده.المروزي  -5
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 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والفتح، والغنة، وحده. -7
 ومعو أىل التقميل.وترك الغنة، التقميل، و  سكون الميم، أبو عون عمى -8

 ًِّ ََ ٱّۡلَ ِ ٌّ  ً ُٓ ًَ ُِٔدِهِۦ َذَؾِؼ ُن ِِبُ ۡٔ ًۡ ـِصَۡغ ُٓ ۡتَجَػ
َ
ًۡ  ـَد ُٓ ًَ ة َؽِؼ   ڮٌَ

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
ََ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ِ ٌّ  ً ُٓ ًَ  ، وحده.َذَؾِؼ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َسٰى َْ ة  ٌَ ۥ َو ُّ ٌَ ۡٔ ُن كَ ۡٔ َفوه ـِصَۡغ
َ
 گَوأ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى  -2
 ًۡ ِۡلَة َغيَ ََ َوَُضه ٍَ ۡح

َ
ٔرِ ٱۡۡل ًۡ َجةَُِت ٱىمُّ ًۡ َوَوَٰغۡسَنُٰس َۡ َغُسوُِّز ِ ٌّ ًَۡنُٰسً  َّنَ

َ
ٰٓءِيَو كَۡس أ َه َيَٰجِِنٓ إِۡظَر ٍَ ۡ ًُ ٱل ُس

ٰى  َٔ ۡي  ڰَوٱلعه

شباع المتصل، والنقل، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، والفتح، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
َۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِ ٌّ ًَۡنُٰسً  َّنَ

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده.المروزي عمى  -6
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -7

 َٖۖؽَقِِب ًۡ ًُۡس ًَِدوه َغيَ اْ ذًِِّ َذ ۡٔ ًۡ َوََل َتۡمَؾ ة َرَزۡكَنُٰس ٌَ ًَِّبِٰخ  ٌَِ َل ٔاْ   َُكُ

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ٰى َٔ َْ ًِّۡ َؽَقِِب َذَلۡس  َ َُيۡيِۡو َغيَ ٌَ  ڱَو

 .أىل التقميل عدا ابن سعدان، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
ًِّۡ  ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، والتقميل، وحده. َغيَ

 ََ ٌَ َ دَةَب وََءا ٍَ ِ ّ ةرٞ ل َذَسٰى  ِإَوّّنِ ىََؾفه ْۡ ًه ٱ ٍَِو َصٰيِٗدة ُث  ڲوََغ

 .أىل التقميل عمى قصر البدل ومعو والتقميل، ،)تشق( في البدل عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
ٍََاألصبياني عمى الغنة في  -3 ِ ّ ةرٞ ل  ، ومعو ابن ٍإسحاق.ىََؾفه

 ََٰٔس ٍُ ٰ ِمَم َي ۡٔ ۡغَجيََم َغَ كَ
َ
ةٓ أ ٌَ  ڳ۞َو

 ومعو العتقي. والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِزَصِي وََغِجۡيُخ إَِّلَۡم رَّب
َ
ٰٓ خ ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
ًۡ أ ُْ  ڴىََِتََۡضٰ كَةَل 

 ومعو العتقي. والتقميل، ،إشباع الصمة والمتصل والمنفصل عمى األزرق -1
األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو  -2

 أىل الصمة.
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والتقميل، ومعو ابن  -6

 سعدان وأبو الزعراء.
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 ُّةِمصِي ًُ ٱلعه ُٓ َفيه
َ
َۢ َبۡػِسَك َوأ ٌِ َمَم  ۡٔ ِهة كَ  ڵكَةَل ـَإُِهة كَۡس َذَذ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
 ۡۚ ِظٗفة

َ
ََ أ ٌِِّۦ َؽۡقَبٰ ۡٔ  ـَصََجَع ُمََٔسٰٓ إََِلٰ كَ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -5

 ۡۚ ًِة ًۡ وَۡغًسا َخَع ًۡ َربُُّس ًۡ يَػِۡسُز َ ل
َ
ِٔۡم خ  كَةَل َيَٰل

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًۡ َردتُّ
َ
ۡم أ

َ
ُس أ ۡٓ ًُ ٱۡىَػ ًُۡس َذَمةَل َغيَ

َ
ِٔۡغِسي  أ ٌه ۡريَۡفذًُ 

َ
ًۡ ـَأ ّبُِس َِ ره ٌّ ًۡ َؽَقٞت  ًُۡس ن َُيِوه َغيَ

َ
 ڶأ

َذَمةَل في  األزرق بالتغميظ ثم الترقيققرأ اإلمام  البيان:
َ
 . أ

شباع الصمة، ،التغميظ ثم الترقيق، النقل عمى األزرق -1  .عمى الترقيق ومعو العتقي وا 
ًۡ األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والغنة في  -2 ّبُِس َِ ره ٌّ.وحده ، 
 ومعو أىل اإلسكان.وترك الغنة، المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ن أبو عون عمى صمة الميم في  -5

َ
ًۡ أ َردتُّ

َ
ِٔۡغِسي ، أ ٌه ۡريَۡفُذً 

َ
 ، وحده.ـَأ

 َة ـَه َٓ ـَۡنٰ ِٔۡم َذَلَش َِحِ ٱىَۡل َِ زِي ٌّ ۡوَزاٗرا 
َ
َِةٓ أ ِهة ُّمِّۡي َِة َوََِٰٰه يِۡه ٍَ ِ ِٔۡغَسَك ث َِة َم ۡريَۡف

َ
ةٓ أ ٌَ ٔاْ  ُ ةِمصِيُّ كَةل ۡىََق ٱلعه

َ
َذٰلَِم خ

  ڷ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َُمََٔسٰ ـَجََِس ُّ ًۡ ِإَوََٰٰ ُس ُٓ ٰ ٔاْ َهَٰشآ إََِٰ ُ َٔارٞ َذَلةل ُۥ ُر ًۡ ِغۡجٗٗل َجَعٗسا َّله ُٓ َ ۡرَصَج ل
َ
 ڸـَأ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل، والتقميل عمى األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5
ُۥاألصبياني عمى الغنة في  -6  ، والفتح، وحده.َجَعٗسا َّله
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -7
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8

 َـََٗل يََصۡون
َ
ا َوََل َجۡفٗػة  أ ًۡ َۡضّٗ ُٓ َ يُِم ل ٍۡ َٗل َوََل َح ۡٔ ًۡ كَ ِٓ َله يَصِۡجُع إَِّلۡ

َ
 ڹخ

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
َله األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
 ، وحده. خ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4
  ة ـُذِجُذً ثِِّۦ ٍَ ِٔۡم إِجه ٌَِ َرۡجُو َيَٰل ًۡ َهُٰصوُن  ُٓ َ  َوىََلۡس كَةَل ل

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡمصِي
َ
ٔٓاْ أ ِلًُػ

َ
َُ ـَٱدهجُِػِِٔن َوأ ًُ ٱلصهۡخَمٰ  ںِإَونه َربهُس

 ومعو العتقي.، إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِٰة ُمََٔس ٰ يَصِۡجَع إَِّلۡ ًِّۡ َعِٰهفنَِي َخِته َح َغيَ ٔاْ ىََ جهُۡبَ ُ  ڻكَةل

 .عدا ابن سعدان أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
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 الفتح.عمى الفتح، ومعو أىل األصبياني  -2
ًِّۡ عمى صمة الياء في  ابن سعدان -3  ، والتقميل، وحده.َغيَ

 ْٔٓا ًۡ َفيُّ ُٓ ۡحَذ
َ
ََِػَم إِۡذ َرخ ٌَ ة  ٌَ   ڼكَةَل َيَٰهُٰصوُن 

ْ ليس لإلمام أبي عون صمة في  البيان: ٔٓا ًۡ َفيُّ ُٓ ۡحَذ
َ
، ألن رأس اآلية في العد المدني األخير َرخ

ۡمصِيعند 
َ
ًَۡخ أ َذَػَؿ

َ
 .ڻ، وىي اآلية أ

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
ًۡ  األصبياني عمى التسييل في  -2 ُٓ ۡحَذ

َ
 ، وحده. َرخ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 َِٖۖ َله دَتهجَِػ

َ
 خ

سحاق بإثبات الياء قرأ اإلمام  البيان: َِٖۖ  في  ساكنة وصاًل، وبحذفيا وقًفاورش وقالون وا  ، دَتهجَِػ
سكانيا وقًفا.وإلسماعيل إثباتيا مفتوحة وصاًل   ، وا 

سماعيلو  األصبياني وابن إسحاق الكل عدا ، ومعوعمى الحذف األزرق -1  .ا 
 إسماعيل عمى إثبات الياء، وحده. -2
َله األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
 ، وحذف الياء، ومعو ابن إسحاق.خ

 ۡمصِي
َ
ًَۡخ أ َذَػَؿ

َ
 ڽأ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٖۖ َِسٓ

ۡ
ًَِِت َوََل ثَِصأ ُرۡش ثِيِۡد

ۡ
َُِؤمه ََل دَأ  كَةَل يَۡب

ٖۖ  في  نافع بفتح الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان: َِسٓ
ۡ
 . ثَِصأ

ُرشۡ اإلبدال في  عمى األزرق -1
ۡ
 ، ومعو العتقي.دَأ

ُرۡش األصبياني عمى اإلبدال في  -2
ۡ
ٖۖ ، دَأ َِسٓ

ۡ
 ، وحده.ثَِصأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
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 ِل ۡٔ ًۡ دَۡصكُۡت كَ َ ٰٓءِيَو َول ۡكَخ َبنۡيَ ثَِِنٓ إِۡظَر ن َتُلَٔل ـَصه
َ
 ھإِّّنِ َرِؼًُخ أ

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل والمتصل عمى األزرق -1
 الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ٍُِّصِي ة َرۡمجَُم َيَٰسٰ ٍَ  ڿكَةَل َذ

 .كل، ومعو الاألزرق -1
 زَصِ ٱلصهُظِٔل

َ
َۡ خ ِ ٌّ واْ ثِِّۦ َذَلَجۡقُخ َرۡجَقٗح  ًۡ َحۡجُِصُ َ ة ل ٍَ ِ ىَۡخ َِل َجۡفَِس كَةَل ثَُِصُۡت ث ٔه ة َوَكَذٰلَِم َظ َٓ ََِجۡشُت َذ

 ۀ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ن َتُلَٔل ََل ِمَعةَس
َ
ةِ أ ٰٔ ًَ ۡت ـَإِنه لََم ِِف ٱۡۡلَ َْ  كَةَل ـَٱۡذ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 َِٔۡغٗسا ىه ۥ  ِإَونه لََم َم ُّ  َُّتۡيََف

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاقاألزرق، ومعو  -1
ِٔۡغٗسا ىهَاألصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َم

  َٗعنِٗفة ًِّۡ ِي َظيَۡخ َغيَ َِٓم ٱَّله ٰ  َوٱُُظۡص إََِلٰٓ إََِٰ

شباع المنفصل، ،النقل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 المنفصل، وحده.األصبياني عمى النقل، وقصر  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -4
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -5  ، وحده.َغيَ
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 نَۡعًفة ًِّ ۥ ِِف ٱّۡلَ ُّ ِه ًه َِلَجِعَف ۥ ُث ُّ ِه َُدّصَِر  ہِله

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٓة ٍَ ۚۡ إِجه َٔ ُْ َّ إَِله  ٰ ِي ََلٓ إََِٰ ُ ٱَّله ًُ ٱَّلله ُس ُٓ ٰ  إََِٰ

 ، ومعو العتقي.عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ة ٍٗ ٍء ِغۡي   ۂوَِظَع ُكه ََشۡ

 وحده. ،توسط ثم إشباع المين الميموز عمى األزرق -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

 ۡۚ ة كَۡس َظَجَق ٌَ ۢنجَةٓءِ 
َ
َۡ أ ًَۡم ٌِ  َنَذٰلَِم َجُلؽُّ َغيَ

شباع المتصل، ،النقل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل،  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ُهة ذِۡنٗصا ُ ٌَِ َّله ًَۡنَٰم   ۃَوكَۡس َءاَت

 .ذِۡنٗصاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:

عمى  ومعو العتقي ،ذِۡنٗصاو)تشق( في البدل، وبالتفخيم ثم الترقيق في  ،النقل عمى األزرق -1
 الوجيين.

ُهةاألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ُ  ، وحده.ٌَِ َّله
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4
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 حِ وِۡزًرا ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيٰ ٍُِو يَ ۥ َُيۡ ُّ ُّ ـَإُِه ِۡ ۡغَصَض َخ
َ
َۡ أ  ۄٌه

 .وِۡزًراقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:

 عمى الوجيين ومعو العتقي ،وِۡزًراوبالتفخيم ثم الترقيق في  ،النقل عمى األزرق -1
 .واألصبياني عمى التفخيم فقط

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
 ِّٖۖ ََ ذًِ ي  َخِِٰلِ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 َحِ ِّمۡٗٗل  وََظةٓء ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيٰ ًۡ يَ ُٓ َ  ١٠١ل

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِّۚ ٔرِ َٔۡم يَُِفُذ ِِف ٱلؿُّ  يَ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 هِٖش ُزۡرٗكة ٌَ ۡٔ ٌِنَي يَ ۡجصِ ٍُ ۡ  ١٠٢َوََّنُّۡشُ ٱل

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ا ًۡ إَِله َغّۡشٗ ِۡثُذ ًۡ إِن َله ُٓ َِ  ١٠٣َحَذَخَٰفُذَٔن ثَۡح

 ، ومعو العتقي.إشباع الصمة عمى األزرق -1
ًۡ والغنة في  عمى قصر الصمة،األصبياني  -2 ِۡثُذ  .إسحاقابن ومعو  ،إِن َله
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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 ة ٌٗ ۡٔ ًۡ إَِله يَ ِۡثُذ ًۡ َلصِيَلًح إِن َله ُٓ َسيُ ٌۡ َ
ة َحُلٔلَُٔن إِۡذ َحُلُٔل أ ٍَ ِ ًُ ث ۡغيَ

َ
َُ أ ۡ  ١٠٤َّنه

شباع الصمة، ،النقل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
ًۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ِۡثُذ  ، وقصر الصمة، وحده.إِن َله
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 أبو عون عمى صمة الموضع األخير، وحده. -4
 .ابن فرح الجمال عمى صمة الميم، ومعو -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ة َرّّبِ نَۡعٗفة  َويَۡعـَٔئََُُم َٓ َجةِل َذُلۡو يَجِعُف َِ ٱۡۡلِ  ١٠٥َغ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ة كَةٗخة َؾۡفَؿٗفة َْ ًََشُر  ١٠٦َذ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٗذة ٌۡ َ

َٗٔجة َوََلٓ أ ة ِغ َٓ  ١٠٧َله دََصٰى ذًِ

شباع المنفصلو  التقميل، عمى األزرق -1  ، ومعو العتقي.ا 
 المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر  -2
 بخمف عن المروزي. ومعو الباقون وقصر المنفصل، الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ۥ َج ََّلُ َٔ اِِعَ ََل ِغ هِٖش يَتهجُِػَٔن ٱَّله ٌَ ۡٔ  يَ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ُع ٍَ ِنَٰمۡح ـََٗل تَۡع َٔاُت لِيصه ۡؾ

َ
ٗعة  وََرَؼَػِخ ٱۡۡل ٍۡ َْ  ١٠٨إَِله 

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 َٗل ۡٔ َُ َورََِضَ ََّلُۥ كَ ذَِن ََّلُ ٱلصهۡخَمٰ
َ
َۡ أ ٌَ َفَٰػُح إَِله  هِٖش َله دََِفُع ٱلؼه ٌَ ۡٔ  ١٠٩يَ

 ، ومعو العتقي.النقل عمى األزرق -1
 ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. المروزي عمى ترك النقل، -2
هِٖش َله األصبياني عمى الغنة في  -3 ٌَ ۡٔ  ، والنقل، وحده.يَ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 ة ٍٗ ًۡ َوََل ُُيًُِمَٔن ثِِّۦ ِغۡي ُٓ ة َرۡيَف ٌَ ًۡ َو يِۡسيِٓ
َ
ة َبنۡيَ خ ٌَ  ًُ  ٪١٠َحۡػيَ

 .اإلسكانأىل ، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٖۖٔم ًُّ ٔهُ لِۡيَٗحِّ ٱۡىَل ُُٔج ۡ َِِخ ٱل  ۞وََخ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ة ٍٗ َۡ َّمََو ُظۡي ٌَ  ١٠٫َوكَۡس َرةَب 

 .الكل عدا ابن سعدان وأبو الزعراءاألزرق، ومعو  -1
 ، ومعو أبو الزعراء.َرةَب ابن سعدان عمى التقميل في  -2

 َ ٌَ ة َو ٍٗ ۡق َْ ة َوََل  ٍٗ َٞ ـََٗل ََيَةُف ُظۡي ٌِ َٔ ُمۡؤ ُْ ٰيَِحِٰخ َو ََ ٱىصه ٌِ ۡو  ٍَ  ١٠٬َحۡػ

َٔ  ضم الياء في  عمى األزرق -1 ُْ  ومعو العتقي.واإلبدال، ،  َو
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وتحقيق اليمز، ومعو أبو الزعراء. -2
ْْ  سكون الياء في  المروزي عمى -3  ، ومعو الباقون. َٔ َو

 ًۡ ُٓ َ ۡو ُُيِۡسُث ل
َ
ًۡ َحذهُلَٔن أ ُٓ َِٔخًِس ىََػيه ۡ ََ ٱل ٌِ َِة ذًِِّ  ۡذ ة َوََصه ًّٗ ِ ُّ كُۡصَءاًُة َغَصب َُضۡىَنٰ

َ
 ٭١٠ذِۡنٗصا  َوَكَذٰلَِم أ

 .ذِۡنٗصاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:

عمى الوجيين،  ومعو العتقي ،ذِۡنٗصاسكون الميم، والتفخيم ثم الترقيق في  عمى األزرق -1
 وأىل اإلسكان عمى التفخيم.

ًۡ ذِۡنٗصاأبو عون عمى الصمة في  -2 ُٓ َ  ، وحده.ل
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ِۗ يُِم ٱۡۡلَقُّ ٍَ ۡ ُ ٱل  َذَذَعَِٰل ٱَّلله

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ن

َ
ٌَِ َرۡجِو أ ۥ  َوََل َتۡػَجۡو ثِٱىُۡلۡصَءاِن  ُّ ًُ  ُحۡلَِضٰٓ إَِّلَۡم وَۡخ

شباع المنفصل، ،التقميل عمى األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى  التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ة ٍٗ  ٮ١٠َوكُو رهّبِ زِۡدِّن ِغۡي

 . َوكُو رهّبِ  قرأ أبو عون وابن إسحاق باإلظيار في  البيان:

 .كل عدا أبو عون وابن إسحاقال ، ومعواإلدغام عمى األزرق -1
 أبو عون عمى اإلظيار، ومعو ابن إسحاق. -2

 ََّۡنِس ًۡ َ ٌَِ َرۡجُو ـَجََِسَ َول ِٓۡسَُةٓ إََِلٰٓ َءاَدَم  ة  َوىََلۡس َغ ٌٗ  ٯ١٠ََّلُۥ َغۡض

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِٰب
َ
ٓ إِثۡيِحَط خ َلٰٓهَِهحِ ٱۡظُجُسواْ ٓأِلَدَم ـََعَجُسٓواْ إَِله ٍَ َِة لِۡي   ١٠ِٰإَوۡذ كُۡي

شباع المنفصل، والتقميل، ،إشباع المتصل عمى األزرق -1  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وا 
 .عمى قصر البدل

أىل الفتح عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو  -2
 المروزي.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
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 المروزي عمى توسط المتصل والمنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ِۡهحِ ـَتَؼ ََ ٱۡۡلَ ة ٌِ ٍَ ِهُه ـَٔةَدُم إِنه َهَٰشا َغُسّوٞ ىهَم َولَِضوِۡجَم ـََٗل َُيۡصَِج َِة َيٰٓ  ٱ١٠ََقٰٓ َذُلۡي

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َغُسّوٞ ىهَم األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح.  -3
 أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ة َوََل َتۡػَصٰى َٓ َله ََتَُٔع ذًِ
َ
 ٲ١٠إِنه لََم خ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
َله في األصبياني عمى الغنة  -3

َ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.خ
 ُهَم

َ
ة َوََل دَۡقَٗحٰ ََل  َوخ َٓ ُؤاْ ذًِ ٍَ  ٳ١٠َتۡظ

 . ِإَوُهَم  في  اإلمام نافع بكسر اليمزةقرأ  البيان:

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َِػَجَصة ٰ ُدىَُّم لََعَ
َ
ۡو أ َْ ـَٔةَدُم  َُ كَةَل َيٰٓ ًَۡطٰ َۡٔظََٔس إَِّلِّۡ ٱلؼه  ٴ١٠ٱۡۡلُِۡلِ َوُمۡيٖم َله َحۡجَِلٰ ـَ

عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والنقل، والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 .البدل

 ، وحده.َوُمۡيٖم َله األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، والغنة في  -2
 الجمال وابن فرح.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل والغنة، والفتح، ومعو  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، والفتح، وحده. -5
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
 ِّۚ ِهحِ ٌَِ َوَرِق ٱۡۡلَ ة  ٍَ ِٓ ًۡ ة َوَلفَِلة ََيِۡؿَفةِن َغيَ ٍَ ُٓ َٰءُت ۡٔ ة َظ ٍَ ُٓ َ ة َذَجَسۡت ل َٓ ِۡ ٌِ َزَٗل 

َ
 ـَأ

 وحده. ،الميموز، و)تشق( في البدلاألزرق عمى توسط المين  -1
 وحده. ،األزرق عمى إشباع المين الميموز، و)تشق( في البدل  -2
 .كل عمى قصر البدل، ومعو القصر المين الميموز، و)تشق( في البدل عمى األزرق -3

 ٰى َٔ ۥ َذَؾ ُّ   ٵ١٠وََغََصٰٓ َءاَدُم َربه

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ،التقميل عمى األزرق -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي وا 
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.وََغََصٰٓ  األزرق عمى فتح في  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُّ ًه ٱۡجَذَبٰ َسٰى  ُث َْ ًِّۡ َو ۥ َذَذةَب َغيَ ُّ  ٶ١٠َربُّ

 .أىل التقميل عدا ابن سعدان، ومعو التقميل عمى األزرق -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -2  ، وحده.َغيَ
ُّ األزرق عمى فتح في  -3  ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.ٱۡجَذَبٰ
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -4

 ة َِمًَِػۢا  كَةَل َٓ ِۡ ٌِ جَِمة  ْۡ  ٱ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
  ٞـٍ َغُسّو ًۡ َِلَۡػ  َبۡػُقُس

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َٰساَي ـََٗل يَِقوُّ َوََل يَۡؼََق ُْ َجَع  َِ ٱته ٍَ ٗسى َذ ُْ ِِّنِ  ٌّ ِهُسً  دِحَ
ۡ
ة يَأ ٌه ِ  ٷ١٠ـَإ

ًسى رأس اآلية عند اإلمام نافع عند البيان: ُْ
.فييا التقميل لألزرق قواًل واحًدا ، 

 ومعو العتقي. والتقميل، ،اإلبدال عمى األزرق -1
َسايَ األزرق عمى فتح في  -2 ُْ

.والتقميل في رأس اآلية، وحده ، 
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -3
 وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح،  -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 ٰۡخَِم
َ
حِ أ ٍَ َٔۡم ٱىۡلَِيٰ هُۥ يَ ػِحَؼٗح َفَِٗك َوََّنُّۡشُ ٌَ ۡغَصَض َغَ ذِۡنصِي ـَإِنه ََّلُۥ 

َ
َۡ أ ٌَ  ٸ١٠ َو

 ومعو العتقي. والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۡخَِمٰ َوكَۡس ُنُِخ ثَِؿۡٗيا
َ
دَِِنٓ أ ًَ َخَّشۡ ِ   ٹ١٠كَةَل َرّبِ ل

ْخَِم في  نافع بفتح الياءاإلمام قرأ  البيان:
َ
دَِِنَ أ  .َخَّشْ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، ، التقميل عمى األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، ومعو الباقون. -4

 َتۡذَم
َ
ة  كَةَل َنَذٰلَِم خ َٓ َِة ـَجَِعحَذ  َءاَيُٰذ

 .الكل عمى قصر البدل، ومعو )تشق( في البدل عمى األزرق -1
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 َٰٔۡم دُجََس  ٺ١٠َوَكَذٰلَِم ٱّۡلَ

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 أَـِبَيِٰخ َۢ ٌِ ًۡ يُۡؤ َ ُۡسََف َول
َ
َۡ أ ٌَ  َرّبِّۚۦِۡ َوَكَذٰلَِم ََّنۡضِي 

واألصبياني عمى قصر  ومعو العتقي واإلبدال، و)تشق( في البدل، ،النقل عمى األزرق -1
 .البدل

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
 ٰٓۡبََق

َ
َػسُّ َوخ

َ
 ٻ١٠َوىََػَشاُب ٱٓأۡلِرَصةِ أ

عمى قصر  ، ومعو العتقيالنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والتقميل عمى األزرق -1
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۡۚ ًۡ ِٓ َسِٰهِِ ٌَ ُؼَٔن ِِف  ٍۡ ََ ٱۡىُلُصوِن َح ِ ٌّ  ً ُٓ َِة َرۡجيَ يَۡه ْۡ َ
ًۡ أ ًۡ َز ُٓ َ ِس ل ۡٓ ًۡ َح ـَيَ

َ
 أ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقل عمى األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ََ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ٌّ  ً ُٓ  ، وحده.َرۡجيَ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ْٰوِل ٱِلََُّه
ُ

  ټ١٠إِنه ِِف َذٰلَِم ٓأَلَيٰٖخ ّۡلِ

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو  والتقميل، ،البدل)تشق( في  عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
ْوِل األصبياني عمى الغنة في  -3

ُ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيٰٖخ ّۡلِ
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 َٗعِّم ٌُّ َجٞو 
َ
ة َوأ ٌٗ ّبَِم ىَََكَن لَِضا ٌَِ ره حٞ َظَجَلۡخ  ٍَ ِ ََل ََك ۡٔ َ   ٽ١٠َول

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
ِّك  األصبياني عمى الغنة في  -3 ب  ، وحده.ِيٌ رد

  ة َٓ ِ ِط َوَرۡجَو ُؽُصوب ٍۡ ِس َرّبَِم َرۡجَو ُلئُِع ٱلؼه ٍۡ ة َحُلٔلَُٔن وََظّجِۡح ِِبَ ٌَ  ٰ  ـَٱۡؾُِبۡ لََعَ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 َۡ ٌِ ةرِ ىََػيهَم دَۡصََضٰ َو َٓ ۡلَصاَف ٱِله

َ
ِۡو ـََعّجِۡح َوأ  پ١٠َءاَُةٓيِٕ ٱّله

شباع المتصل، والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1 عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وا 
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -2
 ل، والفتح، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتص -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ًَة ۡج ةِ ٱَّلُّ ٰٔ ًَ َصةَ ٱۡۡلَ ْۡ ًۡ َز ُٓ ِۡ ِ ٌّ ۡزَوٰٗجة 
َ
َِة ثِِّۦٓ أ ذهۡػ ٌَ ة  ٌَ ًَۡم إََِلٰ  ًۡجَ نه َخ سه ٍُ  َوََل َت

ًَة   اإلمام نافع عند رأس اآلية عند البيان: ۡج  ، وعميو ففييا التقميل قواًل واحًدا.ٱَّلُّ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،إشباع المنفصل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي في وجو. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ًِِِّّۚذ ًۡ ُٓ َِ  ِِلَۡفذِ

 .أىل اإلسكانومعو  سكون الميم، عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -2
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 ٰۡبََق
َ
 ٿ١٠َورِۡزُق َرّبَِم َرۡۡيٞ َوخ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،الترقيق في الراء عمى األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

  ة َٓ ًۡ ةِ َوٱۡؾَمُِبۡ َغيَ ٰٔ يَ يََم ثِٱلؿه ْۡ َ
ُمۡص أ

ۡ
 َوأ

 ومعو العتقي. والنقل، وتغميظ الالم، ،اإلبدال عمى األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

  ََل نَۡعـَٔيَُم رِۡزٗكة 

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ِۗ َُ َُۡصُزكَُم ۡ  َّنه

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 ٰى َٔ  ڀ١٠َوٱۡىَعٰلَِجُح لِيذهۡل

 .أىل التقميل، ومعو التقميل عمى األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ََل ۡٔ َ ٔاْ ل ُ ّبِِّۦٓۚۡ َوكَةل َِ ره ٌّ َِة أَـِبيَحٖ  دِح
ۡ
 يَأ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،اإلبدال عمى األزرق -1
ُِِّ األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2 ب  ، وحده.ِيٌ رد
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ة ِِف ٌَ َُِح  ِ ًِٓ ثَّح ِ د
ۡ
ًۡ دَأ َ َول

َ
وَلٰ أ

ُ
ُدِؿ ٱۡۡل  ځ١٠ٱلؿُّ

 وحده.، والتقميل في البدل، اإلشباعو  ،اإلبدال عمى األزرق -1
 .، والتقميل، وحدهعمى قصر البدل قيالعت -2
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 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الميم، الجمال عمى صمة -6
 ََِتهجِع َِة رَُظَٔٗل َذ رَۡظۡيَخ إَِّلۡ

َ
ََلٓ أ ۡٔ َ َِة ل ٔاْ َربه ُ َِ َرۡجيِِّۦ ىََلةل ٌّ ً ثَِػَشاٖب  ُٓ يَۡهَنٰ ْۡ َ

ةٓ أ جه
َ
ٔۡ خ َ ن  َول

َ
ٌَِ َرۡجِو أ َءاَيٰذَِم 

 ڂ١٠ُهِشله َوََنَۡضٰى 

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والتقميل، ،النقل عمى األزرق -1 عمى قصر  ومعو العتقي وا 
 .البدل

 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -4
 ىل التقميل.أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أ -5
 أىل الصمة.عمى صمة الميم، والفتح، ومعو  الجمال -6

  ْ ٔا بهُؿ ّبِٞؽ َذََتَ ََتَ ٌُّ  ٞ  كُۡو ُكّ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1
 َذَسٰى ْۡ َِ ٱ ٌَ ِّٔيِ َو َرِٰط ٱلعه ۡؾَحُٰت ٱلّؿِ

َ
َۡ أ ٌَ َٔن  ٍُ  ڃ١٠ـََعَذۡػيَ

 ومعو العتقي.والتقميل، ، النقل عمى األزرق -1
 والفتح، وحده. األصبياني عمى النقل، -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 هطسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة األنبياء والحج والمؤمنون

 (31المجلد)

ف حجو الفلسطينيميسرة بن يوس  
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ٕبَِياءِ 
َ
َٚرةُ األ  ـُ

 ِّ ِ ٱلؽهِنَٰمۡح ٱلؽهِضي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ۡفؽُِطَٚن ُّْ ّۡ ِِف َدۡهَِثٖ  ُ٘ ّۡ َو ُٙ ٖهاِس ِضَفاُب   ١ٱۡرََتََب لِِ

 م، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون المي -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِۡفُتَٚن ّۡ يَ ُ٘ ٚهُ َو ُف َٓ خَ ـۡ َۡػٍث إَِّله ٱ ِّٙ ُّمُّ ِ ّب ِٔ ره ّْ ؽٖ 
ٌۡ ِٔ ذِ ّْ  ِّٙ تِي

ۡ
ا يَأ َْ٢ 

 األزرق عمى اإلبدال، والنقل، ومعو العتقي. -1
ِّٙاألصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2 ِ ّب ِٔ ره ّْده.، والنقل، وح 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ّۡ ُٙ  ََّلَِ٘يٗث ىُُُِٚب

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ ّۡ ِۡرُُِس ّْ َۡ َفََٰؼآ إَِّله بَََشٞ  َ٘ ٚاْ  ُٓ َٔ َؽَِ ِي َٚى ٱَّله واْ ٱنلهۡش ََسُّ
َ
 َوأ

شباع المنفصل، وحده.األزرق عمى تغميظ الالم،  -1  وا 
 العتقي عمى ترقيق الالم، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 وَن ّۡ ُتۡتِِصُ ُٕخ
َ
ۡطَؽ َوأ حَُٚن ٱلّفِ

ۡ
َذَخد
َ
 ٣أ

 األزرق عمى اإلبدال، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 تفخيم الراء، وحده.و دال، األصبياني عمى اإلب -2
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۡرِضِۖ ىَاَل
َ
آءِ َوٱأۡل َٓ َل ِِف ٱلفه ۡٚ َُۡي ُّ ٱ  َرّّبِ َحۡفَِ

لالم عند الراء أبو ، وأظير اّّبِ ىَُ ره قرأ اإلمام نافع بضم القاف، وحذف األلف في  البيان:
 عون وابن إسحاق.

شباع اإلدغام، و عمى األزرق  -1  المتصل، والنقل، ومعو العتقي.ا 
 فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.و  اإلدغام، األصبياني عمى -2
 .وأبو عون وابن إسحاق الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 عون عمى اإلظيار، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق.أبو  -5

 ُّ َُۡفِِي ِٓيُؿ ٱ َٚ ٱلفه ُ٘  ٤َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

ۡضَلَِٰۭم
َ
ۡطَغَُٰد أ

َ
ٚٓاْ أ ُ َۡ ىَال لَُٚن  ةَ وه

َ
ََ ٱأۡل ـِ ۡر

ُ
آ أ َٓ ٌَ َٖا أَـِبيَثٖ  ِ ح

ۡ
َِۡيأ ـِٞؽ نَ َٚ َشا ُ٘  َۡ ُٗ ةَ َٰ ى َِ ٱۡذََتَ  ٥ةَ

األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، وترقيق الراء، واإلبدال، و)تشق( في البدل، والنقل،  -1
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 اإلبدال، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وتفخيم الراء، و  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 ۡۖٓ ا َٙ َنَٰ ٍۡ َِ ۡ٘
َ
ِٔ ىَۡؽَيٍث أ ّْ  ّ ُٙ َٖۡج َرۡتَِ َْ آ َءا َْ 

 قي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العت -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َُٖٚن ِْ ّۡ يُۡؤ ُٙ َذ
َ
 ٦أ

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 إَِّله رَِساَّٗل ًَ َٖا َرۡتَِ ِۡ ـَ ۡر
َ
آ أ َْ ِحٓ َو ُّٕٚ  ۡۖ ّۡ ِٙ  إََِلۡ

 .يَُٚح في  فتح الحاء، و بالياء مع ضمياقرأ اإلمام نافع  البيان:

 لتقميل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، وا -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َٚن ُٓ ّۡ ََّل َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ؽِ إِن 
ٌۡ ََ ٱَّّلِ ۡ٘

َ
ٚٓاْ أ  ٧نَۡفـَُِٔ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. اإلسكان، ومعو أىل وسكون الميماألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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ُُزَُِٚن ٱ
ۡ
ّۡ َسَفٗػا َّله يَأ ُٙ َِۡنَٰ ا َسَف َْ َٔ َو ٚاْ َخَِِٰلِي ا ََكُٕ َْ َفاَم َو  ٨ػه

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 ، وحده.َجَسًداََّلَاألصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 والغنة، وحده. ابن إسحاق عمى صمة الميم، -5

 ۡۡسِذنَِي ُٓ ۡ َٖا ٱل ٍۡ َِ ۡ٘
َ
هَشآُء َوأ ٔ ن َْ ّۡ َو ُٙ جنَۡيَنَٰ

َ
َػ نَأ ـۡ َٚ ۡ ُّ ٱل ُٙ ّه َصَػۡىَنَٰ   ٩ُث

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 ده.المروزي عمى توسط المتصل، وح -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

  ّۡ ؽُُز ٌۡ ّۡ ٌَِتَٰٗتا ذِيِٗ ذِ َٕؾنۡلَآ إََِلُۡس
َ
 ََُيۡػ أ

شباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، وتفخيم الراء، وحده. -2
 روزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.الم -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 نَََل َتۡفيَُِِٚن
َ
  ٪أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َا ى َ٘ َٕا َبۡفَػ
ۡ
نَشد
َ
ٗث َوأ َٓ ِ ِْٔ ىَۡؽَيثٖ ََكَٕۡج َؽال َٖا  ۡٓ ّۡ ىََص َٔ َوَك ا َءاَعؽِي ًْ ۡٚ٫ 

ثً في األزرق والعتقي باإلدغام قرأ اإلمام  البيان: َٓ ِ ال والحمواني باإلظيار ثم اإلدغام، ، ََكَٕج ؽه
 والباقون باإلظيار.

 وحده.في البدل،  األزرق عمى اإلدغام، والنقل، واإلشباع -1
 ، وحده.قصر البدلاإلدغام، والنقل، العتقي عمى  -2
 دغام، وترك النقل، وحده.اإل وجو عمى الحمواني -3
َٕافي  األصبياني عمى اإلظيار، واإلبدال -4

ۡ
نَشد
َ
 ، والنقل، وحده.َوأ

 وىو الوجو الثاني لمحمواني. المروزي عمى تحقيق اليمز، واإلظيار، ومعو الباقون -5

 ُظَٚن ٌُ ا يَۡؽ َٙ ٖۡ ِ ّْ  ّ ُ٘ َٖآ إِذَا  ـَ
ۡ
ٚاْ ةَأ َضفُّ

َ
آ أ ٓه   ٬نََِ

 ل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفص -1
َٖآ في  ، واإلبدالاألصبياني عمى قصر المنفصل -2 ـَ

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، و  -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ُحۡؽِۡذخ
ُ
آ خ َْ ٚٓاْ إََِلَٰ  ٚاْ َوٱرِۡسُف ُظ ٌُ ّۡ تُۡفـََُِٔٚن ََّل حَۡؽ ِهُس ّۡ ََُف ٍُِِٖس َسَٰ َْ   ٭ّۡ ذِيِٗ َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى صمة الميم في الموضع األخير، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وزي عمى توسط المنفصل، وحده.المر  -5

 ِٓنَي ِ ٖها َظَِٰ ٌُ َٖآ إِٕها  ۡيَِ َٚ َٰ ٚاْ َي ُ   ٮىَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٰ ّۡ َضَّته ُٙ َٰ ى َٚ ـۡ ًَ َد ِۡ ِ ا َزاَُج حّ َٓ َٔ َذ ِِٓػي ّۡ َضِصيًػا َخَٰ ُٙ َِۡنَٰ   ٯَسَف

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
َٔ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ِِٓػي  ، وحده.َضِصيًػا َخَٰ

 َٖا ٱلفه ا َعَِۡي َْ ا َؾَٰفِتنَِي َو َٓ ُٙ َٖ ا ةَۡح َْ ۡرَض َو
َ
آَء َوٱأۡل َٰٓ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 خه ن جه
َ
َرۡدَٕآ أ

َ
ٚۡ أ َ َٰفِِنَِي ل ٖها َػ ٌُ آ إِن  جه ُ ِْٔ َّله  ُٗ َۡؼَنَٰ َّته ا َّله ٗٚ ۡٙ َ   ٱِغَؼ ل

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
ُٗ المنفصل، والغنة في ، وعمى قصر األصبياني النقل -2 َۡؼَنَٰ َّته ا َّله ٗٚ ۡٙ َ ٓ  ،ل جها ُ  ، وحده.ِْٔ َّله
 ده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وح  -3
 .، ومعو الباقون عدا ابن إسحاقالمروزي عمى قصر المنفصل -4
 .ابن إسحاق عمى الغنة، وحده -5

  َزاِ٘ٞو َٚ ُ٘ ۥ نَإَِذا  ُٗ ُل َْ َِ َذَيۡػ َبَِٰػ
ُۡ  َجۡيِؼُف ةِٱۡۡلَّوِ لََعَ ٱ

َۡ  ةَ

 األزرق، ومعو الكل.  -1
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 ا حَِصُهَٚن ٓه َُ ِم ۡي َٚ ۡ ُّ ٱل   ٲَوَُُس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرِض  َوََلُۥ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ٔ ِِف ٱلفه َْ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 وَن ـَِتاَدحِِٗۦ َوََّل يَۡفخَۡطِۡسُ  ۡٔ وَن َخ ِِبُ ٍۡ ـَِٖػهُۥ ََّل يَۡفَخ  ۡٔ َْ   ٳَو

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 راء، ومعو الباقون.األصبياني عمى تفخيم ال -2

 وَن اَر ََّل َحۡهَُتُ َٙ ََ َوٱنله ۡ  ٴيَُفّتُِطَٚن ٱَله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ّۡ يُجَِشُ ُ٘ ۡرِض 
َ
َٔ ٱأۡل ِ ّْ ٗث  َٙ ِ َُؼٓواْ َءال ِم ٱَّته

َ
  ٵأ

األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى  -1
 قصر البدل.

 بياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده.األص -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ََُهَفَػحَا ُ ٌث إَِّله ٱَّلله َٙ ِ آ َءال َٓ ِٙ ٚۡ ََكَن ذِي
َ  ل

 زرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ا يَِصُهَٚن ٓه َُۡفۡؽِش َخ ِ رَّبِ ٱ َٔ ٱَّلله  ٶنَُفۡتَحَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يُۡفـََُِٔٚن ّۡ ُ٘ َُ َو ا َحۡهَف ٓه َُ َخ  ٷََّل يُۡفـَٔ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۖ ٗث َٙ ِ ِْٔ ُدوِِٕٗۦٓ َءال َُؼواْ  ِم ٱَّته
َ
 أ

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى إشباع المنفصل، و  -1
 .، وحدهقصر البدلو  إشباع المنفصل، قي عمىالعت -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡۖ ّۡ َُٖس ٚاْ ةُۡؽَفَٰ احُ َ٘  َۡ  ىُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َرۡتِِل ٔ َْ ُؽ  ٌۡ ِِعَ َوذِ ْه  ٔ َْ ُؽ  ٌۡ  َفََٰؼا ذِ

ِِع  في  إسكان الياءبقرأ اإلمام نافع  البيان: َْ . 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ۡۖ َٚن ۡۡلَوه ُٓ ّۡ ََّل َحۡفَِ ُ٘ ۡزََثُ
َ
َۡ أ  ةَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -3

 ۡفؽُِطَٚن ُّْ  ّ ُٙ   ٸَذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍٚل إَِّله ـُ ِْٔ ره  ًَ ِْٔ َرۡتِِ َٖا  ِۡ ـَ ۡر
َ
آ أ َْ َٕا۠ نَٱۡخُتُػوِن  ُِٕٚحٓ َو

َ
ٓ خ َٗ إَِّله َٰ ۥ ََّلٓ إَِؾ ُٗ ٕه

َ
 ٹإََِلِۡٗ خ

 .يَُٚح في  فتح الحاء، و بالياء مع ضمياقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 ، والنقل، وحده.ِمنَرَُّسولَ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -3
 النقل، وترك الغنة، والفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

  ا ُٔ َوََّلٗ ََؼ ٱلؽهۡضَمَٰ ٚاْ ٱَّته ُ  َوىَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۥ ُٗ َٖ ۡتَحَٰ  ـُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َؽُمَٚن ٍۡ ُّْ ـَِتادٞ   َۡ  ٺةَ

 و الكل.األزرق، ومع -1
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 َُِٚن َٓ ۡمؽِهِۦ َحۡف
َ
ّ ةِأ ُ٘ ِل َو ۡٚ ۥ ةِٱَُۡي ُٗ  ٻََّل يَۡفتُِيَٕٚ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡٔ ِ ّْ  ّ ُ٘ ِٔ ٱۡرحَََضَٰ َو َٓ ِ  ل
ّۡ َوََّل يَۡشَهُفَٚن إَِّله ُٙ َِۡه ا َع َْ ّۡ َو يِۡػيِٙ

َ
ا َبنۡيَ خ َْ  ُّ   ټَعۡشحَخِِٗۦ ُمۡشهُِيَٚن  َحۡفَِ

 األزرق عمى التقميل، ومعو العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -1
ٔۡ  أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -2 ِ ّْ  ّ ُ٘  ، وحده.َو
 المروزي.األصبياني و األزرق عمى الفتح، ومعو  -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -4
ٔۡ َعۡشحَخِِٗۦلميم، واإلخفاء في ابن إسحاق عمى صمة ا -5 ِ ّْ.وحده ، 

  َّ ٖه َٙ ًَ جَنۡؾِيِٗ َس ِ ِٔ ُدوِِٕٗۦ نََذَٰل ّْ  ٞ َٰٗ ٓ إَِؾ ّۡ إِّّنِ ُٙ ٖۡ ِْ  
َۡ ٔ َحُي َْ  ۞َو

َ إََِلٌ في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:  .إِِّنّ

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 ىل الصمة.األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أ -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ِٓنَي ِ َِٰ ًَ جَنۡؾِي ٱُظه ِ َذَٰل
 ٽٌَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ا َٓ ُٙ ۡرَض ََكَجَخا َرحٗۡيا َذَهَخۡيَنَٰ
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن نه ٱلفه

َ
َٔ َزَهُؽٓواْ أ ِي ّۡ يََؽ ٱَّله َ َول

َ
 أ

 قي.األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العت -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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  ٍٍّء َح آءِ ُُكه ََشۡ َٓ ۡ َٔ ٱل ِْ َٖا  ِۡ  وََسَف

 األزرق عمى إشباع المتصل، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده. -1
 الميموز، وحده.العتقي عمى ترك المد في المين  -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َُٖٚن ِْ نَََل يُۡؤ
َ
 پأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز -2

ن
َ
َِِٰسَ أ ـَ ۡرِض َر

َ
َٖا ِِف ٱأۡل ِۡ َخُػوَن  وََسَف ۡٙ ّۡ َح ُٙ ِه ُهَف ُتَٗل  ـُ ا نَِشاٗسا  َٙ َٖا ذِي ِۡ ّۡ وََسَف ِٙ ِ ِٓيَػ ة  ٿحَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
ّۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ُٙ ِه ُهَف ُتَٗل   ، وحده.ـُ
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
َخُػونَ ُه أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ۡٙ ّۡ َح ُٙ ِه  ، وحده.َف
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ۡۖ ُۡهٚٗؽا ۡيٗها ُّمه ـَ آَء  َٓ َٖا ٱلفه ِۡ  وََسَف

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 روزي عمى توسط المتصل، وحده.الم -3

 ۡفؽُِطَٚن ُْ ا  َٙ ٔۡ َءاَيَٰخِ ّۡ َخ ُ٘  ڀَو

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِي َعََِو َٚ ٱَّله ُ٘ ۖۡ َو َؽ َٓ َؿ َوٱَُۡي ۡٓ اَر َوٱلشه َٙ ََ َوٱنله ۡ  ٱَله

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 يَۡفَتُطَٚن ًٖ  ِِف نََِ
ٞ  ځُُكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٖٖا ُِبَََش ِۡ ا َسَف َْ ۖۡ َو ًَ ٱُۡخُِۡلَ ِٔ َرۡتِِ ّْ   

 األزرق، ومعو الكل. -1

  وَن ُّ ٱَُۡخَِِٰلُ ُٙ ِجه َذ ّْ نَإِئْ 
َ
  ڂأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِۗٚۡت َٓ ۡ  ُُكُّ َجۡهٖؿ ذَآنَِيُث ٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 زي عمى توسط المتصل، وحده.المرو  -3

 ۡۖ َٖٗث ِ َوٱُۡخَۡۡيِ نِۡخ ّ  َوَجۡتُُِٚكّ ةِٱلَشه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َٖا حُؽَۡسُفَٚن   ڃِإَوََلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

َزَهُؽٓواْ إِن َحخهِغُؼو َٔ ِي ًَ إَِّله ِإَوَذا رََءاَك ٱَّله ُؾًوإَ ُ٘  ّۡ ُ٘ ّ ةِِؼۡكؽِ ٱلؽهِنَٰمۡح  ُ٘ ّۡ َو َخُس َٙ ِ ُؽ َءال ٌُ ِي يَۡؼ َفََٰؼا ٱَّله
َ
 أ
  ڄَؽَٰهُِؽوَن 

ُؾؤً في  باليمزقرأ اإلمام نافع  البيان: اإلمام قرأ و  .، وبضم الزاي، وإلسماعيل إسكان الزاياُ٘
 .ميل ألىل التقميل، وفييا التقرََءاكَ في  األصبياني بالتحقيق ثم التسييل

شباع المنفصل، ، و رََءاكَ التقميل في األزرق عمى  -1 و)تشق( في البدل، وترقيق  ،والنقلا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي الراء،

ّۡ أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وترك النقل، وتفخيم الراء، وصمة الميم في  -2 ُ٘ 
 ، وحده.َؽَٰهُِؽونَ 

 كون الميم، ومعو ابن سعدان.القاضي عمى التقميل، وس -3
ْؾؤً في  أبو الزعراء عمى التقميل، وسكون الزاي -4  ، وحده.اُ٘
 .وحده، والنقلقصر المنفصل، و  تحقيق اليمزة،الفتح، و  األصبياني عمى -5
 .وحدهالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم،  -6
 .ال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاقالجم -7
ؾۡ في  ة الميم، وسكون الزايابن فرح عمى صم -8  ، وحده.اؤً ُ٘
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -9

 األصبياني عمى وجو تسييل اليمزة، وقصر المنفصل، وحده. -11

  َٖ َش ـَ  ۡٔ ِْ  ُٔ نَسَٰ  ُعَِِو ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 َء ّۡ ْورِيُس
ُ
أ   څاَيََِّٰت نَََل تَۡفَخۡفِشُِِٚن ـَ

 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ََصَِٰػرنِي ّۡ ُٖخ ٌُ ُػ إِن  ـۡ َٚ ۡ ََّتَٰ َفََٰؼا ٱل َْ  چ َوَيُيٚلَُٚن 

 وسكون الميم، ومعو أىل التقميل عدا أبو عون. األزرق عمى التقميل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َٚن َٔ َزَهُؽواْ ِضنَي ََّل يَُسهُّ ِي ُّ ٱَّله ٚۡ َحۡفَِ َ وَن  ل ّۡ يَُِٖصُ ُ٘ ّۡ َوََّل  ٚرِِ٘ ُٙ ٔ ُؽ ـَ ُّ ٱنلهاَر َوََّل  ِٙ ِ٘ٚ ٔ وُُس   ڇـَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ونَ  أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ّۡ يَُِٖصُ ُ٘  ، وحده. َوََّل 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َن ّۡ ُٙ ُخ َٙ ِّٙ َبۡلَخٗث َذَخۡت تِي
ۡ
َۡ حَأ ّۡ يَُٖؾُؽوَن ةَ ُ٘ ا َوََّل  َ٘   ڈََل يَۡفَخِػيُفَٚن َرده

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ّۡ يَُٖؾُؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُ٘  ، وحده.َوََّل 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َؾُِءوَن َوَُي ۡٙ ٚاْ ةِِٗۦ يَۡفَخ ا ََكُٕ ْه  ّ ُٙ ٖۡ ِْ ِغُؽواْ  ـَ  َٔ ِي ًَ نََطاَق ةِٱَّله ِٔ َرۡتِِ ّْ  َٖ ـُ ؾَِئ ةُِؽ ۡٙ ُخ ـۡ   ډِػ ٱ

ْٙؾِئَ  في  بضم الدال تخمًصا من االلتقاء الساكنينقرأ اإلمام نافع  البيان: ُخ ـْ  . َوََُيُػ ا

شباع البدل، ومعو العتقو ترقيق الراء، األزرق عمى  -1  .باعتباره عارضولكن  يا 
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو المروزي والقاضي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.نََطاَق ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  ٱلؽهِنَٰمۡح َٔ ِْ ارِ  َٙ َِ َوٱنله ۡ
ٔ يَۡسَُِؤُزّ ةِٱَله َْ  َۡ  ىُ

 األزرق عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، والفتح، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

  ۡفؽُِطَٚن ُّْ ؽِ َرّبِِّٙ 
ٌۡ ٔ ذِ ـَ  ّۡ ُ٘  َۡ   ڊةَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ۡفؽُِطٚنَ يم في أبو عون عمى صمة الم -2 ُّْ  ِّٙ ِ  ، وحده.َرّب
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َٖا ِ ِٔ ُدوٕ ّْ  ّ ُٙ َُٖف ۡٓ ثٞ َت َٙ ِ ّۡ َءال ُٙ َ ۡم ل
َ
 أ

 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 ىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أ -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ٖها يُۡصَطُتَٚن ِ ّْ  ّ ُ٘ ّۡ َوََّل  ِٙ ُٕهِف
َ
 ڋََّل يَۡفَخِػيُفَٚن َِٕۡصَ أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ٖهاأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ِ ّْ  ّ ُ٘  ، وحده.َوََّل 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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   ُؽ ُٓ ُّ ٱُُۡف ِٙ َِۡي ـَ َٰ َغاَل  ّۡ َضَّته ُ٘ ُؤََّلٓءِ َوَءاةَآَء َٖا َهَٰٓ خهۡف َْ  َۡ  ةَ

 .َغاَل في  األزرق بالتغميظ ثم الترقيققرأ اإلمام  البيان:

معو األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، و)تشق( في البدل، وتغميظ ثم ترقيق الالم، و  -1
 .وقصر البدل عمى ترقيق الالم العتقي

أىل ومعو وسكون الميم، ، وفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي. اإلسكان عدا

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ، وحده.والمتصل المروزي عمى توسط المنفصل -5

 
َ
ِِت ٱأۡل

ۡ
ٕها َٕأ
َ
نَََل يََؽۡوَن خ

َ
ٓ  أ ا َٙ ِ ۡغَؽان

َ
ٔۡ أ ِْ ا  َٙ  ۡرَض َُٕٖيُص

 األزرق عمى اإلبدال، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُِتَٚن ُّ ٱَُۡغَِٰ ُٙ َذ
َ
  ڌأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِِٕؼرُُزّ ةِٱلَۡٚۡح
ُ
آ أ َٓ َۡ إِجه  ىُ

شباع المنفصل، األزرق عمى النقل،  -1  ومعو العتقي.الراء، يق وترقوا 
 وحده. وتفخيم الراء، األصبياني عمى النقل، قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.  -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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  ََِعَٓء إ ُّّ ٱَّلُّ ُؿ ٱلصُّ َٓ ا يَُٖؼُروَن َوََّل يَۡف َْ   ڍَذا 

ََعَء في  بتسييل اليمزة الثانية، وكلٌّ عمى مذىبو في المد المتصلقرأ اإلمام نافع  البيان: اَّلُّ
 .إَِذا

 األزرق عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3

 ِٓنَي ِ ٖها َظَِٰ ٌُ َٖآ إِٕها  ۡيَِ َٚ َٰ ٔه َي ًَ ََلَُيُُٚ ِ َؼاِب َرّب ـَ  ۡٔ ِ ّْ ّۡ َجۡهَطثٞ  ُٙ ۡخ فه ْه هِٔ 
  ڎَوَُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 مى توسط المنفصل، وحده.المروزي ع -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۡۖ ا ُّ َجۡهٞؿ َشۡيـٔٗ ثِ نَََل ُتۡؾَِ َٓ ُۡيَِيَٰ ِٚۡم ٱ َٔ ٱُۡيِۡفَع َِلَ َٰزِي َن َٓ ۡ  َوََٕظُؿ ٱل

 .وحده، عمى تغميظ الالم، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز األزرق -1
 الميموز، ومعو الباقون. العتقي عمى ترقيق الالم، وترك المد في المين -2

 ا  ِْۡرَياَل ِإَون ََكَن َٙ ِ َٖا ة حَۡح
َ
ٔۡ َعۡؽَدٍل خ ِ ّْ  َضتهثٖ 

 .ِْرَْياُل في  بضم الالمقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -2
ٔۡ َعۡؽَدلٍ  ابن إسحاق عمى اإلخفاء في -3 ِ ّْ.وحده ، 
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 َٖا َحَِٰفبنَِي ِ   ڏَوَكََفَٰ ة

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 خهينَِي ُٓ ٗؽا ُِِّۡ ٌۡ ُُۡهۡؽىَاَن َوِطَياٗٓء َوذِ َٖا ُمَِٚسَٰ َوَفَُٰؽوَن ٱ   ڐَوََُيۡػ َءاحَۡح

شباع المتصل، وتفخيم الراء ثم ترقيقيااألزرق عمى النقل، و)تشق( في ال -1 في  بدل، والتقميل، وا 
ٗؽا ٌۡ  .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيَوذِ

 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -2
خهينِيَ األصبياني عمى النقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -3 ُٓ ِۡ ِ ُّ ٗؽا  ٌۡ ، َوذِ

 وحده.
 ، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، والفتح -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الفتح، والغنة، وحده. -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

 ثِ ُمۡشهُِيَٚن ـَ ا َٔ ٱلفه ِ ّْ  ّ ُ٘ َُۡلۡيِب َو ّ ةِٱ ُٙ َن َربه ۡٚ َٔ ََيَۡش ِي   ڑٱَّله

 ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، -1
َٔ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ِ ّْ  ّ ُ٘  ، وحده.َو
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُٗ َُۡنَٰ َٕؾ
َ
َتاَرٌك أ ُّْ ٞؽ  ٌۡ  َوَفََٰؼا ذِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 معو الباقون.المروزي عمى ترك النقل، و  -3
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  ٍُِؽوَن ٖ ُْ ّۡ ََلُۥ  ُٕخ
َ
نَأ
َ
  ڒأ

ّۡ في  األصبياني بالتسييلقرأ اإلمام  البيان: ُٕخ
َ
نَأ
َ
 .أ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، معو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
 األصبياني عمى التسييل، وحده. -3
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -4

 ِٓنَي ِ َِٰ ٖها ةِِٗۦ َع َُ َوُك ِْٔ َرۡت َّ رُۡشَػهُۥ  ِي َٰ٘ َٖآ إِةَۡر   ړ۞َوََُيۡػ َءاحَۡح

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى النقل، قصر المنفصل، وحده. -2
 ط المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوس -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 ٍُِهَٚن َٰ ا َع َٙ َ ّۡ ل ُٕخ
َ
ُهَِّتٓ أ َُ ٱ اثِي َٓ ا َفَِٰؼهِ ٱتله َْ ِِْٗۦ  ۡٚ بِيِٗ َوىَ

َ
 ڔإِۡذ ىَاَل أِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف ع -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  َٔ َٰتِِػي ا َع َٙ َ ٚاْ وََسۡػَٕآ َءاةَآَءَٕا ل ُ  ڕىَال

شباع المتصل، البدل، عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في األزرق  -1 ومعو العتقي عمى قصر وا 
 البدل.

 المروزي.عدا ومعو الباقون  لقصر في المتصل،وفويق ا األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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  تنِٖي ُّْ  َٖ َٰ ّۡ ِِف َطَل ّۡ َوَءاةَآؤُُز ٕخُ
َ
ّۡ أ ُٖخ ٌُ   ږىَاَل ََُيۡػ 

 عو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى إشباع الصمة والمتصل و)تشق( في البدل، وم -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 ََٖۡا ةِٱۡل ِسۡئتَ
َ
ٚٓاْ أ ُ َٰفِتنَِي ىَال َٔ ٱُله َٕج ِْ

َ
ۡم أ
َ
  ڗّوِ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِ ۡرِض ٱَّله
َ
َِٰت َوٱأۡل َمََٰن ّۡ رَبُّ ٱلفه بُُّس َٔ ىَاَل ةََ ره ِِٙػي َٰ َٔ ٱُشه ِ ّْ ُِسّ  َُٰ َٰ  َٰ َٕا۠ لََعَ

َ
ٔه َوخ ُ٘   ژي َذَػَؽ

ّۡ في  ر الالم عند الراءاظيبإقرأ اإلمام أبو عون وابن إسحاق  البيان: بُُّس  .ةََ ره

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الزعراء.، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو عمى ترك النقل، وسكون الميمالمروزي  -2
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
ّۡ أبو عون عمى إلظيار في  -4 بُُّس َٔ ، وصمة الميم في ةََ ره ِ ّْ ُِسّ  َُٰ َٰ.وحده ، 
 ابن إسحاق عمى اإلظيار، وصمة الميم، وحده. -5

 َٔ ۡػةِؽِي ُْ ٚاْ 
ُُّ َٚ ن حُ

َ
ُسّ َبۡفَػ أ َٓ ۡصَنَٰ

َ
ِزيَػنه أ

َ
ِ أَل   ڙَوحَٱَّلله

 ن الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكو  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 إََِلِۡٗ يَؽِۡسُفَٚن ّۡ ُٙ ِه ّۡ ََُف ُٙ ه تِۡٗيا ل ٌَ ّۡ ُسَذَٰذًا إَِّله  ُٙ   ښنََشَفَِ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، وا 
ّۡ ٌَ األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والغنة في  -2 ُٙ ه  ، وقصر الصمة، وحده.تِۡٗيا ل
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ّۡ إََِلِۡٗ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُٙ ِه  ، وحده.ََُف
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ِ ََ َفََٰؼا أَـِبل ٔ َذَف َْ ٚاْ  ُ ِٓنَي ىَال ِ َِٰ َٔ ٱُظه ِٓ َ ۥ ل ُٗ َٖآ إِٕه خِ   ڛَٙ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق(  في البدل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٓۥ ّۡ ُحَياُل ََلُ ُ٘ ُؽ ٌُ َٖا نََّٗت يَۡؼ ِٓۡف ـَ ٚاْ  ُ ُّ  ىَال ِي َٰ٘   ڜإِةَۡر

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َُ ۡخنُيِ ٱنلهاِس
َ
َٰٓ أ ٚاْ ةِِٗۦ لََعَ حُ

ۡ
ٚاْ نَد ُ ُػوَن ىَال َٙ ّۡ يَۡش ُٙ ِه  ڝَف

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 صمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل ال -5
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  ُّ ِي َٰ٘ إِةَۡر َٖا َيَٰٓ خِ َٙ ِ َِۡج َفََٰؼا أَـِبل َٕج َذَف
َ
ٚٓاْ َءأ ُ   ڞىَال

َٕج في  بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
د لألزرق وجو اإلبدال مع ، ويزيَءأ
 اإلشباع، وأدخل غير ورش وىو من قبيل المد المتصل.

لثانية، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى األزرق عمى إشباع المنفصل، وتسييل اليمزة ا -1
 قصر البدل.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -3
 حركات، وحده. 4المروزي عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمز الثانية مع اإلدخال بمقدار  -4
حركات، ومعو الباقون عدا وجو  3ثانية مع اإلدخال بمقدار الحمواني عمى تسييل اليمزة ال -5

 لممروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وما سبق لو، وحده. -6

 ٚاْ يَِٖػُيَٚن ّۡ إِن ََكُٕ ُ٘ ّۡ َفََٰؼا نَۡفـَُِٔٚ ُ٘ تُِۡي ٌَ ۥ  ُٗ َۡ َذَفَِ  ڟىَاَل ةَ

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
 تفخيم الراء، وقصر الصمة، ومعو أبو عون.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى سكون النون، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َٚن ُٓ ِ َِٰ ُّ ٱُظه ُٕخ
َ
ّۡ أ ٚٓاْ إِٕهُس ُ ّۡ َذَيال ِٙ ُٕهِف

َ
ٚٓاْ إََِلَٰٓ أ   ڠنَؽََسُف

 األزرق عمى إشباع المنفصل والصمة، ومعو العتقي. -1
 أبو عون.ني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، ومعو األصبيا -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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 َُؤََّلٓءِ ي ا َهَٰٓ َْ َج  ۡٓ ِِ ـَ ّۡ ََُيۡػ  ِٙ ـِ َٰ رُُءو
ٚاْ لََعَ ّه ُِٕسُف  ڡِٖػُيَٚن ُث

شباع المنفصل والمتصل، والتقميل، ومعو العتقي -1 عمى  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 .قصر البدل

وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .اإلسكان عدا المروزي

 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -3
 ل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفص -4
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -5

  ّۡ ا َوََّل يَُُضُُّز ّۡ َشۡيـٔٗ ا ََّل يََٖهُفُس َْ  ِ ِْٔ ُدوِن ٱَّلله َذَخۡفُتُػوَن 
َ
 ڢىَاَل أ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 موز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.العتقي عمى ترك المد في المين المي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

   ِ ِْٔ ُدوِن ٱَّلله ا َتۡفُتُػوَن  َٓ ِ ّۡ َول ُهُس ّفٖ 
ُ
 أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
ُهسُ األصبياني عمى الغنة في  -3 ّفٖ 

ُ
 ، وحده.ّۡ أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 نَََل َتۡفيَُِِٚن
َ
  ڣأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰفِِنَِي ّۡ َػ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  خَُس َٙ ِ ٓواْ َءال ٚهُ َوٱُِٕصُ ٚاْ َضّؽِىُ ُ   ڤىَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل والصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
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 ني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده.األصبيا -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َّ ِي َٰ٘ َٰٓ إِةَۡر ا لََعَ ًٓ َٰ َل ـَ ِِٚن ةَۡؽٗدا َو ٌُ َٖاُر  َٰ َٖا َي ِۡ   ڥىُ

 نفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع الم -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔ ۡعَۡسِي
َ
ُّ ٱأۡل ُٙ َِۡنَٰ ۡيٗػا نََشَف ٌَ َراُدواْ ةِِٗۦ 

َ
  ڦَوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِٓنَي َوجَنه َ َِۡعَِٰ ِ ا ل َٙ َٖا ذِي ۡرِض ٱُهَِّت َرََٰؽۡك
َ
ُٗ َولًُٚغا إََِل ٱأۡل   ڧۡيَنَٰ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۖ َحََٰو َوَيۡفُيَٚب َٕانَِِٗث ـۡ ۥٓ إِ َٖا ََلُ ۡت َ٘  َوَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ألصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.ا -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِِطنَي َٖا َصَِٰ ِۡ  َسَف
  ڨَولُُكّٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٰٚ َِ ََ ٱُۡخَۡيَرَِٰت ِإَوىَاَم ٱلصه ّۡ نِۡف ِٙ َٖآ إََِلۡ وَۡضۡي
َ
ۡمؽَِٕا َوأ

َ
ُػوَن ةِأ ۡٙ ٗث َح ٓه ِ ن

َ
ّۡ أ ُٙ َِۡنَٰ َٰٚةِِۖ وََسَف ٌَ  ةِ ِإَويَخآَء ٱلؾه

ثً في  بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام نافع  البيان: َٓ ِ ن
َ
 ، وباإلدخال إلسحاق والمفسر ابن فرح.أ

شباع المنفصل، وترقيق الراء، وتغميظ الالم، و)تشق( في  ،عمى إشباع الصمة األزرق -1 وا 
شباع المتصل،  البدل،  .لعتقي عمى قصر البدلومعو اوا 

صبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وترقيق الالم، وفويق القصر األ -2
 في المتصل، ومعو أبو عون.

 .وتسييل اليمزة بدون إدخال، وحدهالجمال عمى صمة الميم،  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة مع اإلدخال، ومعو ابن فرح. -4
 ل والمتصل، وحده.المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المنفص -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
 .أبو الزعراءالقاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -7
 ابن سعدان عمى تسييل اليمزة مع اإلدخال، وحده. -8

 َٔ َٰتِِػي ٚاْ نَلَا َع   کَوََكُٕ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰهَِد  َولًُٚغا َءاَتۡيَن َُ ٱُۡخََبَٰٓ َٓ ۡف ُهَِّت ََكَٕج ته َُۡيۡؽَيثِ ٱ َٔ ٱ ِْ  ُٗ ا َوجَنهۡيَنَٰ ٗٓ ِۡ ـِ ا َو ٗٓ ٍۡ  ُٗ ُض

شباع المتصل،  عمى النقل، و)تشق( في البدل، األزرق -1  .لعتقي عمى قصر البدلومعو اوا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 صل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المت -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  َِٰفينَِي ٚۡءٖ َػ ـَ َٚۡم  ٚاْ ىَ ّۡ ََكُٕ ُٙ   ڪإِجه

 عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق -1
 لعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ا -2
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 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -3

 ۡۖٓ َٖا ُٗ ِِف رَۡۡحَخِ َِۡنَٰ ۡدَع
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِطنَي َِٰ َٔ ٱُصه ِْ ۥ  ُٗ   ګإِٕه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِّ َُۡفِؾي ۡؽِب ٱ ٍَ َٔ ٱُۡ ۥ ِْ ُٗ َِ ۡ٘
َ
ُٗ َوأ ۡيَنَٰ َٖشه َٖا ََلُۥ َذ َخَشۡت ـۡ َُ نَٱ ِْٔ َرۡت ًٚضا إِۡذ َٕاَدىَٰ    ڬَوُٕ

 .لعتقيومعو ا عمى النقل، والتقميل، األزرق -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن ٍإسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ٓ َٖا ٚاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ؼه ٌَ  َٔ ِي ِٚۡم ٱَّله َٔ ٱَُۡي ِْ  ُٗ َنَٰ  َوََِٕصۡ

 وحده.، لفي البد اإلشباععمى  األزرق -1
 .الباقونومعو العتقي عمى قصر البدل،  -2

 ۡۡجَفنَِي
َ
ّۡ أ ُٙ ۡكَؽۡىَنَٰ

َ
ٚۡءٖ نَأ ـَ َٚۡم  ٚاْ ىَ ّۡ ََكُٕ ُٙ   ڭإِجه

شباع الصمة، وحده. األزرق -1  عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وا 
شباع الصمة، وحده.ا -2  لعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وا 
 ومعو أبو عون. األصبياني عمى قصر الصمة، -3
 زي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المر  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 َٔ ِِٙػي ّۡ َشَٰ ِٙ ِٓ
ٍۡ ٖها ِۡلُ ِٚۡم َوُك َُۡي ُّ ٱ َٖ اِن ِِف ٱۡۡلَۡؽِث إِۡذ َجَهَشۡج ذِيِٗ َد َٓ ٍُ َٔ إِۡذ ََيۡ َِۡيَمَٰ ـُ   ڮ َوَداوُۥَد َو

 أىل اإلسكان.عمى سكون الميم، ومعو  األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َٔ َِۡيَمَٰ ـُ ا  َٙ َنَٰ ۡٓ ٙه  َذَه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٗٓ ِۡ ـِ ا َو ٗٓ ٍۡ َٖا ُض  َولُُكا َءاحَۡح

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َۡۡي َٔ َوٱُػه َتاَل يَُفّتِۡط َؿ َداوُۥَد ٱۡۡلِ َْ ۡؽَٕا  غه ـَ   َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰفِِنَِي ٖها َػ   گَوُك

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡ َٖۡفَث ََلُٖٚس ُهُس ُٗ َص َنَٰ ۡٓ ِه ـَ َُٖسّ َو ۖۡ تِلُۡطِص ّۡ ُس ـِ
ۡ
ٔۢ ةَأ ِ ّْ 

َُٖسّۡطِص َِلُ في بالياء مع ضميا قرأ اإلمام نافع  البيان:
. 

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. األزرق -1
ٔۢ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ِ ّْ َُٖسّ   ، وحده.تِلُۡطِص
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ّۡ األصبياني عمى الغنة في  -4 ۖۡ ، واإلبدال في ََلُٖٚس ُهُس ّۡ ُس ـِ

ۡ
 ، وحده.ةَأ

 ميم، وتحقيق اليمز، وحده.ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة ال -5
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 ٍُِؽوَن ّۡ َشَٰ ُٕخ
َ
َۡ أ َٙ  ڰَذ

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٱل َٔ ا  َولُِفَِۡيَمَٰ َٙ َٖا ذِي ََٰؽۡك ُهَِّت َر ۡرِض ٱ
َ
ۡمؽِهِۦٓ إََِل ٱأۡل

َ
 ّؽِيَص ََعِصَهٗث ََتۡؽِي ةِأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َِٓنَي و ِ َِٰ ٍء َع ِ ََشۡ
َّ ٖها ةُِس   ڱُك

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ۡۖ ًَ ِ َٰل َٰ َٗل ُدوَن  َٓ َُِٚن َخ َٓ ٔ َحُلُٚصَٚن ََلُۥ َوَيۡف َْ َيَِٰػنِي  َٔ ٱلشه ِْ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰح ّۡ ُٙ َ ٖها ل  ڲهِِؾنَي َوُك

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َِٰۡحنَِي ُّ ٱُره رَۡض
َ
َٕج أ

َ
ُّ َوأ ِِنَ ٱلُضُّ ّّنِ َمفه

َ
ۥٓ خ ُٗ َب إِۡذ َٕاَدىَٰ َربه يُّٚ

َ
  ڳ۞َوخ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
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 لتقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى ا -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٖۡۖ ِْٔ ُضّ ا ةِِٗۦ  َْ َٖا  َشۡه ٍَ َٖا ََلُۥ نَ َخَشۡت ـۡ  نَٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
ُٗ أ َٔ َوَءاَتۡيَنَٰ َِۡعَٰتِِػي ِ َؽىَٰ ل ٌۡ ـِِٖػَٕا َوذِ  ۡٔ ِ ّْ ّۡ رَۡۡحَٗث  ُٙ َف ْه  ّ ُٙ ِْۡرَِ ۥ َو ُٗ َِ   ڴ٘ۡ

األزرق عمى )تشق( في البدل، والتقميل، ومعو العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء  -1
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل  -3
ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُٙ َف ْه  ّ ُٙ ِْۡرَِ  ، والتقميل، وحده.َو

 ِۖ َِ ۡه ٍِ
ََ ِإَوۡدرِيَؿ َوَذا ٱُۡ َمَٰفِي ـۡ  ِإَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔ َِِٰبِي َٔ ٱُصه ِ ّْ  ٞ   ڵُُكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖٓ َٖا ّۡ ِِف رَۡۡحَخِ ُٙ َِۡنَٰ ۡدَع
َ
 َوأ

 أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، ومعو -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ِِطنَي َِٰ َٔ ٱُصه ِ ّْ  ّ ُٙ   ڶإِجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٖاَدىَٰ ِِف َِۡيِٗ َذ ـَ ۡيِػَر  ُهٔ جه ن 
َ
ٔه أ َغَِٰظٗتا َذَؾ ُْ َب  َ٘ ِن إِذ ذه ًَ َوَذا ٱنلُّٚ َٖ ۡتَحَٰ ـُ َٕج 

َ
ٓ أ َٗ إَِّله َٰ ٓ إَِؾ ن َّله

َ
َُِمَِٰج أ  ٱُؾُّ

ِٓنَي  ِ َِٰ َٔ ٱُظه ِْ ُٖج  ٌُ   ڷإِّّنِ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المروزي عمى تفخيم الراء، والفتح، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 وقصر المنفصل، ومعو الجمال وابن فرح.المروزي عمى الفتح،  -4
 وأبو الزعراء.التقميل، وقصر المنفصل، ومعو القاضي أبو عون عمى  -5
َِۡيِٗ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6  ، والتقميل، وحده.ـَ
ُهٔفي األصبياني عمى الغنة  -7 ن 

َ
ٓ ، أ ن َّله

َ
 ، الفتح، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق.أ

َٖا ََلُۥ َخَشۡت ـۡ ِّّ   نَٱ َٔ ٱَُۡل ِْ  ُٗ  َوجَنهۡيَنَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِْٖنَِي ۡؤ ُٓ ۡ ًَ ُٕـِِۨج ٱل ِ   ڸَوَكَذَٰل

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى اإلبدال األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َُٕج َعۡۡي
َ
ۥ رَّبِ ََّل حََؼۡرِِن نَۡؽٗدا َوأ ُٗ َٰرِثنَِي َوَزَكؽِيهآ إِۡذ َٕاَدىَٰ َربه َُۡن   ڹٱ

 ، وبتسييل اليمزة الثانية.إِذۡ َوَزَكؽِيهاَء في  باليمز مع الفتحقرأ اإلمام نافع  البيان:

 .لعتقيومعو ا والتقميل، وترقيق الراء، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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و أىل الفتح عدا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، وتفخيم الراء، ومع -3
 المروزي.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ٓۥ ُٗ َٖا ََلُۥ َزوَۡس ۡصَِۡط
َ
َٖا ََلُۥ ََيََۡيَٰ َوأ ۡت َ٘ َٖا ََلُۥ َوَو َخَشۡت ـۡ  نَٱ

 وتغميظ الالم، ومعو العتقي، عمى التقميل األزرق -1
 .أىل التقميلمعو ، أبو عون عمى التقميل، وترقيق الالم -2
 وتغميظ الالم، وحده األزرق عمى الفتح، -3
 ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح، وترقيق الالم،  -4

  ۡۖ ٗتا َ٘ َٖا رََكٗتا َوَر َٚج ـُ َٚن ِِف ٱُۡخَۡيَرَِٰت َويَۡػ ـُ ٚاْ يَُسَٰؽِ ّۡ ََكُٕ ُٙ  إِجه

 .العتقي، ومعو عمى ترقيق الراء األزرق -1
 وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. األصبياني عمى سكون الميم، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٚاْ نَلَا َخَِٰشفِنَي   ںَوََكُٕ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٓنَي َ َِۡعَِٰ ِ ُّ آ َءايَٗث  َٙ َٖ ا َوٱۡب َٙ َِۡنَٰ َٖا وََسَف وِض ِْٔ رُّ ا  َٙ َٖا ذِي ا َذََٖهۡغ َٙ ۡضَصَٖۡج نَؽَۡس
َ
ُهَِّتٓ أ  ڻَوٱ

 إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى  -1
َٖااألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 وِض ِٓنيَ ، ِْٔ رُّ َ َِۡعَِٰ ِ ُّ  ، وحده.َءايَٗث 
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
ِٓنيَ  ابن إسحاق عمى الغنة في -4 َ َِۡعَِٰ ِ ُّ  ، وحده.َءايَٗث 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[33] 

 

  نَٱۡخُتُػوِن ّۡ َٕا۠ َربُُّس
َ
َِٰضَػٗة َوخ ـَ ٗث  ْه

ُ
ّۡ أ ُخُس ْه

ُ
  ڼإِنه َفَِٰؼهِۦٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل والصمة، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ۡۖ ّۡ ُٙ َٖ ّ ةَۡح ُ٘ ۡمَؽ
َ
ٚٓاْ أ ُف   َوَتَيػه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 ة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صم -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َٖا َرَِٰسُفَٚن   ڽُُكٌّ إََِلۡ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

نَََل ُزۡهَؽاَن لَِفۡفيِِٗۦ ِإَوٕها ٞٔ ِْ َٚ ُمۡؤ ُ٘ َِحَِٰج َو َِٰ َٔ ٱُصه ِْ  َۡ َٓ ٔ َحۡف َٓ  ھََلُۥ َؽَٰخُِتَٚن  َذ

َٚ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُ٘  ، واإلبدال ومعو العتقي واألصبياني.َو
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وتحقيق اليمز، ومعو أبو الزعراء. -2
٘ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3  ، ومعو الباقون.َٚ َو

  ََّۡل يَؽ ّۡ ُٙ جه
َ
آ خ َٙ َنَٰ ٍۡ َِ ۡ٘

َ
َٰ ىَۡؽيٍَث أ  ڿِسُفَٚن وََضَرٌَٰم لََعَ

شباع المنفصل، األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقي وا 
 .عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده األصبياني -2
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 وتوسط المنفصل، وحد. المروزي عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ُإِذَا ن َٰٓ ُسُٚج خَِطۡج َضَّته
ۡ
أ َْ ُسُٚج َو

ۡ
ِ َضَػٖب يَجِفَُِٚن يَأ

ِٔ ُُكّ ّْ  ّ ُ٘   ۀَو

اُسٚجُ  في  باإلبدالقرأ اإلمام نافع  البيان: َْ  . يَاُسُٚج َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِّْ ٖها ِِف َدۡهَِثٖ  ٌُ َٖا ىَۡػ  ۡيَِ َٚ َٰ َٔ َزَهُؽواْ َي ِي ةَۡصَُٰؽ ٱَّله
َ
ُػ ٱۡۡلَوُّ نَإَِذا ِِهَ َشَِٰغَصٌث خ ـۡ َٚ ۡ ٖها َوٱۡرََتََب ٱل ٌُ  َۡ  ٔۡ َفََٰؼا ةَ

ِٓنَي  ِ  ہَظَِٰ

 صبياني.ألااألزرق عمى النقل، ومعو العتقي و  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َٰرُِدوَن ـَ ا  َٙ َ ّۡ ل ُٕخ
َ
َّ أ ٖه َٙ ِ َضَصُب َس ِْٔ ُدوِن ٱَّلله ا َتۡفُتُػوَن  َْ ّۡ َو   ۂإِٕهُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ْه ٗث  َٙ ِ ُؤََّلٓءِ َءال ٚۡ ََكَن َهَٰٓ َ ۖۡ ل ا َ٘  ا َوَرُدو

ٗث  في  بإبدال اليمزة الثانية ياءقرأ اإلمام نافع  البيان: َٙ ِ  .َهَُٰٓؤََّلٓءِ َءال

شباع المتصل، األزرق عمى  -1 قصر  ومعو العتقي عمى في البدل، و)تشق(إشباع المنفصل، وا 
 .البدل

 زي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المرو  -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 وَن ا َخَِِٰلُ َٙ ٞ ذِي  ۃَوُكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُفَٚن َٓ ا ََّل يَۡف َٙ ّۡ ذِي ُ٘ ا زَذِۡيٞ َو َٙ ّۡ ذِي ُٙ َ  ۄل

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 راء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األصبياني عمى تفخيم ال -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۡتَفُػوَن ُْ ا  َٙ ٖۡ ًَ َخ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٖها ٱۡۡلُۡفَِنَٰٓ أ ِ ّْ  ّ ُٙ َ تََيۡج ل ـَ  َٔ ِي   ١٠١إِنه ٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1 شباع المنفصل، وا   األزرق عمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 ألصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده.ا -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5
القاضي عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو  -6

 الزعراء.
 والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 ۡۖ ا َٙ ُفَٚن َضِفحَف َٓ  ََّل يَۡف

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 وَن ّۡ َخَِِٰلُ ُٙ ُٕهُف
َ
ۡج أ َٙ ا ٱۡشَخ َْ ّۡ ِِف  ُ٘  ١٠٢َو

 .العتقي واألصبياني، ومعو النقل األزرق -1
 ان.المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسك -2
ونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ّۡ َخَِِٰلُ ُٙ ُٕهُف

َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ُػوَن ـَ ّۡ حُٚ ُٖخ ٌُ ِي  ُّ ٱَّله ُس ُْ ۡٚ ُث َفََٰؼا يَ ٍَ ِ َلَٰٓه َٓ
ۡ ُّ ٱل ُٙ َٰ ى ۡزَِبُ َوَتَخَِيه

َ
َُۡهَؾُع ٱأۡل ُّ ٱ ُٙ   ١٠٣ََّل ََيُۡؾُج

ش ،النقلاألزرق عمى  -1  .باع المتصل، ومعو العتقيوالتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وفويق القصر في المتصل، وحده. النقل، والفتح،األصبياني عمى  -3
 وتوسط المتصل، وحده. ترك النقل، والفتح، المروزي عمى -4
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 م، وحده.أبو عون عمى التقميل، وصمة المي -6
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. وسكون الميم،القاضي عمى التقميل،  -7

 ِ
َّ ِش َػّيِ ٱلّفِ

ٌَ آَء  َٓ َٚۡم َجۡػِٚي ٱلفه خُِب  يَ ٍُ ِۡ ِ  ل

ٍِ في  باإلفرادقرأ اإلمام نافع  البيان: ِۡ ِ  .ِب اخَ ل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

   ۥ ِٖۡو ُّٕفِيُػهُ َل َع وه
َ
َٕآ أ
ۡ
ا ةََػخ َٓ ٌَ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ٓ في  اإلبدال األصبياني عمى -2 َٕا

ۡ
 وحده.قصر المنفصل، و  ،ةََػخ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 .المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -4

  ٓ َٖا َِۡي ـَ ًػا  ـۡ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰفِِنَِي ٖها َػ ٌُ   ١٠٤إِٕها 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِطَٚن َِٰ ـَِتادَِي ٱُصه ا  َٙ ۡرَض يَؽُِث
َ
نه ٱأۡل

َ
ؽِ أ
ٌۡ ٔۢ َبۡفِػ ٱَّّلِ ِْ ُبٚرِ  َٖا ِِف ٱلؾه َخۡب ٌَ   ١٠٥َوََُيۡػ 

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٔ َٰتِِػي ٍم َع ۡٚ َُِّي َٰٗلا   ١٠٦إِنه ِِف َفََٰؼا ََلََل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
مٍ األصبياني عمى الغنة في  -2 ۡٚ َُِّي  ، ومعو ابن إسحاق.ََلََلَٰٗلا 

  إَِّله ًَ َِۡنَٰ ـَ ۡر
َ
آ أ َْ ِٓنَي َو َ َِۡعَِٰ ِ ُّ  ١٠٧ رَۡۡحَٗث 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ِٓنَي األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 َ َِۡعَِٰ ِ ُّ  ، ومعو ابن إسحاق.رَۡۡحَٗث 
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون.  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ا يَُٚحَٰٓ إََِله َٓ َۡ إِجه َِٰضٞػۖۡ  ىُ ـَ  ٞ َٰٗ ّۡ إَِؾ ُس ُٙ َٰ آ إَِؾ َٓ جه
َ
 خ

شباع المنفصل والصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده. -3
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 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 فصل، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى قصر المن -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -7
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -8

 َٚن ُٓ ۡفِِ ُّْ ُٕخّ 
َ
َۡ أ َٙ   ١٠٨َذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، و  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِٖۖآء َٚ ـَ  َٰ ّۡ لََعَ َۡ َءاَذُٕخُس اْ َذُي ۡٚ ُه َٚ  نَإِن حَ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 لمروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده.ا -3
 أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُػوَن ـَ ا حُٚ ْه م ةَفِيٞػ 
َ
ىَؽِيٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
  ١٠٩ِإَوۡن أ

 األزرق عمى النقل، إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده.األص -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده.  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َٚن ُٓ ا حَۡسُخ َْ  ُّ ِل َوَيۡفَِ ۡٚ َٔ ٱَُۡي ِْ َؽ  ۡٙ ُّ ٱۡۡلَ ۥ َحۡفَِ ُٗ  ٪١٠إِٕه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َٖثٞ ُه ۥ نِۡخ ُٗ ِه ۡدرِي ََُف
َ
َتٌَٰؿ إََِلَٰ ِضنٖي ِإَوۡن أ َْ ّۡ َو   ١٠٫ُس

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
ّۡ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ُهُس َٖثٞ   ، وحده.نِۡخ
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ََ َٰ ِۗ  َؼ  َرّبِ ٱۡضُسّ ةِٱۡۡلَّوِ

، وأظير الالم عند الراء أبو ّبِ ىَُ ره قرأ اإلمام نافع بضم القاف، وحذف األلف في  البيان:
 عون وابن إسحاق.

 األزرق، ومعو الكل عدا أبو عون وابن إسحاق. -1
 أبو عون عمى اإلظيار، ومعو ابن إسحاق. -2

 َٰ ۡفَخَفاُن لََعَ ُٓ ۡ ُٔ ٱل َٖا ٱلؽهۡضَمَٰ ا حَِصُهَٚن َوَربُّ َْ  ١٠٬ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 األنبياءسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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َٚرةُ اَۡلزِّ   ـُ

 ِّ ِ ٱلؽهِنَٰمۡح ٱلؽهِضي  ِمۡسِب ٱَّلله

  ّۡ ٚاْ َربهُس ُي ا ٱنلهاُس ٱته َٙ حُّ
َ
د  َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ّٞ ِؾي ـَ ٌء  ثِ ََشۡ ـَ ا   ١إِنه َزلَۡؾََُث ٱلفه

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُُكُّ ُمۡؽِطَفٍث َُ َ٘ ا حَۡؼ َٙ َٚۡم حََؽۡوَج ّ يَ ُ٘ ا  َْ ََٰؽىَٰ َو َك ـُ ا َوحََؽى ٱنلهاَس  َٙ ٍَ َۡحَِۡ  ذَاِت َۡحۡ
ۡرَطَفۡج َوحََظُؿ ُُكُّ

َ
آ أ ٓه َخ

ِ َشِػيٞػ  َؼاَب ٱَّلله ـَ ٔه  ََٰؽىَٰ َوَؾَِٰس   ٢بُِفَك

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .ي وجوف المروزيومعو  والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ؽِيٖػ ْه  ٖٔ  َشۡيَطَٰ
ِٖۡم َوَيتهتُِؿ ُُكه ـِ ِ ةَِلۡۡيِ  ٔ يَُجَِٰػُل ِِف ٱَّلله َْ َٔ ٱنلهاِس  ِْ  ٣َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۡي ـَ خَِب  فِۡيِ ٌُ َؼاِب ٱلفه ـَ ِػيِٗ إََِلَٰ  ۡٙ ۥ َوَي ُٗ
ُِّ ۥ يُِظ ُٗ ٕه

َ
هُ نَد ََّٚله ٔ حَ َْ ۥ  ُٗ ٕه

َ
 ٤ِٗ خ

َِۡيِٗ في سعدان بصمة الياء قرأ اإلمام  البيان: هُ ، ـَ َّله َٚ  .حَ
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 .أىل التقميل عدا ابن سعدان، ومعو التقميلاألزرق عمى  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
َِۡيِٗ الياء في  ابن سعدان عمى صمة -3 هُ ، ـَ َّله َٚ  ، وحده.حَ

 ۡٔ ّه ِْ ّه ِْٔ جُّۡػَهثٖ ُث ِٔ حَُؽاٖب ُث ّْ َٔ ٱَۡلَۡفِد نَإِٕها َعَِۡيَنَُٰسّ  ِ ّْ ّۡ ِِف َرۡيٖب  ُٖخ ٌُ ا ٱنلهاُس إِن  َٙ حُّ
َ
د ّه َيَٰٓ ََِيثٖ ُث ـَ  

  ّۡ َ َُُس ُبنَّيِ ِهَيثٖ نّلِ َِهَيثٖ وََدۡۡيِ ُُّمَ ۡظَلثٖ ُّمُّ ُّْ  ِْٔ 

 زرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األ -1
َ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ُبنَّيِ ِهَيثٖ نّلِ  ، وحده.ُُّمَ
 .عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
ِٔأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ّْ  ، وحده.َعَِۡيَنَُٰسّ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 حاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده.ابن إس -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ۡۖ ّۡ ُز ُشػه
َ
ٚٓاْ أ ّه تِلَۡتُُِل ّۡ ِغۡهَٗل ُث ّه ُُنۡؽُِسُس َفّّمٗ ُث ُّْ  َٖ َس

َ
ا نََشآُء إََِلَٰٓ أ َْ رَۡضاِم 

َ
  َوُٕيِؽُّ ِِف ٱأۡل

 .نََشآُء إََِلَٰٓ  في وء بو، نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا، وىو المقر قرأ اإلمام  البيان:

شباع المتصل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، ومعو العتقي.والنقل، وا   ا 
 .وحدهقصر المنفصل، و  تفخيم الراء، والنقل، وفويق القصر في المتصل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، وتوسط المتصل، و المروزي عمى  -3
 توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى  -4
 عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -5
 وابن سعدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي  -6

 َۡيََل ح ٍَ ؽِ ُِ ُٓ ُف
ُۡ ۡرذَِل ٱ

َ
ٔ يَُؽدُّ إََِلَٰٓ أ ْه ُِْٖسّ  َٰ َو َّفه َٚ ٔ ُحَخ ْه ُِْٖسّ  ا  َو ِٖۡم َشۡيـٔٗ ـِ ٔۢ َبۡفِػ  ِْ  َّ  ۡفَِ

شباع المنفصل، التقميل، و  األزرق عمى -1  وتوسط ثم إشباع المنفصل، وحده.ا 
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 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده لعتقيا -2
 القاضي عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -4
ومعو المروزي في قصر المنفصل، ترك المد في المين الميموز، والفتح، و  مىاألصبياني ع -5

 .وجو
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 َِ ـَ َٕؾنۡلَا 
َ
اَِْػٗة نَإَِذآ أ َ٘ ۡرَض 

َ
ِٙيٖز َوحََؽى ٱأۡل ِ َزۡوِۭج ةَ

ِْٔ ُُكّ ۢنَتَخۡج 
َ
ََتهۡت َوَربَۡج َوأ ۡ٘ آَء ٱ َٓ ۡ ا ٱل َٙ   ٥ۡي

شباع المنفصل، النقل، و  األزرق عمى -1 شباع المتصل، ا   ومعو العتقي.وا 
 .وحده، ، وفويق القصر في المتصلقصر المنفصلالنقل، و  األصبياني عمى -2
 وحده.، وتوسط المتصل توسط المنفصل،ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 ءٖ ىَِػيٞؽ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ۥ لََعَ ُٗ ٕه

َ
ََتَٰ َوخ ۡٚ َٓ ۡ ۥ يُۡۡحِ ٱل ُٗ ٕه

َ
َٚ ٱۡۡلَوُّ َوخ ُ٘  َ نه ٱَّلله

َ
ًَ ةِأ ِ َٰل َٰ٦  

 إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى التقميل، توسط ثم  -1
 العتقي عمى التقميل، ترك المد في المين الميموز، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -3
 المروزي عمى ترك المد في المين الميموز، والفتح، ومعو الباقون عدا األصبياني. -4
نه األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -5

َ
 ، الفتح، وحده.ةِأ

 َُُۡيُتٚرِ و ٔ ِِف ٱ َْ َ َحۡتَفُد  نه ٱَّلله
َ
ا َوأ َٙ َث َءاتَِيثٞ َّله َرۡيَب ذِي ـَ ا نه ٱلفه

َ
 ٧أ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل ، ومعو الكلعمى )تشق( في البدل األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َءاتَِيثٞ َّله األصبياني عمى الغنة في  -2
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 يَُجَِٰػُل ٔ َْ َٔ ٱنلهاِس  ِْ ِٖۡيٖ  َو ُّْ ٗػى َوََّل ٌَِتَٰٖب  ُ٘ ٖم َوََّل 
ِۡ ـِ ِ ةَِلۡۡيِ   ٨ِِف ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡۖ َِ ٱَّلله بِي ـَ  ٔ ـَ  
َه ـِۡػهِِٗۦ َِلُِظ  ذَاِّنَ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖۡجَيا ِعۡؾٞي  ََلُۥ ِِف ٱَّلُّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 لفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أىل ا -2

 َؼاَب ٱۡۡلَؽِيِو ـَ ثِ  َٓ يَِيَٰ
َٚۡم ٱُۡ ۥ يَ ُٗ   ٩َوُِٕؼيُي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۡفتِيِػ ِ ُّ َٰٖم  َ َُحَۡؿ ةَِؾله نه ٱَّلله
َ
ۡج يََػاَك َوأ َْ ا ىَػه َٓ ِ ًَ ة ِ َٰل َٰ٪ 

 .حده، و عمى تغميظ الالم األزرق -1
 ق.العتقي عمى ترك التغميظ، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحا -2
َِۡفتِيػِ األصبياني عمى الغنة في  -3 ِ ُّ َٰٖم   ، ومعو ابن إسحاق.ةَِؾله

 َِۖضۡؽٖف َٰ َ لََعَ ٔ َحۡفُتُػ ٱَّلله َْ َٔ ٱنلهاِس  ِْ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡنه ةِِٗۖۦ
َ
أ َٓ ۥ َعۡۡيٌ ٱۡغ ُٗ َصاةَ

َ
 نَإِۡن أ

 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
نه فخيم الراء، وتسييل اليمزة في األصبياني عمى النقل، وت -2

َ
أ َٓ  ، وحده.ٱۡغ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
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  َۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽة ِِٙٗۦ َعِۡسَ ٱَّلُّ َٰ وَۡس
ٌَٖث ٱَٕيََِب لََعَ ُٗ نِۡخ َصاَبۡخ

َ
 ِإَوۡن أ

 والترقيق فيفي البدل والنقل  األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، والتقميل، واإلشباع -1
  ََوٱٓأۡلِعَؽة.وحده ، 

 العتقي عمى ما سبق، ولكن مع قصر البدل، وحده. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ُۡٱُخ َٚ ُ٘  ًَ ِ َٰل تنُِي َٰ ُٓ ۡ اُن ٱل   ٫ۡۡسَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۥ ُٗ ا ََّل يََٖهُف َْ هُۥ َو ا ََّل يَُُضُّ َْ  ِ ٚاْ ِْٔ ُدوِن ٱَّلله ـُ  يَۡػ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱَۡلَفِيُػ َُ َٰ َل َٚ ٱلظه ُ٘  ًَ ِ َٰل َٰ٬ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۡهفِٗۦ ۡىَؽُب ِْٔ جه
َ
ۥٓ أ هُ ٔ َضُّ َٓ َ ٚاْ ل ـُ  يَۡػ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َُۡفِشُۡي ََلَٰ َوََلِۡئَؿ ٱ ۡٚ َٓ ۡ   ٭ََلِۡئَؿ ٱل

 .األزرق عمى اإلبدال، والتقميل، ومعو العتقي -1
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 .األزرق عمى اإلبدال، والفتح، ومعو األصبياني -2
 روزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح.الم -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  َٕۡهَُٰؽ
َ
ا ٱأۡل َٙ ِْٔ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡؽِي  َِحَِٰج َسنه َِٰ ٚاْ ٱُصه ُِِٓ ـَ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ َءا ِي َُ ٱَّله َ يُۡػِع  إِنه ٱَّلله

 .ياني عمى قصر البدلواألصب ومعو العتقي والنقل، ،)تشق( في البدلاألزرق عمى  -1
 .معو الباقون، و ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا يُؽِيُػ َْ  َُ َ َحۡهَف   ٮإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡه َۡلَي آءِ ُث َٓ ُػۡد بَِفَتٍب إََِل ٱلفه ۡٓ َِۡي ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ نَ ُ ِِف ٱَّلُّ هُ ٱَّلله ُهٔ يَُِٖصَ ن 
َ
ُّٔ أ ٔ ََكَن َحُؾ َِۡيَْٖ َۡ َػۡؿ نَ َ٘ ُؾۡؽ 

ا يَلِيُؼ  َْ ۡيُػهُۥ  ٌَ   ٯيُۡؼََِ٘به 

 ، والباقون باإلسكان. َِلَۡيَػؿۡ  قرأ اإلمام ورش وحدة بكسر الالم في  البيان:

شباع الموالنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، و  التقميل، األزرق عمى -1 وبكسر صل، تا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقيالالم، 

ميل، وتحقيق اليمز، وفويق القصر في المتصل، وسكون الالم، ومعو أىل أبو عون عمى التق -2
 التقميل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وسكون الالم، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -5
ُه األصبياني عمى الغنة في  -6 ن 

َ
، والنقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وبكسر ٔأ

 الالم،  وحده.
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وسكون الالم، وحده. -7
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 يُؽِيُػ ٔ َْ ِػي  ۡٙ َ َح نه ٱَّلله
َ
ُٗ َءاَيَٰجِۭ َبّيَِنَٰٖج َوأ َُۡنَٰ َٕؾ

َ
ًَ أ ِ   َٰوَكَذَٰل

 .عمى قصر البدل ، ومعو الكلعمى )تشق( في البدل األزرق -1

 ْاُدوا َ٘  َٔ ِي ٚاْ َوٱَّله ُٖ َْ َٔ َءا ِي َٰتِـنَِٔي إِنه ٱَّله ّۡ َوٱُصه ُٙ َٖ َُ ةَۡح َ َحۡهِص ٚٓاْ إِنه ٱَّلله ُك ۡۡشَ
َ
َٔ أ ِي ُشَٚس َوٱَّله َٓ ۡ َوٱنلهَصََٰؽىَٰ َوٱل

ثِ   َٓ َٚۡم ٱُۡيَِيَٰ  يَ

َٰتِ في  نافع بحذف اليمزةقرأ اإلمام  البيان:  .نيَ َوٱُصه

شباع المنفصل، ،بدلعمى )تشق( في ال األزرق -1  .عتقي عمى قصر البدلومعو ال والتقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو المروزي في وجو. -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َ ءٖ َشِٙيٌػ إِنه ٱَّلله ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ  ٱ لََعَ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُُؽ َوٱنلُُّشٚم َٓ َُۡي ُؿ َوٱ ۡٓ ۡرِض َوٱلشه
َ
ٔ ِِف ٱأۡل َْ َِٰت َو َمََٰن ٔ ِِف ٱلفه َْ َ ُۤدُجۡسَي ۤۥُهَل  نه ٱَّلله

َ
ّۡ حََؽ أ َ ل

َ
َشُؽ  خ َتاُل َوٱلشه َوٱۡۡلِ

َٔ ٱنلهاِسِۖ  ِ ّْ َوآبُّ َوَكرِۡيٞ   َوٱَّله

شباع الالزم، وترقيق الراء، األزرق -1  عتقي.ومعو ال عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في الالزم، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط الالزم، وحده. -3
 قصر في الالزم، ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق ال -4

  َِۡيِٗ ٱَُۡفَؼاُب ـَ  َوَكرٌِۡي َضوه 

 .عتقيومعو ال عمى ترقيق الراء، األزرق -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ؽٍِم
ٍۡ ُّْ  ِْٔ ا ََلُۥ  َٓ ُ َذ ِٔ ٱَّلله ِٙ ٔ يُ َْ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۩ا يََشآُء َْ  َُ َ َحۡهَف   ٲإِنه ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡۖ ّۡ ِٙ ِ ٚاْ ِِف َرّب ُٓ اِن ٱۡعَخَص َٓ  ۞َفََٰؼاِن َعۡص

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِّْ ّۡ ثَِياٞب  ُٙ َ َفۡج ل َٔ َزَهُؽواْ ُرّػِ ِي ُّ نَٱَّله ِٓي ُّ ٱۡۡلَ ِٙ ـِ ِق رُُءو ۡٚ  ٳٔ ٕهارٖ يَُصبُّ ِْٔ نَ

 األزرق عمى التقميل، و)تشق( في البدل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َوٱۡۡلُُُِٚد ّۡ ِٙ ِ ا ِِف ُبُػٕٚ َْ ُؽ ةِِٗۦ  َٙ  ٴيُۡص

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َضِػيٖػ ۡٔ ِْ ُؿ  ِٓ َقَٰ ْه  ّ ُٙ َ   ٵَول

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ِخ
ُ
ٔۡ َدّمٍ أ ِْ ا  َٙ ٖۡ ِْ ٚاْ  ن ََيۡؽُُس

َ
َراُدٓواْ أ

َ
آ أ َٓ َؼاَب ٱۡۡلَؽِيِو ُُكه ـَ ٚاْ  ا َوُذوىُ َٙ  ٶيُػواْ ذِي

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عدا ابن إسحاقومعو الباقون المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل،  -3
ٔۡ َدمٍّ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ِْ.وحده ، 
 مى توسط المنفصل، وحده.المروزي ع -5

 َن ۡٚ ِه َٕۡهَُٰؽ َُيَ
َ
ا ٱأۡل َٙ ِْٔ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡؽِي  َِحَِٰج َسنه َِٰ ٚاْ ٱُصه ُِِٓ ـَ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ َءا ِي َُ ٱَّله َ يُۡػِع ٔۡ  إِنه ٱَّلله ِْ ا  َٙ  ذِي

ٖب َولُۡؤلُٗؤاۖۡ  َ٘ ِْٔ َذ اوَِر  ـَ
َ
 أ

  تقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو الع -1
 عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ٞا َضؽِيؽ َٙ ّۡ ذِي ُٙ ـُ  ٷَوَِلَا

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِل و ۡٚ َٔ ٱَُۡي ِْ ّيِِب  ُػٓواْ إََِل ٱُػه ُ٘ ِٓيِػ َو ُػٓواْ إََِلَٰ ِصَرَِٰط ٱۡۡلَ   ٸُ٘

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِ ۡفِشِػ ٱۡۡلََؽاِم ٱَّله َٓ ۡ ِ َوٱل َِ ٱَّلله بِي ـَ  ٔ ـَ وَن  َٔ َزَهُؽواْ َويَُصػُّ ِي ٖهاِس إِنه ٱَّله ُٗ لِِ َِۡنَٰ َٚآًء ي َسَف ٍُِم ـَ َُۡعَٰ ٱ
 ذِيِٗ َوٱَۡلَادِ  

َٚاءٌ  في  نافع بحذف بالرفعقرأ اإلمام  البيان:  . ـَ
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سماعيل بإثبات الياء وصاًل في   ، والباقون بالحذف وصاًل ووقًفا.َوٱَۡلَادِ  وقرأ ورش وا 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عم -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِلٖم
َ
َؼاٍب أ ـَ  ۡٔ ِْ  ُٗ ِٖۡم ُِّٕؼۡى ِۭ ةُِؾ ٔ يُؽِۡد ذِيِٗ بِإِۡۡلَاد َْ   ٹَو

 عتقي واألصبياني.ومعو العمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

َٕا
ۡ
ٚهخ ٌه  ِإَوۡذ ةَ ِٓنَي َوٱلؽُّ ِ َيآن

ُۡ آنِهنَِي َوٱ ِۡؽ ةَۡحَِّتَ لِِػه ّٙ ا َوَغ ن َّله تَُۡشِۡك ِِب َشۡيـٔٗ
َ
ََكَن ٱَۡلَۡيِج أ َْ  َّ ِي َٰ٘ ةَۡر  ِؿ ِۡلِ

ُشٚدِ    ٺٱلفُّ

شباع المتصل، و  توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق عمى -1  وحده.ا 
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 وزي عمى توسط المتصل، وحده.المر  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -4
ن َّله  ابن إسحاق عمى الغنة -5

َ
 .وحده ،أ

َٕااإلبدال في  األصبياني عمى -6
ۡ
ٚهخ ن َّله ، والغنة في ةَ

َ
 فويق القصر في المتصل،و  ،أ

 وحده.

 َّۡذِن ِِف ٱنلهاِس ةِٱۡل
َ
ِٓيٖو َوأ ـَ ِ نَّزٍ 

ِْٔ ُُكّ تنَِي 
ۡ
ِ َطاِمؽٖ يَأ

َٰ ُُكّ حَُٚك رَِساَّٗل َولََعَ
ۡ
  ٻّزِ يَد

 ومعو العتقي واألصبياني.، اإلبدال األزرق عمى -1
 .معو الباقون، و حقيق اليمزالمروزي عمى ت -2

 َٰۡفَُِٚؿ ْه يهاٖم 
َ
ِ ِِفٓ خ َّ ٱَّلله ـۡ ُؽواْ ٱ ٌُ ّۡ َوَيۡؼ ُٙ َ َنَٰهَِؿ ل َْ ُػواْ  َٙ ِِّۖ ُِّحَۡش َٰ َٕۡع

َ
ثِ ٱأۡل َٓ ِٙي ٔۢ ةَ ِ ّْ  ّ ُٙ ا َرزََر َْ  َٰ

 ٍج لََعَ

 ومعو العتقي. والنقل، ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ٔۢ  أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِ ّْ  ّ ُٙ  ، وحده. َرزََر
 زي عمى توسط المنفصل، وحده.المرو  -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 َُۡهيَِۡي ٚاْ ٱَۡلَآنَِؿ ٱ ُٓ ۡغفِ
َ
ا َوأ َٙ ٖۡ ِْ ٚاْ    ټنَُُكُ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َُۡفخِيِو ٚاْ ةِٱَۡلَۡيِج ٱ ٚهنُ ّۡ َوَۡلَػه ُ٘ ٚاْ ُُٕؼوَر ّۡ َوَۡلُٚنُ ُٙ ٚاْ َتَهَر ّه َۡلَۡيُظ   ٽُث

ّه َِلَ  في ورش وحده بكسر الالمقرأ اإلمام  البيان: ٚاْ ُث  ، وقرأ الباقون باإلسكان.ۡيُظ

 ومعو العتقي واألصبياني. بكسر الالم،األزرق  -1
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون الالم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡۖ ًَ ِ َٰل َٰ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ـَِٖػ َرّبِِٗۦ ُۥ 
َٚ َعۡۡيٞ َله ُٙ ِ َذ ّۡ ُضُؽَؿَِٰج ٱَّلله ٔ ُحَفّؾِ َْ  َو

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،َفُهوََضم الياء في  األزرق عمى -1
ُۥ، وتفخيم الراء، والغنة في األصبياني عمى ضم الياء -2  ، ومعو ابن إسحاق.َعۡۡيٞ َله
 أبو الزعراء عمى ضم الياء، وترك الغنة، وحده. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، ومعو الباقون.وَََفهَ 
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 ۡۖ ّۡ َِۡيُس ـَ ا ُحۡخَِلَٰ  َْ ُّ إَِّله  َٕۡعَٰ
َ
ُّ ٱأۡل ِهۡج َُُس ِض

ُ
 َوأ

 .تقيعومعو ال والتقميل، ،عمى النقل األزرق -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ِور َل ٱلؾُّ ۡٚ ٚاْ ىَ ِٔ َوٱۡسَخجُِت َٰ ۡوَث
َ
َٔ ٱأۡل ِْ ٚاْ ٱلؽِّۡسَؿ    پنَٱۡسَخجُِت

 واألصبياني. عتقيومعو ال ،عمى النقل األزرق -1
 لمروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.ا -2

  َِدۡۡيَ ُمَۡشِكنَِي ةِٗۦ ِ ََٖهآَء َّلِله  ُض

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِيَُۡش ٔ َْ آءِ َو َٓ َٔ ٱلفه ِْ ا َعؽه  َٓ جه
َ
د ٍَ ِ نَ ُٗ ۡك ةِٱَّلله ِطيٖو َذَخۡغَػُه ـَ ََكٖن  َْ ِٚي ةِِٗ ٱلّؽِيُص ِِف  ۡٙ ۡو َت

َ
ۡۡيُ أ  ٿٱُػه

ُٗ  في نافع بفتح الخاء وتشديد الطاءقرأ اإلمام  البيان: ُه  . َذَخَغػه

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 وحده. وتفخيم الراء،توسط المتصل، المروزي عمى  -2
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني  -3
ا األصبياني عمى تسييل اليمزة في  -4 َٓ جه

َ
د ٍَ  ، وحده.فويق القصر في المتصل، و نَ

 ۡۖ ًَ ِ َٰل َٰ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َت ِْٔ ا  َٙ ِ نَإِجه ّۡ َشَعَٰٓهَِؽ ٱَّلله ٔ ُحَفّؾِ َْ َٚى ٱُُۡيُِِٚب َو   ڀۡي

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

آ إََِل ٱ َٙ ُِّ ّه َُّمِ َفّّمٗ ُث ُّْ  َٖ َس
َ
َنَٰهُِؿ إََِلَٰٓ أ َْ ا  َٙ ّۡ ذِي َُۡفخِيِو َُُس  ځَۡلَۡيِج ٱ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

 جَفَٗك َْ َٖا  ِۡ ثٖ َسَف ْه
ُ
ِ أ
ِۗ َوُُِكّ ِّ َٰ َٕۡع

َ
ثِ ٱأۡل َٓ ِٙي ٔۢ ةَ ِ ّْ  ّ ُٙ ا َرزََر َْ  َٰ

ِ لََعَ َّ ٱَّلله ـۡ ُؽواْ ٱ ٌُ َۡؼ   َّلِ

 ، ومعو العتقي.النقلاألزرق عمى  -1
 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني ،ترك النقل المروزي عمى -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
َ الغنة في األصبياني عمى  -4 جَفَٗك َّلِ ُؽواْ َْ ٌُ  .، والنقل، وحدهۡؼ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وترك النقل، وحده. -5

  ْ ٚا ُٓ ِِ ـۡ
َ
ۥٓ أ ُٗ َِٰضٞػ نََِ ـَ  ٞ َٰٗ ّۡ إَِؾ ُس ُٙ َٰ  نَإَِؾ

 المنفصل، ومعو العتقي.و  الصمة األزرق عمى إشباع -1
 ومعو أىل الصمة وأبو عون. المنفصل،وقصر  الصمة، األصبياني عمى قصر -2
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، مىالمروزي ع -3
 .أىل اإلسكانومعو وقصر المنفصل،  المروزي عمى سكون الميم، -4
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 ۡغتِتنَِي ُٓ ۡ ِ ٱل  ڂَوبََّشِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِ يِيِّم ٱلصه ُٓ ۡ ّۡ َوٱل ُٙ َصاَب
َ
آ أ َْ  َٰ َٔ لََعَ َِِٰبِي ّۡ َوٱُصه ُٙ ُ وَِسَِۡج ىُُُِٚب َٔ إِذَا ُذٌَِؽ ٱَّلله ِي ّۡ ٱَّله ُٙ ا َرزَىَۡنَٰ ٓه ةِ َومِ َٰٚ

  ڃيُٖهُِيَٚن 

شباعو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وتغميظ الالم، المنفصل،  ا 
وترقيق الالم، وسكون الميم، ومعو أىل  المنفصل،وقصر  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2

 اإلسكان بخمف عن المروزي.
 ه.أبو عون عمى صمة الميم في الموضع األخير، وحد -3
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡۖ ا َعۡۡيٞ َٙ ّۡ ذِي ِ َُُس ِٔ َشَعَٰٓهِؽِ ٱَّلله ّْ ا َُُسّ  َٙ َِۡنَٰ  َوٱَۡلُۡػَن َسَف

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِٔأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّْ  ، وحده.َُُسّ 

 ۡۖ َٚآفه ا َص َٙ َِۡي ـَ  ِ َّ ٱَّلله ـۡ ُؽواْ ٱ ٌُ  نَٱۡذ

 .العتقي، ومعو عمى إشباع الالزم األزرق -1
 و الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، ومع -2
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -3
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  ۡفََته ُٓ ۡ ٚاْ ٱَُۡيإَِؿ َوٱل ُٓ ۡغفِ
َ
ا َوأ َٙ ٖۡ ِْ ٚاْ  ا نَُُكُ َٙ ُُٖٚب  نَإَِذا وََسَتۡج ُس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُؽوَن ٍُ ّۡ تَۡش ِهُس ّۡ ََُف ا َُُس َٙ ۡؽَنَٰ غه ـَ  ًَ ِ َذَٰل   ڄٌَ

 .اإلسكان أىل، ومعو سكون الميم األزرق عمى -1
ُؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٍُ ّۡ تَۡش ِهُس  ، وحده.ََُف
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ّۡ ىَٰ ُِْٖس َٚ َٖاَُلُ ٱتلهۡي ا َوَؾَِٰسٔ َح َ٘ آُؤ َْ ا َوََّل دِ َٙ َ ُۡلُُٚم َٖاَل ٱَّلله  َُٔ َح

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 الفتح، وحده. األزرق عمى -2
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

  ّۡ َُٰس َػى َ٘ ا  َْ  َٰ َ لََعَ واْ ٱَّلله ُ ِّبِ ٍَ ّۡ تِلُ ا َُُس َ٘ َؽ غه ـَ  ًَ ِ َذَٰل ٌَ 

 .العتقيومعو والتقميل، ، ق الراءترقي األزرق عمى -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، والفتح، ومعو المروزي. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡطِفجنَِي ُٓ ۡ ِ ٱل  څَوبََّشِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِإ۞  ْ ٚٓا ُٖ َْ َٔ َءا ِي ِٔ ٱَّله ـَ َٰنُِؿ  َ يَُد  نه ٱَّلله

 وحده.، في البدل عمى اإلشباع األزرق -1
 .العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون -2

 ُهٍٚر ٌَ اٖن  ٚه َ ََّل َُيِبُّ ُُكه َع   چإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ْ ٚا ُٓ ّۡ ُؽِِ ُٙ جه
َ
َٔ يَُقََٰخَُِٚن ةِد ي ِ ذَِن لَِّله

ُ
 أ

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني ومعوسكون الميم،  ألزرق عمىا -1
ّۡ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2 ُٙ جه

َ
 ، وحده.ةِد

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ََُيِػيٌؽ ّۡ َٰ َِٕۡصِِ٘ َ لََعَ   ڇِإَونه ٱَّلله

 .أىل اإلسكان ومعوسكون الميم،  األزرق عمى -1
 ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، -2

  ُ َٖا ٱَّلله ٚاْ َربُّ ُ ن َحُيٚل
َ
ٓ أ ِْٔ دَِيَٰؽِِّ٘ ةَِلۡۡيِ َضّوٍ إَِّله ٚاْ  ۡعؽُِس

ُ
َٔ أ ِي  ٱَّله

شباع المنفصل، ،عمى التقميل األزرق -1  .عتقيومعو ال والنقل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 والنقل، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى الفتح،  -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
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 ََّل ۡٚ َ ّ ةَِتۡفٖض َدۡذُؿ َول ُٙ ِ ٱنلهاَس َبۡفَظ ۡج ٱَّلله َْ ّػِ ُٙ ه َٰٞت  ل ُِْؿ َوبَِيٞؿ َوَصََِن َٰ ِ َصَن ُّ ٱَّلله ـۡ ا ٱ َٙ ُؽ ذِي ٌَ َسَِٰشُػ يُۡؼ َْ  َو
رِۡٗيا   ٌَ 

 .دِنَاعُ  في نافع بكسر الدال، وفتح الفاء وألف بعدىاقرأ اإلمام  البيان:
ۡج  في نافع بتخفيف الدالقرأ اإلمام و   َْ ّػِ ُٙ ه  .ل

 تغميظ الالم، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .أىل اإلسكان عدا األصبياني ومعويق الالم، وتفخيم الراء، المروزي عمى سكون الميم، وترق -2
ػِ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٙ ه ۡج ةَِتۡفٖض ل َْ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

  ٓۥ هُ ٔ يَُِٖصُ َْ  ُ نه ٱَّلله  َوََلَُِٖصَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ؾِيٌؾ ـَ َ ََُيِٚيٌّ   ڈإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٚ َٙ ۡفُؽوِف َوَج َٓ ۡ َمُؽواْ ةِٱل
َ
ةَ َوأ َٰٚ ٌَ اْ ٱلؾه ُٚ ةَ َوَءاحَ َٰٚ َِ ٚاْ ٱلصه ىَاُم

َ
ۡرِض أ

َ
ّۡ ِِف ٱأۡل ُٙ َٰ نه ٍه ْه َٔ إِن  ِي ؽِِۗ ٱَّله ٍَ ٖ ُٓ

ۡ ِٔ ٱل ـَ  اْ 

 .عتقي عمى قصر البدلعو الوم عمى النقل، وتغميظ الالم، و)تشق( في البدل، األزرق -1
 األصبياني عمى النقل، وترقيق الالم، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُِمٚر
ُ
َٰيَِتُث ٱأۡل ِ َع  ډَوَّلِله

 األصبياني.و  عتقيومعو ال عمى النقل، األزرق -1
 ل، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النق -2
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 ُٚد ُٓ ُٚۡم ُٕٖٚح وَََعدٞ َوَث ّۡ ىَ ُٙ ةَۡج َرۡتَِ ؼه ٌَ ةَُٚك َذَيۡػ   ڊِإَون يَُسّؼِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُٚۡم لُٖٚط َّ َوىَ ِي َٰ٘ ُٚۡم إِةَۡر  ڋَوىَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡػ َْ ۡصَحَُٰب 
َ
ۖۡ َوأ َٔ  َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖ َب ُمَِٚسَٰ  َوُكّؼِ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۡۖ ّۡ ُٙ َعۡؼُت
َ
ّه أ َٔ ُث َٰهِؽِي َك

ِۡ ِ ۡمَِۡيُج ل
َ
 نَأ

ۖۡ   في نافع بإدغام الذال في التاءقرأ اإلمام  البيان: ّۡ ُٙ َعۡؼُت
َ
 .أ

 ميل، ومعو العتقي.األزرق عمى التق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ِۡيَم ََكَن َِٕسۡي ٍَ  ڌنَ

 .َِٕسۡيِ   في ورش فقط، بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
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ا َٙ ُؽوِش ـُ  َٰ ثٞ نَِِهَ َعاوَِيٌث لََعَ َٓ ِ ا َوِِهَ َؽال َٙ َنَٰ ٍۡ َِ ۡ٘
َ
ِٔ ىَۡؽيٍَث أ ّْ ئِّ 

َ
د ٍَ ِشيٍػ  نَ ْه َِثٖ َوىَِۡصٖ  َفػه ُّْ  ڍَوبِۡۡئٖ 

سماعيل باليمز.َوبِۡۡئٖ   في ورش والمسيبي باإلبدالقرأ اإلمام  البيان:  ، وقرأ قالون وا 

ئِّقرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق فقط في و 
َ
د ٍَ وما في النسخ ، وبيذا قرأت والحمد هلل نَ

 ى أنو خطأ.إل -حفظو اهلل–المنشورة فقط نبيني شيخي 

 وحده. ، واإلبدال، وتغميظ الالم،نَِِهَ ، َوِِهَ الياء في وكسر  ،عمى النقل األزرق -1
 .لعتقي عمى ترك التغميظ في الالم، ومعو األصبيانيا -2
، ومعو الباقون عدا المسيبي َذِۡهَ ، َوِۡهَ المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الياء في  -3

 وأبو الزعراء.
 ، وحده.َوبِۡۡئٖ  ، واإلبدال في َذِۡهَ ، َوِۡهَ الياء في ابن سعدان عمى سكون  -4
 ، وحده.َوبِۡۡئٖ  ، واإلبدال في نَِِهَ ، َوِِهَ ابن إسحاق عمى كسر الياء في  -5
 أبو الزعراء عمى كسر الياء، وتحقيق اليمز، وحده. -6

 ِ ّۡ ىُُِٚٞب َحۡفيَُِِٚن ة ُٙ
َ َٚن ل ٍُ ۡرِض َذخَ

َ
ّۡ يَِفُۡيواْ ِِف ٱأۡل نََِ

َ
ۖۡ أ ا َٙ ِ ُفَٚن ة َٓ ۡو َءاَذاٞن يَۡف

َ
آ أ َٙ 

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، األزرق -1 لعتقي عمى ومعو ا عمى ترقيق الراء، والنقل، وا 
 .قصر البدل

 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى سكون الميم،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ُِػور ُهَِّت ِِف ٱلصُّ ةَۡصَُٰؽ َوَؾَِٰسٔ َتۡفَّم ٱُُۡيُُِٚب ٱ
َ
ا ََّل َتۡفَّم ٱأۡل َٙ   ڎنَإِجه

 .ألصبيانياو  لعتقيومعو اعمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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  ۥ َػهُ ـۡ ُ َو َُۡفَؼاِب َؤَُ َُيَِِۡم ٱَّلله ًَ ةِٱ  َويَۡفَخۡفِشَُِٕٚ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ا َتُفػُّ ٓه َٖثٖ ّمِ ـَ ُِۡم 
َ
د ٌَ  ًَ ِ ـَِٖػ َرّب ا  ًْ ۡٚ   ڏِإَونه يَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

ا َٙ َعۡؼُت
َ
ّه أ ثٞ ُث َٓ ِ ا َوِِهَ َؽال َٙ َ ۡمَِۡيُج ل

َ
ِٔ ىَۡؽَيٍث أ ّْ ئِّ 

َ
ِصُۡي  َوَكد َٓ ۡ   ڐِإَوََله ٱل

 .لعتقي واألصبيانيومعو ا، َوِِهَ وكسر الياء في  ،عمى النقل األزرق -1
، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق وأبو َوِۡهَ المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الياء في  -2

 الزعراء.
 ، ومعو أبو الزعراء.َوِِهَ ابن إسحاق عمى كسر الياء في  -3

 َٙ حُّ
َ
د َۡ َيَٰٓ تنِٞي ىُ ُّْ ّۡ َِٕؼيؽٞ  َٕا۠ َُُس

َ
آ خ َٓ   ڑا ٱنلهاُس إِجه

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

 عن المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 نفصل، وحده.المروزي عمى توسط الم -4

 ّٞ ؽِي ٌَ ۡلهَِؽةٞ َورِۡزٞق  ْه  ّ ُٙ َ َِحَِٰج ل َِٰ ٚاْ ٱُصه ُِِٓ ـَ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ َءا ِي   ڒنَٱَّله

 .العتقي عمى قصر البدلومعو  وترقيق الراء، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -2
 أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، ومعو -3
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 ِّ ۡصَحَُٰب ٱۡۡلَِطي
َ
ًَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َٔ أ َعَِٰشؾِي ُْ َٖا  اْ ِِفٓ َءاَيَٰخِ ۡٚ َف ـَ  َٔ ِي

  ړَوٱَّله

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل األزرق -1 العتقي عمى قصر ومعو  وا 
 .البدل

 لمروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ا -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ٖٚل َوََّل ـُ ِْٔ ره  ًَ ِْٔ َرۡتِِ َٖا  ِۡ ـَ ۡر
َ
آ أ َْ ا يَُِِۡق َِٕبٍّ َو َْ  ُ ِٖحهخِِٗۦ َذَيجَفُظ ٱَّلله ْۡ

ُ
ُٔ ِِفٓ أ ۡيَطَٰ ََُۡق ٱلشه

َ
َٰٓ خ َِٓنه ٓ إَِذا َت  إَِّله

يۡ  ُ َءاَيَٰخِِٗۦ  ٱلشه ُّ ٱَّلله ّه َُيِۡس ُٔ ُث  َطَٰ

 . َِٕبءٍ   في باليمز، مع المد المتصل نافع قرأ اإلمام البيان:

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل، والنقل األزرق -1 شباع البدل، وحده. والتقميل، وا   وا 
 .العتقي عمى التقميل، وقصر البدل، وما سبق لألزرق، وحده -2
 ، وما سبق لو، وحده.األزرق عمى الفتح -3
ٚلٖ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -4 ـُ ، والنقل، وفويق القصر في ِْٔ ره

 المتصل، والفتح، وحده.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وترك النقل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -5
بن إسحاق وابن الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ا -6

 فرح.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، والفتح، وحده. -8

 ّٞ ٍِي ٌّ َض ِِي ـَ  ُ  ڔَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َُُِيثِ ى ـِ َؽٞض َوٱَُۡيا ْه  ِّٙ ِ َٔ ِِف ىُُِٚب ِي
َُِّّله َٖٗث  ُٔ نِۡخ ۡيَطَٰ َِِۡق ٱلشه ا يُ َْ  ََ َۡشَف ّۡ  َّلِ ُٙ  ُٚب

 .أىل اإلسكان عدا األصبيانيومعو  عمى سكون الميم، األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
َٔ األصبياني عمى الغنة في  -3 ِي َُِّّله َٖٗث   ، وحده.نِۡخ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ِٓنَي ََُِف ِشَياقِۭ ةَفِيٖػ ِ َِٰ  ڕِإَونه ٱُظه

 معو الكل.األزرق، و  -1

  ّۡ ُٙ ٚاْ ةِِٗۦ َذُخۡغتَِج ََلُۥ ىُُُِٚب ُٖ ِْ ًَ َذُيۡؤ ِ ّب ِْٔ ره ُٗ ٱۡۡلَوُّ  ٕه
َ
َّ خ ِۡ ُۡفِ ٚاْ ٱ وحُ

ُ
َٔ أ ِي َّ ٱَّله  َوَِلَۡفَِ

 .العتقي عمى قصر البدلومعو  عمى )تشق( في البدل، واإلبدال، األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
ًَ  بياني عمى الغنة في األص -3 ِ ّب  ، واإلبدال، وحده.ِْٔ ره

 ۡفَخيِيٖم ُّْ ٚٓاْ إََِلَٰ ِصَرَٰٖط  ُٖ َْ َٔ َءا ِي ادِ ٱَّله َٙ َ َ ل  ږِإَونه ٱَّلله

شباع المنفصل، ومعو العتقيو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ا 
 ي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروز  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡٚ َؼاُب يَ ـَ  ّۡ ُٙ تَِي
ۡ
ۡو يَأ
َ
ُث َبۡلَخًث أ ـَ ا ُّ ٱلفه ُٙ تَِي

ۡ
َٰ حَأ ُٗ َضَّته ٖۡ ِ ّْ َٔ َزَهُؽواْ ِِف مِۡؽَيثٖ  ِي يِيٍم َوََّل يََؾاُل ٱَّله ـَ   ڗٍم 

 .العتقي واألصبيانيومعو والنقل،  عمى اإلبدال، األزرق -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ّۡ ُٙ َٖ ُّ ةَۡح ِ ََيُۡس ه هِٖؼ َّلّلِ َْ ۡٚ ًُ يَ ِۡ ُٓ ۡ  ٱل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ه هِٖؼ َّلّلِ َْ ۡٚ  ، ومعو ابن إسحاق.يَ

 َـ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ َءا ِي ِّ نَٱَّله َِٰج ٱنلهفِي َِحَِٰج ِِف َسنه َِٰ ٚاْ ٱُصه   ژُِِٓ

 .عمى قصر البدل ، ومعو الكلعمى )تشق( في البدل األزرق -1

 ِٙنٞي َؼاٞب مُّ ـَ  ّۡ ُٙ
َ ًَ ل ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َٖا نَأ ٚاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ َٔ َزَهُؽواْ َوَكؼه ِي   ڙَوٱَّله

شباع المتصل، ، عمى )تشق( في البدل األزرق -1  .قصر البدللعتقي عمى ومعو اوا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُ ُّ ٱَّلله ُٙ ٖه زَُر ٚاْ ََُۡيۡ احُ َْ ۡو 
َ
ٚٓاْ أ ّه ىُخُِِ ِ ُث َِ ٱَّلله بِي ـَ اَسُؽواْ ِِف  َ٘  َٔ ِي

ا  َوٱَّله ٖٗ   رِۡزىًا َضَف

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٰزِرنَِي َٚ َعۡۡيُ ٱُره ُٙ َ َ ل  ښِإَونه ٱَّلله

َٚ ضم الياء في األزرق عمى  -1 ُٙ َ  لعتقي.ومعو ا وترقيق الراء، ،ل
 األصبياني عمى ضم الياء، وتفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء. -2
ٙۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3 َ  ، ومعو الباقون.َٚ ل

 ّ ُٙ ٖه ۡػَعَٗل ََلُۡػِعَِ ۥ  ُّْ ُٗ َٕ ۡٚ  يَۡؽَط

 .ۡػَعَٗل ْه   في بفتح الميم نافع قرأ اإلمام البيان:



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[63] 

 

 ل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ّٞ ٌّ َضِِي َ ََُفِِي  ڛِإَونه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ًَ ِ َٰل َٰ ۞ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُ ُٗ ٱَّلله ٕه َِۡيِٗ ََلَُِٖصَ ـَ ّه ةُِِغَ  ٚىَِب ةِِٗۦ ُث ـُ ا  َْ  َِ ۡر ِٓ ِ ٔۡ ََعىََب ة َْ  َو

 .ن سعدانعدا اب األزرق، ومعو الكل -1
َِۡيِٗ  ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده. ـَ

 َٞدُهٚر ٌّٚ َ ََُفُه   ڜإِنه ٱَّلله

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ٌّٚ َدُهٚرٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2  ، وحده.ََُفُه

 َار َٙ ارِ َوُيُُِٚز ٱنله َٙ ََ ِِف ٱنله ۡ َ يُُُِٚز ٱَله نه ٱَّلله
َ
ًَ ةِأ ِ َٰل ِٓيُؿۢ ةَِصۡيٞ  َٰ ـَ  َ نه ٱَّلله

َ
َِ َوأ ۡ

  ڝِِف ٱَله

 أىل التقميل. ، ومعوعمى التقميل األزرق -1
 .األصبيانيعدا المروزي عمى الفتح، ومعو الباقون   -2
نه اإلبدال ياء في األصبياني عمى  -3

َ
 .وحده، ةِأ

 ا َْ نه 
َ
َٚ ٱۡۡلَوُّ َوأ ُ٘  َ نه ٱَّلله

َ
ًَ ةِأ ِ َٰل َٚن َٰ ـُ تُِۡي ِْٔ ُدوِِٕٗ يَۡػ ٍَ َُۡفِِلُّ ٱُۡ َٚ ٱ ُ٘  َ نه ٱَّلله

َ
َُ َوأ َٚ ٱَُۡبَِٰػ ُ٘   ڞۦ 

ٚنَ  في بالتاء نافع قرأ اإلمام البيان: ـُ  .حَۡػ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
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نه اإلبدال ياء في األصبياني عمى  -2
َ
 .وحده، ةِأ

 اٗٓء َذُخۡص َْ آءِ  َٓ َٔ ٱلفه ِْ َٕؾَل 
َ
َ أ نه ٱَّلله

َ
ّۡ حََؽ أ َ ل

َ
ةً  خ ۡرُض ُُّمَُۡضه

َ
 تُِص ٱأۡل

 .عتقيومعو ال والنقل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َُِٞػيٌم َعتِۡي َ  ڟإِنه ٱَّلله

 .عدا ابن إسحاق الكلاألزرق، ومعو  -1
 ، وحده.َُِػيٌم َعتِۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2

  ۡرِض
َ
ا ِِف ٱأۡل َْ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلفه َْ ُۥ   َله

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -6
 .الباقون ومع، و ترك النقلالمروزي عمى  -7

 ِٓيُػ َُۡلِِنُّ ٱۡۡلَ َٚ ٱ ُٙ َ َ ل   ڠِإَونه ٱَّلله

َٚ  ضم الياء في زرق عمى األ -1 ُٙ َ  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ومعو العتقي ، ل
ْٙ  المروزي عمى سكون الياء في  -2 َ  ، ومعو الباقون. َٚ ل

 َٓ ًُ ٱلفه ِف ۡٓ ۡمؽِهِۦ َويُ
َ
ًَ ََتۡؽِي ِِف ٱَۡلَۡطؽِ ةِأ

ِۡ ُُۡه ۡرِض َوٱ
َ
ا ِِف ٱأۡل ْه َؽ َُُسّ  غه ـَ  َ نه ٱَّلله

َ
ّۡ حََؽ أ َ ل

َ
ن َتَيَؿ لََعَ خ

َ
آَء أ

 بِإِۡذِِٕٗۦٓ  
ۡرِض إَِّله

َ
 ٱأۡل

ن في ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية قرأ اإلمام البيان:
َ
آَء أ َٓ ، ويزيد لألزرق ٱلفه

 وجو اإلبدال مع اإلشباع.
 وقرأ الباقون بحذف األولى ويكون من قبيل المد المنفصل، َفُكلٌّ عمى مذىبو فيو. 
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شباع المتصل، وتسييل الثانية، ، عمى النقل زرقاأل -1  عتقي.ومعو الوا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 .األصبياني عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، وحده -3
 المروزي عمى ترك النقل، وبحذف اليمزة األولى مع المد المتوسط، وحده. -4
 ليمزة األولى مع القصر، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى حذف ا -5
 اليمزة األولى، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الحمواني عمى صمة الميم، ووجو حذف  -6
 الحمواني عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -7

 ّٞ َ ةِٱنلهاِس لََؽُءوٞف رهِضي  ڡإِنه ٱَّلله

 كل عدا األصبياني عمى قصر البدل.ومعو العمى )تشق( في البدل،  األزرق -1
ّٞ  األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.لََؽُءوٞف رهِضي

  ّۡ ّه َُيۡيِيُس ّۡ ُث ِٓيخُُس ّه يُ ّۡ ُث ۡضَياُز
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّله ُ٘  َو

َٚ  عمى ضم الياء في  األزرق -1 ُ٘ شباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. َو  ، وا 
 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، والفتح، وصمة الميم، وحده. -4
 أبو الزعراء عمى التقميل، وحده. -5
٘ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -6  ، وتوسط المنفصل، وحده.َٚ َو
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -7
 والفتح، ومعو ابن فرح. الجمال عمى صمة الميم، -8
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -9

 ُٞهٚر ٍَ َُ َٔ نَسَٰ  ڢإِنه ٱۡۡلِ

 العتقي واألصبياني.ومعو عمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ۡۖ ٚهُ ٍُ ـِ ّۡ َٕا ُ٘ جَفًَك  َْ َٖا  ِۡ ثٖ َسَف ْه
ُ
ِ أ
 ُُِّكّ

 أىل اإلسكان.ومعو عمى سكون الميم،  األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِۡمؽ
َ
ًَ ِِف ٱأۡل ٖه  نَََل يَُنَٰؾُِخ

 العتقي واألصبياني.ومعو عمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۡۖ ًَ ِ  َوٱۡدُع إََِلَٰ َرّب

 الكل.ومعو ، األزرق -1

 ُ٘ ًَ ََُفَِلَٰ  ۡفَخيِيٖم إِٕه ُّْ  ڣٗػى 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٚن َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُّ ة َِ ـۡ
َ
ُ أ َِ ٱَّلله  ڤِإَون َجََٰػلَُٚك َذُي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُّ ُ ََيُۡس ّۡ ذِيِٗ ََّتَۡخُِِهَٚن ٱَّلله ُٖخ ٌُ ا  َٓ ثِ ذِي َٓ ُۡيَِيَٰ َٚۡم ٱ ّۡ يَ َُٖس  ڥةَۡح

 أىل اإلسكان.ومعو عمى سكون الميم،  األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ۡرِض
َ
آءِ َوٱأۡل َٓ ا ِِف ٱلفه َْ  ُّ َ َحۡفَِ نه ٱَّلله

َ
ّۡ أ ّۡ َتۡفَِ َ ل

َ
 خ

 إشباع المتصل، ومعو العتقي. النقل، األزرق عمى -1
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقونالحموا -4
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   ِِف ٌَِتٍَٰب ًَ ِ َٰل َٰ  إِنه 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞيَِفۡي ِ ًَ لََعَ ٱَّلله ِ َٰل َٰ  ڦإِنه 

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ّٞ ِۡ ـِ ّ ةِِٗۦ  ُٙ َ ا َُحَۡؿ ل َْ ا َو ٖٗ َِۡطَٰ ـُ ِۡل ةِِٗۦ  ّۡ ُحَنّ َ ا ل َْ  ِ ِْٔ ُدوِن ٱَّلله  َوَيۡفُتُػوَن 

 أىل اإلسكان.ومعو عمى سكون الميم،  األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٖٕهِصۡي ِْٔ ِٓنَي  ِ َِٰ ا لِِظه َْ   ڧَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ َؽ ٍَ ٖ ُٓ ۡ َٔ َزَهُؽواْ ٱل ِي ٚهِ ٱَّله َٖا َبّيَِنَٰٖج َتۡفؽُِف ِِف وُُس َُٰخ ّۡ َءاَي ِٙ َِۡي ـَ  ِإَوَذا ُتۡخَِلَٰ 

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.عم األزرق -1  ى التقميل، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر الصمة، وحده. -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وحده. -4
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة. -5
 أىل اإلسكان.ومعو كون الميم، المروزي عمى س -6

  َٖا ّۡ َءاَيَٰخِ ِٙ َِۡي ـَ َٔ َحۡخَُِٚن  ِي
 يََساُدوَن يَۡفُػَٚن ةِٱَّله

 عمى إشباع الصمة، واإلشباع في البدل، وحده. األزرق -1
 العتقي عمى إشباع الصمة، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -3
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 أىل اإلسكان.ومعو الميم،  المروزي عمى سكون -4

  ُّ ُِس َُٰ َٰ  ِٔ ّْ  ٖ َّٕبِئُُسّ بََِشّ
ُ
نَد
َ
َۡ أ  ىُ

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 أىل اإلسكان.ومعو المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ْۡۖ َٔ َزَهُؽوا ِي ُ ٱَّله ا ٱَّلله َ٘ َػ ـَ   ٱنلهاُر َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِصُۡي َٓ ۡ   ڨَوبِۡئَؿ ٱل

 عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 الباقون.ومعو المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2

  ٓۥ ٚاْ ََلُ ُف ِٓ َخ ـۡ َٞ نَٱ َر َْ ا ٱنلهاُس ُضَِب  َٙ حُّ
َ
د  َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنف -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۖۥ ٚاْ ََلُ ُف َٓ ٚاْ ُذةَاٗبا َولَِٚ ٱۡسخَ ِ َُٔ ََيُُِۡي َٚن ِْٔ ُدوِن ٱَّلله ـُ َٔ حَۡػ ِي  إِنه ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٗ ٖۡ ِْ ا َّله يَۡفتَٖيُِؼوهُ  ةَاُب َشۡيـٔٗ ُّ ٱَّلُّ ُٙ  ِإَون يَۡفُِۡت

 وحده. ،مد في المين الميموزإشباع التوسط ثم زرق عمى األ -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق العتقي -2
ا َّله األصبياني عمى الغنة في  -3  ، ومعو ابن إسحاق.َشۡيـٔٗ
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 ۡػُُِٚب َٓ ۡ اُُِب َوٱل   کَطُفَم ٱُػه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْ ا ىََػُروا َ َضوه ىَۡػرِهِۦٓ   َْ  ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ؾِيٌؾ ـَ َ ََُيِٚيٌّ    ڪإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٱنلهاِس َٔ ِْ َٗل َو ـُ ثِ ُر ٍَ ِ َلَٰٓه َٓ
ۡ َٔ ٱل ِْ ُ يَۡصَػَِف   ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباق -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِٞٓيُؿۢ ةَِصۡي ـَ  َ   ګإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ّۡ ُٙ َِۡه ا َع َْ ّۡ َو يِۡػيِٙ
َ
ا َبنۡيَ خ َْ  ُّ  َحۡفَِ

 أىل اإلسكان.ومعو األزرق عمى سكون الميم،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡحُؽ ِ ُمُٚر ِإَوََل ٱَّلله
ُ
  ڬَسُؿ ٱأۡل

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 الباقون.ومعو المروزي عمى ترك النقل،  -2
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 ُُتۡهِِط ّۡ ِهُس ٚاْ ٱُۡخَۡۡيَ ََُف ّۡ َوٱۡذَفُِ ٚاْ َوْۤاوُدُجۡسٱ َوٱۡختُُػواْ َربهُس ُف ٌَ ٚاْ ٱۡر ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
د   ڭَٚن۩ َيَٰٓ

منفصل، و)تشق( في البدل، وتفخيم الراء، ومعو العتقي عمى قصر عمى إشباع ال األزرق -1
 البدل.

بخمف ومعو أىل اإلسكان  وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -2
 عن المروزي.

ّۡ ُتۡهُِِطٚنَ أبو عون عمى الصمة في  -3 ِهُس  ، وحده.ََُف
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -5

  ِۦ ادِه َٙ ِ َضوه ِس ُِٙػواْ ِِف ٱَّلله  َوَجَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   َضَؽٖج ۡٔ ِْ  ِٔ ّۡ ِِف ٱَّّلِي َِۡيُس ـَ  ََ ا َسَف َْ ّۡ َو َُٰس َٚ ٱۡسَخبَى ُ٘ 

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -3

   َّ ِي َٰ٘ ّۡ إِةَۡر بِيُس
َ
ِهَث أ ِ ّْ 

 عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 أىل اإلسكان.ومعو المروزي عمى سكون الميم،  -3

 َوَِّف َفََٰؼا َُ ِْٔ َرۡت ِٓنَي  ۡفِِ ُٓ ۡ ُّ ٱل َُٰس ى ٓه ـَ  َٚ َػآَء لََعَ ُ٘ َٙ ٚاْ ُش ّۡ َوحَُسُٕٚ َِۡيُس ـَ ِٙيًػا  ُٚل َش ـُ َٚن ٱلؽه ٍُ َِلَ
 ٱنلهاِس  

شباع المتصل، ، عمى التقميل األزرق -1  .العتقيومعو وا 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[71] 

 

 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 لميم، وفويق القصر في المتصل، وحده.األصبياني عمى سكون ا -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

 ۡۖ ّۡ َُٰس َُى ۡٚ َٚ َم ُ٘  ِ ٚاْ ةِٱَّلله ُٓ َٰٚةَ َوٱۡخَخِص ٌَ ٚاْ ٱلؾه ةَ َوَءاحُ َٰٚ َِ ٚاْ ٱلصه ُٓ رِي
َ
 نَأ

 .العتقي عمى قصر البدل، ومعو البدل، والتقميلعمى تغميظ الالم، و)تشق( في  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 األصبياني عمى ترقيق الالم، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 ٱنلهِصُۡي َّ ََلَٰ َوِٕۡف ۡٚ َٓ ۡ َّ ٱل  ڮنَِٖۡف

 ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل،  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 

 لحجاسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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ُٖٚنَ  ِْ ۡؤ ُٓ َٚرةُ ال  ـُ

 ِّ ِ ٱلؽهِنَٰمۡح ٱلؽهِضي  ِمۡسِب ٱَّلله

 َُٖٚن ِْ ۡؤ ُٓ ۡ ۡنََِص ٱل
َ
 ١ىَۡػ أ

ۡنَِصَ  عمى النقل في  األزرق -1
َ
ۡؤُِْٖٚنَ  واإلبدال في ،ىَۡػ أ ُٓ ۡ  .عتقي واألصبيانيومعو ال، ٱل

 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َخَِٰشُفَٚن ّۡ ِٙ ِ ّۡ ِِف َصََلح ُ٘  َٔ ِي
 ٢ٱَّله

 تغميظ الالم، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 أىل اإلسكان.سكون ميم الجمع، ومعو عمى ترقيق الالم، و األصبياني  -2
ّۡ  أبو عون عمى الصمة في -3 ِٙ ِ  ، وحده.َصََلح
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ِٔ ـَ  ّۡ ُ٘  َٔ ِي
ۡفؽُِطَٚن َوٱَّله ُْ ِهۡلِٚ   ٣ٱل

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰفَُِِٚن َٰٚةِ َػ ٌَ ّۡ لِِؾه ُ٘  َٔ ِي  ٤َوٱَّله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ّۡ ُ٘  َٔ ِي ّۡ َحَٰهُِؾَٚن َوٱَّله ِٙ  ٥ُُِهُؽوِس

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
ّۡ  أبو عون عمى الصمة في -2 ِٙ  ، وحده.ُُِهُؽوِس
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ِْٚنَي ّۡ َدۡۡيُ َمُِ ُٙ ّۡ نَإِجه ُٙ ُٖ َٰ يَۡم
َ
ۡج خ ٍَ ا َمَِ َْ ۡو 

َ
ّۡ أ ِٙ َِٰس ـَ ۡز

َ
َٰٓ أ  ٦إَِّله لََعَ

شباع الصمة، والنقل، وترقيق الراء، عمى إشباع المنفصل، األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وقصر الصمة، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
وۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ّۡ أ ِٙ َِٰس ـَ ۡز

َ
 ، وحده.أ

 المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر  -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

  َُۡفاُدوَن ُّ ٱ ُ٘  ًَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ًَ نَأ ِ َٰل َٰ ِٔ ٱۡبَخَِغَٰ َوَرآَء  َٓ  ٧َذ

 ومعو العتقي. صل،تإشباع الم التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الفتح عدا المروزي. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َٚن ـُ ّۡ َرَٰ ِػِ٘ ۡٙ ّۡ وََخ ِٙ َؿََٰنَٰخِ
َ
ّۡ أِل ُ٘  َٔ ِي  ٨َوٱَّله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
ّۡ  أبو عون عمى الصمة في -2 ِػِ٘ ۡٙ  ، وحده.وََخ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُيَانُِؾَٚن ّۡ ِٙ ِ َٰح َن
َٰ َصَِ ّۡ لََعَ ُ٘  َٔ ِي  ٩َوٱَّله

 تغميظ الالم، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك التغميظ، سكون ميم الجمع، األصبياني عمى  -2
ّۡ  أبو عون عمى الصمة في -3 ِٙ ِ َٰح َن

 ، وحده.َصَِ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 َٰرِذَُٚن ُّ ٱَُۡن ُ٘  ًَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 ٪أ

 ومعو العتقي. صل،تإشباع الم األزرق عمى -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُۡهِۡؽَدۡوَس َٔ يَؽِذَُٚن ٱ ِي وَن  ٱَّله ا َخَِِٰلُ َٙ ّۡ ذِي ُ٘٫ 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِغنٖي ِٔ ّْ َثٖ  َِٰ َل ـُ  ِْٔ َٔ نَسَٰ َٖا ٱۡۡلِ ۡي
 ٬َوََُيۡػ َعَِ

 .واألصبياني ومعو العتقي ،النقل األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٍِنٖي ْه ُٗ ُجۡػَهٗث ِِف ىََؽارٖ  َِۡنَٰ ّه َسَف  ٭ُث

 .أىل التقميلومعو  ،التقميل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّ ُۡفَِظَٰ َٕا ٱ ۡٚ َف ٍَ ا نَ ٗٓ ـَِظَٰ ۡظَلَث  ُٓ ۡ َٖا ٱل َُۡفََِيَث ُمۡظَلٗث نََغَِۡي َٖا ٱ ََِيٗث نََغَِۡي ـَ َٖا ٱنلُّۡػَهَث  ّه َعَِۡي ّه ۡلَۡ  ُث ا ُث ٗٓ

ًِۡيا َءاَعَؽ   ُٗ َع َنَٰ
ۡ
نَشأ
َ
 أ

 وحده.، المتطرف في البدل واإلشباع ،النقل األزرق عمى -1
 .، وحدهقصر البدلالنقل، و عمى  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
ُٗ األصبياني عمى اإلبدال في  -4 َنَٰ

ۡ
نَشأ
َ
 ، والنقل، وحده.أ
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 ِينَِي ُٔ ٱَُۡخَِٰ ۡضَف
َ
ُ أ  ٮَذَخَتاَرَك ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّيُِخَٚن َٓ َ ًَ ل ِ َٰل َٰ ّه إِٕهُسّ َبۡفَػ   ٯُث

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ثِ ُتۡتَفُرَٚن َٓ ُۡيَِيَٰ َٚۡم ٱ ّۡ يَ ّه إِٕهُس  ُٰث

 عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰهِِنَِي ِِۡو َغ ِٔ ٱُۡخَ ـَ ٖها 
ٌُ ا  َْ ۡتَؿ َغَؽآنَِو َو ـَ  ّۡ ٚۡىَُس َٖا نَ  ٱَوََُيۡػ َعَِۡي

 ومعو العتقي. صل،تإشباع الم األزرق عمى -1
 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.األصبياني عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِۖۡرِض
َ
ُٗ ِِف ٱأۡل َٰ نه ٍَ ـۡ

َ
آَءۢ ةَِيَػرٖ نَأ َْ آءِ  َٓ َٔ ٱلفه ِْ َٕؾنۡلَا 

َ
 َوأ

 ومعو العتقي.والنقل،  صل،تإشباع الم األزرق عمى -1
 صل، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ابِۭ ةِِٗۦ ََُقَِٰػُروَن َ٘ َٰ َذ
 ٲِإَوٕها لََعَ

 ومعو العتقي. ،ترقيق الراء األزرق عمى -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 َٕا َُُسّ ةِِٗۦ
ۡ
نَشد
َ
ُزَُِٚن نَأ

ۡ
ا حَأ َٙ ٖۡ ِْ رَِۡيةٞ َو ٌَ  ُٗ ِ ٌَٰ ا نََن َٙ ّۡ ذِي ُهُس َنَٰٖب  ـۡ

َ
َٖ َوأ ِي

ِٔ ُنه ّْ َٰٖج   ٳَسنه

 ومعو العتقي.واإلبدال،  ،ترقيق الراء األزرق عمى -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 فرح.الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن  -3
ّۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -4 ُهُس َنَٰٖب  ـۡ

َ
 ، وحده.َوأ

َٕااألصبياني عمى اإلبدال في  -5
ۡ
نَشد
َ
ُزُِٚنَ ، نَأ

ۡ
 ، والغنة، وحده.حَأ

 ُِغٚر ِْٔ َٖآَء وََشَشَؽٗة ََّتُۡؽُج  ۡح ِٔ َوِصۡتٖق ُٓأِّۡلُِكنَِي ـَ ۡ٘  ٴحَۢنُتُج ةِٱَّلُّ

َٖآَء ـِ  في  السين نافع بكسرقرأ اإلمام  البيان:  .ۡح

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيفي البدل،  والنقل، واإلشباع صل،تإشباع الم األزرق عمى -1
ُّٓأِۡلُِكنِيَ والغنة في  فويق القصر في المتصل،األصبياني عمى  -2  ، وحده.والنقل ،َوِصۡتٖق 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 ومعو الباقون عدا المروزي.، الغنةالحمواني عمى ترك  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ۡۖ ِّ َُفِِۡبَٗة َٕۡعَٰ
َ
ّۡ ِِف ٱأۡل  ِإَونه َُُس

 ومعو العتقي.وترقيق الراء،  ،النقل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -4
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 ُّّۡفيِيُس ُزَُِٚن ن
ۡ
ا حَأ َٙ ٖۡ ِْ رَِۡيةٞ َو ٌَ َنَٰهُِؿ  َْ ا  َٙ ّۡ ذِي ا َوَُُس َٙ ِ ا ِِف ُبُػٕٚ ٓه  ٵّمِ

ه  في  نافع بفتح النونقرأ اإلمام  البيان:  .ۡفيِيُسّ ن

 ومعو العتقي.واإلبدال،  ،ترقيق الراء األزرق عمى -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ا أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٓه ُّۡفيِيُسّ ّمِ  ، وحده. ن

 َُِٚن َٓ ًِ َُتۡ ِۡ ا َولََعَ ٱُُۡه َٙ َِۡي ـَ  ٶَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

َٖا ِۡ ـَ ۡر
َ
ۥٓ   َوََُيۡػ أ ٍٗ َدۡۡيُهُ َٰ ٔۡ إَِؾ ِ ّْ ا َُُسّ  َْ  َ ِٚۡم ٱۡخُتُػواْ ٱَّلله ََٰي ِِْٗۦ َذَياَل َي ۡٚ ًٚضا إََِلَٰ ىَ ُٕ 

 ومعو العتقي.النقل، وترقيق الراء،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الميم، ومعو ابن فرح.الحمواني عمى صمة  -4
ۥٓ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ٍٗ َدۡۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

 نَََل َتخهُيَٚن
َ
 ٷأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡ ِۡرُُِس ّْ ا َفََٰؼآ إَِّله بَََشٞ  َْ ِِْٗۦ  ۡٚ َٔ َزَهُؽواْ ِْٔ ىَ ِي َُِؤاْ ٱَّله َٓ ۡ ٚۡ َشآَء  َذَياَل ٱل َ ّۡ َول َِۡيُس ـَ  ََ ن َحَخَهظه
َ
يُؽِيُػ أ

ُنَِي  وه
َ
َٖا ٱأۡل ِ َٖا ةَِهََٰؼا ِِفٓ َءاةَآن ۡف ِٓ ـَ ا  ْه ٗث 

ٍَ ِ َلَٰٓه َْ َٕؾَل 
َ
ُ أَل  ٸٱَّلله

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، والنقل،  األزرق عمى -1  ومعو العتقيإشباع المنفصل، وا 
 .عمى قصر البدل
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 المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر  -2
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
ومعو أبو وفويق القصر في المتصل، ، وسكون الميم، َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 الزعراء.
 القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، وفويق -6
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -7

 ِضنٖي َٰ ٚاْ ةِِٗۦ َضَّته بهُص ٖهثٞ َذََتَ ۢ ةِِٗۦ ِس َُ َٚ إَِّله رَُس ُ٘  ٹإِۡن 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةُِٚن ؼه ٌَ ا  َٓ ِ ِِن ة  ٺىَاَل َرّبِ ٱُِٕصۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓ َٖا وَۡضۡي
َ
ِْٔ  نَأ ا  َٙ ًۡ ذِي ُِ ـۡ ُُّٖٚر نَٱ ۡمُؽَٕا َونَاَر ٱتله

َ
َٖا نَإَِذا َسآَء أ َٖا َووَۡضيِ ِ ۡخيُج

َ
ًَ ةِأ ُُۡهِۡ َِٖؿ ٱ ِن ٱۡص

َ
ٖ إََِلِۡٗ أ

ُُكّ
 ۡۖ ّۡ ُٙ ٖۡ ِْ ُل  ۡٚ َِۡيِٗ ٱَُۡي ـَ َتَو  ـَ  ٔ َْ ًَ إَِّله  َِ ۡ٘

َ
 َزوَۡسنۡيِ ٱذۡجنَۡيِ َوأ

ۡمُؽَٕاقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق َسآَء أ

 وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين حذف اليمزة األولى، وسكون من قبيل المد المنفصل.
ٖ َزوَۡسنۡيِ  وقرأ اإلمام نافع بحذف التنوين في 

 . ُُكّ

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .عتقيومعو ال وتسييل اليمزة الثانية، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
ة، مع فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثاني -3

 .ومعو الحمواني في وجو
سقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو القاض -4 ي والحمواني المروزي عمى قصر المنفصل، وا 

 في وجيو الثاني وابن إسحاق وابن فرح.
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 .، ومعو أبو الزعراءَسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
سقاط اليمزة األولى مع التوسط، وحده. -6  المروزي عمى توسط المنفصل، وا 

 ۡلَؽىَُٚن ُّْ  ّ ُٙ ٚٓاْ إِجه ُٓ َٔ َؽَِ ِي   ٻَوََّل حَُخَِٰػۡتِِن ِِف ٱَّله

شباع المنفصل، و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1  وحده.ا 

شباع المنفصل، وحده العتقي -2  .عمى ترقيق الالم، وا 

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -3

 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ََٕج و
َ
ۡيَج أ َٚ َخ ـۡ ِٓنَي نَإَِذا ٱ ِ َِٰ ِٚۡم ٱُظه َٔ ٱَُۡي ِْ َٖا  َٰ ِي جَنهى ِ ٱَّله ُػ َّلِله ۡٓ َِ ٱۡۡلَ ًِ َذُي

ِۡ ُُۡه ًَ لََعَ ٱ َف ْه  ٔ  ټَْ

 .أىل التقميلومعو  عمى التقميل، األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُٓنُِنَِي ۡ َٕج َعۡۡيُ ٱل
َ
َتاَرَٗك َوأ ُّْ َنَّٗل  ُْ ُِِۡن  ٕؾِ

َ
 ٽَوىَُ رهّبِ أ

 .العتقيومعو  عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا أبو عون وابن إسحاق. -2
 ، ومعو ابن إسحاق.َوىَُ رهّبِ أبو عون عمى اإلظيار في  -3

 ۡتَخِنَِي ُٓ َ ٖها ل ٌُ ًَ ٓأَلَيَٰٖج ِإَون  ِ َٰل َٰ  پإِنه ِِف 

 .عمى قصر البدلالكل ومعو  ،)تشق( في البدلعمى  األزرق -1

 َٔ ّۡ ىَۡؽًٕا َءاَعؽِي ٔۢ َبۡفِػِ٘ ِْ َٕا 
ۡ
نَشد
َ
ّه أ  ٿُث

 وحده. في البدل، اإلشباعو عمى النقل،  األزرق -1
 .، وحدهقصر البدلو  النقل، لعتقي عمىا -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
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 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -4
َٕااألصبياني عمى اإلبدال في  -5

ۡ
نَشد
َ
 ، وحده.أ

  ٓۥ ٍٗ َدۡۡيُهُ َٰ ٔۡ إَِؾ ِ ّْ ا َُُسّ  َْ  َ ِن ٱۡخُتُػواْ ٱَّلله
َ
ّۡ أ ُٙ ٖۡ ِ ّْ َّٚٗل  ـُ ّۡ َر ِٙ َٖا ذِي

ِۡ ـَ ۡر
َ
 نَأ

ْ في  نافع بضم الساكن األولقرأ اإلمام  البيان: ِن ٱۡختُُػوا
َ
 .أ

 .العتقيومعو  عمى إشباع الصمة، والنقل، وترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
نِ ِّْ أبو عون عمى صمة الميم في  -3

َ
ّۡ أ ُٙ ٖۡ،  ۡٔ ِ ّْ ا َُُسّ  َْ.وترك النقل، وحده ، 

 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 فرح. الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن -5
ۥٓ  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -6 ٍٗ َدۡۡيُهُ َٰ  ، وحده.إَِؾ

 نَََل َتخهُيَٚن
َ
 ڀأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُّٰٚةِ ٱَّل َي ّۡ ِِف ٱۡۡلَ ُٙ حَۡؽۡنَنَٰ
َ
ٚاْ ةَِِِيآءِ ٱٓأۡلِعَؽةِ َوخ ةُ َٔ َزَهُؽواْ َوَكؼه ِي ِِْٗ ٱَّله ۡٚ ِْٔ ىَ  

ُ
ََل َٓ ۡ ا َوىَاَل ٱل َْ َفََٰؼآ إَِّله بَََشٞ ۡجَيا 

ُبَٚن  ا تََۡشَ ٓه ُٗ َويََۡشَُب مِ ٖۡ ِْ ُزَُِٚن 
ۡ
ا حَأ ٓه َُ مِ ُز

ۡ
ّۡ يَأ ِۡرُُِس  ځّْ

شباع  األزرق -1 عمى إشباع المتصل، والنقل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، والتقميل، وا 
 .العتقي عمى قصر البدلومعو المنفصل، واإلبدال، 

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، والفتح، واإلبدال، وحده. -3
 الجمال عمى ترك النقل، وصمة الميم، والفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. وتوسط المنفصل، توسط المتصل،المروزي عمى  -6
 المنفصل، وحده. وقصرالمتصل، توسط المروزي عمى  -7
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 وَن ُهَخَِٰۡسُ ّۡ إِٗذا  ّۡ إِٕهُس ِۡرَُِس ّْ ا  َغۡفُخّ بَََشٗ
َ
ٔۡ أ ِ  ڂَوَُه

شباع الصمة، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وا 
ونَ األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والغنة في  -2  ، وتفخيم الراء، وحده.إِٗذا ُهَخَِٰۡسُ
 عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -3
ّۡ إِٗذا أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ّۡ إِٕهُس ِۡرَُِس ّْ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

ا ًٓ ـَِظَٰ ّۡ حَُؽاٗةا َو ّۡ َوُكُٖخ ِْخُّ ّۡ إِذَا  ٕهُس
َ
ّۡ خ يَفُِػُز

َ
ۡؽَُسَٚن  خ ٕهُسّ ُّمُّ

َ
 ڃخ

 األزرق عمى إشباع الصمة، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
ّۡ إِذَا صمة الميم في و  ترك النقل، أبو عون عمى -3 ٕهُس

َ
ّۡ خ يَفُِػُز

َ
ۡؽَُسَٚن  ،خ ٕهُسّ ُّمُّ

َ
 ، وحده.خ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

 ُػوَن ـَ ا حُٚ َٓ ِ اَت ل َٙ ۡي َ٘ اَت  َٙ ۡي َ٘  ڄ۞

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡتُفٚثنَِي َٓ ِ ُٔ ة ا ََنۡ َْ ُٚت َوََنَۡيا َو ُٓ ۡجَيا َج َٖا ٱَّلُّ  َضَياُت
 څإِۡن ِِهَ إَِّله

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1

 الفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أىل  -2

 ۡؤِْٖنَِي ُٓ ِ ُٔ ََلُۥ ة ا ََنۡ َْ ِؼٗةا َو
ٌَ  ِ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ٌَ ٱۡذََتَ َٚ إَِّله رَُس ُ٘  چإِۡن 

 واإلبدال، ومعو العتقي.، عمى التقميل األزرق -1

 .أىل التقميلومعو أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،  -2
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 األصبياني عمى الفتح، واإلبدال، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح.  -4

 ةُِٚن ؼه ٌَ ا  َٓ ِ ِِن ة  ڇىَاَل َرّبِ ٱُِٕصۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِْنَي ٔه َنَِٰػ ُۡصتُِط َٖ َله ا ىَِِي ٓه  ڈىَاَل َخ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق ومعو الكلاألزرق،  -1

ٔه األصبياني عمى الغنة في  -2 ُۡصتُِط َٖ َله  ، ومعو ابن إسحاق.ىَِِي

   ُدَراٗٓء ّۡ ُٙ َِۡنَٰ ۡيَطُث ةِٱۡۡلَّوِ نََشَف ُّ ٱلصه ُٙ َعَؼۡت
َ
 نَأ

 .لعتقي، ومعو اعمى إشباع المتصل األزرق -1

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2

 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى  -3

 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -4

 ِٓنَي ِ َِٰ ِٚۡم ٱُظه َِۡي ِ ُّ  ډَذُتۡفٗػا 

 .لكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو ااألزرق -1

ِٚۡم األصبياني عمى الغنة في  -2 َِۡي ِ ُّ  ، ومعو ابن إسحاق.َذُتۡفٗػا 

 َٔ ّۡ ىُُؽوًٕا َءاَعؽِي ٔۢ َبۡفِػِ٘ ِْ َٕا 
ۡ
نَشد
َ
ّه أ   ڊُث

 وحده. في البدل، واإلشباع ،عمى النقل األزرق -1

 .، وحدهالبدلالعتقي عمى قصر  -2

 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

َٕافي  اإلبدالاألصبياني عمى  -5
ۡ
نَشد
َ
 .حدهومعو  والنقل، ،أ
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 ا َْ ا َو َٙ َسَِ
َ
ٍث أ ْه
ُ
ٔۡ أ ِْ ا تَۡفتُِو   ڋيَۡفَخـِٔۡغُؽوَن َْ

 .العتقيومعو  وترقيق الراء، واإلبدال، ،النقلعمى  األزرق -1

 .عمى النقل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2

 تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي عمى -3

 ۡۖا َٖا َتَۡتَ َِ ـُ َٖا ُر ِۡ ـَ ۡر
َ
ّه أ  ُث

 .أىل التقميلومعو  عمى التقميل، األزرق -1

 الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني عمى -2

 ۡۖ ٚهُ ةُ ؼه ٌَ ا  َٙ ُ ٚل ـُ ٗث ره ْه
ُ
ا َسآَء أ َْ  ُُكه 

ثٗ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ْه
ُ
 .َسآَء أ

ثٗ عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1 ْه
ُ
 العتقي.ومعو  ،َسآَء أ

اوالغنة في ، المتصلاألصبياني عمى فويق القصر في  -2 َٙ ُ ٚل ـُ ٗث ره ْه
ُ
 ، وحده.أ

 ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء. الحمواني عمى ترك الغنة، -3

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ّۡ ُٙ َِۡنَٰ ّ َبۡفٗظا وََسَف ُٙ َٖا َبۡفَظ ۡتَتۡف
َ
َضادِيَد  نَد

َ
 أ

 العتقي.ومعو  عمى إشباع الصمة، األزرق -1

 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َُٖٚن ِْ ٖم َّله يُۡؤ ۡٚ َُِّي  ڌَذُتۡفٗػا 

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي. -1
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 تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق.المروزي عمى  -2
ٖم َّله األصبياني عمى الغنة في  -3 ۡٚ  ، واإلبدال، وحده.َذُتۡفٗػا َُِّي
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

 تنٍِي ُّْ  ٖٔ َطَٰ
ِۡ ـُ َٖا َو َعاهُ َفَُٰؽوَن أَـِبَيَٰخِ

َ
َٖا ُمَِٚسَٰ َوأ ِۡ ـَ ۡر

َ
ّه أ  ڍُث

 .أىل التقميل عمى قصر البدلومعو و)تشق( في البدل،  عمى التقميل، األزرق -1

 .عمى قصر البدل ومعو أىل الفتحو)تشق( في البدل، األزرق عمى الفتح،  -2

 ا ََعُنَِي ًْ ۡٚ ٚاْ ىَ واْ َوََكُٕ َِبُ ٍۡ َخ ـۡ يِْٗۦ نَٱ َن َوَمََلِ ۡٚ ـَ  ڎإََِلَٰ نِۡؽ

 .كلالاألزرق، ومعو  -1

 ُٔ ُٕۡؤِْ
َ
ٚٓاْ خ ُ َٰتُِػوَن َذَيال ا نَلَا َع َٓ ُٙ ُم ۡٚ َٖا َوىَ ِْۡرِِ  ِٔ ۡي  ڏُِبَََشَ

 اإلبدال، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َا نََك َٓ ُ٘ ةُٚ ؼه ٍَ ٍِنَي نَ َِ ۡٙ ُٓ ۡ َٔ ٱل ِْ ٚاْ   ڐُٕ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َخُػوَن ۡٙ ّۡ َح ُٙ ِه ٍَِتََٰب ََُف َٖا ُمَِٚس ٱُۡ  ڑَوََُيۡػ َءاحَۡح

 .واألصبياني عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ،النقلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني  -3
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 َٰآ إََِل َٓ ُٙ ۥٓ َءايَٗث َوَءاَوۡيَنَٰ ُٗ ْه
ُ
َّ َوأ َٔ َمۡؽَي َٖا ٱۡب ِۡ ةٖ وََسَف َٚ فِنٖي َرۡب َْ  ڒذَاِت ىََؽارٖ َو

ةٍ في  نافع بضم الراءقرأ اإلمام  البيان: َٚ  .ُربْ

َؽارٖ في  إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والتقميل األزرق عمى -1
عمى  ومعو العتقي ،ىَ

 .قصر البدل
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡۖ ًِطا ٚاْ َصَِٰ ُِ َٓ ّيَِبَِٰج َوٱۡخ َٔ ٱُػه ِْ ٚاْ  َُ ُُكُ ـُ ا ٱلؽُّ َٙ حُّ
َ
د  َيَٰٓ

 .إشباع المنفصل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ّٞ ِِي ـَ َُِٚن  َٓ ا َتۡف َٓ ِ  ړإِّّنِ ة

 األزرق، ومعو الكل. -1

 نَٱتهُيٚنِ  ِإَونه ّۡ َٕا۠ َربُُّس
َ
َِٰضَػٗة َوخ ـَ ٗث  ْه

ُ
ّۡ أ ُخُس ْه

ُ
 ڔ َفَِٰؼهِۦٓ أ

ِ  في  نافع بفتح اليمزةقرأ اإلمام  البيان: ِؼه َ٘ نه 
َ
 . َوأ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل والصمة،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -5
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 ُۡۖزُبٗؽا ّۡ ُٙ َٖ ّ ةَۡح ُ٘ ۡمَؽ
َ
ٚٓاْ أ ُف  َذَخَيػه

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل،  األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ه.وحدوسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 نَؽُِضَٚن ّۡ ِٙ يۡ ا ََّلَ َٓ ِ  ِضۡؾبِۭ ة
 ڕُُكُّ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِضنٍي َٰ ّۡ َضَّته ِٙ ِ َؽح ۡٓ ّۡ ِِف َد ُ٘  ږنََؼۡر

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََيَۡفُتَٚن
َ
اٖل َوبَجنَِي خ ْه ّ ةِِٗۦ ِْٔ  ُ٘ ِٓػُّ ا ُٕ َٓ جه

َ
 ڗخ

ََيۡفِ في  نافع بكسر السينقرأ اإلمام  البيان:
َ
 .ُتٚنَ خ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِِف ٱُۡخَۡيَرَِٰت ّۡ ُٙ َ  نَُفارُِع ل

 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ژةََ َّله يَۡشُفُؽوَن 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡشهُِيَٚن ُّْ ٔۡ َعۡشَيثِ َرّبِِّٙ  ِ ّْ  ّ ُ٘  َٔ ِي
 ڙإِنه ٱَّله

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان األزرق عمى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
ٔۡ َعۡشيَثِ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3 ِ ّْ.وحده ، 

 َُٖٚن ِْ ّۡ يُۡؤ ِٙ ِ ّ أَـِبَيَِٰج َرّب ُ٘  َٔ ِي
 ښَوٱَّله

 )تشق( في البدل، واإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.  األزرق عمى -1
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -2
ُٖٚنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِْ ّۡ يُۡؤ ِٙ ِ  ، وحده.َرّب
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4

 ََُّل يَُۡشِك ّۡ ِٙ ِ ّ ةَِؽّب ُ٘  َٔ ِي
  ڛَٚن َوٱَّله

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َرَِٰسُفَٚن ّۡ ِٙ ِ ّۡ إََِلَٰ َرّب ُٙ جه
َ
ّۡ وَِسٌَِث خ ُٙ ىُُِٚبُ ٚاْ وه آ َءاحَ َْ َٔ يُۡؤحَُٚن  ِي  ڜَوٱَّله

شباع الصمة، ،اإلبدالاألزرق عمى  -1 شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، وا  ومعو  وا 
 .العتقي عمى قصر البدل

 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل والصمة، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 صمة الميم في الموضعين األخيرين، وحده.أبو عون عمى  -5
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ا َسَٰتُِيَٚن َٙ َ ّۡ ل ُ٘ َٚن ِِف ٱُۡخَۡيَرَِٰت َو ـُ ًَ يَُسَٰؽِ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 ڝأ

 .العتقيومعو  إشباع المتصل، وترقيق الراء،األزرق عمى  -1
الميم، ومعو أىل اإلسكان األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وسكون  -2

 عدا المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ا َٙ َف ـۡ ُِِّم َجۡهًفا إَِّله ُو  َوََّل َُٕس

 .النقل، ومعو العتقي واألصبيانياألزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٖا ٌَِتَٰٞب ۡح َٚن  َوََّلَ ُٓ ّۡ ََّل ُحۡؾَِ ُ٘   ڞيَِٖػُو ةِٱۡۡلَّوِ َو

 عمى تغميظ الالم، وحده. األزرق -1
 عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان.العتقي عمى ترقيق الالم، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٞ َمَٰ ـۡ
َ
ّۡ أ ُٙ َ ٔۡ َفََٰؼا َول ِ ّْ َؽةٖ  ۡٓ ّۡ ِِف َد ُٙ َۡ ىُُُِٚب َُِِٓٚن  ةَ َٰ ا َع َٙ َ ّۡ ل ُ٘  ًَ ِ َٰل َٰ ِٔ ُدوِن   ڟّْ

 عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِّٙ َۡتَذِي ُْ َعۡؼَٕا 
َ
َٰٓ إَِذآ أ ّۡ ََيۡـَُٔؽوَن َضَّته ُ٘  ڠةِٱَُۡفَؼاِب إَِذا 

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1
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بخمف عن  سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكانو  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .المروزي

ّۡ ََيۡـَُٔؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُ٘.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ۡۖ َٚۡم  ََّل ََتۡـَُٔؽواْ ٱَۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ٖها ََّل حَُِٖصُ ِ ّْ  ڡإِٕهُسّ 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ٍَُِٰصَٚن  ىَۡػ ََكَٕۡج َءاَيََِّٰت ُتۡخَِل ّۡ حَٖ َقَٰتُِس ـۡ
َ
َٰٓ أ ّۡ لََعَ ُٖخ ٍُ ّۡ نَ َِۡيُس  ڢـَ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر  األزرق -1 عمى النقل، و)تشق( في البدل، والتقميل، وا 
 البدل.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده. األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر المنفصل، -3
 المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
ٍُِصٚنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -7 ّۡ حَٖ َقَٰتُِس ـۡ

َ
 ، وحده.أ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8
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 ِِٗة َٔ ِِبِي ٍۡ ِٓٗؽا ُمۡفَخ ُشُؽوَن ۦ َسَٰ ۡٙ  ڣَت

ُشُؽونَ تُ في  نافع بضم التاءقرأ اإلمام  البيان: ۡٙ. 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُنَِي وه
َ
ُّ ٱأۡل ُ٘ ِت َءاةَآَء

ۡ
ّۡ يَأ َ ا ل ْه  ّ ُ٘ ۡم َسآَء

َ
َل أ ۡٚ ةهُؽواْ ٱَُۡي ّۡ يَػه نََِ

َ
 ڤأ

األزرق عمى إشباع المتصل، واإلبدال، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر  -1
 البدل.

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، والنقل، وحده. -2
 القاضي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 صمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل ال -5
ُّ٘ابن سعدان عمى التقميل في  -6  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَء

 ٍُِؽوَن ٖ ُْ ّۡ ََلُۥ  ُٙ ّۡ َذ ُٙ َ ٚل ـُ ٚاْ َر ّۡ َحۡفؽِنُ َ ۡم ل
َ
 ڥأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -3

 ٖۚهُۢة ۡم َحُيٚلَُٚن ةِِٗۦ ِس
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٚن ُ٘ َطّوِ َؽَٰؽِ
ِۡ ِ ّۡ ل ُ٘ ۡزََثُ

َ
ّ ةِٱۡۡلَّوِ َوأ ُ٘  َسآَء

َۡ  ڦةَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي. -2
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 توسط المتصل، وحده. المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ُّ٘ابن سعدان عمى التقميل في  -5  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَء

  ٔه ِٙ ٔ ذِي َْ ۡرُض َو
َ
َُٰت َوٱأۡل َمََٰن ّۡ ََُهَفَػِت ٱلفه ُ٘ آَء َٚ ۡ٘

َ
َتَؿ ٱۡۡلَوُّ أ  َولَِٚ ٱته

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل،  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -5

 ّ ُٙ َتۡيَنَٰ
َ
َۡ خ ۡفؽُِطَٚن ةَ ُّْ ؽِِّ٘  ٌۡ ٔ ذِ ـَ  ّۡ ُٙ ّۡ َذ  ڧةِِؼۡكؽِِ٘

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 أبو عون عمى صمة الميم في الموضع األخير، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ّۡ ُٙ ۡم تَۡفـَُِٔ
َ
ۖۡ أ ًَ َعۡۡيٞ ِ  َعؽٗۡسا نََغَؽاُج َرّب

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰزِرنَِي َٚ َعۡۡيُ ٱُره ُ٘  ڨَو

َٚ األزرق عمى ضم الياء في  -1 ُ٘  ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.َو
 إسحاق وأبو الزعراء.األصبياني عمى ضم الياء، وتفخيم الراء، ومعو ابن  -2
٘ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -3  ، ومعو الباقون.َٚ َو
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 ۡفَخيِيٖم ُّْ َٰٖط  ّۡ إََِلَٰ ِصَر ُ٘ ٚ ـُ ًَ تَلَۡػ  کِإَوٕه

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

 ٍُِتَٚن َرَِٰط ََُنَٰ ِٔ ٱلّصِ ـَ َُٖٚن ةِٱٓأۡلِعَؽةِ  ِْ َٔ ََّل يُۡؤ ِي
  ڪِإَونه ٱَّله

ِ في  ( في البدل وترقيق الراءاإلبدال، والنقل و)تشقاألزرق عمى  -1 ، ومعو العتقي ةِٱٓأۡلِعَؽة
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق  -3

 َٚن ُٙ َٓ ّۡ َحۡف ِٙ ِ ٚاْ ِِف ُغۡلَيَٰٖ َشُّ
ُِه  ٖ ِٔ ُضّ ّْ  ِّٙ ِ ا ة َْ َٖا  ّۡ َوَكَشۡه ُٙ ٚۡ رَِۡحَۡنَٰ

َ  ګ۞َول

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -1
ٚاْ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُهَِشُّ  ٖ  ، وسكون الميم، وحده.ُضّ
ِٔأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ّْ  ِّٙ ِ ُٙٚنَ ، ة َٓ ّۡ َحۡف ِٙ ِ  ، وحده.ُغۡلَيَٰٖ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 َٚن ـُ ا َحَخَُضه َْ ّۡ َو ِٙ ِ ٚاْ لَِؽّب َخََكُٕ ـۡ ا ٱ َٓ َفَؼاِب َذ
ُۡ ّ ةِٱ ُٙ َعۡؼَنَٰ

َ
 ڬَوََُيۡػ أ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡتُِِفَٚن ُْ ّۡ ذِيِٗ  ُ٘ َؼاٖب َشِػيٍػ إَِذا  ـَ ِّٙ ةَاٗبا ذَا  َِۡي ـَ َٖا  َٰٓ إَِذا َذَخۡط  ڭَضَّته

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل،  -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 
َ
ةَۡصََٰؽ َوٱأۡل

َ
َؿ َوٱأۡل ۡٓ ُّ ٱلفه  َُُس

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّله ُ٘   نۡـَِٔػةَ  َو

شباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1  ، وا 
 األصبياني عمى ضم الياء، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وتوسط المنفصل، وحده.وَََوهَ 
 عمى سكون الياء، وقصر المنفصل، ومعو الباقون.المروزي  -5

 ُؽوَن ٍُ ا تَۡش ْه  ڮىَِِيَٗل 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ۡرِض ِإَوََلِۡٗ َُتََۡشُ
َ
ّۡ ِِف ٱأۡل ُز

َ
ِي ذََرأ َٚ ٱَّله ُ٘  گَو

 ، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 وترك النقل، وحده.أبو الزعراء عمى ضم الياء،  -2
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم، وحده. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان.وَََوهَ 
 الجمال عمى سكون الياء، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -5

 َِ ۡ
ِٓيُج َوََلُ ٱۡعخَِلَُٰم ٱَله ۦ َويُ ِي يُۡۡحِ َٚ ٱَّله ُ٘ ارِ  َو َٙ  َوٱنله

 ، والتقميل، ومعو العتقي وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ابن إسحاق.األصبياني عمى ضم الياء، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو  -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 .ومعو الجمال وابن فرح، والفتح، وَََوهَ 
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 القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى سكون الياء، والتقميل، ومعو  -4

 نَََل َتۡفيَُِِٚن
َ
 ڰأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 لَُٚن وه
َ
ا ىَاَل ٱأۡل َْ  ََ ِْۡر ٚاْ  ُ َۡ ىَال  ڱةَ

لُٚنَ عمى النقل في  األزرق -3 وه
َ
 .عتقي واألصبياني، ومعو الٱأۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4

 ٖها حَُؽاٗةا َٖا َوُك ِْۡخ ءَِذا 
َ
ٚٓاْ أ ُ ۡتُفٚذَُٚن ىَال َٓ َ ءِٕها ل

َ
ا أ ًٓ ـَِظَٰ  ڲَو

ءَِذا في  قرأ اإلمام نافع باإلخبار في الموضع األول واالستفيام في الثاني البيان:
َ
ٚٓاْ أ ُ ءِٕها ،ىَال

َ
، أ

 ولورش تسييل اليمزة الثانية بال إدخال، ولمباقين تسييل بإدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

 عتقي.ومعو ال والنقل، وتسييل اليمزة الثانية، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1

 .األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده -2

 4المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3
 حركات، وحده.

 حركات، ومعو الباقون. 3تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار الحمواني عمى  -4

 حركات، وحده. 4المروزي عمى توسط المنفصل، واإلدخال  -5

 ُنَِي وه
َ
َسَِٰػُۡي ٱأۡل

َ
ٓ أ َُ إِۡن َفََٰؼآ إَِّله ِْٔ َرۡت ُٔ َوَءاةَآُؤَٕا َفََٰؼا  ـِۡػَٕا ََنۡ  ڳََُيۡػ ُو

شباع المنفصل األزرق -1 شباع المتصل، وا   وترقيق الراء، والنقل، ،عمى )تشق( في البدل، وا 
 عتقي عمى قصر البدل.ومعو ال

 .األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده -2

 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
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 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر  -5

 َٚن ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ آ إِن  َٙ ٔ ذِي َْ ۡرُض َو
َ
ِٔ ٱأۡل َٓ ِ

ّ  ڴىَُ ل

شباع المنفصل األزرق -1  عتقي.ومعو ال ،عمى النقل، وا 

 .األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده -2

 وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل،  -3
 أىل اإلسكان.ومعو وسكون الميم، المروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ِ َيُيٚلَُٚن َّلِله  ـَ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 نَََل
َ
َۡ أ ُؽوَن ىُ ٌه  ڵحََؼ

ُؽونَ  في  نافع بتشديد الذالقرأ اإلمام  البيان: ٌه  . حَؼه

نَََل عمى النقل في  األزرق -1
َ
َۡ أ  .عتقي واألصبياني، ومعو الىُ

 عمى ترك النقل، ومعو الباقون.المروزي  -2

 ِّ َُۡفِؾي َُۡفۡؽِش ٱ ۡتِؿ َوَربُّ ٱ َِٰت ٱلفه َمََٰن ٔ رهبُّ ٱلفه َْ  َۡ  ڶىُ

 .عدا األصبيانياألزرق، ومعو  -1

ٔ رهبُّ  األصبياني عمى الغنة في -2 َْ.وحده ، 

  ِ َيُيٚلَُٚن َّلِله  ـَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 نَََل َتخهُيَٚن
َ
َۡ أ  ڷىُ

نَََل عمى النقل في  األزرق -1
َ
َۡ أ  .عتقي واألصبياني، ومعو الىُ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٚن ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ َِۡيِٗ إِن  ـَ َٚ َُيُِۡي َوََّل َُيَاُر  ُ٘ ءٖ َو ِ ََشۡ
ُٚت ُُكّ ٍُ ٔۢ بَِيِػهِۦ َمَِ َْ  َۡ  ڸىُ

 وحده. ،َوُهوََعمى توسط ثم إشباع في المين الميموز، وضم الياء في  األزرق -1

 عتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وضم الياء، ومعو األصبياني وأبو الزعراء.ال -2

 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم، وحده. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وسكون الميم، ومعو القاضي.وَََوهَ 
 عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. الحمواني -5

َِۡيِٗ ابن سعدان عمى سكون الياء، وصمة الياء في  -6  ، وسكون الميم، وحده.ـَ

  ِ َيُيٚلَُٚن َّلِله  ـَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 تُۡفَطُؽوَن َٰ ّنه
َ
َۡ نَد   ڹىُ

َٰ في  عمى التقميل األزرق -1 ّنه
َ
 .ومعو أىل التقميل، نَد

َٰ في  الفتحعمى  األزرق -2 ّنه
َ
 .ومعو أىل الفتح، نَد

 َِٰؼةَُٚن ّۡ ََُك ُٙ ّ ةِٱۡۡلَّوِ ِإَوجه ُٙ َتۡيَنَٰ
َ
َۡ خ  ںةَ

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -1

 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2

َِٰؼةُٚنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ّۡ ََُك ُٙ  ، وحده.ِإَوجه

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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  ٍٗ َٰ ٔۡ إَِؾ ِْ ۥ  ُٗ َف َْ ا ََكَن  َْ ُ ِْٔ َوََّلٖ َو ََؼ ٱَّلله ا ٱَّته َْ 

ٍٗ  عمى النقل في  األزرق -1 َٰ ٔۡ إَِؾ ِْعتقي واألصبياني، ومعو ال. 

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۭ َٰٗ َب ُُكُّ إَِؾ َ٘ َ َٰ َبۡفٖض   إِٗذا َّله ّۡ لََعَ ُٙ ا َعََِو َوََُفََل َبۡفُظ َٓ ِ  ة

 .أىل اإلسكان عدا األصبياني، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
َب األصبياني عمى الغنة في  -3 َ٘ َ  ، وحده.إِٗذا َّله
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َٔ ۡتَحَٰ ا يَِصُهَٚن  ـُ ٓه ِ َخ  ڻٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِّ ِ َِٰ ا يَُۡشُِكَٚن َع ٓه َهََٰػةِ َذَخَعََِٰلَٰ َخ َُۡلۡيِب َوٱلشه  ڼٱ

ُّ في  نافع بضم الميمقرأ اإلمام  البيان: ِ  .ََعل

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1

 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

ا ْه ُػوَن  ىَُ رهّبِ إِ ـَ ا يُٚ َْ  ڽحُؽِيَِّنِ 

 .عدا أبو عون وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1

 ، ومعو ابن إسحاق.ىَُ رهّبِ أبو عون عمى اإلظيار في  -2

 ِٓنَي ِ َِٰ ِٚۡم ٱُظه ِِِۡن ِِف ٱَُۡي  ھَرّبِ نَََل ََتَۡف

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ّۡ ُ٘ ا َٕفُِػ َْ  ًَ ن ُّٕؽِيَ
َ
َٰٓ أ  ڿََُقَِٰػُروَن ِإَوٕها لََعَ

 .لعتقيومعو ا وترقيق الراء، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1

األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان بخمف  -2
 عن المروزي.

 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  حَِّئَث  ٱۡدَذۡؿ ُٔ ٱلفه ۡضَف
َ
ُهَِّت ِِهَ أ  ةِٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا يَِصُهَٚن َٓ ِ ُّ ة َِ ـۡ
َ
ُٔ أ  ۀََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َيَِٰػنِي َزَِٰت ٱلشه َٓ َ٘  ۡٔ ِْ  ًَ ِ ُٚذ ة ـُ
َ
 ہَوىَُ رهّبِ أ

 .عدا أبو عون وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1

 ومعو ابن إسحاق.، ىَُ رهّبِ وَ أبو عون عمى اإلظيار في  -2

 وِن ن ََيُُۡضُ
َ
ًَ رَّبِ أ ِ ُٚذ ة ـُ

َ
 ۂَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٚۡت ىَاَل َرّبِ ٱرِۡسُفِٚن َٓ
ۡ ُّ ٱل ُ٘ َضَػ

َ
َٰٓ إَِذا َسآَء أ  ۃَضَّته

ُّ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ُ٘ َضَػ
َ
، ويزيد َسآَء أ

كون من قبيل المد ي، ولمباقين حذف اليمزة األولى، و ثالثة البدللألزرق وجو اإلبدال مع 
 المنفصل.

شباع المتصل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .عتقيومعو ال وتسييل اليمزة الثانية، وا 
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 األزرق عمى وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، وحده. -2
اليمزة الثانية، مع فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى قصر المنفصل، وتسييل  -3

 ومعو الحمواني في وجو.
سقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو القاضي والحمواني  -4 المروزي عمى قصر المنفصل، وا 

 في وجيو الثاني وابن إسحاق وابن فرح.
 .، ومعو أبو الزعراءَسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
سقاط اليمزة األولى مع التوسط، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -6  وا 

  ا حََؽۡكُج َٓ ِٗطا ذِي َُ َصَِٰ َٓ ۡخ
َ
ٓ أ  ََُفِّلِ

َُ في  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان: َٓ ۡخ
َ
ٓ أ  .ََُفِّلِ

 .كلومعو ال ،األزرق -1

  ٓ  ََكه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ا َٙ َٚ ىَآنُِِ ُ٘ ٌث  َٓ ِ ا َُك َٙ  إِجه

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِٚۡم ُحۡتَفُرَٚن ِّٙ ةَۡؽَزٌخ إََِلَٰ يَ ِ ِْٔ َوَرآن   ۄَو

 .عتقيومعو الوالنقل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، -2
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ُ هِٖؼ َوََّل يَتََفآَءل َْ ۡٚ ّۡ يَ ُٙ َٖ نَفاَب ةَۡح
َ
ٚرِ نَََلٓ أ   ١٠١َٚن نَإَِذا ُٕهَِظ ِِف ٱلصُّ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المنفصل، والمتصل، األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم،  -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -5

 ۡهُِِطَٚن ُٓ ۡ ُّ ٱل ُ٘  ًَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ۥ نَأ ُٗ ُٖ َٰزِي َن َْ ٔ َثُيَِۡج  َٓ  ١٠٢َذ

 .عتقيومعو ال عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

 وَن َّ َخَِِٰلُ ٖه َٙ ّۡ ِِف َس ُٙ ُٕهَف
َ
ٓواْ أ َٔ َعِۡسُ ِي ًَ ٱَّله ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ۥ نَأ ُٗ ُٖ َٰزِي َن َْ ۡج  ٔۡ َعهه َْ  ١٠٣َو

شباع المنفصل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1  .عتقيومعو الوترقيق الراء، وا 
وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل،  -2

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، -4
 وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، -5
ۡج ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 ٔۡ َعهه َْ ، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، َو

 الميم، وحده.وصمة 

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                    الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[111] 

 

 ُِطَٚن ا َؽَِٰ َٙ ّۡ ذِي ُ٘ ُّ ٱنلهاُر َو ُٙ َ٘ َِۡهُص وُُسٚ    ١٠٤حَ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -2

 ةَُٚن ا حَُسّؼِ َٙ ِ ُٖخّ ة ٍُ ّۡ نَ َِۡيُس ـَ ٔۡ َءاَيََِّٰت ُتۡخَِلَٰ  ّۡ حَُس َ ل
َ
   ١٠٥خ

 .و)تشق( في البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل ،النقلاألزرق عمى  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  الفتح، عمى الجمال -4
 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، أبو عون عمى التقميل،  -5

 ُّنَِي ا َطٓا ْٗ ۡٚ ٖها ىَ َٖا َوُك ُت َٚ َٖا ِشۡي َِۡي ـَ َٖا َكََِتۡج  ٚاْ َربه ُ   ١٠٦ىَال

 .عتقيومعو ال عمى إشباع الالزم، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 وحده. المروزي عمى توسط الالزم، -3

 ا نَإِۡن َٙ ٖۡ ِْ َٖا  ۡعؽِۡس
َ
َٖآ أ َٚن َربه ُٓ ِ ۡػَٕا نَإِٕها َظَِٰ  ١٠٧ـُ

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -3

 ِٚن ُٓ ِ ا َوََّل حَُسِّ َٙ ٚاْ ذِي  ١٠٨ىَاَل ٱۡعَفـُٔ

 .عمى قصر البدل ، ومعو الكلعمى )تشق( في البدل األزرق -1
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 ََِٰۡحنِي َٕج َعۡۡيُ ٱُره
َ
َٖا َوأ ٖها نَٱۡكهِۡؽ نَلَا َوٱرَۡۡحۡ َْ َٖآ َءا ـَِتادِي َحُيٚلَُٚن َربه  ۡٔ ِ ّْ ۥ ََكَن نَؽِيٞو  ُٗ  ١٠٩ إِٕه

عتقي عمى قصر ومعو العمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء،  األزرق -1
 .البدل

 المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر  -2
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -3

 ّۡ ُ٘ ٚ ُٓ َۡؼُت ۡغؽِياا نَٱَّته َٚن ـِ ٍُ ّۡ حَۡظَط ُٙ ٖۡ ِ ّْ ؽِي َوُكُٖخّ  ٌۡ ّۡ ذِ نَفُٚۡز
َ
َٰٓ أ  ٪١٠َضَّته

ّۡ في التاء في بإدغام الذال وقرأ  .ۡغؽِيااـُ في  نافع بضم السينقرأ اإلمام  البيان: ُ٘ ٚ ُٓ َۡؼُت  .نَٱَّته

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 أبو عون عمى صمة الميم في الموضعين األخيرين، وحده. -3
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -4
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل -5

 ٱَُۡهآنُِؾوَن ُّ ُ٘  ّۡ ُٙ جه
َ
ٓواْ خ ا َصَِبُ َٓ ِ َٚۡم ة ُّ ٱَۡلَ ُٙ  ١٠٫إِّّنِ َسَؾۡيُخ

شباع المتصل،  األزرق -1  .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل، وا 
األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان عدا المروزي.
 المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر  -3
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم،  المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، -5

 جنَِي ـِ َػَد  ـَ ۡرِض 
َ
ّۡ ِِف ٱأۡل ّۡ ََلِۡثُخ ََ َز َٰ  ١٠٬َؼ

ۡرِض عمى النقل في  األزرق -1
َ
 .عتقي واألصبيانيومعو ال ،ٱأۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔ َُۡفآّدِي َِ ٱ ۡفـَٔ
مٖ نَ ۡٚ ۡو َبۡفَض يَ

َ
ا أ ًْ ۡٚ َٖا يَ ٚاْ ََلِۡث ُ   ٭١٠ىَال

شباع  األزرق -1  .عتقيومعو ال، الالزمعمى النقل، وا 
 ، وحده.الالزماألصبياني عمى النقل، وفويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى ترك النقل، وتوسط  -3
 ، ومعو الباقون.الالزمعمى فويق القصر في  الحمواني -4

 ۡۖإَِّله ىَِِيَٗل ّۡ ِۡثُخ ََ إِن َله َٰ  َؼ

 .عتقيومعو العمى إشباع الصمة،  األزرق -1
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءالمروزي عمى سكون الميم، ومعو  -2
 عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح.الحمواني  -3
ّۡ الغنة في  األصبياني عمى -4 ِۡثُخ  ومعو ابن إسحاق.قصر الصمة، و  ،إِن َله

 َٚن ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ  ّۡ ٕهُس
َ
ٚۡ خ  ٮ١٠ُه

 .عتقي واألصبيانيومعو العمى النقل،  األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الموضع األخير، وحده.أبو عون عمى صمة  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٖا ََّل حُؽَۡسُفَٚن ّۡ إََِلۡ ٕهُس
َ
ّۡ َخَتٗرا َوخ ا َعَِۡيَنَُٰس َٓ جه

َ
ّۡ خ نََطِفۡبُخ

َ
  ٯ١٠أ

 .عتقيومعو العمى إشباع الصمة،  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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 ۡۖ ًُ ٱۡۡلَوُّ ِِ َٓ ۡ ُ ٱل  َذَخَعََِٰل ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِّ ؽِي ٍَ َُۡفۡؽِش ٱُۡ َٚ َربُّ ٱ ُ٘ َٗ إَِّله  َٰ   ١٠ََّٰلٓ إَِؾ

 .عتقيومعو العمى إشباع المنفصل،  األزرق -1
 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف  -2
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -3

  ٓـَِٖػ َرّبِِٗۦ ۥ  ُٗ ا ِضَفاةُ َٓ َٔ ََلُۥ ةِِٗۦ نَإِجه ا َءاَعَؽ ََّل ةُۡؽَفَٰ ًٙ َٰ ِ إَِؾ َؿ ٱَّلله َْ ٔ يَۡػُع  َْ  َو

 .عتقي واألصبياني عمى قصر البدلومعو العمى النقل، و)تشق( في البدل،  األزرق -1
 الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو  -2

 َٰهُِؽوَن َُۡك ۥ ََّل ُحۡهُِِص ٱ ُٗ  ٱ١٠إِٕه

َٰهُِؽونَ  عمى ترقيق الراء في األزرق -1 َُۡك  .عتقي، ومعو الٱ

 ، ومعو الباقون.عمى تفخيم الراء األصبياني -2

 َِٰۡحنَِي َٕج َعۡۡيُ ٱُره
َ
ّۡ َوأ  ٲ١٠َوىَُ رهّبِ ٱۡكهِۡؽ َوٱرَۡض

 .العتقيومعو  عمى ترقيق الراء، األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا أبو عون وابن إسحاق. -2
 ، ومعو ابن إسحاق.َوىَُ رهّبِ أبو عون عمى اإلظيار في  -3

 

 لمؤمنوناسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة النور والفرقان والشعراء

 (41المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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رِ   ُشَْرةُ انلُّْ

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِخيىِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 آ َءاَيَٰجِۭ َبّيَِجَٰٖج ههَعوهُسۡى َّ ٍَزنۡلَا ذِي
َ
ا َوأ َّ ا َوؾََرۡطَجَٰ َّ ٍَزۡهَجَٰ

َ
ُرونَ حَ ُشَْرةٌ أ  ١َذله

ُرونَ حَذه بتشديد الذال في  قرأ اإلمام نافع البيان:  .له

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  النقل، عمى األزرق -1  ا 
 ، وحده.َبّيَِجَٰٖج ههَعوهُسىۡ األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، والغنة في  -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، وتوسط  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -6

 ٖٖۖة ا ِياْئََث َجِۡلَ ًَ ُّ َۡ واْ ُُكه َوَِٰخٖد ّيِ اِِن ؾَٱۡجِِلُ اجَِيُث َوٱلزه  ٱلزه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِرِٖۖ َوَل ِْۡم ٱخٓأۡ َ
ۡۡ ِ َوٱ ََُْن ةِٱَّلله ِي ۡۡ ِ إِن ُلَُخۡى حُ ٌِ ٱَّلله ِِ ِِن  

ؾَث 
ۡ
ا َرأ ًَ ِّ ِ ۡذُزى ة ُُ

ۡ
  حَۡ

 وحده. في البدل،والنقل واإلشباع  ،عمى اإلبدال األزرق -1
 .، وحدهقصر البدلو  اإلبدال، والنقل، لعتقي عمىا -2
ۡذُزىاألصبياني عمى اإلبدال في  -3 ُُ

ۡ
ؾَث  ، حَۡ

ۡ
َُْنَ حُ ، َرأ ِي ۡۡ.والنقل، وحده ، 

 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِيَنَِي ۡۡ ًُ ۡ ٌَ ٱل ا َغآنَِؿث  ّيِ ًَ ُّ ۡد َعَذاَب َّ  ٢َوۡهحَۡظ

 .العتقي ومعو واإلبدال، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى فويق القصر  -2
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 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

   ۡو ُمۡۡشِك
َ
آ إِله َزاٍن أ َّ اجَِيُث َل نََِمُد ۡو ُمۡۡشَِكٗث َوٱلزه

َ
اِِن َل نََِمُح إِله َزاجِيًَث أ  ٱلزه

شباع المنفو  النقل، عمى األزرق -1  .عتقي، ومعو الصلا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 يَِنَِي ۡۡ ًُ ۡ َٰلَِك لََعَ ٱل   ٣وَُخّرَِم َذ

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى اإلبدال األزرق -1
 عو الباقون.عمى تحقيق اليمز، وم المروزي -2

 َٗة َوَل ت نَِي َجِۡلَ ۡى ذََؿََٰ ُِ و َدآَء ؾَٱۡجِِلُ َّ ۡرَبَعثِ ُط
َ
ْاْ ةِۡ حُ

ۡ
ۡدَصَجَِٰج ُثىه لَۡى نَد ًُ ۡ ٌَ نَۡرُمَْن ٱل ِن ۡى َطَفََٰدةً َوٱَّله ُّ َ ْاْ ل ۡقَتوُ

ةَٗدا  
َ
 خ

شباع المتصل األزرق -1  .العتقي ومعو والنقل، ،عمى اإلبدال، وا 
 فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، و  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5

 ُى ٱۡهَػَِٰصُقَْن ُِ ْوَلَٰٓهَِك 
ُ
 ٤َوأ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  َدُؿْر  رهِخيى َ ْاْ ؾَإِنه ٱَّلله ۡصوَُد
َ
َٰلَِك َوأ ٌۢ َبۡعِد َذ ْاْ ِي ٌَ حَاةُ ِن  ٥إِله ٱَّله

 ومعو العتقي.، عمى تغميظ الالم األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َدُؿْر  رهِخيى  لغنة في األصبياني عمى ترقيق الالم، وا -2
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 َۡخِدِِى
َ
ۡى ؾََظَفََٰدةُ أ ُّ ٍُؿُص

َ
ٓ أ َدآُء إِله َّ ۡى ُط ُّ ه ۡى َولَۡى نَُسٌ ل ُّ ۡزَوََٰج

َ
ٌَ نَۡرُمَْن أ ِن ۡربَُع  َوٱَّله

َ
ۥ أ ُُ ِ إٍِه َطَفََٰرَٰتِۭ ةِٱَّلله

َِٰدرنَِي  ٌَ ٱهصه ًِ َ  ٦ل

ۡربَعَ  بالنصب في  قرأ اإلمام نافع البيان:
َ
 .َطَفََٰرَٰتِۭ  أ

ٓ بإبدال اليمزة الثانية واًوا في  نافعوقرأ اإلمام  َدآُء إِله َّ  ، وىو المقروء بو فقط.ُط

شباع المنفصل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1 شباع الصمة، وا   ومعو العتقي. وا 
 وسكون الميم، وحده.ل، وتوسط المنفصالمروزي عمى توسط المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -3
َخِدِِىۡ والصمة في  وقصر المنفصل، أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، -4

َ
ۡرَبعُ  أ

َ
، أ

 وحده.
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
ىۡ األصبياني عمى الغنة في  -6 ُّ ه  ر في المتصل، وقصر الصمة، وحده.، وفويق القصنَُسٌ ل
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -7
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8

  ًَِصُث َََج َوٱۡهَذَٰ نه هَۡع
َ
َِٰذبنَِي أ ٌَ ٱۡهَؽ ِ َعوَۡيُِ إِن ََكَن ِي   ٧ٱَّلله

ن بتخفيف النون في  قرأ اإلمام نافع البيان:
َ
ََُج ، والرفع في  أ  .هَۡع

 .عدا األصبياني وابن إسحاق وابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2
ن هه األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
ََُج أ  ، ومعو ابن إسحاق.ۡع
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 َٰ ٌَ ٱهَۡؽ ًِ َ ۥ ل ُُ ِ إٍِه ۡربََع َطَفََٰرَٰتِۭ ةِٱَّلله
َ
َد أ َّ ن تَۡظ

َ
ا ٱۡهَعَذاَب أ َّ َۡ   ٨ِذبنَِي َوَيۡدَرُؤاْ َخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ نه َػَظَب ٱَّلله
َ
ًَِصَث أ َِٰدرنَِي َوٱۡهَذَٰ ٌَ ٱهصه آ إِن ََكَن ِي َّ   ٩َعوَۡي

ًَِصثُ  بالضم في  قرأ اإلمام نافع البيان: ن ، وبتخفيف النون في  َوٱهَۡذَٰ
َ
، وبكسر الضاد في  أ

 َِب َػظ  وبالرفع في ، ُ  .ٱَّلله

 .عتقي، ومعو الع المنفصلعمى إشبا األزرق -1
 .عدا ابن إسحاق األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
ن َػظِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4

َ
 ، وقصر المنفصل، وحده.َب أ

 ْه َ حَ نه ٱَّلله
َ
ۥ َوأ ُُ ِ َعوَۡيُسۡى َورَۡۡحَُخ َل ؾَۡظُن ٱَّلله ْۡ َ   ٪اٌب َخِميٌى َول

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ؾِۡك ُعۡصَتث  ّيَُِسۡى ٌَ َجآُءو ةِٱۡۡلِ ِن
 إِنه ٱَّله

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل، والنقل،  ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 في المتصل، والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر -2
 ابن فرح.القاضي وابن إسحاق و الحمواني عمى ترك النقل، ومعو  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآُءوابن سعدان عمى التقميل في  -5
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 ْهُ َل ا ههُسىٖۖ ََتَۡصُت  َشّٗ

ْهُ ََتۡصِ السين في بكسر  قرأ اإلمام نافع البيان:  .ُت

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ا ههُسىٖۖ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َشّٗ

  ۡۡي  ههُسۡى َُ  َْ ُِ  ةَۡن 

 العتقي. ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
ۡۡي  ههُسۡى  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 َُسحاق.، ومعو ابن إ 
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  ذِۡى ٌَ ٱۡۡلِ ا ٱۡزتََصَب ِي ى يه ُّ َۡ ِ ٱۡمرِيٖٕ ّيِ
 هُِِكّ

 .العتقي واألصبياني، ومعو عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٰ ّله َْ ِي حَ ۡى َُهُۥ َعَذاٌب َعِييى  َوٱَّله ُّ َۡ  ٫ لَِۡرَهُۥ ِي

 .العتقي ومعو، لَِۡرَهُۥفي  وترقيق الراء، عمى التقميل األزرق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو المروزي. -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -5

  تنِي ْاْ َهََٰذآ إِۡؾك  يُّ ُ ا َوفَال ۡۡيٗ َُ ِّۡى  ٍُؿِص
َ
ِيَجَُٰج ةِۡ ۡۡ ًُ ۡ يََُِْن َوٱل ۡۡ ًُ ۡ ٌه ٱل ْهُ َظ ًُ ۡعُخ ًِ َلٓ إِۡذ َش ْۡ  ٬هه

 .العتقيومعو  واإلبدال، وترقيق الراء، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 ال، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبد -2
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

  َدآَء َّ ۡرَبَعثِ ُط
َ
َل َجآُءو َعوَۡيُِ ةِۡ ْۡ  هه

 .عتقي عمى قصر البدلومعو الو)تشق( في البدل،  ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
، َعوَۡيُِ ، وفويق القصر في المتصل، وصمة الياء في َجاُءوابن سعدان عمى التقميل في  -4

 وحده.
 ء عمى التقميل، وترك الصمة، وحده.أبو الزعرا -5

 َِٰذةَُْن ُى ٱهَۡؽ ُِ  ِ ْوَلَٰٓهَِك ِعََد ٱَّلله
ُ
َدآءِ ؾَۡ َّ ْاْ ةِٱلظُّ حُ

ۡ
  ٭ؾَإِۡذ لَۡى نَد

شباع المتصل األزرق -1  .عتقي، ومعو العمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ؾَۡظُخۡى ذِيُِ َعَذاٌب
َ
ِِ َيآ أ ُسۡى  ًَصه َ َرةِ ل ُِ ۡجَيا َوٱخٓأۡ ِِ ٱدلُّ ۥ  ُُ ِ َعوَۡيُسۡى َورَۡۡحَُخ َل ؾَۡظُن ٱَّلله ْۡ َ   ٮَعِييٌى َول

شباع المنفصل،  ء،والنقل و)تشق( في البدل وترقيق الرا ،عمى التقميل األزرق -1 العتقي  ومعووا 
 .عمى قصر البدل

 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وتحقيق اليمز، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، وحده. -4
 صل، وحده.المروزي عمى الفتح، وترك النقل، وتوسط المنف -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -6



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[8] 

 

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

  ا هَۡحَس هَُسى ةُِِۦ ِعۡوى َْاُِِسى يه ۡؾ
َ
لِۡصجَخُِسۡى َوَتُقْلَُْن ةِۡ

َ
ۥ ةِد ُُ ٍَ ْۡ ۥإِۡذ حَوَقه ُُ ِ  َوََتَۡصُتٍَْ َْ ِعََد ٱَّلله ُِ ا َو َٗ ِ ّي َِ

 ٯَعِييى  

ۥَوََتۡصِ بكسر السين في  قرأ اإلمام نافع البيان: ُُ َْ  وضم الياء في .ُتٍَْ ُِ ورش وابن إسحاق  َو
 ، وقالون وابن سعدان وابن فرح ليم سكون الياء.وأبو الزعراء

َْ عمى ضم الياء في  األزرق -1 ُِ  .العتقي واألصبياني وأبو الزعراء ، ومعوَو
ِۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2  الميم، ومعو القاضي وابن سعدان.، وسكون َْ َو
اأبو عون عمى صمة الميم في  -3 َْاُِِسى يه ۡؾ

َ
 ، وسكون الياء، وحده.ةِۡ

 الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وضم الياء، وحده. -5

 َخ ن جه
َ
ا نَُسُْن نَلَآ أ ْهُ فُۡوُخى يه ًُ ۡعُخ ًِ َلٓ إِۡذ َش ْۡ َ ٌٌ َعِييى  َول َتَٰ ّۡ َََك َهََٰذا ُب  ََٰكهَى ةَِفََٰذا ُشۡتَدَٰ

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 يَِنَِي ۡۡ ةًَدا إِن ُلَُخى يُّ
َ
ًِۡروُِِۦٓ خ ِ ُِواْ ل ن َتُعْ

َ
ُ أ  ٱنَعُِيُسُى ٱَّلله

 .العتقي ومعو والنقل، واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 واإلبدال، وحده. والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 سكان.ومعو أىل اإلوتحقيق اليمز،  المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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  هَُسُى ٱخٓأَۡيَِٰج ُ ُ ٱَّلله  َوُيبنَّيِ

 وحده. البدل،في  اإلشباعو  ،النقلعمى  األزرق -1
 .األصبيانيمعو و عمى النقل، وقصر البدل، العتقي  -2
 قون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو البا -3

 َعوِيٌى َخِميٌى ُ  ٲَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َر ُِ ۡجَيا َوٱخٓأۡ ِِ ٱدلُّ ى   ِۡ
َ
ۡى َعَذاٌب أ ُّ َ ْاْ ل َُ ٌَ َءاَي ِن ِِ ٱَّله ن تَِظيَع ٱهَۡػَِٰدَظُث 

َ
ٌَ ُُيِتَُّْن أ ِن ِ  إِنه ٱَّله  ة

ْ  عمى )تشق( في البدل األزرق -1 ْا َُ شباع والنقل و والتقميل،  ،َءاَي وترقيق الراء في ل البدا 
  ِ َرة ُِ  وحده. ،َوٱخٓأۡ

 .، وحدهقصر البدلما سبق، ولكن مع العتقي عمى  -2
 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -3
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده. -4
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 ى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عم -7

 َْن ًُ ٍُخۡى َل َتۡعوَ
َ
ُ َحۡعوَُى َوأ  ٳَوٱَّلله

 .أىل اإلسكان ، ومعوعمى سكون الميم األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  رَُءوف  رهِخيى َ نه ٱَّلله
َ
ۥ َوأ ُُ ِ َعوَۡيُسۡى َورَۡۡحَُخ َل ؾَۡظُن ٱَّلله ْۡ َ  ٴَول

 .و أىل اإلسكان عدا األصبيانيومع و)تشق( في البدل، ،عمى سكون الميم زرقاأل -1
 ، وحده.رَُءوف  رهِخيى  األصبياني عمى سكون الميم، والغنة في  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ْْا ْاْ َل حَتهتُِع َُ ٌَ َءاَي ِن ا ٱَّله َّ حُّ
َ
د َِٰت ۞َيَٰٓ ـَ ُػ ُُ  ٌِ ۡيَطَٰ  ٱلظه

ػْ بإسكان الطاء في  قرأ اإلمام نافع البيان: َٰتِ ُُ  .ـَ

 .عمى قصر البدل العتقي ومعو و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۥ ن ُُ ٌِ ؾَإٍِه ۡيَطَٰ َِٰت ٱلظه ـَ ُػ ُُ ََمرِ  َوَيٌ نَتهتِۡع  ًُ
ۡ ُمُر ةِٱهَۡؿۡدَظآءِ َوٱل

ۡ
ۡ 

شباع المتصل األزرق -1  .عتقي، ومعو العمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده.  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ِ َل ؾَۡظُن ٱَّلله ْۡ َ َ نَُزّٰىِ َيٌ شََظآُء  َول ٌه ٱَّلله َِٰس
َٰ ةَٗدا َو

َ
َخٍد خ

َ
ٌۡ أ ۥ َيا َزَٰىَٰ ِيَُسى ّيِ ُُ   َعوَۡيُسۡى َورَۡۡحَُخ

شباع المتصل األزرق -1  .عتقي، ومعو العمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.ضي القا  -4
ٌۡ ِيَسُ أبو عون عمى صمة الميم في  -5  ، وحده.ى ّيِ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

  ًِيٌع َعوِيى ُ َش  ٵَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ْاْ ٱۡهَؿۡظِن ِيَُسۡى َوٱلصه ُ ْول
ُ
حَِن أ
ۡ
ِِۖ َوَل نَد ِِ َشبِيِن ٱَّلله  ٌَ َفَِٰجرِي ًُ ۡ َسَِٰمنَي َوٱل ًَ ۡ ْوِّل ٱهُۡقۡرََبَٰ َوٱل

ُ
ْٓاْ أ حُ ۡۡ ن نُ

َ
 َعثِ أ

شباع المنفصل األزرق -1  .العتقي ومعو والتقميل، ،عمى اإلبدال، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 ، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

  ْ ْٓا َۡصَؿُد ۡۡ ْاْ َو َۡعُؿ ۡۡ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  هَُسۡى ُ ن َحۡؼؿَِر ٱَّلله
َ
َل َُتِتَُّْن أ

َ
  خ

 .العتقي ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 َدُؿْر  رهِخيٌى ُ  ٶَوٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َدُؿْر  رهِخيىٌ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ًُ ۡ ۡدَصَجَِٰج ٱۡهَغَٰؿَِؾَِٰج ٱل ًُ ۡ ٌَ نَۡرُمَْن ٱل ِن ۡى َعَذاٌب َعِييى  إِنه ٱَّله ُّ َ َرةِ َول ُِ ۡجَيا َوٱخٓأۡ ِِ ٱدلُّ ْاْ  َُ ِيَجَِٰج هُعِ   ٷۡۡ

العتقي عمى  ومعو والتقميل، والنقل و)تشق( في البدل وترقيق الراء، ،عمى اإلبدال األزرق -1
 .قصر البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6

 وَُْن ًَ ْاْ َحۡع ا ََكٍُ ًَ ِ ى ة ُّ رُۡجوُ
َ
ِّۡى َوأ نِۡدن

َ
ۡى َوخ ُّ لِۡصجَُخ

َ
ِّۡى خ ُد َعوَۡي َّ َْۡم تَۡظ  ٸنَ

 .العتقي ، ومعوالصمةعمى إشباع  األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -4

 تنُِي ًُ ۡ ُـّ ٱل َْ ٱۡۡلَ ُِ  َ نه ٱَّلله
َ
َْن أ ًُ ـه َوَيۡعوَ ُى ٱۡۡلَ ُّ ََ ُ ِِن ُِّى ٱَّلله َّْؾِي َْۡيهِٖذ نُ  ٹنَ

 الكل. ومعواألزرق،  -1

 ٖۖٱۡۡلَتِيَثَُٰج لِۡوَختِحرنَِي َوٱۡۡلَتِحرَُْن لِۡوَختِيَثَِٰج 

 .الكل األزرق، ومعو -1

  ّيَِبَِٰج ّيُِتَْن لِوػه ّيِبنَِي َوٱهػه ّيَِبَُٰج لِوػه  َوٱهػه

 .الكل األزرق، ومعو -1

 ِۖا َحُقْلَُْن ًه ْوَلَٰٓهَِك ُيََرهُءوَن ِم
ُ
 أ

 .العتقي عمى قصر البدل ومعو ي البدل،و)تشق( ف ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡؼؿَِرة  َورِۡزق  َلرِيى ى يه ُّ َ  ٺل

 .العتقي ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
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 إلسكان.األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل ا -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ْْا وُ ُُ ْاْ َل حَۡد َُ ٌَ َءاَي ِن ا ٱَّله َّ حُّ
َ
د ا  ُبُيْحُِسۡى َدۡۡيَ ُبُيْحًا َيَٰٓ َّ وِ ِۡ

َ
َٰٓ أ ْاْ لََعَ ًُ ِ ْاْ َوتَُصّو نُِص

ۡ
َٰ تَۡصَخۡ  َخَّته

سماعيل بضم الباء في قرأ اإلمام  البيان: سحاق بكسر الباء.، وقالون ُبُيْحُِسۡى  ورش وا   وا 

في  ( في البدل، وترقيق الراء، وبضم الباءو)تشق ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 ُۡبُيْحُِسى، ،العتقي عمى قصر البدل ومعو واإلبدال. 

واإلبدال،  ،ُبُيْحُِسىۡ في  األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، وبضم الباء -2
 وحده.

 وتحقيق اليمز، وحده. ،ُبُيْحُِسىۡ في  وبضم الباء أبو الزعراء عمى قصر المنفصل، -3
 وحده. ،ُبُيْحُِسىۡ في  ابن فرح عمى صمة الميم، وبضم الباء -4
وسكون الميم، ومعو أبو عون  ،ُيْحُِسىۡ بِ في المروزي عمى قصر المنفصل، وكسر الباء  -5

 وابن سعدان.والقاضي 
 وحده. ،ُيْحُِسىۡ بِ في الجمال عمى صمة الميم، وكسر الباء  -6
وصمة الميم،  ،ُيْحُِسىۡ بِ في وكسر الباء ، ُبُيْحًا َدۡۡيَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -7

 وحده.
 وحده. وترك اإلخفاء، ،ُيْحُِسىۡ بِ في المروزي عمى توسط المنفصل، وكسر الباء  -8

 ۡۡي  ههُسۡى هََعوهُسۡى َُ َٰهُِسۡى  ُروَن َذ   ٻحََذله

ُرونَ حَذه تشديد الذال في ب قرأ اإلمام نافع البيان:  .له

 .العتقي ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
ۡۡي  ههُسىۡ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 َُ.وسكون الميم، وحده ، 
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ُرونَ هََعوهُسۡى أبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده.حََذله
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ِۖذََن هَُسۡى ۡۡ َٰ نُ ا َخَّته َِ وُْ ُُ َخٗدا ؾَََل حَۡد
َ
آ أ َّ  ؾَإِن ههۡى ََتُِدواْ ذِي

ذَنَ في  واإلبدال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1 ۡۡ  .العتقي ومعو ،نُ
 اليمز، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، وتحقيق  -2
 المرزي عمى قصر  المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
 ، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده.ؾَإِن ههىۡ األصبياني عمى الغنة في  -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -5

 ِْۖ ْا ْاْ ؾَٱرِۡجُع  ِإَون رِيَن هَُسُى ٱرِۡجُع

 .الكل األزرق، ومعو -1

 َْ ۡزَٰىَٰ هَُسۡى   ُِ
َ
 أ

 .أىل التقميل ، ومعوعمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  وَُْن َعوِيى ًَ ا َتۡع ًَ ِ ُ ة   ټَوٱَّلله

 .الكل األزرق، ومعو -1

  ا َيَتَٰع  ههُسۡى َّ ْاْ ُبُيْحًا َدۡۡيَ َمۡصُمٍَْثٖ ذِي وُ ُُ ن حَۡد
َ
ََاٌح أ  ههۡحَس َعوَۡيُسۡى ُج

سماعيل بضم الباء في قرأ اإلمام  ان:البي سحاق بكسر الباء.ُبُيٍْت ورش وا   ، وقرأ قالون وا 

 ومعو العتقي. ، وترقيق الراء،ُبُيْحًاوضم الباء في  ،عمى النقل األزرق -1
 ، وحده.ههُسۡى   َيَتَٰع  األصبياني عمى النقل، وضم الباء، وتفخيم الراء، والغنة في  -2
، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي  يُْحًابِ  وكسر الباء في  المروزي عمى ترك النقل، -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[15] 

 

 وابن سعدان.
 ، وسكون الميم، وحده.ُبُيْحًاأبو الزعراء عمى ضم الباء في  -4
 .وحده، ُيْحًابِ الجمال عمى صمة الميم، وكسر الباء في  -5
، والغنة، ُيْحًا َدۡۡيَ بُ ، واإلخفاء في  ُبُيْحًا في الباء  إسحاق عمى صمة الميم، وكسرابن  -6

 وحده.
 عمى صمة الميم، وبضم الباء، وترك الغنة وترك اإلخفاء، وحده. ابن فرح -7

 َْن ًُ ُ َحۡعوَُى َيا ُتۡتُدوَن َوَيا حَۡسُخ   ٽَوٱَّلله

 .الكل األزرق، ومعو -1

  ۡى ُّ ْاْ ؾُُروَج ةَۡصَٰرِِِۡى َوَيۡدَؿُي
َ
ٌۡ خ ْاْ ِي ِيَنَِي َحُؼظُّ ۡۡ ًُ  فُن ّهِۡو

 .العتقي ومعو والنقل، والتقميل، ،عمى اإلبدال زرقاأل -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الميم، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -5

 ۡز
َ
َٰلَِك أ ۡى  َذ ُّ َ  َٰىَٰ ل

 .أىل التقميل ، ومعوعمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ََُعَْن ا نَۡص ًَ ِ تُِۡيۢ ة َُ  َ   پإِنه ٱَّلله

 .العتقي ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2
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 ۡة
َ
ٌۡ خ ٌَ يِ ِيَجَِٰج َحۡؼُظۡظ ۡۡ ًُ ِۖ َوفُن ّهِۡو ا َّ َۡ َر ِي َّ ٌه إِله َيا َظ ُّ ٌَ زِيجََخ ٌه َوَل ُحۡتِدن ُّ ٌَ ؾُُروَج ٌه َوَيۡدَؿۡي  َصَٰرِِِ

 .العتقي ومعو والنقل، والتقميل، ،عمى اإلبدال األزرق -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التق -4

 ِۖ ٌه ِّ ِ َٰ ُجُيْب
ٌه لََعَ رِِِ ًُ ٌَ ِِبُ َۡۡضِۡب

ۡۡ  َو

 .الكل األزرق، ومعو -1

 
َ
ٌه أ ِّ ِ ََآن ۡب

َ
ۡو خ
َ
ٌه أ ِّ ِ ۡو َءاةَآءِ ُبُعََْل

َ
ٌه أ ِّ ِ ۡو َءاةَآن

َ
ٌه أ ِّ ِ  ِِلُُعََْل

ٌه إِله ُّ ٌَ زِيجََخ ۡو َوَل ُحۡتِدن
َ
ٌه أ ِّ ِ ََآءِ ُبُعََْل ۡب

َ
ۡو خ

وِ 
َ
ٌه أ ُّ َُ َٰ نَۡؿ

َ
ۡو َيا َموََمۡج خ

َ
ٌه أ ِّ ِ ۡو نَِصآن

َ
ٌه أ ِّ ِ َٰح ـَ َُ

َ
ۡو ةَِِنٓ أ

َ
ٌه أ ِّ ِ ٍَٰ ـَ ُۡ ِ ۡو ةَِِنٓ إ

َ
ٌه أ ِّ ِ ٍَٰ ـَ ُۡ ِ ۡرَبثِ  إ ْوِّل ٱۡۡلِ

ُ
َٰتِعِنَي َدۡۡيِ أ ٱهته

َرَِٰت ٱهّجَِصآءِٖۖ  ْۡ َٰ َع ُرواْ لََعَ َّ ٌَ لَۡى َحۡي ِن ۡؿِن ٱَّله وِ ٱهّػِ
َ
ٌَ ٱلرَِّجاِل أ  ِي

شباع المنفصل، ،عمى النقل األزرق -1 شباع المتصل، وا  العتقي  ومعو و)تشق( في البدل، وا 
 .عمى قصر البدل

 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 حده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، و  -4
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل،  -5

  ٌه ِّ ِ ُۡعوََى َيا ُُيۡؿنَِي ِيٌ زِيجَخ ِۡ ٌه  ِّ رُۡجوِ
َ
ٌَ ةِۡ  َوَل نَۡۡضِۡب

 .الكل األزرق، ومعو -1

 ََُْن هََعوهُسۡى ُتۡؿوُِدَْن ِي ۡۡ ًُ ۡ َُ ٱل نُّ
َ
ِ ََجِيًعا خ ْٓاْ إََِل ٱَّلله   ٿَوحُُْب

 .العتقي ومعو والنقل، واإلبدال، ،عمى إشباع المنفصل زرقاأل -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، واإلبدال، وحده. -2
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 حده.و  وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ِعَتاُِِزۡى ِإَوَيآنُِسۡى ٌۡ َٰوِِدنَي ِي َيَََٰمَٰ يَُِسۡى َوٱهصه
َ
ْاْ ٱۡۡل ٍِسُد

َ
 َوأ

شباع المتصل األزرق -1  .العتقي ومعو ،عمى النقل، والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وحده. -3
 ح، وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى ترك النقل، والفت -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6

  ِيٌ ؾَۡظوُِِۦ ُ ُِّى ٱَّلله ْاْ ُذَقَرآَء ُحۡؼَِ  إِن نَُسٍُْ

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل األزرق -1
 ى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عم -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َوَِٰشٌع َعوِيى ُ   ڀَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  يٌِ ؾَۡظوُِِۦ ُ ُى ٱَّلله ُّ َٰ ُحۡؼََِي ٌَ َل ََيُِدوَن ٍَِساًخا َخَّته ِن
 َوۡهحَۡصَخۡعؿِِؽ ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ اِۖ َوٱَّله ۡۡيٗ َُ ِّۡى  ُخۡى ذِي ًۡ ۡى إِۡن َعوِ ُِ َُُسۡى ؾَََكحُِتْ نَۡؿَٰ
َ
ا َموََمۡج خ ًه ٌَ نَۡبَخُؼَْن ٱهِۡمَتََٰب ِم  ن

شباع الصمة، وترقيق الراء، ،عمى النقل األزرق -1  .عتقيومعو ال وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده. -2
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 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
ۡى إِنۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُِ  ، وحده.ؾَََكحُِتْ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َُٰسۡى ِٓي َءاحَى ِ ٱَّله اِل ٱَّلله ى ّيٌِ يه ُِ  َوَءاحُْ

شباع المنفصل، والتقميل،  ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1  .عتقي عمى قصر البدلومعو الوا 
 ى الفتح، وحده.األزرق عم -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 ميم، والتقميل، وحده.أبو عون عمى صمة ال -7

 َْاْ َذَخَحَٰخُِسۡى لََع ُِ ۡجَيا   ٱِۡلَِؼآءِ إِنۡ َوَل حُۡسرِ َْٰةِ ٱدلُّ َي ْاْ َعَرَض ٱۡۡلَ َۡبَخُؼ ا َّلِ َٗ َن ََتَصُّ ِۡ َر
َ
 أ

، ويزيد لألزرق ٱِۡلَِؼآءِ إِنۡ بتسييل اليمزة الثانية في  والحمواني في وجو ورشقرأ اإلمام  البيان:
. وقرأ الباقون ، وكذلك وجو باإلبدال ياء خالصةثالثة البدل في حرف المد المبدلع وجو اإلبدال م

 عمى مذىبو في المد المتصل. ل  ك  بتسييل األولى، و  

 .عتقيومعو الاليمزة الثانية، والنقل، والتقميل عمى إشباع المتصل، وتسييل  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 شق( في الحرف المبدل، والتقميل ثم الفتح، وحده.األزرق عمى وجو اإلبدال مع )ت -3
 األزرق عمى اإلبدال ياء خالصة، والتقميل ثم الفتح، وحده. -4
والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، -5

 ْ ْا َۡبَخُؼ ا َّلِ َٗ  والفتح، وحده. ،ََتَصُّ
 ة، وبترك النقل، والتقميل، وحده.أبو عون عمى وجو تسييل اليمزة الثاني -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وبتسييل اليمزة األولى، والفتح، وحده. -7
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أبو عون عمى تسييل اليمزة األولى، وفويق القصر في المتصل، والتقميل، ومعو أىل  -8
 التقميل.

و الجمال عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة األولى، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومع -9
 .ابن فرح

ْ عمى ما سبق لمجمال ولكن مع الغنة في  ابن إسحاق -11 ْا َۡبَخُؼ ا َّلِ َٗ  ، وحده.ََتَصُّ
 ، وحده.وجو تسييل اليمزة الثانية، وترك الغنةو  صمة الميم، الجمال عمى -11

  ٌه َدُؿْر  رهِخيى ِّ ِ َِٰ ٌۢ َبۡعِد إِۡلَس َ ِي ٌه ؾَإِنه ٱَّلله ُّّ   ځَوَيٌ نُۡسرِِ

 ومعو العتقي. ،رقيق الراءعمى ت األزرق -1
 ، وحده.َدُؿْر  رهِخيى  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2
 .المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون -3

 ُۡسۡى َءاَيَٰٖج َۡ ٍَزنۡلَآ إِ
َ
َتّيَِجَٰٖج َوهََقۡد أ خهقِ يُّ ًُ ِْۡعَيٗث ّهِۡو اْ ِيٌ َرۡتوُِسۡى َوَم ْۡ وَ َُ  ٌَ ِن ٌَ ٱَّله   ڂنَي َوَيَرَٗل ّيِ

َتيه بفتح الياء في  قرأ اإلمام نافع البيان:  .َجَٰٖج يُّ

شباع المنفصل األزرق -1 شباع الصمة، و)تشق( في البدل، ، عمى النقل، وا  عتقي عمى ومعو الوا 
 .قصر البدل

خهقنِيَ األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وقصر الصمة، والغنة في  -2 ًُ ِْۡعَيٗث ّهِۡو ، َوَم
 وحده.

 زي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وترك الغنة، وحده.المرو  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة -6
ُۡسۡى َءاَيَٰجٖ أبو عون عمى صمة الميم في  -7 َۡ  وحده. وترك الغنة، ،إِ
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 ُ ِضِض  ۞ٱَّلله
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ   ٍُُْر ٱلصه

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ ا ِمۡصَتاٌح َّ ةٖ ذِي َْٰ ًِۡظَم  َيَرُن ٍُْرِهِۦ َل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۖزَُجاَجٍث ِِ ًِۡصَتاُح  ۡ  ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 جه
َ
ا ٱلزَُّجاَجُث َلد َّ ُِ َزۡيُخ رِيهثٖ َوَل َػۡربِيهثٖ نََسا َبََٰرَكثٖ َزۡيُخٍَْثٖ له َشۡ ْفَُد ِيٌ َطَجَرةٖ يُّ ُِّرِّي  نُ َلب   ْۡ ا َل َّ

ُُ ٍَار    َصۡص ًۡ ْۡ لَۡى َت َ ُء َول  نُِِضٓ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 ، وحده.المتصلالمروزي عمى توسط  -2
 في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق.الحمواني عمى فويق القصر  -3
 ، وحده.َزۡيُخٍَْثٖ له ابن إسحاق عمى الغنة في  -4
ااألصبياني عمى تسييل اليمزة في  -5 َّ جه

َ
 الغنة، وحده.و ، َلد

  ٍُْٖر َٰ
ٌر لََعَ ٍُّْ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  نِلُْرِهِۦ َيٌ شََظآُء ُ ِدي ٱَّلله ّۡ  َح

 .العتقي ، ومعوشباع المتصلعمى إ األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  َهاِس ۡيَثََٰن لِو
َ
ُ ٱۡۡل  َوَيۡۡضُِب ٱَّلله

 .العتقي واألصبياني ، ومعوعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِ ُ ة ٍء َعوِيى  َوٱَّلله  ڃُسّنِ ََشۡ

 وحده. ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .باقونومعو الالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2

 ِِ ا ةِٱۡهُؼُدّوِ َوٱخٓأَۡصاِل ُبُيٍْت َّ ۥ شَُصّتُِح َُهُۥ ذِي ُُ ًُ ا ٱۡش َّ ن حُۡرَذَع َوُيۡذَلَر ذِي
َ
ُ أ ذَِن ٱَّلله

َ
  ڄأ

سماعيل بضم الباء في أ اإلمام قر  البيان: سحاق بكسر الباءُبُيٍْت ورش وا   .، وقرأ قالون وا 

 وحده. في البدل، واإلشباع، والنقل ،ُبُيٍْت عمى ضم الباء في  األزرق -1
 .، ومعو األصبيانيعمى قصر البدل عمى ما سبق، ولكن العتقي -2
سحاق.ومعو الحمو ، ُيٍْت بِ المروزي عمى ترك النقل، وكسر الباء في  -3  اني والقاضي وا 
 ، وحده.ُبُيٍْت إسماعيل عمى ضم الباء في  -4

 َةِ َُيَاؾَُْن ن َْٰ َل َْٰةِ ِإَونَخآءِ ٱلزه وَ ِ ِإَوفَاِم ٱلصه ِّۡى حَِخََٰرة  َوَل َبۡيٌع َعٌ ذِۡلرِ ٱَّلله ِّي  حُۡو
ْۡٗيا َتَخَقوهُب ذِيُِ رَِجال  له

ةَۡصَُٰر 
َ
  څٱۡهُقوُُْب َوٱۡۡل

شباع المتصلعمى تغ األزرق -1 والنقل، ومعو العتقي عمى  ،ميظ الالم، و)تشق( في البدل، وا 
 قصر البدل.

 عمى ترقيق الالم، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده. المروزي -2
أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -3

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده.رَِجال  له ألصبياني عمى الغنة في ا -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وترك النقل، وحده. -6
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  ى ّيٌِ ؾَۡظوُِِۦ ُِ ْاْ َوَيزِيَد ًِوُ ٌَ َيا َع ۡخَص
َ
ُ أ ُى ٱَّلله ُّ َۡجزَِي ِۡ 

 .أىل اإلسكان ، ومعوالميم سكون عمى األزرق -1
 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عم -2

 نَۡرُزُق َيٌ شََظآُء ةَِؼۡۡيِ ِخَصاٖب ُ  چَوٱَّلله

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َۡى َلَس ُّ ۡعَؿَٰوُ
َ
ٌَ َزَؿُرٓواْ أ ِن ُُ ابِۭ ةِقِيَعثٖ َوٱَّله ا َُيَۡصُت َٰٓ إَِذا َجآَءهُۥ لَۡى ََيِۡدهُ َطۡيـٔٗ ـَٔاُن َيآًء َخَّته ًۡ  ٱهيه

ۥ   ُُ ُُ ِخَصاةَ َٰ َْؾهى َ ِعََدهُۥ ؾَ  َووََجَد ٱَّلله

ُُ َُيۡصِ بكسر السين في  قرأ اإلمام نافع البيان:  .ُت

شباع المتصل األزرق -1 ع المين الميموز، والتقميل ثم وتوسط ثم إشبا، عمى إشباع المنفصل، وا 
 الفتح، وحده.

 .العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، والتقميل، وحده -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءهُۥابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، والفتح، -7
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل،  -8

 ََسِيُع ٱۡۡلَِصاِب ُ   ڇَوٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1
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 ّٖ ِِ ََبۡرٖ هُّّجِ ۡو َلُيوَُؿَٰٖج 
َ
ْۡفُِِۦ َشَداب   أ ج  ّيٌِ ؾَ ْۡ ْۡفُِِۦ َم ج  ّيٌِ ؾَ ْۡ ُُ َم َٰ   َحۡؼَظى

 .عمى التقميل، ومعو أىل التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
ّٖ األصبياني عمى الغنة في  -3  ، ومعو ابن إسحاق.ََبۡرٖ هُّّجِ

 ََق ب ْۡ ا ؾَ َّ ا  ُظوَُؿَُٰجۢ َبۡعُظ َّ َٰ َرَج نََدهُۥ لَۡى نََسۡد نََرى ُۡ
َ
 ۡعٍض إَِذآ أ

شباع المنفصل، األزرق  -1  العتقي.ومعو والتقميل، عمى النقل، وا 
 وحده. والفتح، األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .سحاق وابن فرحوالفتح، ومعو الجمال وابن إ المروزي عمى قصر المنفصل، -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ٍر ا َُهُۥ ِيٌ ٍُّْ ًَ ُ َُهُۥ ٍُْٗرا َذ  ڈَوَيٌ ههۡى ََيَۡعِن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َوَيٌ ههۡى  األصبياني عمى الغنة في  -2

 ِشَُصّت َ نه ٱَّلله
َ
لَۡى حََر أ

َ
َٰٖجٖۖ خ ػه ۡۡيُ َصَٰٓ ِضِض َوٱهػه

َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِِ ٱلصه  ُح َُهُۥ َيٌ 

شباع الالزم األزرق -1  .العتقي ، ومعوعمى النقل، وترقيق الراء، وا 
 ، وحده.الالزماألصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وفويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى ترك النقل، وتوسط   -3
 ، ومعو الباقون.الالزمالقصر في  الحمواني عمى فويق -4

  ۥ ُُ ۥ َوتَۡصبِيَد ُُ  ُُكّ  فَۡد َعوَِى َصََلحَ

 .عمى تغميظ الالم، ومعو العتقي األزرق -1
 األصبياني عمى ترقيق الراء، ومعو الباقون. -2
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 ا َحۡؿَعوَُْن ًَ ِ ُ َعوِيُىۢ ة   ډَوٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ُمۡوُك ٱلصه  ِضِضٖۖ َوَّلِله

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِصُۡي ًَ ۡ ِ ٱل   ڊِإَوََل ٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 َق ِۡ َْ ۡ ۥ ُرََكٗيا َذََتَى ٱل ُُ ۥ ُثىه ََيَۡعوُ ُُ ََ ّهُِؽ ةَۡح َۡ َ نُزِِۡج َشَداٗبا ُثىه نُ نه ٱَّلله
َ
لَۡى حََر أ

َ
ُِل  خ َؾَٰوُِِۦ َوُيَنّ ُِ  ٌۡ َُيُۡرُج ِي

 ِۖ ٌ شََظآُء ۥ َعٌ يه ُُ ٌۢ ةََرٖد َذُيِصيُب ةُِِۦ َيٌ شََظآُء َوَيۡۡصِؾُ ا يِ َّ آءِ ِيٌ ِجَتاٖل ذِي ًَ ٌَ ٱلصه  ِي

هُِّؽ عمى اإلبدال واو في  األزرق -1 َۡ شباع المتصل، ومعو العتقي.نُ  ، وا 
 .لمتصل، وحدهاألصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في ا -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 .عدا ابن إسحاق الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون -4
َؾَٰوُِِۦابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ُِ  ٌۡ  ، وحده.ِي

 ِةَۡصَٰر
َ
ُب ةِٱۡۡل َِ ََا ةَۡرفُِِۦ نَۡذ ُِ َش   ڋنََسا

 عو العتقي.عمى النقل، والتقميل، وم األزرق -1
 .األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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  اَر َّ َۡن َوٱنله ۡه ُ ٱ  ُحَقّوُِب ٱَّلله

 .، ومعو الكلاألزرق -1

 ِةَۡصَٰر
َ
ْوِّل ٱۡۡل

ُ
َٰلَِك هَعَِۡرَٗة ّۡلِ ِِ َذ   ڌإِنه 

 .عمى ترقيق الراء، والنقل، والتقميل، ومعو العتقي ألزرقا -1
ْوِّل األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2

ُ
 ، والنقل، والفتح، وحده.هَعَِۡرَٗة ّۡلِ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 تقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل ال -5

 ٖٖۖآء ٓاةهثٖ ّيٌِ يه َِ ـَ ُُكه  وَ َُ  ُ  َوٱَّلله

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل والالزم األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل والالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل والالزم، وحده. -3

 َِبۡػَُِِۦ َوي َٰ ِِش لََعَ ًۡ ٌ َح ى يه ُّ َۡ ًِ ۡربَٖع  ؾَ
َ
َٰٓ أ ِِش لََعَ ًۡ ٌ َح ى يه ُّ َۡ َٰ رِۡجونَۡيِ َوِي

ِِش لََعَ ًۡ ٌ َح ى يه ُّ َۡ 

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 منفصل، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، وقصر ال -4

  َيا شََظآُء ُ ـُ ٱَّلله  َُيۡوُ

 .إِنه  شََظآُء   في  وىو المقروء بوا فقط في الوصل باإلبدال واوً  قرأ اإلمام نافع البيان:

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[26] 

 

 مى توسط المتصل، وحده.المروزي ع -3

  ءٖ فَِدنر ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ َ لََعَ  ڍإِنه ٱَّلله

 عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق -1
 .العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون -2

 ٍَزنۡلَآ َءاَيَٰٖج
َ
َتّيَِجَٰٖج  ههَقۡد أ  يُّ

 .َجَٰٖج  َتيه يُّ  بفتح الياء في  قرأ اإلمام نافع البيان:

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. األزرق -1  عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َِٰدي َيٌ شََظآُء إََِل ّۡ ُ َح ۡصخَقِيٖم  َوٱَّلله  ڎِصَسَٰٖط يُّ

 .شََظآُء إََِلَٰ  ة الثانية واًوا وىذا ىو المقروء بو في ز بإبدال اليم قرأ اإلمام نافع البيان:

بدال اليمزة الثانية واًوا، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى إشباع المتصل، وا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3

  َٰلَِك ٌۢ َبۡعِد َذ ى ّيِ ُّ َۡ ـ  ّيِ َٰ ؾَرِي ّله َْ ََا ُثىه َحَخ َغۡع
َ
ِ َوبِٱلرهُشِْل َوأ َها ةِٱَّلله  َوَيُقْلَُْن َءاَي

عمى )تشق( في البدل، والتقميل، وسكون الميم، ومعو العتقي والقاضي وابن سعدان  األزرق -1
 وأبو الزعراء عمى قصر المنفصل.

 و عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحدهأب -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني والمروزي عمى قصر البدل. -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4
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 ِيَنَِي ۡۡ ًُ ۡ ْوَلَٰٓهَِك ةِٱل
ُ
  ڏَوَيآ أ

 عمى إشباع المنفصل والمتصل، واإلبدال، ومعو العتقي. األزرق -1
 ، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

ۡى إِذَا ؾَرِي ُّ ََ َۡدُسَى ةَۡح ِۡ ِ َورَُشُِْهِۦ  ْٓاْ إََِل ٱَّلله ُع ُِ ۡعرُِطَْن ِإَوَذا  ى يُّ ُّ َۡ  ڐـ  ّيِ

شباع الصمة، ،المنفصلعمى إشباع  األزرق -1  ومعو العتقي. وا 
 وحده. وقصر الصمة، ،قصر المنفصلاألصبياني عمى  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ُيۡذِعَنَِي ُِۡ َۡ ِ ْٓاْ إ حُ
ۡ
ُـّ نَد ُى ٱۡۡلَ ُّ ه  ڑِإَون نَُسٌ ل

شباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى اإلبدال، وا 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ه األصبياني عمى الغنة في  -4 ىُ نَُسٌ ل ُّ.واإلبدال، وحده ، 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -5

  ۥ ُ َعوَۡيِّۡى َورَُشُُْهُ ن َُيِيَؽ ٱَّلله
َ
ۡم َُيَاؾَُْن أ

َ
ْٓاْ أ ِم ٱۡرحَاةُ

َ
َرٌض أ ِّى يه ِ ِِ فُوُْب

َ
 أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى النقل، وا 
 ده.األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وح -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
َرٌض أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِّى يه ِ  ، وحده.فُوُْب

 َْن ًُ َٰوِ ُى ٱهظه ُِ ْوَلَٰٓهَِك 
ُ
 ڒةَۡن أ

شباع المتصل عمى النقل، األزرق -1  .العتقي ، ومعووا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 َۡد ِۡ ِ َورَُشُِْهِۦ  ْٓاْ إََِل ٱَّلله ُع ُِ ِيَنَِي إَِذا  ۡۡ ًُ ۡ َل ٱل ْۡ ا ََكَن فَ ًَ ََا  إِجه َغۡع
َ
ََا َوأ ۡع ًِ ْاْ َش ُ ن َحُقْل

َ
ۡى أ ُّ ََ  ُسَى ةَۡح

شباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق -1 شباع المنفصل، وا   عمى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -3
 ل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفص -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡؿوُِدَْن ًُ ۡ ُى ٱل ُِ ْوَلَٰٓهَِك 
ُ
 ړَوأ

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 َُوَيٌ ن َ َ َورَُشَُْهُۥ َويَۡخَض ٱَّلله ُى ٱهَۡؿآنُِزوَن َوَيخهۡقُِ ِػِع ٱَّلله ُِ ْوَلَٰٓهَِك 
ُ
  ڔؾَۡ

سماعيل بالصمة في  البيان: ، وقرأ قالون والمسيبي بعدم الصمة، ُِ َوَيخهقِ قرأ اإلمام ورش وا 
 وبكسر القاف لنافع.

شباع المتصل األزرق -1  .العتقي ، ومعوعمى صمة الياء، وا 
 صبياني عمى صمة الياء، وفويق القصر في المتصل، ومعو إسماعيل.األ -2
 المروزي عمى ترك الصمة، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى ترك الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي والمسيبي. -4

 ِۖ ٌه َۡخرُُج َۡ ۡى  ُّ َمۡرَت
َ
ٌۡ أ ِ ِِّۡى هَه نَۡؿََٰ

َ
َد خ ّۡ ِ َج ْاْ ةِٱَّلله ًُ ۡفَص

َ
 ۞َوأ

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِْۖ ْا ًُ  فُن له ُتۡقِص

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡعُروؾٌَث  َغاَعث  يه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َا ت ًَ ِ تُِۡيۢ ة َُ  َ وَُْن إِنه ٱَّلله ًَ   ڕۡع

 .عتقي، ومعو العمى ترقيق الراء األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِۖ ْاْ ٱلرهُشَْل ِغيُع
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ِغيُع

َ
 فُۡن أ

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َا ع ًَ اْ ؾَإِجه ْۡ هه َْ ا ُۡحِّۡوُخۡىِۖ ؾَإِن حَ  وَۡيُِ َيا ُۡحَِّن وََعوَۡيُسى يه

 .أىل اإلسكان عدا ابن سعدان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3

  ْ خَُدوا ّۡ ْهُ َت  ِإَون حُِػيُع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َتنُِي َوَيا لََع ًُ ۡ   ږٱلرهُشِْل إِله ٱِۡلََؾَُٰغ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

ا ٱۡشَخۡخوََؽ ٱ ًَ ِضِض َل
َ
ِِ ٱۡۡل ۡى  ُّ َه َٰوَِدَِٰج هَحَۡصَخۡخوَِؿ ْاْ ٱهصه ًِوُ ْاْ ِيَُسۡى وََع َُ ٌَ َءاَي ِن ُ ٱَّله ٌَ ِيٌ وََعَد ٱَّلله ِن َّله

ِي  ُى ٱَّله ُّ ََ ۡى ِِن ُّ َ ّمََِنه ل ًَ ُ َۡ ِّۡى َو ا  َرۡتوِ َٗ ۡي
َ
ِّۡى أ ْۡؾِ َُ ٌۢ َبۡعِد  ى ّيِ ُّ نَله َُتّدِ

َۡ ۡى َو ُّ َ  ٱۡرحََِضَٰ ل

شباع الصمة، ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1 عتقي عمى قصر ومعو ال والنقل، والتقميل، وا 
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وقصر الصمة. -3
 ون الميم، وحده.المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وسك -4
ٌۢ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -5 ى ّيِ ُّ نَله َُتّدِ َۡ ا  ، َو َٗ ۡي

َ
ِّۡى أ ْۡؾِ َُ.وحده ، 

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

 ۡا  َحۡعُتُدوٍَِِن َل شُۡۡشُِكَْن ِِب َطي  ـٔٗ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
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 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُى ٱۡهَػَِٰصُقَْن ُِ ْوَلَٰٓهَِك 
ُ
َٰلَِك ؾَۡ   ڗَوَيٌ َزَؿَر َبۡعَد َذ

 .العتقي ، ومعوعمى إشباع المتصل األزرق -1
 قون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو البا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ْاْ ٱلرهُشَْل هََعوهُسۡى حُرَۡۡحَُْن ِغيُع
َ
َْٰةَ َوأ َل ْاْ ٱلزه ةَ َوَءاحُ َْٰ وَ ْاْ ٱلصه ًُ رِي

َ
 ژَوأ

 .العتقي عمى قصر البدل ومعو و)تشق( في البدل، ،عمى تغميظ الالم األزرق -1
 ومعو أىل اإلسكان. األصبياني عمى ترقيق الالم، وسكون الميم، -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِضِض  ََتَۡصََبه َل
َ
ِِ ٱۡۡل  ٌَ ٌَ َزَؿُرواْ ُيۡعِجزِي ِن  ٱَّله

 .ََبه ََتۡصِ قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ ُى ٱنلهاُر ُّ َٰ َوى
ۡ
 َوَيۡ

 .أىل التقميل بخمف عن العتقيعمى التقميل، ومعو  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
 العتقي عمى اإلبدال، والتقميل، وحده. -3
 .األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده -4

 ِصُۡي ًَ ۡ  ڙَوَِلِۡئَس ٱل

 .لعتقي واألصبيانيعمى اإلبدال، ومعو ا األزرق -1
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ْاْ ٱۡۡلُوَُى ٌَ لَۡى َحۡتوُُؼ ِن َُُسۡى َوٱَّله نَۡؿَٰ
َ
ٌَ َموََمۡج خ ِن ْاْ هِحَۡصَخـِٔۡذٍُسُى ٱَّله َُ ٌَ َءاَي ِن ا ٱَّله َّ حُّ

َ
د يَُِسۡى ذََؾََٰد َيَٰٓ

َٰٖت    َيسه

والنقل، ومعو العتقي عمى قصر بدال، واإل( في البدل، و)تشق إشباع المنفصل،عمى  األزرق -1
 البدل.

 .والنقل، وحده واإلبدال، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمزالمروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ۡةِ ٱۡهعَِظآءِ  ّيٌِ َرت َْٰ ٌۢ َبۡعِد َصوَ َِّۡيةِ َوِي ٌَ ٱهيه ةِ ٱۡهَؿۡجرِ وَِخنَي حََظُعَْن ثَِياةَُسى ّيِ َْٰ  ِن َصوَ

شباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1  عمى تغميظ الالم، وترقيق الراء، وا 
األصبياني عمى ترقيق الالم، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو  -2

 أىل اإلسكان عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

  َرَٰٖت ههُسۡى ْۡ  ذََؾَُٰد َع

 ، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق -1
َرَٰٖت ههُسۡى  عَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ْۡ.ومعو ابن إسحاق ، 

  ٌه ُِ ََاُحۢ َبۡعَد ِّۡى ُج  هَۡحَس َعوَۡيُسۡى َوَل َعوَۡي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  َبۡعٖض َٰ
َٰؾَُْن َعوَۡيُسى َبۡعُظُسۡى لََعَ ـه  َغ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

  هَُسُى ٱخٓأَۡيَِٰج ُ ُ ٱَّلله  َلَزَٰلَِك نُبنَّيِ

 وحده.في البدل،  اإلشباع، و األزرق عمى النقل -1
 .عمى النقل، وقصر البدل، ومعو األصبيانيالعتقي  -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  َعوِيٌى َخِميى ُ   ښَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
ِّۡى  ِإَوَذا ةَوََغ ٱۡۡل ٌَ ِيٌ َرۡتوِ ِن

ا ٱۡشَخـَٔۡذَن ٱَّله ًَ ْاْ َل ِذٍُ  ۡغَػَُٰن ِيَُسُى ٱۡۡلُوَُى ؾَۡوحَۡصَخـٔۡ

 األزرق عمى النقل، واإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  هَُسۡى َءاَيَٰخُِِۦ ُ ُ ٱَّلله  َلَزَٰلَِك نُبنَّيِ

 وحده.، في البدل الصمة، واإلشباعإشباع عمى األزرق  -1
 .، وحدهقصر البدلإشباع الصمة، و العتقي عمى  -2
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

  َعوِيٌى َخِميى ُ   ڛَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٰ ٰه ٌَ ٱهّجَِصآءِ ٱ َِٰعُد ِي ـَ َِجَٰجِۭ َوٱۡهَق ٌه َدۡۡيَ ُيَخََرّ ُّ ٌَ ثَِياَب ن نََظۡع
َ
ََاٌح أ ٌه ُج َِّت َل نَرُۡجَْن ٍَِساٗخا ؾَوَحَۡس َعوَۡيِّ

ََثٖٖۖ   ةِزِي

 األزرق عمى إشباع المتصل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 رك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ت -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده.  -4

  ٌه ُّ ه ۡۡي  ل َُ  ٌَ ن شَۡصَخۡعؿِۡؿ
َ
 َوأ

 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
ٌه  األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ُّ ه ۡۡي  ل َُ.ومعو ابن إسحاق ، 
 المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

  ًِيٌع َعوِيى ُ َش  ڜَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ن
َ
ٍُؿِصُسۡى أ

َ
َٰٓ أ رِيِض َخَرج  َوَل لََعَ ًَ

ۡ ۡعَرِج َخَرج  َوَل لََعَ ٱل
َ
ۡخََمَٰ َخَرج  َوَل لََعَ ٱۡۡل

َ
ههۡحَس لََعَ ٱۡۡل

 ٌۢ ْاْ ِي ُزوُ
ۡ
وۡ  ُبيُْحُِسىۡ حَۡ

َ
ۡو ُبيُِْت  أ

َ
َفَٰخِسُ ُبُيِْت َءاةَآنُِسۡى أ يه

ُ
ۡو أ

َ
ۡو ُبُيِْت ۡى أ

َ
ُِسۡى أ ٍَٰ ـَ ُۡ ِ َٰحُِسۡى ُبيُِْت إ ـَ َُ

َ
 أ

ۡو 
َ
ۡو  ُبُيْتِ أ

َ
ًُِسۡى أ ۡعَؿَٰ

َ
ۡو ُبيُِْت أ

َ
َٰخُِسۡى أ ۡو ُبُيِْت َعؿه

َ
َٰهُِسۡى أ ـَ ُۡ

َ
ۥٓ ُبُيِْت أ ُُ َؿاَِتَ ۡو َيا َموَۡمُخى يه

َ
َخََٰؾَٰخُِسۡى أ

ۡو َصِدنقُِسۡى  
َ
 أ

سماعيل بضم القرأ اإلمام  البيان: سحاق كيف جاءت ُبُيْتِ باء في ورش وا  ، وقرأ قالون وا 
 بكسر الباء.

شباع الصمة، واإلبدال، وضم الباء في  -1 شباع المنفصل، وا  األزرق عمى النقل، والتقميل، وا 
 ُِبُيْت .شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل  ونحوىا، و)تشق( في البدل، وا 

 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
وقصر المنفصل، وقصر الصمة، واإلبدال، وضم الباء،  والفتح، ياني عمى النقل،األصب -3
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 وفويق القصر في المتصل، وحده.
، وتوسط المنفصل، وتوسط بُِيْتِ المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وبكسر الباء في  -4

 المتصل، وحده.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
صمة الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وبكسر الباء الجمال عمى الفتح، و  -6

 ، ومعو ابن إسحاق.بُِيْتِ في 
 ، وحده.ُبُيْتِ ابن فرح عمى الفتح، وصمة الميم، وبضم الباء في  -7
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وبكسر الباء، وحده. -8
القصر في المتصل، وبكسر المنفصل، وفويق سكون الميم، وقصر التقميل، القاضي عمى  -9

 الباء، ومعو ابن سعدان.
سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، و  التقميل، أبو الزعراء عمى -11

 ، وحده.ُبُيْتِ وبضم الباء في 

  ۡطَخاٗتا
َ
ۡو أ
َ
ْاْ ََجِيًعا أ ُزوُ

ۡ
ن حَۡ
َ
ََاٌح أ  هَۡحَس َعوَۡيُسۡى ُج

 .العتقي واألصبيانيعمى النقل، واإلبدال، ومعو  األزرق -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُيَبََٰرَكٗث َغّيَِتٗث ِ ٌۡ ِعَِد ٱَّلله ٍُؿِصُسۡى ََتِيهٗث ّيِ
َ
َٰٓ أ ْاْ لََعَ ًُ ِ ۡوُخى ُبيُْٗحا ؾََصّو َُ َِ  ؾَإَِذا 

سم البيان: سحاق بكسر الباء.ُبُيوتًااعيل بضم الباء في قرأ اإلمام ورش وا   ، وقرأ قالون وا 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.ُبُيوتًاعمى ضم الباء في  األزرق -1  ، وا 
 .، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءُبُيوتًااألصبياني عمى ضم الباء في  -2
 ل، وحده.، وتوسط المنفصُيوتًابِِالمروزي عمى كسر الباء في  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان. -4
 .، ومعو ابن إسحاقُيوتًابِِالباء في الجمال عمى صمة الميم، وكسر  -5
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 ، وحده.ُبُيوتًاعمى صمة الميم، وضم الباء في  ابن فرح -6

 ۡهَُسُى ٱخٓأَۡيَِٰج هََعوهُسى ُ ُ ٱَّلله   ڝَتۡعقِوَُْن  َلَزَٰلَِك نُبنَّيِ

 .عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

َورَُشُِْهِۦ ِإَو ِ ْاْ ةِٱَّلله َُ ٌَ َءاَي ِن ََُْن ٱَّله ِي ۡۡ ًُ ۡ ا ٱل ًَ َِ إِجه ۡمرٖ َجاِيٖع ههۡى نَۡذ
َ
َٰٓ أ ۥ لََعَ ُُ ْاْ َيَع ْهُ  ذَا ََكٍُ َٰ شَۡصَخـِٔۡذٍُ ْاْ َخَّته  ُت

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل األزرق -1  .عمى اإلبدال، و)تشق( في البدل، وا 
 ، وحده.َجاِيٖع ههىۡ األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، والغنة في  -2
 يق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى تحق -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

  َورَُشُِْهِۦ ِ ََُْن ةِٱَّلله ِي ۡۡ ٌَ نُ ِن
ْوَلَٰٓهَِك ٱَّله

ُ
ٌَ شَۡصَخـِٔۡذٍٍََُْك أ ِن  إِنه ٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقي األزرق -1  .عمى اإلبدال، وا 
 ألصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده.ا -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  َ ُى ٱَّلله ُّ َ ۡى َوٱۡشخَۡؼؿِۡر ل ُّ َۡ ٌ ِطۡئَج ِي ًَ ِ ّ ذَن ل
ۡ
ٍِِّۡى ؾَۡ

ۡ
 ؾَإَِذا ٱۡشَخـَٔۡذٍَُْك ِِلَۡعِض َطۡ

ذَن، ٱۡشَخـَٔۡذٍُْكَ عمى اإلبدال في  رقاألز  -1
ۡ
 .، ومعو العتقيؾَۡ

ِّىۡ ، ٱۡشَخـَٔۡذٍُْكَ في  األصبياني عمى اإلبدال -2 ِ ٍ
ۡ
َذن، َطۡ

ۡ
ًٌَوالغنة في  ،ِطۡئَج ، ؾَۡ ِ ّ َذن ل

ۡ
 ،ؾَۡ

 وحده.
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
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 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

  َدُؿْر  رهِخيى َ  ڞإِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َدُؿْر  رهِخيى  األصبياني عمى الغنة في  -2

  ََُِعَٓء ٱلرهُشِْل ةَحََُۡسۡى َلُدََعٓءِ َبۡعِظُسى َبۡعٗظا ْاْ   له ََتَۡعوُ

 .المتصل، ومعو العتقي عمى إشباع األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ِنَتََصوهوَُْن ي ٌَ ِن ُ ٱَّله اٗذا  فَۡد َحۡعوَُى ٱَّلله َْ ِ  َُسۡى ل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٌى ِۡ
َ
ۡى َعَذاٌب أ ُّ ۡو نُِصيَت

َ
ٌََث أ ۡى ؾِۡخ ُّ ن حُِصيَت

َ
ۡمرِهِۦٓ أ

َ
ٌۡ أ ٌَ ُُيَاهُِؿَْن َخ ِن   ڟؾَۡوَيۡدَذرِ ٱَّله

شباع المنفصل، ومعو العتق األزرق -1  .يعمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِٖۖضِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِِ ٱلصه ِ َيا  َلٓ إِنه َّلِله

َ
 خ

 .اع المنفصل، والنقل، ومعو العتقيعمى إشب األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، ومعو الباقون. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ْ ْا ًِوُ ا َع ًَ ِ ى ة ُّ ُِۡ َذيُجَّتُِئ
َۡ َْۡم نُرَۡجُعَْن إِ ٍُخۡى َعوَۡيُِ َوَي

َ
 فَۡد َحۡعوَُى َيآ أ

 .عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي األزرق -1
األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي في وجو  -2

 وابن سعدان.
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -3
 ومعو أىل الصمة. وترك صمة الياء، الجمال عمى صمة الميم، -4
 وحده.وسكون الميم، المنفصل،  المروزي عمى توسط -5

 ٍۢء َعوِيُى ُ ةُِسّنِ ََشۡ  ڠَوٱَّلله

 وحده. ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .باقونومعو الالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2

 
 
 
 

 النور سورة تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُشَْرةُ اهُؿۡرفَانِ 

ِ ٱلرهِنَٰمۡح   ٱلرهِخيىِ ِمۡسِب ٱَّلله

 ًِنَي ٍَِذنًرا َُمَْن لِۡوَعَٰوَ ِۡ َٰ َخۡتِدهِۦ  َل ٱهُۡؿۡرفَاَن لََعَ ِي ٍَزه  ١َتَتاَرَك ٱَّله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِٗضِض َولَۡى َحخهِخۡذ َودَل
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِي َُهُۥ ُمۡوُك ٱلصه ءٖ ٱَّله ـَ ُُكه ََشۡ وَ َُ ۡوِك َو ًُ ۡ ِِ ٱل ُۥ َشِيك  

ا َولَۡى نَُسٌ ُهه
َرهُۥ َتۡقِدنٗرا   ٢َذَقده

 األزرق عمى النقل، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، وترقيق الراء، وحده. -1
 العتقي ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
ُۥنَسُ  األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والغنة في  -3  ، وحده.ٌ ُهه
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

 ا َوَل ِّۡى َضّٗ ٍُؿِص
َ
وُِمَْن ِۡل ًۡ ۡى ُُيۡوَُقَْن َوَل َح ُِ ا َو ٗث له َُيۡوُُقَْن َطۡيـٔٗ َّ ِ ُِوٍُِِۦٓ َءال َُذواْ ِيٌ   َجۡؿٗعا َوَل َوٱَّته

 ًۡ ٗة َوَل نُُظْٗرا َح َْٰ ٗحا َوَل َخَي ْۡ  ٣وُِمَْن َم

 و)تشق( في البدل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .عمى قصر البدل، وترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
ٗث له والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -3 َّ ِ  وحده. ،َءال
 مى الغنة، وصمة الميم، وحده.ابن إسحاق ع -4
 .أىل اإلسكانومعو  عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وسكون الميم، المروزي -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7
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  ََع
َ
ُُ َوأ َٰ ى ٓ إِۡؾٌك ٱۡذََتَ ٌَ َزَؿُرٓواْ إِۡن َهََٰذآ إِله ِن ُروَنِۖ َوفَاَل ٱَّله َُ ٌْۡم َءا ۥ َعوَۡيُِ فَ ُُ ٍَ 

 وحده. والتقميل، والنقل، واإلشباع في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .عمى قصر البدل، وما سبق لألزرق، وحده العتقي -2
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .حعمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفت المروزي -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -5
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6
 وحده. وترك صمة الياء، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

 ا َوُزوٗرا ًٗ   ٤َذَقۡد َجآُءو ُظۡو

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
وابن سعدان وأبو  ني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبيا -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َجاُءوابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ِصيَٗل
َ
ََلَٰ َعوَۡيُِ ةُۡسَرٗة َوأ ًۡ ا ؾَِِهَ ُت َّ هنَِي ٱۡزَختََت وه

َ
َسَِٰػُۡي ٱۡۡل

َ
ْٓاْ أ ُ   ٥ َوفَال

، وقرأ الباقون بسكون فَِهَِقرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بكسر الياء في  البيان:
 الياء.

ومعو والتقميل، ، فَِهَِوترقيق الراء، والنقل، وكسر الياء في األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .حدهو وكسر الياء، والفتح،  وتفخيم الراء، والنقل، نفصل،األصبياني عمى قصر الم -3
، والفتح، ومعو الجمال َفۡهَِالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الياء في  -4

 وابن فرح.
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 أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء، ومعو القاضي. -5
 حده.، و َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى التقميل، وسكون الياء، وصمة الياء في  -6
 والفتح، وحده. ،فَِهَِفي ابن إسحاق عمى كسر الياء  -7
 والتقميل، وحده. ،فَِهَِكسر الياء في أبو الزعراء عمى  -8
 وحده.وسكون الياء، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -9

   ِضِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِِ ٱلصه ه  ِي َحۡعوَُى ٱلّسِ ٍَزَُهُ ٱَّله

َ
  فُۡن أ

 ل، وتفخيم الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى النق -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 ا ًٗ ۥ ََكَن َدُؿْٗرا رهِخي ُُ   ٦إٍِه

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
االغنة في األصبياني عمى  -2 ًٗ  .حده، و َدُؿْٗرا رهِخي

 َْاْ َياِل َهَٰذ ُ ۥ ٍَِذنًرا َوفَال ُُ ُِۡ َموَك  َذَيُمَْن َيَع َۡ ٍزَِل إِ
ُ
َلٓ أ ْۡ َ َْاِق ل ۡش

َ
ِِ ٱۡۡل ِِش  ًۡ َعاَم َوَي ُزُن ٱهػه

ۡ
ا ٱلرهُشِْل نَۡ

٧  

شباع المنفصل، وترقيق الراء، ،عمى اإلبدال األزرق -1  العتقي. ومعو والنقل، وا 
 .دهاألصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وح -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

  ا َّ َۡ ُزُن ِي
ۡ
َهث  نَۡ ۡو حَُسُْن َُهُۥ َج

َ
ُِۡ َلٌن أ َۡ ۡو نُۡوََقَٰٓ إِ

َ
 أ

شباع المنفصل، والنقل، واإلبدال، األزرق -1  العتقي. ومعو عمى التقميل، وا 
 .األزرق عمى الفتح، وحده -2
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والنقل، واإلبدال، وحده -3
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 ، ومعو أىل الفتح.تحقيق اليمزوالفتح، و  المروزي عمى قصر المنفصل، -4
 توسط المنفصل، وحده.عمى المروزي  -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 َْن إِن حَتهتُِعَْن إِله ًُ َٰوِ ۡصُدًْرا َوفَاَل ٱهظه   ٨رَُجَٗل يه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْاْ ؾَََل شَۡصَخِػيُعَْن َشبِيَٗل ۡيَثََٰن ؾََظوُّ
َ
ْاْ لََك ٱۡۡل ُب   ٩ٱٍُيۡر َلۡيَؽ َضَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٗۡۡي َُ ِٓي إِن َطآَء َجَعَن لََك  ٍَۡفَُٰر َويَۡجَعن ههَك فُُصَْرۢا َتَتاَرَك ٱَّله
َ
ا ٱۡۡل َّ َٰٖج ََتۡرِي ِيٌ ََتۡخِ َٰلَِك َججه ا ّيٌِ َذ

٪ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل والمتصل، وترقيق الراء، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 النقل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضي.الحمواني عمى ترك  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
، ومعو أبو َطآءَ ابن سعدان عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والتقميل في  -5

 الزعراء.
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، والفتح، وحده. -6

 ِٖۖاَعث ْاْ ةِٱلصه ةُ  ةَۡن َلذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 اَعثِ َشعًِۡيا َب ةِٱلصه ًٌَ َلذه ِ ۡخَخۡدٍَا ل
َ
  ٫َوأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ا َتَؼيُّٗيا َوزَذِۡٗيا َّ َ ْاْ ل ُع ًِ ََكنِۭ ةَعِيٖد َش ى ّيٌِ يه ُّ ۡت
َ
  ٬إَِذا َرخ

ُّىألصبياني بالتحقيق ثم بالتسييل في قرأ اإلمام ا البيان: ۡت
َ
 .َرخ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
ُّىاألصبياني عمى تسييل اليمزة في  -3 ۡت

َ
 ، وحده.َرخ

 الحمواني عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -4

 
ُ
ََالَِك ُثتُْٗرا ِإَوَذآ خ ُِ اْ  ْۡ َع َِ جنَِي  َقره ا َيََكٗجا َطّيِٗقا يُّ َّ َۡ ْاْ ِي   ٭هُۡق

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

َْۡم ُثُتْٗرا َوَِٰخٗدا َوٱ َ ۡۡ ْاْ ٱ ْاْ ُثُتْٗرا َلرِۡٗيا له حَۡدُع ُع   ٮِۡ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  خهُقَْن ًُ ۡ َهُث ٱۡۡلُِۡلِ ٱههَِّت وُِعَد ٱل ۡم َج
َ
ۡۡيٌ أ َُ َٰلَِك  َذ

َ
 فُۡن أ

 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 خيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل، وتف -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ۡى َجَزاٗٓء َوَمِصۡٗيا ُّ َ  ٯََكٍَۡج ل

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
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 أىل اإلسكانومعو وتفخيم الراء، فويق القصر في المتصل، و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 عدا المروزي.

 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

   ٌَ ا َيا شََظآُءوَن َخَِِٰلِن َّ ۡى ذِي ُّ ه  ل

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ۡصـُْٔٗل َٰ َرّبَِك وَۡعٗدا يه  ََٰكَن لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َْۡم ىۡ َوَي ُِ ۡط  َُيُۡۡشُ
َ
ٍُخۡى أ

َ
ِ َذيَُقُْل َءأ ُِوِن ٱَّلله بِيَن َوَيا َحۡعُتُدوَن ِيٌ  ْاْ ٱلصه ۡى َطوُّ ُِ ۡم 

َ
َلٓءِ أ ُۡ وَۡوُخۡى ِعَتاِِي َهَٰٓ

  ٱ

ىۡ  قرأ اإلمام نافع بالنون في  البيان: ُِ  . َُيُۡۡشُ
ٍُخىۡ بالتسييل في  ورش قرأ اإلمامو 

َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين التسييل َءأ

 مع اإلدخال، وىو من قبيل المد المتصل.
مۡ إلمام نافع بإبدال اليمز الثانية ياء خالصة في وقرأ ا

َ
َلٓءِ أ ُۡ  .َهَٰٓ

ٍُخىۡ  بتسييل اليمزة الثانية في  األزرق -1
َ
شباع المنفصل والمتصل،  َءأ شباع الصمة، وا  ، وا 

مۡ  واإلبدال ياء في 
َ
َلٓءِ أ ُۡ  .لعتقي، ومعو ا َهَٰٓ

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
ى تسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصر في األصبياني عم -3

 المتصل، وحده.
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ٍُخىۡ  حركات في  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال مقدار  -4
َ
، وسكون  َءأ

 الميم، وتوسط المنفصل والمتصل، وحده.
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
ٍُخىۡ  حركات في  3ييل اليمزة الثانية مع اإلدخال مقدار أبو عون عمى تس -6

َ
، وصمة  َءأ

ۡطوَۡوُخىۡ  الميم في 
َ
ٍخُۡى أ

َ
 ، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده. َءأ

 القاضي عمى سكون الميم، وما سبق ألبي عون، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، وما سبق ألبي عون، -8

 ٓ ۡى َوَءاةَا ُّ خهۡعَخ َِٰسٌ يه َٰ َآَء َو ِۡ ۡو
َ
ٌۡ أ ُِوٍَِك ِي ن جهخهِخَذ ِيٌ 

َ
َََك َيا ََكَن نَۢنتَِِغ نَلَآ أ ْاْ ُشۡتَدَٰ ُ ْاْ فَال َٰ نَُص ۡى َخَّته ُِ َء

َْۡيۢا ةُْٗرا  ْاْ فَ   ٲٱَّّلِۡلَر َوََكٍُ

ومعو  ( في البدل، وترقيق الراء،و)تشق ،عمى إشباع المنفصل والمتصل، والنقل األزرق -1
 .لعتقي عمى قصر البدلا

 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الصمة.الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل  -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

 ا ًَ ا َتُقْلَُْن َذ ًَ ِ ةُُْكى ة ا  تَۡصَخِػيُعَْن َذَقۡد َلذه ٗؾا َوَل ٍَۡۡصٗ  ََصۡ

َ  قرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان:  .ۡصَخِػيُعَْن ش

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َعَذاٗةا َلتِۡٗيا ُُ   ٳَوَيٌ َحۡيوِى ّيَُِسۡى ٍُِذۡف

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
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 .أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو سكون الميم، و األصبياني عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َْاِق ۡش
َ
ِِ ٱۡۡل ُظَْن  ًۡ َعاَم َوَي ُزوَُْن ٱهػه

ۡ
َۡ َۡ ۡى  ُّ ٓ إِجه رَۡشونَِي إِله ًُ ۡ ٌَ ٱل ََا َرۡتوََك ِي رَۡشۡو

َ
 َوَيآ أ

 ومعو العتقي. واإلبدال، والنقل، ،إشباع المنفصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، واإلبدال، والنقل، وحده. -2
 ، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5

  وَن حَۡصَِرُ
َ
ًََث خ ََا َبۡعَظُسۡى ِِلَۡعٖض ؾِۡخ  وََجَعۡو

 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 تفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل، و  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٴَوََكَن َربَُّك ةَِصۡٗيا 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ََل نَرُۡجَْن هِق ٌَ ِن ََا  ۞َوفَاَل ٱَّله ۡو ٍََرىَٰ َربه
َ
َلَٰٓهَِمُث أ ًَ ۡ ََا ٱل ٍزَِل َعوَۡي

ُ
َلٓ أ ْۡ َ  آَءٍَا ل

شباع المنفصل، والتقميل، ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1  ومعو العتقي. وا 
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا  -2

 المروزي.
 التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ا َلتِۡٗيا ّْٗ ْۡ ُخُخ ِّۡى وََخَخ ٍُؿِص
َ
ٓ أ ِِ واْ    ٵهََقِد ٱۡشَخۡمََرُ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو  ن الميم، وتفخيم الراء،وسكو  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

 عن المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ُۡجْٗرا ۡجرِيِنَي َوَيُقْلَُْن ِخۡجٗرا َّمه ًُ َْۡيهِٖذ ّهِۡو ىَٰ نَ َلَٰٓهَِمَث َل بُۡۡشَ ًَ ۡ َْۡم نََرۡوَن ٱل  ٶنَ

 .ِخۡجٗراقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  ن:البيا

 ومعو العتقي.، ِخۡجٗراوالتفخيم ثم الترقيق في  والتقميل، ،إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
ۡجرِينِيَ األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، والغنة في  -2 ًُ َْۡيهِٖذ ّهِۡو ، وتفخيم نَ

 اق.الراء، ومعو ابن إسح
 الجمال عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو ابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -5

  َرًُْرا َتاٗٓء يه َِ  ُُ ٖن ؾََجَعۡوَجَٰ ًَ ٌۡ َخ ْاْ ِي ًِوُ ََآ إََِلَٰ َيا َع  ٷَوفَِدۡي

 ي.ومعو العتق ،إشباع المنفصل والمتصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
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  َيقِيَٗل ٌُ ۡخَص
َ
ا َوأ ۡصَخَقّرٗ ۡۡي  يُّ َُ َْۡيهٍِذ  َهثِ نَ ۡصَدَُٰب ٱۡۡلَ

َ
  ٸأ

 ق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزر  -1
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقوناألصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
ۡۡي  ابن اسحاق عمى اإلخفاء في  -3 َُ َْۡيهٍِذ   ، وحده.نَ

 َْۡم ـُ َوَي َلَٰٓهَِمُث حَنِيًَل تََظقه ًَ ۡ آُء ةِٱۡهَؼَؿَِٰى َوٍُّزَِل ٱل ًَ   ٹٱلصه

ـُ الشين في قرأ اإلمام نافع بتشديد  البيان: قه  .تَظه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ُـّ لِورهِنَٰمۡح َْۡيهٍِذ ٱۡۡلَ ۡوُك نَ ًُ ۡ  ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَ َٰؿِرِي َؽ
ًْۡيا لََعَ ٱهۡ   ٺَعِصۡٗيا  َوََكَن نَ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون.و  الفتح، األصبياني عمى -2

 َۡذُت َيَع ٱلرهُشِْل َشبِيَٗل َٰ نََدنُِۡ َحُقُْل َيَٰوَۡيتَِِن ٱَّته الُِى لََعَ َْۡم َحَعضُّ ٱهيه   ٻَوَي

َۡذُت في التاء في قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال  البيان:  .ٱَّته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وِيَٗل َُ ِۡذ ؾََُلًٍا  َّته
َ
ۡتَِِن لَۡى خ َۡ ۡيوَََّتَٰ  َْ َٰ   ټَي

 األزرق عمى التقميل، والنقل، ومعو العتقي. -1
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 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، ومعو األصبياني. -3
 .الجمال وابن فرحفتح، وترك النقل، ومعو عمى الالمروزي  -4
وِيَٗل ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 َُ  ، وحده.ؾََُلًٍا 

  ٱَّّلِۡلرِ َبۡعَد إِۡذ َجآَءِِن ٌِ ِِن َع
َطوه
َ
 ههَقۡد أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 مى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده.المروزي ع -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءِِن  ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ُذوٗل َُ  ٌِ نَسَٰ ٌُ لِۡۡلِ ۡيَطَٰ   ٽَوََكَن ٱلظه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 زي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.المرو  -2

 ُجْٗرا ّۡ َُذواْ َهََٰذا ٱۡهُقۡرَءاَن َم ِِم ٱَّته ْۡ   پَوفَاَل ٱلرهُشُْل َيََٰرّبِ إِنه فَ

َُذواْ  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ِِم ٱَّته ْۡ  .فَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ
ََا هُِِكّ ا يِّ ٍَِبٍّ َوَكَزَٰلَِك َجَعۡو ۡجرِيِنَي  َعُدّوٗ ًُ ۡ  ٌَ ٱل

 . ٍَِبءٍ  قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 اِِٗنا َوٍَِصۡٗيا َِ   ٿَوَكََفَٰ ةَِرّبَِك 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -3
 .أىل الفتحتفخيم الراء، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -4

 ََل ٍُّزَِل َعوَۡيُِ ٱهُۡقۡرء ْۡ َ ٌَ َزَؿُرواْ ل ِن  اُن َُجۡوَٗث َوَِٰخَدٗة  َوفَاَل ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۖك َِ ا َۡ  َلَزَٰلَِك نِلُثَّتَِج ةُِِۦ ؾُ

 وحده. ،عمى اإلشباع في البدل األزرق -1
 .عدا األصبياني باقونومعو ال ،عمى قصر البدل العتقي -2
َكِۖ األصبياني عمى اإلبدال في  -3 َِ ا َۡ  ، وحده.ؾُ

 حَۡرتِيَٗل ُُ   ڀَوَرحهۡوَجَٰ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

 َتۡؿِصًۡيا ٌَ ۡخَص
َ
ِ َوأ ـّ  ِجۡئَجََٰك ةِٱۡۡلَ

َرٍن إِله ًَ ِ حٍََُْك ة
ۡ
  ځَوَل نَد

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  اإلبدال، والنقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون.المروزي عل تحقيق اليمز،  -3

 ُُُيَۡۡش ٌَ ِن َطنُّ َشبِيَٗل ٱَّله
َ
ََكٗجا َوأ ْوَلَٰٓهَِك َشّ  يه

ُ
َهَى أ َّ ِّۡى إََِلَٰ َج ِِْ َٰ وُُج

  ڂوَن لََعَ

شباع المتصل، ،إشباع الصمة األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
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 ل، وحده.المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتص -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 اهُ َهَُٰروَن َوزِيٗرا َُ
َ
ۥٓ أ ُُ ََا َيَع ََا ُمََْس ٱۡهِمَتََٰب وََجَعۡو   ڃَوهََقۡد َءاحَۡح

شباع المنفصل، النقل، و)تشق( في البدل، و األزرق عمى  -1 عمى  ومعو العتقيوترقيق الراء، ا 
 .قصر البدل

 وتفخيم الراء، وحده.قصر المنفصل،  النقل، بياني عمىاألص -2
 .، وحدهتوسط المنفصلالمروزي عمى ترك النقل، و  -3
 ، ومعو الباقون.قصر المنفصلالمروزي عمى  -4

 ۡى حَۡديِۡٗيا ُّ ۡرَنَٰ ََا ؾََديه ْاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ ٌَ َلذه ِن ِْۡم ٱَّله َتآ إََِل ٱۡهَق َِ ََا ٱۡذ   ڄَذُقۡو

عمى قصر  ومعو العتقيو)تشق( في البدل، وترقيق الراء، المنفصل، األزرق عمى إشباع  -1
 .البدل

وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف قصر المنفصل،  األصبياني عمى -2
 عن المروزي.

 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

 َْۡم ٍُْٖح ِۖ َوفَ َهاِس َءانَٗث ۡى لِو ُّ ۡى وََجَعۡوَجَٰ ُّ ۡػَرۡفَجَٰ
َ
ْاْ ٱلرُُّشَن أ ةُ ا َلذه ًه ه  ل

 وحده. في البدل، األزرق عمى اإلشباع -1
 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكان ،قصر البدلو  سكون الميم،العتقي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ًه األصبياني عمى الغنة في  -4 ه  ، وحده.اٍُْٖح ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -5
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 ا ًٗ ِۡ
َ
ًِنَي َعَذاةًا أ َٰوِ ۡخَخۡدٍَا لِوظه

َ
  څَوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ا ِٗ اْ وَََع َِ ْ ًُ َٰلَِك َلرِ َوَث ۡصَدََٰب ٱلرهّسِ َوفُُروٍَۢا َبنۡيَ َذ
َ
  چۡٗيا َوأ

ًِا قرأ اإلمام نافع بالتنوين في  البيان: ْ ًُ  . َوَث

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ِۖ ۡيَثََٰن
َ
ََا َُهُ ٱۡۡل ۡب  َضَ

 َولُُكّٗ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباق -2

 ٍَا حَۡتتِۡٗيا ۡ  َتَره
  ڇَولُُكّٗ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ِْۡء ۡيِػَرۡت َيَػَر ٱلصه
ُ
اْ لََعَ ٱهَۡقۡريَثِ ٱههَِّتٓ أ ْۡ حَ

َ
 َوهََقۡد خ

ْۡءِ   قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياًء وصاًل في  البيان: ؾَوَى ٱلصه
َ
 . أ

شباع المنفصل،النقل، و األزرق عمى  -1 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المد في المين  ا 
 الميموز، وحده.

 .بترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 وتفخيم الراء، وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
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 .عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -5

  ا َّ ْاْ نََرۡوَج ؾَوَۡى نَُسٍُْ
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْاْ َل نَرُۡجَْن نُُظْٗرا  ڈةَۡن ََكٍُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  رَُشًْل ُ ِي َبَعَد ٱَّلله َهََٰذا ٱَّله
َ
ُزًوا أ ُِ ۡوَك إِن َحخهِخُذوٍََك إِله 

َ
  ډِإَوَذا َرأ

ُزًواقرأ اإلمام نافع عدا إسماعيل باليمز مع ضم الزاي في  لبيان:ا ُِ وإلسماعيل إسكان ،
ۡوكَ  الزاي. ولإلمام األصبياني التحقيق ثم التسييل في 

َ
 . َرأ

 .عتقي واألصبياني في وجو، ومعو العمى النقل األزرق -1
سماعيل.المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا األصبياني في وجيو الثا -2  ني وا 
 إسماعيل عمى إسكان الزاي، وحده. -3
 األصبياني عمى وجو التسييل، والنقل، وحده. -4

  ا َّ ٍَا َعوَۡي ن َصََرۡ
َ
َلٓ أ ْۡ َ ََا ل خِ َّ ِ ٌۡ َءال ََا َخ ُِظوُّ َۡ  َِ  إِن ََك

شباع المنفصل،  و)تشق( في البدل، ،عمى النقل األزرق -1  عتقي عمى قصر البدل.ومعو الوا 
 .لنقل، وقصر المنفصل، وحدهاألصبياني عمى ا -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

 َطنُّ َشبِيًَل
َ
ٌۡ أ َْن ِخنَي نََرۡوَن ٱۡهَعَذاَب َي ًُ َْۡف َحۡعوَ   ڊوََش

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 باقون.المروزي عمى ترك النقل، ومعو ال -2
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 ٍَج حَُسُْن َعوَۡيُِ َوكِيًَل
َ
ؾَۡ
َ
ُُ أ َٰ ى َْ َِ ۥ  ُُ َّ َٰ َٰ ِ ََذ إ ٌِ ٱَّته رََءنَۡج َي

َ
  ڋأ

رََءنَۡج قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع ، أ

ٍَج وقرأ األصبياني بتسييل اليمزة في  اإلشباع.
َ
ؾَۡ
َ
 .أ

 اليمزة الثانية، والتقميل، ومعو أىل التقميل عدا ابن سعدان.األزرق عمى تسييل  -1
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -2
 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، والفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -3
رََءنَۡج األصبياني عمى تسييل اليمزة في  -4

َ
ٍَج  ،أ

َ
ؾَۡ
َ
 ، وحده.أ

رََءنَۡج ى وجو اإلبدال مع اإلشباع في األزرق عم -5
َ
 ، والتقميل ثم الفتح، وحدهأ

 ۡم
َ
ۡو َحۡعقِوَُْن  ََتَۡصُب أ

َ
ُعَْن أ ًَ ۡى شَۡص ُِ ۡزََثَ

َ
نه أ
َ
 أ

 .ُب ََتۡصِ  قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -2

 َطنُّ َشبِيًَل
َ
ۡى أ ُِ ٍَۡعَِٰى ةَۡن 

َ
ۡى إِله َلٱۡۡل ُِ   ڌإِۡن 

 األزرق عمى إشباع الصمة، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ۡلَى
َ
َٗل  خ ِۡ َِ َس َعوَۡيُِ  ًۡ ََا ٱلظه ا ُثىه َجَعۡو َٗ ۥ َشالِ ُُ ْۡ َطآَء َۡلََعوَ َ نه َول   ڍحََر إََِلَٰ َرّبَِك َلۡيَؽ َيده ٱهّيِ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان وأبو  -2

 الزعراء.
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 وزي عمى توسط المتصل، وحده.المر  -3
 ، وحده.َعوَۡيُِ ، وصمة الياء في َطآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
 أبو الزعراء عمى التقميل، وترك صمة الياء، وحده. -5

 ََا َرۡتٗظا شَِصۡٗيا ۡ َۡ ِ ُُ إ   ڎُثىه َرَتۡظَجَٰ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2

 اَر نُُظْٗرا َّ َْۡم ُشَتاٗتا وََجَعَن ٱنله َۡن ِِلَاٗشا َوٱنله ۡه ِي َجَعَن هَُسُى ٱ َْ ٱَّله ُِ   ڏَو

َْ ضم الياء في األزرق عمى  -1 ُِ  .واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء ، ومعو العتقيَو
ِۡ المروزي عمى سكون الياء  -2  ، ومعو الباقون.َْ َو

 ِ َْ ٱَّله ُِ ََٰح َو رَۡشَن ٱلّرَِي
َ
ۢآي أ  َبنۡيَ نََدۡي رَۡۡحَخُِۦِ   بُۡۡشَ

ۢ قرأ اإلمام نافع بالنون وبضم الشين في  البيان:  .انُُۡشَ

َْ ضم الياء في األزرق عمى  -1 ُِ شباع المنفصل، ،َو  .ومعو العتقي وا 
 .األصبياني عمى ضم الياء، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء -2
ِۡ عمى سكون الياء  المروزي -3  ، وتوسط المنفصل، وحده.َْ َو
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

  ْٗرا ُّ آءِ َياٗٓء َغ ًَ ٌَ ٱلصه ٍَزنۡلَا ِي
َ
 ڐَوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 لمتصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -3
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  ٍَاَِسه َلرِۡٗيا
َ
ا َوخ ًٗ َٰ ٍَۡع

َ
ََآ خ وَۡق َُ ا  ًه ۥ ِم ُُ ۡيٗخا َونُۡصقِيَ ٗة يه ُۡدـ َِي ةُِِۦ ةَِۡلَ   ڑنّلِ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 مى توسط المنفصل، وحده.المروزي ع -3

 ۡزََثُ ٱنلهاِس إِله ُلُؿْٗرا
َ
َِبَٰٓ أ
َ
ُرواْ ؾَد له َذه ِۡ ۡى  ُّ ََ ُُ ةَۡح ۡؾَجَٰ  ڒَوهََقۡد ََصه

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 خمف.األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي ب -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

  فَۡريَثٖ ٍهِذنٗرا ِ
ِِ ُُكّ ََا  ََا َِلََعۡر ْۡ ِطۡئ َ  ړَول

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون عدا األصبياني.اءتفخيم الر  المروزي عمى -2
ََا اإلبدال في األصبياني عمى -3  .حده، و ِطۡئ

  ا َلتِۡٗيا ِٗ ا َّ ى ةُِِۦ ِج ُِ ِّۡد ٌَ َوَجَٰ َٰؿِرِي َؽ
  ڔؾَََل حُِػِع ٱهۡ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1
 .األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ۡ ا وَِخۡجٗرا َّمه ُٗ ا ةَۡرَز ًَ ُّ ََ َجاج  وََجَعَن ةَۡح
ُ
ٌِ َهََٰذا َعۡذب  ؾَُرات  َوَهََٰذا ِمۡوٌح أ ِي َمَرَج ٱِۡلَۡدَرۡي

َْ ٱَّله ُِ ُجْٗرا ۞َو
  ڕ

 . وَِخۡجٗراقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:

َْ ضم الياء في ألزرق عمى ا -1 ُِ عمى  ومعو العتقيوبالتفخيم ثم الترقيق،  والنقل، ،َو
 الوجيين، واألصبياني عمى التفخيم.

 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء. -2
ِۡ المروزي عمى سكون الياء  -3  ، ومعو الباقون.َْ َو

 ٗآءِ بََۡش ًَ ۡ ٌَ ٱل ـَ يِ وَ َُ ِي  َْ ٱَّله ُِ ٗرا  َو ّۡ ۥ نََصٗتا َوِص ُُ  ا ؾََجَعوَ

ٗرا   قرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان: ّۡ  .َوِص

َْ ضم الياء في األزرق عمى  -1 ُِ شباع المتصل، وبالتفخيم ثم الترقيق، ،َو  .ومعو العتقي وا 
و ابن إسحاق األصبياني عمى ضم الياء، وفويق القصر في المتصل، وبتفخيم الراء، ومع -2

 .وأبو الزعراء
ِۡ المروزي عمى سكون الياء  -3  ، وتوسط المتصل، وحده.َْ َو
 الحمواني عمى سكون الياء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ږَوََكَن َربَُّك فَِدنٗرا 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ۡۡى  َوَيع ُِ ۡى َوَل نَُۡضُّ ُّ ِ َيا َل نَََؿُع ُِوِن ٱَّلله  ُتُدوَن ِيٌ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َرّبُِِۦ َظِّۡٗيا َٰ
  ڗَوََكَن ٱۡهََكؾُِر لََعَ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 راء، ومعو الباقون.األصبياني عمى تفخيم ال -2

 ا َوٍَِذنٗرا ٗ رَۡشۡوَجََٰك إِله ُيبَّۡشِ
َ
 ژَوَيآ أ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡشـَٔوُُسۡى
َ
ن َحخهِخَذ إََِلَٰ َرّبُِِۦ َشبِيَٗل فُۡن َيآ أ

َ
ۡجٍر إِله َيٌ َطآَء أ

َ
ٌۡ أ   ڙَعوَۡيُِ ِي

نقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق َطآَء أ

 وجو اإلبدال مع اإلشباع، الباقون بإسقاط اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.

شباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.والنقل، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -3
صر، ومعو أبو المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وبإسقاط اليمزة األولى مع الق -4

 عون في وجو والقاضي.
 أبو عون عمى سكون الميم، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -5
 ، وحده.َطآءَ أبو الزعراء عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والتقميل في  -6
 ، وحده.َطآءَ ، والتقميل في َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -7
 مزة األولى مع القصر، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وبإسقاط الي -8
 الجمال في وجيو الثاني بتسييل اليمزة الثانية، وحده. -9

 المروزي عمى توسط المنفصل، وبإسقاط اليمزة األولى مع التوسط، وحده. -11
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  ِۦ ِده ًۡ ًُُْت وََشّتِۡح َِبَ ِي َل َح
َحِّ ٱَّله

ۡ لََعَ ٱهۡ ََّْكه  َوحَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ تًِۡيا َوَكََفَٰ ة َُ   ښُِۦ ةُِذٍُِْب ِعَتاِِهِۦ 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -3
 .أىل الفتح تفخيم الراء، ومعوو  الفتح، األصبياني عمى -4

 َٰ ـَ َؿَٰ ـَ ٱلصه وَ َُ ِي  َْىَٰ لََعَ ٱۡهَعۡرِشٖۖ ٱَّله نهاٖم ُثىه ٱۡشَخ
َ
ِِ ِشخهثِ خ ا  ًَ ُّ ََ ِضَض َوَيا ةَۡح

َ
 ِت َوٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 ل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقمي -4

 تِۡٗيا َُ ٌُ ؾَۡصـَٔۡن ةُِِۦ   ڛٱلرهۡخَؿَٰ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

  ُِ َِ ُمُرٍَا َوَزا
ۡ
ا حَۡ ًَ ِ نَۡصُجُد ل

َ
ٌُ خ ْاْ َوَيا ٱلرهۡخَؿَٰ ُ ُُّى ْۤاوُدُجۡسٱ لِورهِنَٰمۡح فَال َ   ڜۡى ُجُؿْٗرا۩ ِإَوَذا رِيَن ل

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو القاضي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ىۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُِ َِ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َوَزا

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[61] 

 

ٱ ِِ ِي َجَعَن  َِۡٗيا َتَتاَرَك ٱَّله ٗرا يُّ ًَ ا ِشَسَٰٗجا َوَر َّ آءِ ةُُروٗجا وََجَعَن ذِي ًَ  ڝلصه

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡ ۡه ِي َجَعَن ٱ َْ ٱَّله ُِ َِ ُطُمْٗرا َو َرا
َ
ۡو أ
َ
َر أ له ن نَذه

َ
َِ أ َرا
َ
ٌۡ أ ًَ ِ ّ ۡوَؿٗث ل ُِ اَر  َّ   ڞَن َوٱنله

 ، والنقل، ومعو العتقيَوُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 عمى ضم الياء، وترك النقل، وحده. أبو الزعراء  -2
ٌۡ األصبياني عمى ضم الياء، والنقل، والغنة في  -3 ًَ ِ ّ ۡوَؿٗث ل ُِ.وحده ، 
 سحاق عمى ضم الياء، وترك النقل، والغنة، ومعو.ابن إ -4
 ، ومعو الباقون.وََِوهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -5

 ا ًٗ َٰ ْاْ َشَؾ ُ ِّوَُْن فَال َخَٰ
ُى ٱهۡ ُّ اَغَت َُ ٍٗا ِإَوَذا  ْۡ َِ ِضِض 

َ
ُظَْن لََعَ ٱۡۡل ًۡ ٌَ َح ِن ُِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱَّله   ڟوَِعَتا

 ياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصب -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ا ًٗ ٗدا َوفَِحَٰ ِّۡى ُشجه ِ ٌَ نَبِيُخَْن لَِرّب ِن
  ڠَوٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِۖهَى َّ َها َعَذاَب َج ََا ٱَۡصِۡف َخ ٌَ َحُقْلَُْن َربه ِن  َوٱَّله

 رق، ومعو الكل.األز  -1

 ا ََكَن َػَراًيا َّ   ڡإِنه َعَذاَب

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ا َوُيَقاٗيا ا َشآَءۡت ُمۡصخََقّرٗ َّ  ڢإِجه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِ ْاْ َولَۡى َوٱَّله ْاْ لَۡى شُۡسِؾُ ٍَؿُق
َ
ٌَ إَِذآ أ واْ ن َْاٗيا َحۡقَُتُ َٰلَِك فَ   ڣَوََكَن َبنۡيَ َذ

 ، وترقيق الراء لألزرق والعتقي.واْ ُحۡقَِتُ  التاء في اإلمام نافع بضم الياء، وبكسر قرأ  البيان:

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، ي عمى قصر المنفصل،األصبيان -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِّـ ُ إِله ةِٱۡۡلَ َر َوَل َحۡقُخوَُْن ٱنلهۡؿَس ٱههَِّت َخرهَم ٱَّلله َُ ا َءا ًّ َٰ َٰ ِ ِ إ ٌَ َل نَۡدُعَْن َيَع ٱَّلله ِن  َوَل نَۡزٍَُْن   َوٱَّله

 ، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.األزرق عمى النقل -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ذَاٗيا
َ
ـَ خ َٰلَِك نَۡو   ڤَوَيٌ َحۡؿَعۡن َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 اًٍا َّ ثِ َويَۡخُِلۡ ذِيُِۦ ُم ًَ َْۡم ٱهۡقَِحَٰ   ڥنَُضََٰعۡؽ َُهُ ٱهَۡعَذاُب نَ

 . ذِيُِۦنافع بدون صمة في  قرأ اإلمام البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِّۡى َخَصَجَٰٖج ِ ُ َشّيِـَٔاح ُل ٱَّلله ْوَلَٰٓهَِك ُحَتّدِ
ُ
َٗل َصَٰوِٗدا ؾَۡ ًَ ًَِن َخ ٌَ وََع  إِله َيٌ حَاَب َوَءاَي

شباع المتصل، ومعو العتقيو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ا 
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 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، في المتصل، األصبياني عمى فويق القصر -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ا ًٗ ُ َدُؿْٗرا رهِخي   ڦَوََكَن ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ا الغنة في األصبياني عمى -2 ًٗ  .وحده، َدُؿْٗرا رهِخي

ٌَيَخاٗبا  َوَي ِ ۥ َحُخُْب إََِل ٱَّلله ُُ ًَِن َصَٰوِٗدا ؾَإٍِه   ڧحَاَب وََع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 واْ لَِراٗيا واْ ةِٱلوهۡؼِْ َمرُّ وَر ِإَوَذا َمرُّ ُدوَن ٱلزُّ َّ ٌَ َل شَۡظ ِن   ڨَوٱَّله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ن.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقو  -2

 َياٗجا ًۡ ا وَُخ ًّٗ ا ُص َّ واْ َعوَۡي ِّۡى لَۡى َُيِرُّ ِ ٌَ إِذَا ذُّلُِرواْ أَـِبَيَِٰج َرّب ِن
  کَوٱَّله

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 عو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وم -3

 ِخهقِنَي إ ًُ ََا لِۡو ۡخنُيٖ َوٱۡجَعۡو
َ
ةَ أ ََا فُره َٰخِ ََا َوُذّرِيه ۡزَوَِٰج

َ
ٌۡ أ ۡب نَلَا ِي َِ ََا  ٌَ َحُقْلَُْن َربه ِن   ڪَياًيا َوٱَّله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ْوَلَٰٓهَِك َُيَۡزۡوَن
ُ
ا أ ًً َٰ ا ََتِيهٗث وََشَؾ َّ َن ذِي ْۡ واْ َوُيوَقه ا َصََرُ ًَ ِ   ګٱۡهُؼۡرؾََث ة

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ا َّ ٌَ ذِي ن  َخَِِٰلِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََۡج ا َوُيَقاٗيا  َخُص   ڬُمۡصخََقّرٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُِِۖعٓؤُُزۡى َل  ْۡ َ اْ ةُِسۡى َرَّبِ ل ُۡ  فُۡن َيا َحۡعَت

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 َْۡف نَُسُْن لَِزاَيۢا ۡبُخۡى ؾََص  ڭَذَقۡد َلذه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 

 
 الفرقان سورة تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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َعَراءِ   ُشَْرةُ الظُّ

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِخيىِ   ِمۡسِب ٱَّلله

 ١غٓصٓى 

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 تنِِي ًُ ۡ  ٢حِۡوَك َءاَيَُٰج ٱۡهِمَتَِٰب ٱل

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ِيَنَِي ۡۡ ْاْ ُم له نَُسٍُْ
َ
 ٣هََعوهَك َبَِٰخع  جهۡؿَصَك خ

 .، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
َّلِعمى الغنة في  األصبياني -3

َ
 .وحده، واإلبدال، أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

 ا َخَِٰظعنَِي َّ َ ۡى ل ُّ ۡعَجَُٰق
َ
آءِ َءانَٗث َذَيوهۡج أ ًَ ٌَ ٱلصه ِّى ّيِ ِۡل َعوَۡي  ُجَنّ

ۡ
هَظۡ  ٤إِن ن

آءِ َءانَثٗ قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياء في  البيان: ًَ  .ٱلصه

 وتغميظ الالم، والنقل، وحده. و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .ترقيق الالم، والنقل، وحدهوقصر البدل، و  إشباع المتصل،عمى  العتقي -2
 وحده. وترك النقل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
ٌَ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِّى ّيِ  ، وحده.َعوَۡي
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 اإلبدال في  األصبياني عمى -7
ۡ
هَظۡ وسكون الميم، والنقل، فويق القصر في المتصل،  ،ن

 .وحده

 ُيۡعرِِطنَي ُُ َۡ ْاْ َخ ٌَ ٱلرهِنَٰمۡح َُّمَۡدٍث إِله ََكٍُ ِّى ّيٌِ ذِۡلرٖ ّيِ تِي
ۡ
 ٥َوَيا نَۡ

 .والنقل، ومعو العتقي واألصبياني ،اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .معو أىل اإلسكانو  وسكون الميم، ،تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 زُِءوَن ّۡ ْاْ ةُِِۦ شَۡصَخ اْ َيا ََكٍُ ُۡ ۢنَبَٰٓ
َ
ِّۡى أ تِي

ۡ
ْاْ ؾََصَيۡ ةُ  ٦َذَقۡد َلذه

زُِءونَ لألمام األزرق ثالثة البدل في  البيان: ّۡ ، ولكن المقروء بو اإلشباع عند الوقف ىنا، شَۡصَخ
 مع جواز الوجيين اآلخرين.

شباع البدلاألزرق عمى  -1 شباع المتصل، وا  شباع الصمة، وا   ، ومعو العتقيالعارض اإلبدال، وا 
 .باعتباره عارض

 في المتصل، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وفويق القصر  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِّا ِيٌ ُُك َّ ََا ذِي ۢنَتۡت
َ
ِضِض َزۡى أ

َ
َولَۡى نََرۡواْ إََِل ٱۡۡل

َ
  ٧َزۡوٖج َلرِيٍم  أ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونعمى قصر البدلالعتقي  -2
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 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
 ٨َوَيا ََكَن أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ٩ِإَونه َربهَك ل

 الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ًِنَي َٰوِ َْۡم ٱهظه ِن ٱئِۡج ٱۡهَق
َ
َِىَٰ َربَُّك ُمََْسَٰٓ أ  ٪ِإَوۡذ ٍَا

ِن ٱئِۡج بإبدال اليمزة الثانية ياء في  ورشقرأ اإلمام  البيان:
َ
 .أ

شباع المنفصل ،التقميلاألزرق عمى  -1  .العتقيومعو  ، واإلبدال ياء،وا 
 ومعو أىل التقميل. وتحقيق اليمز، أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، -2
شباع المنفصلاألزرق عمى الفتح،  -3  وحده. ، واإلبدال ياء،وا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -5
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -6

  َن ْۡ َْۡم ؾِرَۡع  فَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل َحخهُقَْن
َ
 ٫خ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ةُِْن ن نَُسّذِ
َ
اُف أ َُ

َ
ٓ أ  ٬فَاَل َرّبِ إِِّنِ

اُف في  وصاًل  ياءال بفتح نافعقرأ اإلمام  البيان: َُ
َ
ٓ أ  .إِِّنِ

 .الكلومعو  ،األزرق -1

ـُ َصۡدرِي رِۡشۡن إََِلَٰ َهَُٰروَن  َوَيِظي
َ
ـُ لَِصاِِن ؾَۡ   ٭َوَل نَََػوِ

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ن َحۡقُخوُِْن
َ
اُف أ َُ

َ
ه َذۢنب  ؾَۡ ۡى لََعَ ُّ َ   ٮَول

 .أىل اإلسكان ، ومعوعمى سكون الميم األزرق -1
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -2

 ِۖ  فَاَل َّكه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖٓ ََا َتا أَـِبَيَٰخِ َِ  ؾَٱۡذ

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونقصر البدلالعتقي عمى  -2

 ًُِعَْن ۡصَخ   ٯإٍِها َيَعُسى يُّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ًِنَي َن َذُقَْلٓ إٍِها رَُشُْل َرّبِ ٱهَۡعَٰوَ ْۡ تَِيا ؾِرَۡع
ۡ
 ٰؾَۡ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
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 وحده. قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي  -4

 َٰٓءِنَن ََا ةَِِنٓ إِۡشَر رِۡشۡن َيَع
َ
ۡن أ
َ
  ٱأ

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.وا   ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، وقصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 المتصل، وحده.توسط و  ترك النقل، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 ومعو الباقون.الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -5

 رَِك ِشجنَِي ًُ ٌۡ ُخ ََا ِي ٗدا َوَِلِۡرَج ذِي ِۡ ََا َو لَۡى ٍَُرّبَِك ذِي
َ
 ٲفَاَل خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َوَذَعۡوَج َذۡعوََخَك ٱههَِّت ٌَ َٰؿِرِي ٌَ ٱهَۡؽ ٍَج ِي
َ
  ٳَذَعۡوَج َوأ

 .عتقي، ومعو العمى التقميل األزرق -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

 ٓاّهنَِي ٌَ ٱلظه ٍَا۠ ِي
َ
آ إِٗذا َوخ َّ  ٴفَاَل َذَعۡوُخ

شباع إشباع المنفصل، و  األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
 ومعو الباقون عدا المروزي.، الالزمفويق القصر في و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط الالزم، وحده. -3
 ، وحده.الالزمتوسط و  توسط المنفصل، المروزي عمى -4

 ۡرَشونَِي ًُ ۡ ٌَ ٱل ا وََجَعوَِِن ِي ًٗ َب َِل َرَّبِ ُخۡم َِ َْ
ۡؿُخُسۡى ؾَ ُِ ا  ًه َ  ٵَذَؿَرۡرُت ِيَُسۡى ل

 الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰٓءِنَن ۡن َختهدته ةَِِنٓ إِۡشَر
َ
ه أ ا لََعَ َّ َُّ ًُ ث  َت ًَ  ٶَوحِۡوَك ٍِۡع

شباع المتصل، ومعو العتقي.إشباع المنفصل، و  األزرق عمى -1  ا 
 الباقون عدا المروزي.ومعو فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 توسط المتصل، وحده.و  ،توسط المنفصل المروزي عمى -4

 ًِنَي ُن َوَيا رَبُّ ٱهَۡعَٰوَ ْۡ   ٷفَاَل ؾِرَۡع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖٓ ا ًَ ُّ ََ ِضِض َوَيا ةَۡح
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ  فَاَل َربُّ ٱلصه

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ْفَِنَِي   ٸإِن ُلَُخى يُّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ًُِعَْن َل تَۡصخَ
َ
ۥٓ خ َُهُ ْۡ ٌۡ َخ ًَ ِ   ٹفَاَل ل

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 هنَِي وه
َ
 ٺفَاَل َربُُّسۡى َوَربُّ َءاةَآنُِسُى ٱۡۡل

 .ومعو العتقي عمى قصر البدلوالنقل، )تشق( في البدل، و األزرق عمى إشباع المتصل، -1
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 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ُۡسۡى َۡ رِۡشَن إِ
ُ
ِٓي أ َُْن  فَاَل إِنه رَُشْهَُسُى ٱَّله ۡج ًَ َ   ٻل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ِۡؼرِب ًَ ۡ ۡۡشِِق َوٱل ًَ ۡ ِٓۖ  فَاَل َربُّ ٱل ا ًَ ُّ ََ  َوَيا ةَۡح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ټإِن ُلَُخۡى َتۡعقِوَُْن  

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۡصُجْجنَِي ًَ ۡ ٌَ ٱل َهَك ِي ۡجَعوَ
َ
ا َدۡۡيِي َۡل ًّ َٰ

َٰ ِ َۡذَت إ ٌِ ٱَّته ِ ه
  ٽفَاَل هَ

َۡذَت قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال في التاء في  البيان:  .ٱَّته

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ا َدۡۡيِيابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ًّ َٰ

َٰ ِ  ، وحده.إ

 تنِٖي ءٖ يُّ ْۡ ِجۡئُخَك بَِِشۡ َ َول
َ
 پفَاَل أ

 وحده.، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
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 .باقونومعو الالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2

 َِٰدرنَِي ٌَ ٱهصه ِت ةُِِۦٓ إِن ُلََج ِي
ۡ
  ٿفَاَل ؾَۡ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .الباقونعمى قصر المنفصل، ومعو  المروزي -4

  تنِي ۡهََقَٰ َعَصاهُ ؾَإَِذا ِِهَ ُثۡعَتان  يُّ
َ
  ڀؾَد

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٌَ َِٰيرِي  ځَوٍََزَع نََدهُۥ ؾَإَِذا ِِهَ َبۡيَظآُء لِوجه

 العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۥٓ إِنه َهََٰذا هََسَِٰدٌر َعوِيى َُهُ ْۡ َۡلِ َخ ًَ   ڂفَاَل لِۡو

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُمُروَن
ۡ
اَذا حَۡ ًَ ِضِطُسى بِِصۡدرِهِۦ َذ

َ
ٌۡ أ ن ُُيۡرَِجُسى ّيِ

َ
 ڃنُرِيُد أ

 ومعو العتقي واألصبياني. واإلبدال، األزرق عمى النقل، -1
 .اإلسكانأىل ومعو  وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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ٌۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده.ُُيۡرَِجُسى ّيِ

 ٌَ ٌِ َحَِٰۡشِي ِ َدآن ًَ
ۡ ِِ ٱل اهُ َوٱۡبَعۡد  َُ

َ
ُۡ َوأ رِۡج

َ
ْٓاْ أ ُ   ڄفَال

سماعيلقرأ اإلمام  البيان: ُۡ  في  بالصمة ورش وا  رِۡج
َ
سحاق بعدم أ  الصمة.، وقرأ قالون وا 

شباع المتصل، عمى إشباع المنفصل، األزرق -1  .العتقيومعو  وبالصمة، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وبالصمة، وفويق القصر في المتصل، ومعو إسماعيل. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وعدم الصمة، وتوسط المتصل، وحده. -3
المتصل، ومعو القاضي وفويق القصر في الصمة، عدم  قصر المنفصل، والحمواني عمى  -4

سحاق.  وا 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وبالصمة، وتوسط المتصل، وحده. -5

 اٍر َعوِيٖم حَُْك ةُِسّنِ َشده
ۡ
 څنَد

 .العتقيالتقميل، ومعو و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، وحده. -2
 الفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى تحقيق اليمز، و  -3
 عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو  -4

 ۡعوُْٖم ٖم يه ْۡ ًِيَؼَِٰج نَ ِ َدَرةُ ل ًَِع ٱلصه   چؾَُج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًُِعَْن َۡخ ٍُخى ُّمُّ
َ
ۡن أ َِ َهاِس    ڇَورِيَن لِو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .اإلسكانأىل ومعو  وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ُى ٱهَۡغَٰوِتنَِي ُِ ْاْ  َدَرةَ إِن ََكٍُ ََا ٍَتهتُِع ٱلصه  ڈهََعوه



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[73] 

 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱۡهَغَٰوِتنَِي ٌُ َها ََنۡ ۡجًرا إِن ُل
َ
ٌه نَلَا َۡل ِ ن

َ
َن أ ْۡ ْاْ هِؿِرَۡع ُ َدَرةُ فَال ا َجآَء ٱلصه ًه  ډؾَوَ

ٌه  في  ورش بالتسييل بدون إدخالقرأ اإلمام  البيان: ِ ن
َ
بالتسييل مع اإلدخال، ، وقرأ الباقون أ

 كون من قبيل المد المتصل.وي

 .العتقيومعو وتسييل اليمزة الثانية، والنقل،  عمى إشباع المتصل، األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، وحده. -2
حركات، وترك النقل، ومعو القاضي وابن  3الحمواني عمى تسييل اليمزة مع اإلدخال بمقدار  -3

 إسحاق وابن فرح.
 حركات، وحده. 4المروزي عمى توسط المتصل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -4
 ، وما سبق لمحمواني، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 بنَِي فَاَل َقره ًُ ۡ ٌَ ٱل ًِ ه   ڊَجَعۡى ِإَوٍهُسۡى إِٗذا ل

 .عتقي، ومعو العمى إشباع الصمة األزرق -1
ٌَ األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2 ًِ ه  ، ومعو ابن إسحاق.إِٗذا ل
 عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. الحمواني -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

 ۡوُقَْن ٍُخى يُّ
َ
ْاْ َيآ أ ۡهُق

َ
ََْسَٰٓ خ ى يُّ ُّ َ   ڋفَاَل ل

شباع المنفصل األزرق -1  .عتقي، ومعو العمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 والتقميل، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون الميم، -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
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 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 ٱۡهَغَٰوُِتَْن ٌُ َن إٍِها نَلَۡد ْۡ ْاْ ةِعِزهةِ ؾِرَۡع ُ ۡى َوفَال ُّ ۡى وَِعِصيه ُّ َ اْ ِخَتال ْۡ ۡهَق
َ
  ڌؾَد

 .أىل اإلسكان، ومعو سكون الميم عمى األزرق -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۡهََقَٰ ُمََْسَٰ َعَصاهُ ؾَإِذَا ِِه
َ
ؾُِمَْن حَۡوَقُؽ ؾَد

ۡ
  ڍَيا نَۡ

ُؽ في  نافع بفتح الالم وتشديد القافقرأ اإلمام  البيان:  .حَوَقه

 .عتقيومعو ال واإلبدال، ،عمى التقميل األزرق -1
 عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل.أبو عون  -2
 األزرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األصبياني. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -4

 ٌَ َدَرةُ َسَِٰجِدن ۡهَِقَ ٱلصه
ُ
  ڎؾَد

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًِنَي َها ةَِرّبِ ٱهَۡعَٰوَ ْٓاْ َءاَي
ُ   ڏفَال

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،)تشق( في البدلواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ڐَرّبِ ُمََْسَٰ َوَهَُٰروَن  

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 لفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أىل ا -2
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 ِۖۡن َءاذََن هَُسۡى
َ
 فَاَل َءاَيَُخۡى َُهُۥ َرۡتَن أ

، ولألزرق ثالثة البدل، ولمعتقي وجو القراءة  َءاَيَُخىۡ  في  نافع باالستفيامقرأ اإلمام  البيان:
 وىو المقدم لو. -بيمزة واحدة–بالخبر 

 واألصبياني في وجو النقل، ومعو العتقيو  تسييل اليمزة و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 .عمى قصر البدل

أبو عون والقاضي ومعو  وسكون الميم، وترك النقل، ،تسييل اليمزة الثانيةالمروزي عمى  -2
 .وابن سعدان وأبو الزعراء

 العتقي عمى وجو اإلخبار، والنقل، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  تسييل اليمزة الثانية، الجمال عمى -4

  َْن ًُ ۡدَر ؾَوََصَْۡف َتۡعوَ ًَُسُى ٱلّصِ ِي َعوه ۥ هََمتِۡيُُزُى ٱَّله ُُ  إٍِه

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َۡجَعنَِي
َ
َهُسۡى أ َصّوَِت

ُ
َؾَٰٖؽ َوَۡل ُِ  ٌۡ رُۡجوَُسى ّيِ

َ
نِۡدنَُسۡى َوأ

َ
ٌه خ َع َرّػِ

ُ
 ڑَۡل

 ، ومعو العتقي.الصمةق عمى إشباع األزر  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
ٌۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 رُۡجوَُسى ّيِ

َ
َۡجَعنِيَ ، َوأ

َ
َهُسۡى أ َصّوَِت

ُ
 ، وحده.َوَۡل

 ابن فرح.ل عمى صمة الميم، ومعو الجما -5
َؾَٰٖؽ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -6 ُِ  ٌۡ  ، وحده.ّيِ
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 ِۖ ْاْ َل َطۡۡيَ ُ  فَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََا ُيََقوُِتَْن ِ آ إََِلَٰ َرّب   ڒإِجه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -3

  يَِنَِي ۡۡ ًُ ۡ َل ٱل وه
َ
َهآ أ ن ُل

َ
ََآ أ َطََٰحَٰ َُ ََا  ن َحۡؼؿَِر نَلَا َربُّ

َ
ُع أ ًَ   ړإٍِها َجۡػ

شباع المنفصل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والتقميل، واإلبدال، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، والفتح، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -3
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

  ۡن
َ
ََآ إََِلَٰ ُمََْسَٰٓ أ وَۡخۡي

َ
َۡسِ ۞َوأ

َ
خهَتُعَْن أ  ڔةِعَِتآِِي إٍِهُسى يُّ

َۡسِ في  نافع بيمزة وصل بدل القطعقرأ اإلمام  البيان:
َ
وفتح  وتكسر النون اللتقاء الساكنين، أ

ِِٓي إٍِهُسىاإلمام نافع الياء في    .ةِعَِتا

 ومعو العتقي. ،والتقميل األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وجو لوومعو المروزي في ، والفتح األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل، وصمة الميم، وحده. -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7

 ٌَ ٌِ َحَِٰۡشِي ِ َدآن ًَ
ۡ ِِ ٱل ُن  ْۡ رَۡشَن ؾِرَۡع

َ
  ڕؾَۡ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ذَِيث  فَوِيوَُْن َلٓءِ لَِۡشۡ ُۡ  ږإِنه َهَٰٓ

 المتصل، ومعو العتقي.و  المنفصل األزرق عمى إشباع -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4

 ۡى نَلَا هََؼآنُِيَْن ُّ  ڗِإَوجه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 ًِيٌع   ژ َحَِٰذُرونَ ِإَوٍها َۡلَ

 . َخِذُرونَ  في  نافع بحذف األلفقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 َٰٖج وَُخيُْٖن ى ّيٌِ َججه ُّ رَۡجَجَٰ ُۡ
َ
  ڙؾَۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َُْزٖ َوَيَقامٖ َلرِيٖم   ښَوُك

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۖلَزَٰلَِك 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰٓءِنَن ا ةَِِنٓ إِۡشَر َّ ۡوَرذَۡجَٰ
َ
  ڛَوأ

 المتصل، ومعو العتقي.و  المنفصل األزرق عمى إشباع -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.قصر المنفصل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ۡۡشِرنَِي ى يُّ ُِ ۡتَتُعْ
َ
  ڜؾَد

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۡدَرُكَْن ًُ َ ۡصَدَُٰب ُمََْسَٰٓ إٍِها ل
َ
َعاِن فَاَل أ ًۡ ََٰٓءا ٱۡۡلَ ا حََر ًه   ڝؾَوَ

ََٰٓءا  كممة البيان: فييا وقًفا التقميل ألىل التقميل ولألزرق الخمف، وفييا ثالثة البدل وقًفا   حََر
 لألزرق.

شباع المنفصل، ُمََْسَٰٓ في  والتقميلاألزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.، وا 
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
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عدا  أىل الفتحومعو  والفتح، وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 المروزي.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 .المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده -6

 ِۖ ٓ  فَاَل َّكه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌِ ِدن ّۡ  ڞإِنه َيِِعَ َرَّبِ َشَي

 . َيِِعَ  في  نافع بإسكان الياءقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖ ِن ٱۡضِب ّبَِعَصاَك ٱِۡلَۡدَر
َ
ََآ إََِلَٰ ُمََْسَٰٓ أ وَۡخۡي

َ
 ؾَۡ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ٱۡهَعِييِى ِِْۡ ـَ ؾَََكَن ُُكُّ ؾِۡرٖق َلٱهػه   ڟؾَٱٍَؿوَ

 .ؾِۡرٖق  في  وصاًل، وبالتفخيم وقًفا -تفخيم وترقيق–نافع بالوجيين قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََا َثىه ۡزهَۡؿ
َ
ٌَ َوأ رِي َُ  ڠٱخٓأۡ

 وحده. ،البدل اإلشباع فيو األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.، ومعو قصر البدلو  عمى النقل، العتقي -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َۡجَعِنَي
َ
ۥٓ أ ُُ َع ََا ُمََْسَٰ َوَيٌ يه جنَۡي

َ
  ڡَوأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون  -2
شباع المنفصل، وحده. -3  األزرق عمى الفتح، وا 
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.الفتح، و األصبياني عمى  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٌَ رِي َُ ََا ٱخٓأۡ ۡػَرۡر
َ
 ڢُثىه أ

 وحده. ،في البدل اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
 .األصبيانيومعو  عمى النقل، وقصر البدل، العتقي -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .الباقونومعو  ،عمى قصر البدلالعتقي  -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
 ڣَوَيا ََكَن أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ڤِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ِيَى َِٰ  إِةَۡس
َ
ِّۡى َجَتۡ  ڥَوٱحُۡن َعوَۡي

ِيىَ في  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:  إِةَۡسَِٰ
َ
 .َجَتۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِْۡۡيُِۦ َيا َتۡعُتُدوَن  إِذ بِيُِ َوفَ
َ
  ڦفَاَل ِۡل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َعَِٰمؿنَِي َّ َ َََينُّ ل ََاٗيا َذ ۡص
َ
ْاْ َجۡعُتُد أ ُ   ڧفَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُعٍَُْسۡى إِۡذ حَۡدُعَْن ًَ ۡن شَۡص َِ   ڨفَاَل 

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  صبيانياأل -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 وَن ۡو نَُۡضُّ
َ
ۡو نَََؿُعٍَُْسۡى أ

َ
 کأ

 ، ومعو العتقي.ةمصاألزرق عمى إشباع ال -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. مروزيال -3
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 ْاْ ةَۡن ُ   ڪوََجۡدٍَآ َءاةَآَءٍَا َلَزَٰلَِك َحۡؿَعوَُْن  فَال

شباع  المنفصل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع -1 عمى قصر  المتصل، ومعو العتقيوا 
 .البدل

 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.قصر المنفصل، و األصبياني عمى  -2
 وحده.توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ا ُلَُخۡى َتۡعُتُدوَن ؾََرَءۡحُخى يه
َ
 ګفَاَل أ

ؾََرَءۡحُخىفي  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 .وىو المؤخر اإلشباع

 اإلسكان. سكون الميم، ومعو أىلو  تسييل اليمزة، األزرق عمى -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ۡفَدُمَْن
َ
ٍُخۡى َوَءاةَآؤُُزُى ٱۡۡل

َ
  ڬأ

 عمى قصر البدل. ومعو العتقي ، والنقل،)تشق( في البدلواألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .وابن سعدان وأبو الزعراء القاضي ومعوأبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ًِنَي ٓ إِله رَبه ٱۡهَعَٰوَ ۡى َعُدّو  َّلِ ُّ   ڭؾَإِجه

ٓ إِله في  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان:  .َّلِ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
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ٓ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َعُدّو  َّلِ
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 َْ ُّ وََقِِن َذ َُ ِي  ٌِ ٱَّله ِدن ّۡ   ڮَح

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَِفَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِهِۡفَِالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ِِن َوشَۡصقنِِي ًُ َْ ُحۡػعِ ُِ ِي    گَوٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 شَۡظؿنِِي َْ ُّ  ڰِإَوَذا َمرِۡطُج َذ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َفُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وََِفهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ًِيتُِِن ُثىه ُُيۡينِِي ِي نُ  ڱَوٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِػيٓـََِّٔت َُ ن َحۡؼؿَِر َِل 
َ
ُع أ ًَ ۡغ

َ
ِٓي أ ٌِ  َوٱَّله َْۡم ٱدّلِن   ڲنَ

شباع  المنفصل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع -1  المتصل، ومعو العتقي.وا 
فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون و  قصر المنفصل، وتفخيم الراء، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 ل، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والمتص -4
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 َٰوِِدنَي ۡۡلِۡقِِن ةِٱهصه
َ
ا َوخ ًٗ ۡب َِل ُخۡم َِ   ڳَرّبِ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَ رِي ُِ ِِ ٱخٓأۡ   ڴَوٱۡجَعن َّلِ لَِصاَن ِصۡدٖق 

 حده.في البدل، و  اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.، ومعو قصر البدلو  النقل، عمىالعتقي  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3

 َهثِ ٱنلهعِيِى  ڵَوٱۡجَعۡوِِن ِيٌ َوَرذَثِ َج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓاّهنَِي ٌَ ٱلظه ۥ ََكَن ِي ُُ ِِبٓ إٍِه
َ
 ڶَوٱۡػؿِۡر ِۡل

ۥفي  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان: ُُ ِِبٓ إٍِه
َ
 .ِۡل

 ، ومعو العتقي.الزماألزرق عمى إشباع ال -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 َْۡم ُحۡتَعُرَْن زِِِن نَ
 ڷَوَل َُّتۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُْن َْۡم َل نَََؿُع َيال  َوَل َب   ڸنَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖةَِقۡوب َ ََت ٱَّلله
َ
ٌۡ خ   ڹَشوِيٖم  إِله َي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 خهقنَِي ًُ َهُث لِۡو ۡزهَِؿِج ٱۡۡلَ
ُ
 ںَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَ   ڻَوُبّرِزَِت ٱۡۡلَِديُى لِۡوَؼاوِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َيا ُلَُخۡى َتۡعُتُدوَن ٌَ ۡح
َ
ۡى خ ُّ َ   ڼَورِيَن ل

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ۡوٍَُسى ۡن نََُۡصُ َِ  ِ ُِوِن ٱَّلله وَن  ِيٌ  ۡو نَجَخِۡصُ
َ
 ڽأ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، ، الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ومعو أىل الصمةوتفخيم الراء، ، صمةقصر ال عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ۡى َوٱۡهَؼاوُۥَن ُِ ا  َّ ْاْ ذِي  ھؾَُمۡتِمُت

 اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َۡجَُعَْن
َ
ُِ إِةۡوِحَس أ َُْ   ڿوَُج

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َْن ًُ ا َُيَۡخِص َّ ۡى ذِي ُِ ْاْ َو ُ  ۀفَال

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َها هََِف ِ إِن ُل تنٍِي حَٱَّلله   ہَطَؾَٰٖن يُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًِنَي ِيُسى ةَِرّبِ ٱۡهَعَٰوَ ّْ   ۂإِۡذ نَُص

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡجرُِمَْن ًُ ۡ ََآ إِله ٱل َطوه
َ
 ۃَوَيآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا نَلَا ِيٌ َشَٰؿِعنَِي ًَ  ۄَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـٍ َۡحِيٖم   ١٠١َوَل َصِدن

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِيَنَِي ۡۡ ًُ ۡ ٌَ ٱل ََُمَْن ِي ٗة َذ نه نَلَا َلره
َ
ْۡ أ  ١٠٢ؾَوَ

 ومعو العتقي واألصبياني.واإلبدال، رق عمى النقل، األز  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .ومعو الباقون، عمى قصر البدل العتقي -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
  ١٠٣َوَيا ََكَن أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ١٠٤ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۡرَشونَِي ًُ ۡ ُْۡم ٍٍُْح ٱل ةَۡج فَ   ١٠٥َلذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل َتخهُقَْن
َ
ۡى ٌٍُْح خ ُِ ْ ُُ

َ
ۡى أ ُّ َ   ١٠٦إِۡذ فَاَل ل

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
ىۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُِ ْ ُُ

َ
ۡى أ ُّ َ  ، وترك النقل، وحده.ل

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

  يِني
َ
 ١٠٧إِِّنِ هَُسۡى رَُشٌْل أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ومعو أىل اإلسكان. وترك النقل، عمى سكون الميم، المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ١٠٨ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۖۡجٍر
َ
ٌۡ أ ۡشـَٔوُُسۡى َعوَۡيُِ ِي

َ
 َوَيآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  -3

 الزعراء.
 ، وحده.َعلَيْهِِابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -4
 ومعو أىل الصمة. وترك صمة الياء، الجمال عمى صمة الميم، -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 َۡجرِي
َ
ًِنَي  إِۡن أ َٰ رَّبِ ٱۡهَعَٰوَ

  ١٠٩إِله لََعَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ٪١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرَذلَُْن
َ
َتَعَك ٱۡۡل ٌُ لََك َوٱته ِي ۡۡ ٍُ

َ
ْٓاْ خ ُ   ١٠٫۞فَال

 ومعو العتقي. واإلبدال، والنقل، إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 واإلبدال، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي -3
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 وَُْن ًَ ْاْ َحۡع ا ََكٍُ ًَ ِ  ١٠٬فَاَل َوَيا ِعۡوَِم ة

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۖ َٰ َرَّبِ
ۡى إِله لََعَ ُّ  إِۡن ِخَصاُب

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةال قصر الجمال عمى -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 تَۡظُعُروَن ْۡ َ   ٭١٠ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَِنَِي ۡۡ ًُ ۡ ٍَا۠ ةَِػارِِِ ٱل
َ
  ٮ١٠َوَيآ خ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  تنِي ٍَا۠ إِله ٍَِذنر  يُّ
َ
  ٯ١٠إِۡن خ

۠ إِله في  اإلمام المروزيقرأ  البيان: ٍَا
َ
باإلثبات لأللف مع المد والقصر، ولو أيًضا الحذف،  خ

وقرأ اإلمام أبو عون الواسطي بإثبات األلف مع  .والحذف مقدم وصاًل، فتكون أوجيو ثالثة
 القصر قواًل واحًدا، وأما الباقون فبالحذف قواًل واحًدا.

 .ومعو العتقيوترقيق الراء،  وبحذف األلف، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
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 وحذف األلف، ومعو الباقون عدا أبي عون.، المروزي عمى ترك النقل -3
 .بإثبات األلف مع التوسط، وحدهالمروزي عمى  -4
 .المروزي عمى إثبات األلف مع القصر، ومعو أبو عون -5

 ٌَ ٌه ِي َُُْح ََلَُمَْج ْاْ هَهٌِ ههۡى حَجَخُِ َيَٰ ُ ْيِنَي فَال رُۡج ًَ ۡ  ١٠ٰٱل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 .ابن إسحاق، ومعو هَهٌِ ههىۡ الغنة في األصبياني عمى  -2

 ةُِْن ِِم َلذه ْۡ  ٱ١٠فَاَل َرّبِ إِنه فَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَ ِِعَ ِي ۡى َذۡخٗدا َوجَنِِِّن َوَيٌ يه ُّ ََ يَِنَِي ؾَٱۡذَخۡح ةَۡحِِن َوَبۡح ۡۡ ًُ ۡ  ٲ١٠ٱل

ِِعَ األزرق والعتقي بفتح الياء وصاًل في اإلمام قرأ  البيان:  ، والباقون بإسكان الياء.يه

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .أىل اإلسكان تحقيق اليمز، ومعوو  سكون الميم، المروزي عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡظُدِْن ًَ ۡ ِِ ٱهُۡؿوِۡك ٱل ۥ  ُُ َع ُُ َوَيٌ يه جنَۡيَجَٰ
َ
  ٳ١٠ؾَۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََا َبۡعُد ٱِۡلَارنَِي ۡػَرۡر
َ
 ٴ١٠ُثىه أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 حده.و ، في البدل اإلشباعاألزرق عمى  -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 تع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد الما

[91] 

 

 .، ومعو الباقونالعتقي عمى قصر البدل -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
 ٵ١٠َوَيا ََكَن أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ٶ١٠ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۡرَشونَِي ًُ ۡ ٌِ ٱل ةَۡج ََع  ٷ١٠َلذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل َتخهُقَْن
َ
ٌِ خ ْ ُِ ۡى  ُِ ْ ُُ

َ
ۡى أ ُّ َ   ٸ١٠إِۡذ فَاَل ل

 ومعو العتقي.والنقل، ، الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

  يِني
َ
 ٹ١٠إِِّنِ هَُسۡى رَُشٌْل أ

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ٺ١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۖۡجٍر
َ
ٌۡ أ ۡشـَٔوُُسۡى َعوَۡيُِ ِي

َ
 َوَيآ أ

 العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  -3

 الزعراء.
 ، وحده.هَِِعلَيِۡابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ًِنَي َٰ رَّبِ ٱۡهَعَٰوَ
ۡجرَِي إِله لََعَ

َ
  ٻ١٠إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََُْن ةُِسّنِ رِيٍع َءانَٗث َتۡعتَرَُْن حَۡب
َ
 ټ١٠خ

 واألصبياني عمى قصر البدل.)تشق( في البدل، ومعو العتقي و ،األزرق عمى النقل -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 وَن  ٽ١٠َوَتخهِخُذوَن َمَصاٍَِع هََعوهُسۡى ََّتُِۡلُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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 ٌَ  پ١٠ِإَوَذا َبَػۡظُخى َبَػۡظُخۡى َجتهارِي

 .َجَبارِينَِقرأ اإلمام األزرق فقط بالتقميل ثم الفتح في  البيان:

 .وحدهاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .اإلسكان ومعو أىلوسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -2
 أبو عون عمى صمة الموضع األخير، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ٿ١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َْن ًُ ا َتۡعوَ ًَ ِ ُزى ة َيده
َ
ِٓي أ ْاْ ٱَّله ُق  ڀ١٠َوٱته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ٍَۡعَٰٖم َوبَجنَِي
َ
ُزى ةِد َيده

َ
  ځ١٠أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٰٖج وَُخُيٍْن  ڂ١٠وََججه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍم َعِييٖم ْۡ اُف َعوَۡيُسۡى َعَذاَب نَ َُ
َ
ٓ أ   ڃ١٠إِِّنِ

اُف نافع بفتح الياء وصاًل في اإلمام قرأ  البيان: َُ
َ
ٓ أ  .إِِّنِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِٰعِينَي ـَ ٌَ ٱۡه ۡم لَۡى حَُسٌ ّيِ
َ
وََخۡيَج أ

َ
ََآ أ آٌء َعوَۡي َْ ْاْ َش ُ   ڄ١٠فَال

شباع المنفصل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 ومعو الباقون عدا المروزي.وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4

 هنَِي وه
َ
ـُ ٱۡۡل وُ ُُ  څ١٠إِۡن َهََٰذآ إِله 

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 بنَِي َعذه ًُ ِ ٌُ ة  چ١٠َوَيا ََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡى ُّ وَۡمَجَٰ ِۡ
َ
ْهُ ؾَۡ ةُ  ؾََمذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰلَِك ِِ َذ ِۖ إِنه   ٓأَلنَٗث

 وحده.في البدل، اإلشباع األزرق عمى  -1
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 ، ومعو الباقون.عمى قصر البدل العتقي  -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
  ڇ١٠َوَيا ََكَن أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ  ڈ١٠ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۡرَشونَِي ًُ ۡ ُِ ٱل ْ ًُ ةَۡج َث   ډ١٠َلذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل َتخهُقَْن
َ
ۡى َصَٰوٌِح خ ُِ ْ ُُ

َ
ۡى أ ُّ َ   ڊ١٠إِۡذ فَاَل ل

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

  يِني
َ
  ڋ١٠إِِّنِ هَُسۡى رَُشٌْل أ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ڌ١٠ؾَٱته

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ٖۖۡجٍر
َ
ٌۡ أ ۡشـَٔوُُسۡى َعوَۡيُِ ِي

َ
 َوَيآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  -3

 الزعراء.
 ، وحده.َعلَيْهِِابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ًِنَي َٰ رَّبِ ٱۡهَعَٰوَ
ۡجرَِي إِله لََعَ

َ
 ڍ١٠إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو  -2

 ََآ َءاِيَنَِي ُّ ِِ َيا َهَٰ ُكَْن  ُتَۡتَ
َ
  ڎ١٠خ

 وحده.في البدل،  اإلشباعو األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .وحده، قصر البدلو إشباع المنفصل، العتقي عمى  -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َٰٖج  ڏ١٠وَُخُيْٖن  ِِ َججه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِظيى َِ ا  َّ   ڐ١٠َوُزُروٖع َوََنٖۡن َغۡوُع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َتاِل ُبيُْٗحا ٌَ ٱۡۡلِ َِۡدُخَْن ِي َٰرِِنَِي َوَت  ڑ١٠َف

َٰرِِنِيَ نافع بحذف األلف في اإلمام قرأ  البيان: سماعيل،  ُبُيْٗحا، وقرأ بضم الباء في َف ورش وا 
سحاق.  وكسر الباء قالون وا 

سماعيل، ومعو اضم الباء األزرق -1  .لعتقي واألصبياني وا 
 المروزي عمى كسر الباء، ومعو الباقون. -2

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق   ڒ١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡسِذنَِي ًُ ۡ ۡمَر ٱل
َ
ْٓاْ أ  ړ١٠َوَل حُِػيُع

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِضِض َوَل نُۡصوُِدَْن
َ
ِِ ٱۡۡل ٌَ ُحۡؿِصُدوَن  ِن   ڔ١٠ٱَّله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ُ ٌَ فَال رِي َصده ًُ ۡ ٌَ ٱل ٍَج ِي
َ
آ أ ًَ   ڕ١٠ْٓاْ إِجه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٌَ ِت أَـِبنٍَث إِن ُلََج يِ
ۡ
ََا ؾَۡ ٍَج إِله بََۡش  ّيِۡروُ

َ
َِٰدرنَِي َيآ أ  ږ١٠ٱهصه

عمى قصر  ومعو العتقي، والنقل، )تشق( في البدلواإلبدال، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .البدل

 واإلبدال، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡعوُْٖم فَاَل مٖ يه ْۡ ا ِشۡب  َوهَُسۡى ِشُۡب نَ َّ ه   ڗ١٠َهَِٰذهِۦ ٍَافَث  ل

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -2
االغنة في األصبياني عمى  -3 َّ ه  .وحده، ٍَافَث  ل
  ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ٍم َعِييٖم ْۡ َذُزۡى َعَذاُب نَ ُُ
ۡ
ْٓءٖ َذَيۡ ا بُِص َِ ْ صُّ ًَ   ژ١٠َوَل َت

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 الباقون عدا المروزي.ومعو أبو عون عمى سكون الميم،  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ْاْ َنَِٰديِنَي ۡصَتُد
َ
ا ؾَۡ َِ   ڙ١٠َذَعَقُرو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُى ٱهَۡعَذاُب ُِ َذ َُ
َ
 ؾَۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 وحده. في البدل، اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .الباقون، ومعو عمى قصر البدلالعتقي  -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
 ښ١٠َوَيا ََكَن أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمز، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ڛ١٠ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.لَْهوَِالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۡرَشونَِي ًُ ۡ ُْۡم لٍُْط ٱل ةَۡج فَ  ڜ١٠َلذه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل َتخهُقَْن
َ
ۡى لٌُْط خ ُِ ْ ُُ

َ
ۡى أ ُّ َ  ڝ١٠إِۡذ فَاَل ل

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 أبو عون عمى ترك النقل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

  يِني
َ
 ڞ١٠إِِّنِ هَُسۡى رَُشٌْل أ

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
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 ومعو أىل اإلسكان. وترك النقل، عمى سكون الميم، مروزيال -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق  ڟ١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۖۡجٍر
َ
ٌۡ أ ۡشـَٔوُُسۡى َعوَۡيُِ ِي

َ
 َوَيآ أ

 العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  -3

 الزعراء.
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ًِنَي َٰ رَّبِ ٱۡهَعَٰوَ
ۡجرَِي إِله لََعَ

َ
  ڠ١٠إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًِنَي ٌَ ٱهَۡعَٰوَ ۡلَراَن ِي حَُْن ٱَّلُّ
ۡ
حَد
َ
  ڡ١٠خ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -2

  ۡزَوَِٰجُسى
َ
ٌۡ أ ـَ هَُسۡى َربُُّسى ّيِ وَ َُ  َوحََذُروَن َيا 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
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ٌۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.َربُُّسى ّيِ
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -4

 ُِوَن ٌْۡم ََع ٍُخۡى فَ
َ
  ڢ١٠ةَۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٌَ ٌه ِي ْاْ هَهٌِ ههۡى حَجَخُِ َيَٰوُُْط ََلَُمَْج ُ ۡخرَِجنَي فَال ًُ ۡ  ڣ١٠ٱل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 .و ابن إسحاق، ومعهَهٌِ ههىۡ الغنة في  صبياني عمىاأل -2

 ٱهَۡقاهنَِي ٌَ وُِسى ّيِ ًَ   ڤ١٠فَاَل إِِّنِ هَِع

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 وَُْن ًَ ا َحۡع ًه َِل ِم ِۡ
َ
  ڥ١٠َرّبِ جَنِِِّن َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡجَعنَِي
َ
ۥٓ أ ُُ وَ ِۡ

َ
ُُ َوأ ۡيَجَٰ ََجه   ڦ١٠َذ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 إِله ٌَ ِِ ٱۡهَغََِٰرِي   ڧ١٠َعُجْٗزا 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٌَ رِي َُ ۡرٍَا ٱخٓأۡ َِيه   ڨ١٠ُثىه 

 وحده. ،في البدلاإلشباع و األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.معو و  ،قصر البدلعمى النقل، و العتقي  -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َِۖػٗرا ِّى يه ۡيَػۡرٍَا َعوَۡي
َ
 َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ٌَ ََذرِي ًُ ۡ  ک١٠ؾََصآَء َيَػُر ٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِِ ِۖ إِنه  َٰلَِك ٓأَلنَٗث   َذ

 وحده. في البدل، اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونعمى قصر البدلالعتقي   -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
  ڪ١٠َوَيا ََكَن أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة  -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ګ١٠ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
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 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ۡصَدَُٰب
َ
َب أ ًُرَۡشونَِي ۡهـَٔۡيَمثِ َلذه ۡ  ڬ١٠ٱل

ۡ نافع بفتح الالم، وفتح التاء في اإلمام قرأ  البيان:  .َمثَ َۡ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َل َتخهُقَْن
َ
ۡى ُطَعۡيٌب خ ُّ َ  ڭ١٠إِۡذ فَاَل ل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانتحقيق اليمز، ومعو و  سكون الميم، المروزي عمى -2
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -3

  يِني
َ
  ڮ١٠إِِّنِ هَُسۡى رَُشٌْل أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِغيُعِْن
َ
َ َوأ ْاْ ٱَّلله ُق  گ١٠ؾَٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓۡجٍرٖۖ َوَيا
َ
ٌۡ أ ۡشـَٔوُُسۡى َعوَۡيُِ ِي

َ
 أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  -3

 الزعراء.
 ، وحده.َعوَۡيُِ ابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -4
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ًِنَي َٰ رَّبِ ٱۡهَعَٰوَ
ۡجرَِي إِله لََعَ

َ
 ڰ١٠إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ْاْ ٱهَۡمۡيَن ۡوؾُ
َ
ٌَ  ۞أ ۡخِسِي ًُ

ۡ ٌَ ٱل ْاْ ِي  ڱ١٠َوَل حَُسٍُْ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْْا ۡصخَقِيِى ةِٱهۡقِۡصَػاِس َوزٍُِ ًُ ۡ   ڲ١٠ٱل

 .ۡصَػاِس ةِٱهۡقُ  نافع بضم القاف في اإلمام قرأ  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْ ا ْۡ ۡى َوَل َتۡعَر ُِ ۡطَيآَء
َ
ْاْ ٱنلهاَس أ ٌَ  َوَل َتۡتَخُص ِضِض ُيۡؿِصِدن

َ
  ڳ١٠ِِ ٱۡۡل

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق  -5

 هنَِي وه
َ
تِوهَث ٱۡۡل وََقُسۡى َوٱۡۡلِ َُ ِي 

ْاْ ٱَّله ُق  ڴ١٠َوٱته

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو أىل اإلسكان. وترك النقل، عمى سكون الميم، المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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َ
آ أ ًَ ْٓاْ إِجه ُ ٌَ فَال رِي َصده ًُ ۡ ٌَ ٱل   ڵ١٠ٍَج ِي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِٰذبنَِي ٌَ ٱهَۡؽ ًِ َ ََُّك ل ُي ََا ِإَون جه ٍَج إِله بََۡش  ّيِۡروُ
َ
 ڶ١٠َوَيآ أ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََا ۡشقِۡع َعوَۡي
َ
َِٰدرنَِي لَِصٗؿا ؾَۡ ٌَ ٱهصه آءِ إِن ُلََج ِي ًَ ٌَ ٱلصه   ڷ١٠ّيِ

، وقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو وتسييل ٗؿالِصْ في  السيننافع بسكون اإلمام قرأ  البيان:
آءِ إِناليمزة الثانية في  ًَ ، مزة األولى، ويكون عندىم مد متصل، وقرأ الباقون بتسييل اليٱلصه
 في المد. وكل عمى مذىبو

 ومعو العتقي.وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 مع اإلشباع، وحده.األزرق عمى وجو إبدال اليمزة الثانية  -2
 .ومعو الحمواني في وجووبتسييل اليمزة الثانية،  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 توسط المتصل، وحده.و  تسييل اليمزة األولى، المروزي عمى -4
 .ومعو الباقونالحمواني عمى تسييل اليمزة األولى، وفويق القصر في المتصل،  -5

 َا ت ًَ ِ ۡعوَُى ة
َ
ٓ أ وَُْن فَاَل َرَّبِ ًَ   ڸ١٠ۡع

ۡعوَىُ نافع بفتح الياء في اإلمام قرأ  البيان:
َ
ٓ أ  .َرَّبِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِوهث ِْۡم ٱهيُّ ۡى َعَذاُب نَ ُِ َذ َُ
َ
ْهُ ؾَۡ ةُ  ؾََمذه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍم َعِييٍم ْۡ ۥ ََكَن َعَذاَب نَ ُُ   ڹ١٠إٍِه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖ َٰلَِك ٓأَلنَٗث ِِ َذ  إِنه 

 وحده. في البدل، اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .، ومعو الباقونعمى قصر البدلالعتقي   -2

 يَِنَِي ۡۡ ى يُّ ُِ ۡزََثُ
َ
 ں١٠َوَيا ََكَن أ

 .العتقي واألصبياني، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٱۡهَعزِيُز ٱلرهِخيُى َْ ُّ َ   ڻ١٠ِإَونه َربهَك ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُهوَِاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَِلَهِۡالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ًِنَي ۥ ََلَنِيُن َرّبِ ٱۡهَعَٰوَ ُُ  ڼ١٠ِإَوٍه

 األزرق، ومعو الكل. -2

 ِينُي
َ
وُح ٱۡۡل  ڽ١٠ٍََزَل ةُِِ ٱلرُّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٌَ َِذرِي ًُ ۡ ٌَ ٱل َٰ فَۡوتَِك َِلَُمَْن يِ  ھ١٠لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 تنِٖي ٖ يُّ   ڿ١٠ةِوَِصاٍن َعَرَِبّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 هنَِي وه
َ
ۥ هََِف ُزُبرِ ٱۡۡل ُُ   ۀ١٠ِإَوٍه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۥ ُُ ًَ ن َحۡعوَ
َ
ۡى َءانًَث أ ُّ ه َولَۡى نَُسٌ ل

َ
َٰٓءِنَن أ اْ ةَِِنٓ إِۡشَر ُۡ   ہ١٠ُعوََمَٰٓ

شباع)تشق( في البدل، الصمة، و األزرق عمى إشباع -1 شباع المنفصل، المتصل، والنقل، وا   وا 
 عمى قصر البدل. ومعو العتقي

 وحده. سكون الميم، وتوسط المتصل والمنفصل، المروزي عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -3
سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان القاضي عمى  -4

 وأبو الزعراء.
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ىۡ الغنة في  األصبياني عمى -6 ُّ ه فويق القصر في المتصل، و  ، وقصر الصمة، والنقل،نَُسٌ ل

 وقصر المنفصل، وحده.
 النقل، وحده. ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وترك -7

 ًِنَي ۡعَج
َ
َٰ َبۡعِض ٱۡۡل ُُ لََعَ ۡهَجَٰ ْۡ ٍَزه َ  ۂ١٠َول

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ، ومعو الباقون.رك النقلتالمروزي عمى  -2

 ِيَنَِي ۡۡ ْاْ ةُِِۦ ُم ا ََكٍُ ِّى يه هُۥ َعوَۡي
َ
  ۃ١٠َذَقَرأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.بدالاألزرق عمى اإل -1
 ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمز، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ۡجرِيِنَي ًُ ۡ ِِ فُوُِْب ٱل  ُُ   ۄ١٠َلَزَٰلَِك َشوَۡمَجَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َى ِۡ
َ
َٰ نََرُواْ ٱۡهَعَذاَب ٱۡۡل ََُْن ةُِِۦ َخَّته ِي ۡۡ  ٢٠١َل نُ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۡى َل شَۡظُعُروَن ُِ ى َبۡؼَخٗث َو ُّ تَِي
ۡ
  ٢٠٢َذَيۡ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.تحقيق اليمز، و عمى  المروزي -2
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -3

 ُيََيُروَن ٌُ ۡن ََنۡ َِ ْاْ  ُ   ٢٠٣َذَيُقْل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََا شَۡصَخۡعِجوَُْن ِ ؾَتَِعَذاة
َ
 ٢٠٤أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡى ِشجنَِي ُّ خهۡعَجَٰ ؾََرَءنَۡج إِن يه
َ
 ٢٠٥أ

ؾََرَءنَۡج نافع بتسييل اليمزة الثانية في اإلمام قرأ  البيان:
َ
لألزرق وجو اإلبدال مع ، ويزيد أ

 اإلشباع.

 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم،  ، عمى تسييل اليمزة الثانية األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 وحده.وسكون الميم، األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع،  -3

 َْعُدوَن ْاْ نُ ا ََكٍُ ى يه ُِ  ٢٠٦ُثىه َجآَء

 المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 .القاضيومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
ُِىابن سعدان  عمى التقميل في  -5  ومعو أبو الزعراء.وسكون الميم، ، َجآَء

 ٓخهُعَْن َيا ًَ ْاْ ُح ا ََكٍُ ى يه ُّ َۡ ۡدَِنَٰ َخ
َ
 ٢٠٧أ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وبخمف عنالمروزي  ومعو  والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 التقميل، وصمة الميم، وحده.أبو عون عمى  -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

 ا ُيَِذُروَن َّ َ ََا ِيٌ فَۡريٍَث إِله ل وَۡم ِۡ
َ
 ٢٠٨َوَيآ أ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء،  والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
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 وحده.وتفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، وترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ًِنَي َها َظَٰوِ   ٢٠٩ذِۡلَرىَٰ َوَيا ُل

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ََحَِٰػنُي و هَۡج ةُِِ ٱلظه  ٪٢٠َيا َتَنه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡى َوَيا شَۡصَخِػيُعَْن ُّ َ  ٢٠٫َوَيا نَۢنَتِِغ ل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡعُزولَُْن ًَ َ ِع ل ًۡ ٌِ ٱلصه ۡى َع ُّ  ٢٠٬إِجه

 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 بنَِي َعذه ًُ ۡ ٌَ ٱل َر َذَخُمَْن يِ َُ ا َءا ًّ َٰ َٰ ِ ِ إ  ٭٢٠ؾَََل حَۡدُع َيَع ٱَّلله

 عمى قصر البدل. )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبيانيواألزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍِۡذر
َ
ۡفَربنَِي  َوأ

َ
 ٮ٢٠َعِظَۡيحََك ٱۡۡل

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 . والنقل، وحده األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
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 ، ومعو الباقون.رك النقلتالمروزي عمى  -3

 ِيَنَِي ۡۡ ًُ ۡ ٌَ ٱل َتَعَك ِي ٌِ ٱته ًَ ِ ََاَخَك ل ؿِۡض َج ُۡ  ٯ٢٠َوٱ

 ومعو العتقي واألصبياني.، اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 وَُْن ًَ ا َتۡع ًه َْۡك َذُقۡن إِِّنِ ةَرِٓيء  ّمِ   ٢٠ٰؾَإِۡن َعَص

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 المتصل، وحده.توسط و  ترك النقل،المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ۡ ََّْكه  ٱ٢٠لََعَ ٱۡهَعزِيزِ ٱلرهِخيِى  َوحَ

ۡ ذَ نافع بالفاء مكان الواو في اإلمام قرأ  البيان: ََّْكه  .َخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰك ِخنَي َتُقُْم ِي نََرى   ٲ٢٠ٱَّله

 التقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٌَ َِٰجِدن ِِ ٱهسه   ٳ٢٠َوَتَقوَُّتَك 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًِيُع ٱۡهَعوِيُى َْ ٱلصه ُِ ۥ  ُُ   ٴ٢٠إٍِه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َحَِٰػنُي ُل ٱلظه َٰ َيٌ َتَنه ٍَبُِّئُسۡى لََعَ
ُ
ۡن خ   ٵ٢٠َِ

 واألصبياني. األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ثِيٖم
َ
ؾهاٍك أ

َ
ِ أ
َٰ ُُكّ ُل لََعَ   ٶ٢٠َتَنه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َع ًۡ ۡى َكَِٰذةَُْن نُۡوُقَْن ٱلصه ُِ ۡزََثُ
َ
  ٷ٢٠َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َعَرآُء ُى َوٱلظُّ ُّ  ٸ٢٠ٱۡهَؼاوُۥَن نَتهتُِع

ىُ تَ نَتْ في  ، وفتح الباءالتاء بسكوننافع اإلمام قرأ  البيان: ُّ  .ُع

 العتقي. ومعوعمى إشباع المتصل، األزرق  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َْن ًُ ِّي ِ َواِٖ نَ
ِِ ُُكّ ۡى  ُّ جه

َ
لَۡى حََر خ

َ
 ٹ٢٠خ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡى ُّ جه
َ
 ٺ٢٠َحُقْلَُْن َيا َل َحۡؿَعوَُْن  َوخ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ْ ْا ًُ ٌۢ َبۡعِد َيا ُظوِ واْ ِي َ َلرِۡٗيا َوٱٍَخَۡصُ َٰوَِدَِٰج َوذََلُرواْ ٱَّلله ْاْ ٱهصه ًِوُ ْاْ وََع َُ ٌَ َءاَي ِن  إِله ٱَّله

 .ومعو العتقي عمى قصر البدل، وترقيق الراءاألزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 يه ُيََقوَٖب نَََقوُِتَْن
َ
ْٓاْ أ ًُ ٌَ َظوَ ِن  ٻ٢٠وََشَيۡعوَُى ٱَّله

شباع المنفصل، و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1  وحده.ا 
شباع المنفصل، وحده العتقي -2  .عمى ترقيق الالم، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 
 
 
 
 

 شعراءال سورة تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة النمل والقصص والعنكبوت

 (51المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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 ِ٢٧ٍّۡ َرةُ انل  ُقٮ

ِنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي٥ِ  ِ ٱلؿٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  َٓف 

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 دا المروزي.، ومعو الباقون عالالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 جنٍِي ۡؿَءاِن َوكَِذةٖب ٦َّ ُٞ َُٰخ ٱ٣ۡ َٟ َءاَي   ١د٤ِۡ

 عمى قصر البدل. لكلفي البدل، ومعو ا األزرق عمى )تشق( -1

 ىَٰ ل٧ُ٤ِۡۡؤ٦ِ٪نَِي   ٬ُ٢ٗؽى َوبُۡۡشَ

 العتقي. ومعوواإلبدال، األزرق عمى التقميل،  -1
 أىل التقميل.اليمز، ومعو  أبو عون عمى التقميل، وتحقيق -2
 واإلبدال، وحده. عمى الفتح، األصبياني -3
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، -4

 ٮَن٪ُِ ةَ و٥٬َُ ثِٱٓأۡلِػَؿةِ ٥ۡ٬ُ يُٝٮ ٠َٮَٰ ٍـّ ةَ َويُۡؤدُٮَن ٱل ٤َٮَٰ ي٨َ يُِٞي٧ُٮَن ٱلىٍّ ِ   ٣ٱَّلٍّ

ِ وترقيق الراء في  ( في البدل)تشقوالنقل و تغميظ الالم، واإلبدال، األزرق عمى -1 ، ثِٱٓأۡلِػَؿة
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى ترقيق الالم، واإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 ، وحده.٥ۡ٬ُ يُٮُِٝ٪ٮنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4
 الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة -5
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 ٧َُ٭ٮَن ٕۡ ٤ََُٰ٭٥ۡ َذُ٭٥ۡ َح َم ۡٔ َ
ة لَُ٭٥ۡ أ ٍّ٪ ي٨َ ََل يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ثِٱٓأۡلِػَؿةِ َزيٍّ ِ   ٤إِنٍّ ٱَّلٍّ

شباع الصمة، ،وترقيق الراء )تشق( في البدلو اإلبدال، والنقل األزرق عمى -1 ومعو العتقي  وا 
 عمى قصر البدل.

 تفخيم الراء، وقصر الصمة، وحده.األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، و  -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
٤ََُٰ٭٥ۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 َم ۡٔ َ

٧َُ٭ٮنَ  ،لَُ٭٥ۡ أ ٕۡ  ، وحده.َذُ٭٥ۡ َح

 َؾاِب و٥ۡ٬َُ َٕ ي٨َ لَُ٭٥ۡ ُقٮُٓء ٱ٣ۡ ِ َٟ ٱَّلٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ

وَن أ ۡػََسُ
َ
  ٥ِِف ٱٓأۡلِػَؿةِ ٥ُ٬ُ ٱۡۡل

عمى  ومعو العتقي والنقل وترقيق الراء، )تشق( في البدلو األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .قصر البدل

 والنقل، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .الزعراء قاضي وابن سعدان وأبوومعو الأبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ٤ِيٍم َٔ ۡن َظ١ِيٍم  ُ ۡؿَءاَن ٨٦ِ َّلٍّ ُٞ َٟ ََل٤ََُّقٍّ ٱ٣ۡ ٍّ   ٦ِإَو٩

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
نۡ الغنة في األصبياني عمى  -2 ُ  .ابن إسحاق، ومعو ٨٦ِ َّلٍّ

 ٓ٫ِ٤٬ِۡۦ
َ
ٓ إِۡذ َٝةَل ُمٮََسَٰ ِۡل ۡو َءاتِيُس٥  إِّنِ

َ
ََبٍ أ ۡ٪َ٭ة ِِبَ ةتِيُس٥ ٦ِّ َٔ ُس٥ۡ  بِِنَ٭ةبٖ َءانَۡكُخ ٩َةٗرا َقـ ٍّ٤ َٕ َٝبَٖف ٣ٍّ

٤ُٮَن  َُ  ٧دَۡى

ٓ َءانَۡكُخ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:  .بِِنَ٭ةبٖ ، وبدون تنوين في إِّنِ

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي عمى قصر  والنقل، )تشق( في البدل،وا 
 البدل.
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ۡ٪َ٭ةأبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم في  -2 ةتِيُس٥ ٦ِّ َٔ ُس٥ۡ ، َقـ ٍّ٤ َٕ ٍّ٣
٤ُٮنَ  َُ  ، وترك النقل، وحده.دَۡى

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 عمى الفتح، وما سبق لو، وحده.األزرق  -4
ُس٥ۡ والنقل، والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -5 ٍّ٤ َٕ  ، وحده.َٝبَٖف ٣ٍّ
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، وحده المروزي  -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -7
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8
 وحده.وسكون الميم، فصل، المروزي عمى توسط المن -9

  ٧َِ٤َٰنَي ِ رَّبِ ٱ٣َۡع ٨ََٰ ٱَّللٍّ ٍّةرِ َو٨ۡ٦َ َظۡٮلََ٭ة وَُقۡجَد رَِك ٨٦َ ِِف ٱنل ۢن ثُٮ
َ

ة َصةَٓء٬َة ٩ُٮدَِي أ ٍّ٧َ٤َٚ٨  

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 لمروزي.عدا ا أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -4
رِ ، َصةَٓء٬َةابن سعدان عمى التقميل في  -5 ٍّة  ، ومعو أبو الزعراء.ٱنل

  ١ِي٥ُ ـُ ٱۡۡلَ ـِي َٕ ُ ٱ٣ۡ ٩َة ٱَّللٍّ
َ

ۥٓ أ ٫ٍُّ ٧َُٰٮََسَٰٓ إ٩ِ   ٩َي

شباع المنفصل، ومعو العتالتقميل، و األزرق عمى  -1  قي.ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  َىةَك َٔ  ِٜ ٣ۡ
َ

 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٍّج
َ

ة رََءا٬َة َتۡ٭ََتَّ ٠َأ ِۡت  ٧َ٤ٍَّٚ ّٞ َٕ َٰ ٦ُۡؽثِٗؿا َول٥َۡ ُح   َ٭ة َصةّٓنّٞ َوَّلٍّ

وقرأ بالتسييل قوًلا واحداا في ، رََءا٬َةفي األصبياني بالتحقيق ثم بالتسييل قرأ اإلمام  البيان:
َ٭ة جٍّ

َ
 .٠َأ

َٰ  ،رََءا٬َةالتقميل في  األزرق عمى -1 شباع و  ،)تشق( في البدل، وَوَّلٍّ  وترقيق الراء، ،الالزما 
 تقي عمى قصر البدل.ومعو الع

َٰ األزرق عمى الفتح في  -2  ، وحده.َوَّلٍّ
 عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل.أبو  -3
َ٭ة، والتسييل في  رََءا٬َة الفتح، والتحقيق في  األصبياني عمى -4 جٍّ

َ
فويق القصر في و  ،٠َأ

 وتفخيم الراء، وحده. ،الزمال
 .ز، وتوسط الالزم، وحدهعمى الفتح، وتحقيق اليم المروزي  -5
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل الصمة. -6
َ٭ة، رََءا٬َةاألصبياني عمى الفتح، والتسييل في  -7 جٍّ

َ
 ، وفويق القصر في الالزم، وحده. ٠َأ

 يٍّ ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮَن ٙۡ إِّنِ ََل ََيَةُف ََّلَ ٧َُٰٮََسَٰ ََل ََتَ   ٪َي

 والنقل، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى ترك النقل، والتقميل، -2
 والنقل، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وترك النقل،  -4

 ّٞرّٞ رٍِّظي٥ ٮ ُٛ َؽ ُقٮٓءٖ َٚإِّنِ َد ٕۡ َل ُظۡكَ٪ۢا َب ٥ََ٤ ُث٥ٍّ ثَؽٍّ َّ   ٫إَِلٍّ ٨٦َ 

شباع المتصل، تغميظ الالم، و عمى األزرق  -1  وحده.ا 
شباع المتصل، وحده العتقي -2  .عمى ترقيق الالم، وا 
رّٞ رٍِّظي٥ّٞ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3 ٮ ُٛ  ، وحده.َد
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك الغنة،   -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  َۡدِػ٢ۡ يََؽك
َ

ةَٓء ٨ۡ٦ِ َدۡۡيِ ُقٮٓءٖٖۖ  َوأ ٌَ َٟ ََتُۡؿۡج َبۡي ِ   ِِف َصۡيج

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .وابن إسحاق األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2
ِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3  ، وحده.٨ۡ٦ِ َدۡۡي
 ه.وحد وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  ٓۡٮَن َوَٝۡٮ٫٦ِِۦ َٔ ٍَٰخ إََِلَٰ ِٚۡؿ ِٓ َءاَي  ِِف تِۡك

 .عمى قصر البدل النقل، ومعو العتقي واألصبيانيو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َِٰكٞنَِي ُ٭٥ۡ ََك٩ُٮاْ َٝۡٮ٦ٗة َف   ٬إِجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الج -2

 ّٞجنِي ََٰؾا ِقۡعؿّٞ ٦َّ ٗة َٝةلُٮاْ َه َُٰذَ٪ة ٦ُۡجِِصَ ة َصةَٓءۡتُ٭٥ۡ َءاَي   ٭٧َ٤ٍَّٚ

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقيوا 
 .عمى قصر البدل

الصمة، وتفخيم الراء، أىل الصمة وأبو وقصر األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .عون

 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓءۡتُ٭٥ۡ  ل فيابن سعدان عمى التقمي -5
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 َ٧ٗ٤ۡة و ُّ ُكُ٭٥ۡ  ُٛ ٩
َ

َ٪ۡذَ٭ةٓ أ َٞ ا  وََصَعُؽواْ ثَِ٭ة َوٱۡقتَۡي ٤ُّٮٗ ُٔ
 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ِكِؽي٨َ ۡٛ َِجُح ٱل٧ُۡ َٰٞ َٙ ََكَن َع ۡؿ ٠َۡي ُْ  ٮَٚٱ٩

 ومعو الكل.األزرق،  -1

  ۖ٧ٗ٤ۡة ِٔ  ٨ََٰ ۡؽ َءادَۡيَ٪ة َداوُۥَد وَُق٤َۡيَم َٞ  َو٣َ

 عمى قصر البدل. ومعو العتقي واألصبياني ،)تشق( في البدلواألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

َجةدِهِ ٱ ِٔ  ٨ۡ َٰ ٠َسِۡيٖ ٦ِّ ٤ََ٪ة لََعَ ٌٍّ َ ِي ٚ ِ ٱَّلٍّ ٧ُۡؽ َّلِلٍّ   ٯل٧ُۡۡؤ٦ِ٪نَِي َوَٝةََل ٱۡۡلَ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۖ٨َُٰ َداوُۥَد رَِث ُق٤َۡيَم َو  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍٖۖء ِ ََشۡ
ودِيَ٪ة ٨٦ِ ُكّ

ُ
ۡۡيِ َوأ ٍُّ َٜ ٱ٣ ُِ ٧ِۡ٤َّ٪ة ٦َ٪ ُٔ ٍّةُس  َ٭ة ٱنل حَّ

َ
أ  َوَٝةَل َيَٰٓ

 ، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.)تشق( في البدلوى إشباع المنفصل، األزرق عم -1
 .ترك المد في المين الميموز، وحدهو  إشباع المنفصل، عمى العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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 ِ ٢ُ ٱل٧ُۡج ٌۡ َٛ ََٰؾا لَُ٭َٮ ٱ٣ۡ   ٰنُي إِنٍّ َه

ٮَ األزرق عمى ضم الياء في  -1  ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.لَُ٭
 ، ومعو الباقون.ٮَ لَ٭ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ٮَن ُٔ ۡۡيِ َذُ٭٥ۡ يُٮَز ٍُّ نِف َوٱ٣ ٨ِّ َوٱۡۡلِ ٨ََٰ ُصُ٪ٮُدهُۥ ٨َ٦ِ ٱۡۡلِ   ٱوَُظِۡشَ لُِك٤َۡيَم

 .النقل، ومعو العتقيو  اء،ترقيق الر  األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ُ٢ُ٧ٍّۡ ٱۡدُػ٤ َ٭ة ٱنل حَّ
َ

أ ّٞ َيَٰٓ ٢ِ٧ٍّۡ َٝة٣َۡخ َج٤٧َۡح َٰ َوادِ ٱنل دَۡٮاْ لََعَ
َ

َٰٓ إَِذآ أ ٨َُٰ َظَّتٍّ ُس٥ۡ ُق٤َۡيَم ٍّ٪٧َ ُِ ١ِ٪َُس٥ۡ ََل ََيۡ ٮاْ ٦ََسَٰ
وَن  ُؿ ُٕ   ٲوَُصُ٪ٮُدهُۥ و٥ۡ٬َُ ََل يَۡن

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، سط المنفصل، المروزي عمى تو  -4

 َٰ ٍّ َولََعَ ٧َۡخ لََعَ َٕ ۡج
َ

َٟ ٱ٣ٍَِّّتٓ أ ٧ََذ ٕۡ ِ ۡم١َُؿ ٩
َ

ۡن أ
َ

ِِنٓ أ ۡٔ ِ ۡوز
َ

٨ َٝۡٮلَِ٭ة َوَٝةَل َرّبِ أ ةِظٗٗك ٦ِّ ًَ  ٥َ ۡخ٢َ٧َ َذَذبَكٍّ
َ

ۡن أ
َ

يٍّ َوأ ََِّٰلَ  َو
٤َِٰعِ  َجةدَِك ٱ٣صٍّ ِٔ َٟ ِِف  ِ ۡدِػ٤ِِۡن ثِؿَۡۡحَذ

َ
٫َُٰ َوأ ى ًَ ٤َِٰٗعة دَۡؿ   ٳنَي َص

نۡ قرأ اإلمام األزرق والعتقي وأبو عون وابن فرح بفتح الياء في  البيان:
َ

ِِنٓ أ ۡٔ ِ ز ۡو
َ

، وقرأ الباقون أ
 باإلسكان.

شباع المنفصل، و  فتح الياء، والنقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده. أبو عون عمى فتح الياء، وترك النقل، والتقميل، -3
 ابن فرح عمى فتح الياء، والفتح، وحده. -4
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 والفتح، وحده. قصر المنفصل،و  الياء، والنقل، سكون األصبياني عمى -5
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق المروزي -6
 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 وحده. ح،والفت توسط المنفصل،و  سكون الياء، المروزي عمى -8

 ةٓنِجنَِي َ٘ ۡم ََكَن ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ
َ

َرى ٱلُۡ٭ۡؽ٬َُؽ أ
َ

ةَل ٦َةَِلَ ََلٓ أ َٞ ۡۡيَ َذ ٍُّ َؽ ٱ٣ ٍّٞ َٛ  ٴَوَت

 .٦َةَِلَ الياء في  نافع بإسكانقرأ اإلمام  البيان:

شباع المنفصل، و األزرق عمى  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.ترقيق الراء، وا   ا 
فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون المنفصل، و  تفخيم الراء، وقصراألصبياني عمى  -2

 عدا المروزي.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

  جنِٖي َّ٨َٰٖ ٦ دِيَِّنِ بُِك٤َۡط
ۡ
ۡو ََلَأ

َ
ۥٓ أ ٫ُ اْۡذََبَ٪ٍّ

َ
ۡو َۡل

َ
َؾاٗثة َمِؽيًؽا أ َٔ ٫ُۥ  َب٪ٍّ ّؾِ َٔ ُ

  ٵَۡل

شباع المنفصل، واإلبدال، زرق عمى النقل، األ -1  .ومعو العتقيوا 
 .عمى النقل، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده األصبياني -2
 وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 ومعو الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل،  -4

 ث٫ِِۦ وَ  َذ١َ٧ََر ٍۡ ِ َظُُخ ث٧َِة ل٥َۡ ُُت
َ

ةَل أ َٞ ِۭ ثِنََجإٖ يَٞنٍِي َدۡۡيَ ثَِٕيٖؽ َذ َٟ ٨٦ِ َقَجإ   ٶِصۡبُذ

 .َر َذ١٧َُ في  نافع بضم الكافقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ۡؿٌش َٔ ءٖ َولََ٭ة  ِ ََشۡ
وتَِيۡخ ٨٦ِ ُكّ

ُ
ٗة َت١ُِ٤٧ُۡ٭٥ۡ َوأ

َ
ي٥ّٞ إِّنِ وََصؽتَّ ٱۡمَؿأ ِْ   ٷَٔ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانترك المد في المين الميموز، و  قصر البدل، لعتقي عمىا -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِ ٧ِۡف ٨ِ٦ ُدوِن ٱَّللٍّ َ٭ة َوَٝۡٮَمَ٭ة يَۡكُضُؽوَن ل٤ِنٍّ بِي٢ِ وََصؽتَّ ٨ِ ٱلكٍّ َٔ  ٥ۡ٬ُ ٤ََُٰ٭٥ۡ ََٚىؽٍّ َم ۡٔ َ
٨َُٰ أ ۡيَط ٨َ لَُ٭٥ُ ٱلنٍّ َزيٍّ   َو

 ٸَذُ٭٥ۡ ََل َحۡ٭ذَُؽوَن 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َٰ ََٰن َم ۡتَء ِِف ٱلكٍّ ؿُِج ٱۡۡلَ ِي َُيۡ ِ ٱَّلٍّ ٥َُ٤ ٦َة ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي َّلِلٍّ ٕۡ ۡرِض َوَي
َ
٤ُِ٪ٮنَ ِت َوٱۡۡل ٕۡ ٮَن َو٦َة ُت ُٛ   ٹ َُتۡ

ٮَن َو٦َة حُ   نافع بالياء في الفعمينقرأ اإلمام  البيان: ُٛ ٤ُِ٪ٮنَ َُيۡ ٕۡ . 

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
 .، والنقل، وحده ۤاَّلَأ  عمى الغنة في األصبياني -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 ۩ي٥ِ ِْ َٕ ۡؿِش ٱ٣ۡ َٕ ٫ََٰ إَِلٍّ ٬َُٮ رَبَّ ٱ٣ۡ ُ ََلٓ إَِل   ٺٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 وحده.المروزي عمى توسط المنفصل،  -3

 َِٰؾبنَِي ۡم ٠ُ٪َخ ٨َ٦ِ ٱ٣َۡك
َ

َخ أ ۡٝ َوَؽ
َ

ُؿ أ ُْ   ٻ۞َٝةَل َقنَ٪

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٮَن ُٕ ۡؿ ٦َةذَا يَؿِۡص ُْ ِ٭٥ۡ ُث٥ٍّ دََٮلٍّ َخۡ٪ُ٭٥ۡ َٚٱ٩ ٫ِۡٞۡ٣ إََِلۡ
َ

ََٰؾا َٚأ َِِٰب َه   ټٱۡذ٬َت ثِِّسَت

سماعيل بكسر الياء مع الصمة في  البيان: ٣ۡ  قرأ اإلمام ورش وا 
َ

، وقرأ قالون إسحاق بترك  ٫ِٞۡ َٚأ
 الصمة.

 .العتقي واألصبياني وأبو الزعراءسكون الميم، ومعو و  عمى صمة الياء، األزرق -1
 ابن فرح عمى صمة الياء، وصمة الميم، وحده. -2
 المروزي عمى عدم الصمة، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان. -3
 .ابن إسحاقالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4

 َٰتّٞ ٠َؿِي٥ٌ ٣َِّۡقَ إََِلٍّ ٠َِت
ُ

ٓ أ َ٭ة ٱل٤٧ََُۡؤاْ إِّنِ حَّ
َ

أ  ٽَٝة٣َۡخ َيَٰٓ

ٓ  في  -وىو القروء بو -نافع بإبدال اليمزة الثانية واوااقرأ اإلمام  البيان:  .ٱل٤٧ََُۡؤاْ إِّنِ
٣َِّۡقَ  وقرأ اإلمام نافع بفتح الياء في 

ُ
ٓ أ  . إِّنِ

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي٥ِ ِ ٱلؿٍّ ٫ٍُّۥ ِمۡسِب ٱَّللٍّ ٨ََٰ ِإَو٩ ٫ٍُّۥ ٨٦ِ ُق٤َۡيَم   پإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 دُٮِِن ُمۡك٧ِِ٤نَي
ۡ

ٍّ َوأ ٤ُٮاْ لََعَ ٕۡ َلٍّ َت
َ

  ٿأ

 العتقي.، ومعو عمى اإلبدال األزرق -1
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق -2
َلٍّ الغنة في األصبياني عمى  -3

َ
 ومعو واإلبدال، ،أ

 . ، وحدهوتحقيق اليمزعمى الغنة،  ابن إسحاق -4
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 ۡمؿِي ٦َة ٠ُ٪ُخ
َ

ۡذذُٮِِن ِِفٓ أ
َ

َ٭ة ٱل٤٧ََُۡؤاْ أ حَّ
َ

أ َٰ تَۡنَ٭ُؽوِن َٝة٣َۡخ َيَٰٓ ۡمًؿا َظَّتٍّ
َ

ًح أ َٕ َِ  ڀَٝة

ۡذُذٮِِن  في  نافع بإبدال اليمزة الثانية واوااقرأ اإلمام  البيان:
َ

 .ٱل٤٧ََُۡؤاْ أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 لباقون.ومعو ا عمى قصر المنفصل، وترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُمؿِي٨َ
ۡ
ؿِي ٦َةَذا دَأ ُْ ِٟ َٚٱ٩ ۡمُؿ إََِلۡ

َ
ٖس َمِؽيٖؽ َوٱۡۡل

ۡ
ْولُٮاْ ثَأ

ُ
ةٖ َوأ ْولُٮاْ ُٝٮٍّ

ُ
٨ُ أ  ځَٝةلُٮاْ ََنۡ

ُمؿِي٨َ واإلبدال في  األزرق عمى النقل، -1
ۡ
 .ومعو العتقي ،دَأ

 .األصبياني عدا المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
ٖس عمى اإلبدال في  األصبياني -3

ۡ
ُمؿِي٨َ ، ثَأ

ۡ
 .، والنقل، وحدهدَأ

   ٗح ذ٣ٍِّ
َ

٤٬َِۡ٭ةٓ أ
َ

ةَ أ ٍـّ ِٔ
َ

٤ُٓٮاْ أ َٕ َٚۡكُؽو٬َة وََص
َ

 َٝة٣َۡخ إِنٍّ ٱل٤٧ُُۡٮَك إِذَا َدَػ٤ُٮاْ َٝۡؿَيًح أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.صر المنفصل، قو  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ٤ُٮَن َٕ ۡٛ َٟ َح ِ َٰل   ڂَوَكَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱل٧ُۡۡؿَق٤ُٮَن ُٓ َؿةُۢ ث٥َِ يَؿِۡص ِّ ٍّحٖ َذَ٪ة ِ٭٥ ثَِ٭ِؽي   ڃِإَوّنِ ُمۡؿِق٤ٌَح إََِلۡ

 .ومعو العتقيوترقيق الراء، ، األزرق عمى النقل -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِّم ّٞ ُ َػۡۡي ۦَ ٱَّللٍّ ٨َِٰ و٨َِ٩ ث٧َِةٖل َذ٧َةٓ َءادَى د٧ُِؽَّ
َ

٨ََٰ َٝةَل أ ة َصةَٓء ُق٤َۡيَم َُٰس٥ۚ ٧َ٤ٍَّٚ ةٓ َءادَى ٍّ٧ 

و٨َ٩ِ قرأ اإلمام نافع بإثبات الياء وصالا في  البيان: د٧ُِؽَّ
َ

، وقرأ ابن سعدان بنون واحدة مخففة أ
 وبإثبات الياء في الحالين.

ۦَ وأثبت الجميع الياء مفتوحة وصالا في  ٨َِٰ –، ووقف ورش بحذفيا، ولمباقين بالوجيين َءادَى
 .-اإلثبات والحذف

و٨َ٩ِ الياء في وبإثبات  إشباع المتصل، األزرق عمى -1 د٧ُِؽَّ
َ

شباع المنفصل، و)تشق( في أ ، وا 
ۦَ البدل، وبياء مفتوحة في  ٨َِٰ عمى قصر  ومعو العتقي، وترقيق الراء، ثم الفتح ، والتقميلَءادَى

 .والتقميل البدل
عدا والفتح، وتفخيم الراء، ومعو أىل الفتح  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 .المروزي
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 وحده.والفتح،  وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -4
  والفتح، وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، -5
و، والقراءة بنون واحدة في َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -6 تُِمدُّ

َ
، والتقميل، ِنيأ

 وحده.
و٨َ٩ِ الزعراء عمى التقميل، وقراءة أبو  -7 د٧ُِؽَّ

َ
 كالجميور، وحده. أ

 ؿَُظٮَن ۡٛ ٍّذُِس٥ۡ َت ٩ُذ٥ ثَِ٭ِؽي
َ

  ڄث٢َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
ؿَُظٮنَ  أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ۡٛ ٍّذُِس٥ۡ َت  ، وحده. ثَِ٭ِؽي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ُِؿ َٰ٘ ٗح َو٥ۡ٬ُ َص ذ٣ٍِّ
َ

ُ٭٥ ٦ِّۡ٪َ٭ةٓ أ ُ٭٥ ِِبُُ٪ٮدٖ َلٍّ َِٝج٢َ لَُ٭٥ ثَِ٭ة َونَلُۡؼؿَِص٪ٍّ دِيَ٪ٍّ
ۡ
ِ٭٥ۡ ٤َََٚ٪أ ٓۡ إََِلۡ   څوَن ٱرِۡص

شباع المنفصل، واإلبدال، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وترقيق الراء، ا 
 وحده.قصر المنفصل، ، و ِِبُُ٪ٮٖد َلٍّ والغنة في  النقل، واإلبدال، ألصبياني عمىا -2
 عمى تحقيق اليمز، وترك الغنة، وتوسط المنفصل، وحده. المروزي -3
 .أىل اإلسكانومعو  المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -4
ٓ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ۡ٪َ٭ة ُ٭٥ ٦ِّ َٰ ، َونَلُۡؼؿَِص٪ٍّ ونَ َو٥ۡ٬ُ َص  ، وحده.ُِ٘ؿ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

 دُٮِِن ُمۡك٧ِِ٤نَي
ۡ

ن يَأ
َ

ۡؿِمَ٭ة َرۡج٢َ أ َٕ ِ دِيِِن ث
ۡ

َُّس٥ۡ يَأ ي
َ

َ٭ة ٱل٤٧ََُۡؤاْ أ حَّ
َ

أ   چَٝةَل َيَٰٓ

ۡ نافع بإبدال اليمزة الثانية واواا في قرأ اإلمام  البيان: َُّس٥ۡ ٱل ي
َ

 .٤٧ََُؤاْ أ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .أىل اإلسكانومعو المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.يم، وسكون المالمروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ۖ َٟ ةِم َٞ ٮَم ٨٦ِ ٦ٍّ ُٞ ن َت
َ

َٟ ث٫ِِۦ َرۡج٢َ أ ٩َة۠ َءاتِي
َ

٨ِّ أ ٨َ ٱۡۡلِ ؿِيخّٞ ٦ِّ ۡٛ ِٔ  َٝةَل 

َٟ نافع بإثبات األلف في قرأ اإلمام  البيان: ٩َة۠ َءاتِي
َ

 .أ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ّٞ٦ِني
َ

ٮِيٌّ أ َٞ َ ٤َۡي٫ِ ٣ َٔ  ڇِإَوّنِ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .عدا ابن سعدان ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
٫ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3 ٤َۡي َٔ

.وحده ، 

  ِ َٟ  َٝةَل ٱَّلٍّ ۡؿُٚ ََ  َٟ ن يَۡؿدَؽٍّ إََِلۡ
َ

َٟ ث٫ِِۦ َرۡج٢َ أ ٩َة۠ َءاتِي
َ

َِٰت أ ٥٤ّۡٞ ٨َِ٦ّ ٱ١ِ٣َۡت ِٔ ٪َؽهُۥ  ِٔ   ي 

َٟ نافع بإثبات األلف في قرأ اإلمام  البيان: ٩َة۠ َءاتِي
َ

 .أ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 معو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، و  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُۖؿ ُٛ ۡز
َ

ۡم أ
َ

ۡم١ُُؿ أ
َ

٢ِ َرّّبِ َِلَۡج٤َُٮِِنٓ َءأ ٌۡ ََٰؾا ٨٦ِ َٚ ٪َؽهُۥ َٝةَل َه ِٔ ا  ة رََءاهُ ُمۡكذَِٞؿًّ ٍّ٧َ٤َٚ 

ُ قرأ اإلمام األزرق بالتقميل قوًلا واحداا في  البيان: رأ اإلمام نافع بفتح ومعو أىل التقميل، وق رََءاه
ۡم١ُؿُ الياء في 

َ
 .َِلَۡج٤َُٮِِنٓ َءأ

ۡم١ُؿُ وقرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في 
َ

ا اإلبدال مع اإلشباع،  َءأ ولألزرق أيضا
 ولمباقين تسييل مع اإلدخال ويكون من قبيل المد المتصل.

ُ وقرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في   .رََءاه

النقل، ومعو و  الثانية،وترقيق الراء، وبتسييل اليمزة  )تشق( في البدل،و التقميل، ألزرق عمىا -1
 .عمى قصر البدل العتقي

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق لو، وحده. -2
أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3

 ، ومعو أىل التقميل.حركات 3
 .عمى الفتح، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، وحده األصبياني -4
حركات، وترك النقل،  4المروزي عمى الفتح، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[16] 

 

 وحده.
 حركات، ومعو الباقون. 3الجمال عمى الفتح، والتسييل مع اإلدخال بمقدار  -6
 ، وما سبق لو، وحده.رََءاهُ في ل األصبياني عمى وجو التسيي -7

 ِۖۦ ِك٫ ۡٛ َ ٧َة يَۡن١ُُؿ نِل  َو٨٦َ َم١ََؿ َٚإِجٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ّٞ٠َؿِي٥ ّٞ ِِنّ َٗ َؿ َٚإِنٍّ َرّّبِ  َٛ  ڈَو٨٦َ َز

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِي٨َ ََل ۡم دَُسٮُن ٨َ٦ِ ٱَّلٍّ
َ

َتۡ٭ذَِؽٓي أ
َ

ۡؿ أ ُْ ۡؿَمَ٭ة ٩َ٪ َٔ واْ لََ٭ة  ُؿ   ډ َحۡ٭َذُؽوَن َٝةَل ٩َّسِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.والنقل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، والنقل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 َٔ ١َََٰؾا  َه
َ

ة َصةَٓءۡت رِي٢َ أ ٍّ٧َ٤َٚ ٖۖ ِٟ  ؿُۡم

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 
َ

٫ٍُّۥ ٬َُٮ  َٝة٣َۡخ ٠َأ ٩ 

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
٫ٍُّۥالتسييل في صبياني عمى األ -2 ٩

َ
 .حده، و ٠َأ
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 ة ُمۡك٧ِِ٤نَي ودِيَ٪ة ٱ٥َ٤ِٕۡ٣ۡ ٨٦ِ َرۡج٤َِ٭ة َوُك٪ٍّ
ُ

  ڊَوأ

 عمى قصر البدل. كلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو ال -1

 ِۖ ُجُؽ ٨٦ِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٕۡ ٬َة ٦َة ََك٩َخ تٍّ   َوَوؽٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِؿِي٨َ َٰٛ َ٭ة ََك٩َۡخ ٨٦ِ َٝۡٮٖم َك   ڋإِجٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َۖح ۡ  رِي٢َ لََ٭ة ٱۡدُػِِل ٱلِصٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٨ َقةر َٔ ۡخ  َٛ ٗح َوَكَن د٫ُۡ َظِكبَۡذ٫ُ ُۡلٍّ
َ

ة َرأ  ۡيَ٭ة  ٧َ٤ٍَّٚ

د٫ُۡ في  األصبياني بالتحقيق ثم التسييلقرأ اإلمام  البيان:
َ

 .َرأ

 .عدا األصبياني في وجو األزرق، ومعو الكل -1
د٫ُۡ في وجيو الثاني بالتسييل في األصبياني  -2

َ
 .وحده، َرأ

 َۗ ّٞ ٨ِ٦ّ ََٝٮارِيَؿ د ٧َؿٍّ حّٞ مَّ ٫ٍُّۥ ََصۡ  َٝةَل إ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ٧َِ٤َٰنَي َٝة٣َۡخ َرّب ِ رَّبِ ٱ٣َۡع ٨ََٰ َّلِلٍّ َٓ ُق٤َۡيَم ۡق٧َۡ٤ُخ ٦َ
َ

ِِس َوأ ۡٛ ٧َۡ٤ُخ َج َّ   ڌإِّنِ 

 .حده، و عمى تغميظ الالم األزرق -1
 العتقي عمى ترقيق الالم، ومعو الباقون. -2
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 َٞ َ َٚإَِذا ٥ۡ٬ُ َٚؿِي ِن ٱۡخُجُؽواْ ٱَّللٍّ
َ

٤ًَِٰعة أ َػة٥ۡ٬ُ َص
َ

رَۡق٤َۡ٪ةٓ إََِلَٰ َث٧ُٮَد أ
َ

ۡؽ أ َٞ ذَِى٧ُٮَن َو٣َ   ڍةِن ََيۡ

ْ في  نافع بضم الساكن األولقرأ اإلمام  البيان: ِن ٱۡخجُُؽوا
َ

 .أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .أىل اإلسكانومعو  عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َِٖۖك٪َح ّيِبَحِ َرۡج٢َ ٱۡۡلَ ِض٤ُٮَن ثِٱلكٍّ ٕۡ ۡٮِم ل٥َِ تَۡكَذ َٞ َٰ  َٝةَل َي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٮَن ٤ٍُّس٥ۡ دُؿَۡۡحُ َٕ َ٣ َ وَن ٱَّللٍّ ُِٛؿ ۡ٘  ڎلَۡٮََل تَۡكَذ

 ، ومعو العتقي.ترقيق الراء األزرق عمى -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تفخيم الراء، عمى ياألصبيان -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

   َٟ َٕ َٟ َوب٨٧َِ ٦ٍّ ِ ٩َة ث ۡ ۡيٍّ ٍَّ  َٝةلُٮاْ ٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۖ ٪َؽ ٱَّللٍّ ِٔ هِؿُُز٥ۡ   َٝةَل َطَٰٓ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 أىل اإلسكانومعو  وتفخيم الراء، وسكون الميم، عمى فويق القصر في المتصل،األصبياني  -2

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4
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 َذُ٪ٮَن ۡٛ ٩ُذ٥ۡ َٝۡٮمّٞ ُت
َ

  ڏث٢َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، لمروزي عمى تحقيق اليمز،ا -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡرِض َوََل يُۡى٤ُِعٮَن
َ
ِكُؽوَن ِِف ٱۡۡل ۡٛ ٍٖ ُح ُح ر٬َۡ َٕ   ڐَوََكَن ِِف ٱل٧َِۡؽيَ٪حِ تِۡك

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو  -2

 ٫ِِۦ ٦َة َمِ٭ۡؽ٩َة ٮ٨َ٣ٍّ لَِٮَِلّ ُٞ َ ٫َُ٤٬ۡۥ ُث٥ٍّ نَل
َ

٫ُۥ َوأ ِ نَلُبَّيِتَ٪ٍّ ةَق٧ُٮاْ ثِٱَّللٍّ َٞ َٟ َٝةلُٮاْ َت ِ َِٰؽُٝٮَن َمۡ٭٤ ٍّة ٣ََص ٫ِ٤٬ِۡۦ ِإَو٩
َ

  ڑأ

َٟ ُمۡ٭٤َ  في  نافع بضم الميم، وفتح الالمقرأ اإلمام  البيان:
. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

و وَن َو١َ٦َُؿ ُؿ ُٕ   ڒاْ ١ۡ٦َٗؿا َو١َ٦َۡؿ٩َة ١ۡ٦َٗؿا َو٥ۡ٬ُ ََل يَۡن

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِجُح ١ۡ٦َؿ٥ِۡ٬ِ َٰٞ َٙ ََكَن َع ۡؿ ٠َۡي ُْ ٍّةَٚٱ٩ ٩
َ

ۡۡجَٕنَِي  أ
َ

َُٰ٭٥ۡ َوَٝۡٮَمُ٭٥ۡ أ ۡؿَن  ړَد٦ٍّ

ِ في  بكسر اليمزة نافعقرأ اإلمام  البيان: ٍّةإ ٩. 

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
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   ْ ٧َُ٤ٓٮا َّ َٟ ُبُيٮُتُ٭٥ۡ َػةوَِيَۢة ث٧َِة   َٚذ٤ِۡ

سماعيل بضم الباء في قرأ اإلمام و  البيان:  ، وقرأ الباقون بكسر الباء.ُبُيٮُتُ٭٥ۡ رش وا 

 وتغميظ الالم، وحده. ،ُبُيٮُتُ٭٥ۡ ضم الباء في  األزرق عمى -1
 .وأبو الزعراءاألصبياني عمى ضم الباء، وسكون الميم، وترك التغميظ، ومعو  العتقي -2
ِ المروزي عمى كسر الباء في  -3 و أبو عون والقاضي وابن ، وسكون الميم، ومعُيٮُتُ٭٥ۡ ب

 سعدان.
 .ابن إسحاقصمة الميم، ومعو و  كسر الباء، الجمال عمى -4
 ابن فرح عمى ضم الباء، وصمة الميم، وحده. -5

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ ۡٮمٖ َح َٞ ِ َٟ ٓأَليَٗح ٣ّ ِ َٰل   ڔإِنٍّ ِِف َذ

 عمى قصر البدل.كل عدا األصبياني وابن إسحاق في البدل، ومعو ال األزرق عمى )تشق( -1
ۡٮمٖ الغنة في بياني عمى األص -2 َٞ ِ  . بن إسحاق، ومعو آأَليَٗح ٣ّ

 ٮَن ُٞ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َوََك٩ُٮاْ َحذٍّ جنَۡيَ٪ة ٱَّلٍّ
َ

  ڕَوأ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 وَن ٩ُذ٥ۡ ُتۡجِِصُ
َ

َِٰعَنَح َوأ دُٮَن ٱ٣َۡػ
ۡ

دَأ
َ

ۡٮ٫٦ِِۦٓ أ َٞ ِ ة إِۡذ َٝةَل ٣ ًَ   ږَولُٮ

 ومعو العتقي. واإلبدال، وترقيق الراء، إشباع المنفصل،النقل، األزرق عمى  -1
 واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمز، و  المروزي عمى -3
 أىل اإلسكان.ومعو  عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي -4
 الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة  -5

 ِۚ٨ ُدوِن ٱ٣نَِّكةٓء دُٮَن ٱلؿَِّصةَل َمۡ٭ٮَٗة ٦ِّ
ۡ

ُس٥ۡ ََلَأ نِ٪ٍّ
َ

 أ

ُس٥ۡ قرأ اإلمام ورش بالتسييل في  البيان: نِ٪ٍّ
َ

، ولمباقين التسييل مع اإلدخال ويعامل معاممة أ
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 المد المتصل.

شباع المتصل،واإلبدال، و  تسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  تسييل اليمزة الثانية، واإلبدال، األصبياني عمى -2
توسط و  حركات، وتحقيق اليمز، 4عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  المروزي  -3

 المتصل، وحده.
حركات، وصمة الميم، وفويق القصر في  3الجمال عمى التسييل مع اإلخال بمقدار  -4

 المتصل، ومعو أىل الصمة.
 أبو عون عمى سكون الميم، وما سبق، ومعو الباقون. -5

 َ٭٤ُٮَن ٩ُذ٥ۡ َٝۡٮمّٞ ََتۡ
َ

  ڗث٢َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َ٨ َٝۡؿَيذُِس٥ۡۖ  ۞َذ٧َة ََكن ۡػؿُِصٓٮاْ َءاَل لُٮٖط ٦ِّ
َ

ن َٝةلُٓٮاْ أ
َ

ٓ أ  َصَٮاَب َٝۡٮ٫٦ِِۦٓ إَِلٍّ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي ،)تشق( في البدلواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُۡ٭٥ وَن  إِجٍّ ُؿ ٭ٍّ َُ ٩َةسّٞ َحَذ
ُ

  ژأ

 ، ومعو العتقي.إشباع الصمةاألزرق عمى  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
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 ََِٰبِي٨َ ََٰ٭ة ٨َ٦ِ ٱ٣َۡغ ۡرَن د٫َُۥ َٝؽٍّ
َ

ۥٓ إَِلٍّ ٱۡمَؿأ ٫َُ٤٬ۡ
َ

٫َُٰ َوأ جنَۡيَج
َ

  ڙَٚأ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۖٗؿا َُ ٤َۡيِ٭٥ ٦ٍّ َٔ ۡؿ٩َة  َُ ٦ۡ
َ

 َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ۡ ُؿ ٱل َُ  ښ٧ُ٪َؾرِي٨َ ََٚكةَٓء ٦َ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َۗ َفَٰٓ َُ ِي٨َ ٱۡو َجةدِهِ ٱَّلٍّ ِٔ  َٰ ٥ٌَٰ لََعَ ِ وََقَل ٧ُۡؽ َّلِلٍّ  ٢ُِٝ ٱۡۡلَ

 يل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقم -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ة ٍّ٦
َ

ُ َػۡۡيٌ أ   ڛيُۡۡشُِكٮَن َءاَّلٓلٍّ

ُ قرأ اإلمام نافع بالتسييل وباإلبدال في  البيان:  ، وىم عمى أصوليم في مقدار المد الالزم.َءاَّلٓلٍّ
ُ في وقرأ اإلمام نافع بالتاء  ُكٮنَ ت  .ۡۡشِ

 .العتقيومعو  لنقل،وترقيق الراء، وا ،التسييلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى وجو التسييل، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
سماعيل. -3 سحاق وا   المروزي عمى ترك النقل، ومعو الحمواني والقاضي وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، ومعو العتقي. -4
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 األصبياني عمى وجو اإلبدال مع المد فويق القصر، والنقل، وحده. -5
 وجو اإلبدال، وترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى -6
 المروزي عمى وجو اإلبدال مع التوسط، وحده. -7

 َذَاَت َبۡ٭ض َٜ ِ ۢنَجۡتَ٪ة ث٫ِِۦ َظَؽآن
َ

٧َةٓءِ ٦َةٗٓء َٚأ َل ٣َُس٥ ٨َِ٦ّ ٱلكٍّ ـَ ٩
َ

ۡرَض َوأ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم َٜ ٱلكٍّ ٨ۡ َػ٤َ ٍّ٦

َ
ة ََكَن أ حٖ ٦ٍّ

ن دُۢنجُِذٮاْ 
َ

َۗ ٣َُس٥ۡ أ ٓ  َمَضَؿ٬َة

شباع المتصل،و  النقل، األزرق عمى -1 شباع الصمة، ا   ومعو العتقي. وا 
 وقصر الصمة، وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده. وسكون الميم، توسط المتصل،و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 و الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأب -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
َٜ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 ٨ۡ َػ٤َ ٍّ٦

َ
 ، وصمة الميم، وحده.أ

  ِ َٓ ٱَّللٍّ ٍّ٦ ّٞ ٫َٰ ءَِل
َ

 أ

ّٞ في  اليمزة الثانيةبالتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان: ٫َٰ ءَِل
َ

ولمباقين تسييل مع إدخال ويكون من ، أ
 .قبيل المد المتصل

 .العتقي واألصبياني، ومعو تسييل اليمزة الثانيةرق عمى األز  -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3

 ِؽلُٮَن ٕۡ ّٞ َح   ڜث٢َۡ ٥ۡ٬ُ َٝۡٮم

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ِ٢َ َبنۡيَ ٱۡۡلَۡعَؿۡي٨ِ َظةص َٕ ََِٰسَ وََص ٢َ لََ٭ة َرَو َٕ َٰٗؿا وََص ٩َۡه
َ

٤َََٰ٭ةٓ أ ٢َ ِػَل َٕ ۡرَض ََٝؿاٗرا وََص
َ
٢َ ٱۡۡل َٕ ٨ َص ٍّ٦

َ
َۗ أ ا ـً

 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 ده.وح قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونعمى قصر المنفصل، المروزي  -4

  ِ َٓ ٱَّللٍّ ٍّ٦ ّٞ ٫َٰ ءَِل
َ

 أ

ّٞ في  اليمزة الثانيةبالتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان: ٫َٰ ءَِل
َ

ولمباقين تسييل مع إدخال ويكون من ، أ
 .قبيل المد المتصل

 .العتقي واألصبياني، ومعو انيةتسييل اليمزة الثاألزرق عمى  -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ ۡزََث٥ۡ٬ُُ ََل َح
َ

  ڝث٢َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.النقل، و ترك عمى  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِۗۡرِض
َ
ةَٓء ٱۡۡل َٛ ٤ُُس٥ۡ ُػ٤َ َٕ ٮَٓء َوَيۡض ُٙ ٱلكَّ ؿٍّ إَِذا َدََعهُ َوَيۡسِن َُ ٌۡ يُت ٱل٧ُۡ ٨ ُُيِ ٍّ٦

َ
 أ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.تصل، األصبياني عمى فويق القصر في الم -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
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  ِ َٓ ٱَّللٍّ ٍّ٦ ّٞ ٫َٰ ءَِل
َ

 أ

ّٞ في  اليمزة الثانيةبالتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان: ٫َٰ ءَِل
َ

يل مع إدخال ويكون من ولمباقين تسي، أ
 .قبيل المد المتصل

 .العتقي واألصبياني، ومعو تسييل اليمزة الثانيةاألزرق عمى  -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3

  ة وَن ٤َِٝيٗٗل ٦ٍّ ُؿ  ڞدََؾ٠ٍّ

ونَ دَؾٍّ  في  بتشديد الذالقرأ اإلمام نافع  البيان: ُؿ ٍّ٠ . 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََٰط ِ َوٱۡۡلَۡعؿِ َو٨٦َ يُۡؿِق٢ُ ٱلّؿَِي َِٰخ ٱ٣ََۡبّ ٤َُم ُّ ٨ َحۡ٭ِؽيُس٥ۡ ِِف  ٍّ٦
َ

ۢاأ ذ٫ِِۦَٓۗ  بُۡۡشَ  َبنۡيَ يََؽۡي رَۡۡحَ

ُ في  بالنون مع ضميا، وضم الشينقرأ اإلمام نافع  البيان: ان  .ُۡشً

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِ َٓ ٱَّللٍّ ٍّ٦ ّٞ ٫َٰ ءَِل
َ

 أ

ّٞ في  اليمزة الثانيةبالتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان: ٫َٰ ءَِل
َ

ولمباقين تسييل مع إدخال ويكون من ، أ
 .قبيل المد المتصل

 .العتقي واألصبياني، ومعو انيةتسييل اليمزة الثاألزرق عمى  -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3
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 ة يُۡۡشُِكٮَن ُ َخ٧ٍّ ََِٰل ٱَّللٍّ   ڟدََع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُ َٜ ُث٥ٍّ ي ٨ َحۡجَؽُؤاْ ٱۡۡل٤َۡ ٍّ٦
َ

ۡرِضِۗ أ
َ
٧َةٓءِ َوٱۡۡل ٨َ ٱلكٍّ  ِٕيُؽهُۥ َو٨٦َ يَۡؿزُُُٝس٥ ٦ِّ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو القاضي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 واني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الحم -5

  ِ َٓ ٱَّللٍّ ٍّ٦ ّٞ ٫َٰ ءَِل
َ

 أ

ّٞ في  اليمزة الثانيةبالتسييل  ورشقرأ اإلمام  البيان: ٫َٰ ءَِل
َ

ولمباقين تسييل مع إدخال ويكون من ، أ
 .قبيل المد المتصل

 .العتقي واألصبياني، ومعو تسييل اليمزة الثانيةاألزرق عمى  -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3

 َِٰؽرنَِي ََٰ٪ُس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َص   ڠ٢ُۡٝ ٬َةدُٮاْ ثُۡؿَه

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. وانيمحلا -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

  ُ ۡيَت إَِلٍّ ٱَّللٍّ َ٘ ۡرِض ٱ٣ۡ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ٥َُ٤ ٨٦َ ِِف ٱلكٍّ ٕۡ  ٢ُٝ َلٍّ َح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ُؿ ُٕ ُسٮَن َو٦َة يَۡن َٕ ٍّةَن ُحۡج ي
َ

 ڡوَن أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۚ ِ ٧ُ٤ُۡ٭٥ۡ ِِف ٱٓأۡلِػَؿة ِٔ ََٰرَك   ث٢َِ ٱدٍّ

 وحده. ، وترقيق الراء،البدلفي  اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
  .، وترقيق الراء، وحدهقصر البدلو  عمى النقل، العتقي -2
 عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.حقيق اليمز، و تعمى  المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َۖ٭ة٪ۡ ِ٦ّ ٖ ّٟ  ث٢َۡ ٥ۡ٬ُ ِِف َم

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َ٭ة َخ٧ُٮَن٪ۡ   ڢث٢َۡ ٥٬ُ ٦ِّ

 ل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أى -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ة ل٧َُۡؼؿَُصٮَن نِ٪ٍّ
َ

َٰٗثة َوَءاثَةُٓؤ٩َةٓ أ ة دَُر ءَِذا ٠ُ٪ٍّ
َ

ٓواْ أ ُؿ َٛ ِي٨َ َز  ڣَوَٝةَل ٱَّلٍّ

ءَِذابالنون بالخبر في األولى قرأ اإلمام نافع  البيان:
َ

ةالثانية في  ، واًلستفيامأ نِ٪ٍّ
َ

 .أ

شباع المتصلو )تشق( في البدل، و ع المنفصل،إشبا األزرق عمى -1  ، وتسييل اليمزة الثانية،ا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 وتسييل اليمزة الثانية، وحده. فويق القصر في المتصل،و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
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ومعو الباقون عدا  حركات، 3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3
 ي.المروز 

 4وتسييل اليمزة الثانية واإلدخال بمقدار  توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده. حركات،

 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

  ٣نَِي وٍّ
َ
ُۡي ٱۡۡل ُِ َسَٰ

َ
ٓ أ ََٰؾآ إَِلٍّ ََٰؾا ََن٨ُۡ َوَءاثَةُٓؤ٩َة ٨٦ِ َرۡج٢ُ إِۡن َه ۡؽ٩َة َه ِٔ ۡؽ ُو َٞ   ڤ٣َ

شباع المتصلو )تشق( في البدل، األزرق عمى  -1 شباع المنفصل، وترقيق الراء، والنقل،ا   ، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 .وحده وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الحمواني عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 وحده.لمنفصل، وتوسط االمروزي عمى توسط المتصل،  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 َِجُح ٱل٧ُۡۡضؿ٦ِِنَي َٰٞ َٙ ََكَن َع واْ ٠َۡي ُؿ ُْ ۡرِض َٚٱ٩
َ
واْ ِِف ٱۡۡل   ڥ٢ُۡٝ ِقُۡي

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 الباقون. ، ومعوترك النقلالمروزي عمى  -3

 وَن ة َح١ُ٧ُۡؿ ٍّ٧ ٜٖ ّمِ ۡي ًَ ٤َۡيِ٭٥ۡ َوََل دَُس٨ ِِف  َٔ ۡن  ـَ   ڦَوََل َُتۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِٰؽرنَِي ُؽ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َص ۡٔ ََٰؾا ٱلَۡٮ ٮلُٮَن ٦َََّتَٰ َه ُٞ   ڧَوَي

 أبي عون.عدا  ىل التقميلالتقميل، ومعو أاألزرق عمى  -1
 .عمى التقميل، وصمة الميم، وحده أبو عون -2
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 .األصبياني والمروزياألزرق عمى الفتح، ومعو  -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِض٤ُٮَن ٕۡ ِي تَۡكَذ ُي ٱَّلٍّ ٕۡ ن يَُسٮَن َردَِف ٣َُس٥ َب
َ

َِسَٰٓ أ َٔ   ڨ٢ُۡٝ 

شباع الو  التقميل، األزرق عمى -1  منفصل، ومعو العتقي.ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .بخمف عنو المروزي وسكون الميم، ومعوقصر المنفصل، و  الفتح، األصبياني عمى -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 َوَن ِإَونٍّ ر ۡزََث٥ۡ٬َُ ََل يَۡن١ُُؿ
َ

َِٰس٨ٍّ أ ٍّةِس َوَل ٢ٍ لََعَ ٱنل ٌۡ و َٚ َٟ ََّلُ   کبٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٤ُِ٪ٮَن ٕۡ ر٥ۡ٬ُُ َو٦َة ُح ٥َُ٤ ٦َة دُِس٨َّ ُوُؽو ٕۡ َٟ ََلَ   ڪِإَونٍّ َربٍّ

 ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 جنٍِي َٰٖت ٦َّ ۡرِض إَِلٍّ ِِف ٠َِت
َ
٧َةٓءِ َوٱۡۡل  ګَو٦َة ٨ۡ٦ِ ََغٓنَِجحٖ ِِف ٱلكٍّ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .وابن إسحاق ومعو الباقون عدا المروزي قل،الحمواني عمى ترك الن -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
ٓ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٖ ٨ۡ٦ِ ََغ  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.نِجَح
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   ٮَن ُٛ ِ َذ٤ ي ٥ۡ٬ُ ذِي٫ِ ََيۡ ِ ۡزََثَ ٱَّلٍّ
َ

َٰٓءِي٢َ أ َٰ ثَِِنٓ إِۡقَر هَّ لََعَ ُٞ ۡؿَءاَن َح ُٞ ََٰؾا ٱ٣ۡ   ڬإِنٍّ َه

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ا 
أىل  ومعووسكون الميم، فويق القصر في المتصل، قصر المنفصل، و األصبياني عمى  -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 توسط المنفصل والمتصل، وحده.المروزي عمى  -5

 ٧ُ٤ِۡ٣ّۡؤ٦ِ٪نَِي ّٞ ح رَۡۡحَ ٫ٍُّۥ لَُ٭ٗؽى َو   ڭِإَو٩

 .عتقي، ومعو العمى اإلبدال األزرق -1
 األصبياني وابن إسحاق. المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا -2
ّٞ ٧ُ٤ِۡ٣ّۡؤ٦ِ٪نِيَ الغنة في األصبياني عمى  -3 ح رَۡۡحَ  .حدهو  واإلبدال، ،َو
  ق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده.ابن إسحا -4

  ِۦ ِِض ثَۡيَ٪ُ٭٥ َِب٫٧ِ١ُۡ ۡٞ َٟ َح  إِنٍّ َربٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٤ِي٥ُ َٕ ـُ ٱ٣ۡ ـِي َٕ  ڮَو٬َُٮ ٱ٣ۡ

 إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني وابن ُهوَيوَياألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَيه يوَيالمروزي عمى سكون الياء في  -2

  ِۖ ۡ لََعَ ٱَّللٍّ  َذَذَٮَّكٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٱل٧ُۡجنِِي ِ ّٜ َٟ لََعَ ٱۡۡلَ ٍّ   گإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َََعَٓء إَِذا و ٥ٍّ ٱَّلَّ ُٓ ٱلىَّ ُٓ ٱل٧َۡۡٮََتَٰ َوََل تُۡك٧ِ َٟ ََل تُۡك٧ِ ٍّ ۡٮاْ ٦ُۡؽثِؿِي٨َ إ٩ِ   ڰ٣ٍّ

ََعَٓء إَِذابتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام نافع  البيان:  .ٱَّلَّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 عدا المروزي. أىل الفتحالقصر في المتصل، ومعو  فويقو  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ۖ٤ََٰذِِ٭٥ۡ َل ًَ  ٨ َٔ ۡۡمِ  ُٕ َِٰؽي ٱ٣ۡ ٩َخ ثَِه
َ

 َو٦َةٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المنفصل، وحده -3

  ۡك٧ُِ٤ٮَن َٰذَِ٪ة َذُ٭٥ ٦َّ ُٓ إَِلٍّ ٨٦َ يُۡؤ٨ُ٦ِ أَـِبَي  ڱإِن تُۡك٧ِ

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو اإلبدال، األزرق عمى -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  المروزي عمى تحقيق اليمز، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 ۡرِض دَُس٧ُِ٤ُّ٭٥ۡ  ۞ِإَوَذا
َ
ٍّٗح ٨َِ٦ّ ٱۡۡل ۡػؿَۡصَ٪ة لَُ٭٥ۡ َدٓاث

َ
٤َۡيِ٭٥ۡ أ َٔ ۡٮُل  َٞ َٓ ٱ٣ۡ نٍّ َوَر

َ
َٰذَِ٪ة ََل يُٮُِٝ٪ٮَن  أ ٍّةَس ََك٩ُٮاْ أَـِبَي ٱنل

 ڲ

ٍّةَس بكسر اليمزة في قرأ اإلمام نافع  البيان:  .إِنٍّ ٱنل

شباع الالزم، والنقل، و)تشق( الصمة، األزرق عمى إشباع -1 عمى  ومعو العتقي في البدل، وا 
 .قصر البدل

 والنقل، وحده. ،الزمفويق القصر في القصر الصمة، و األصبياني عمى  -2
 .أبو عون عمى ترك النقل، وحده -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ، وحده.لالزماتوسط و  سكون الميم، المروزي عمى -5
 ومعو الباقون. القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في الالزم، -6

  ٮَن ُٔ َز َٰذَِ٪ة َذُ٭٥ۡ يُٮ ُب أَـِبَي ٨ يَُسّؾِ ٍّ٧ حٖ َٚٮٗۡصة ّمِ ٍّ٦
ُ

ِ أ
  ڳَوَيۡٮَم ََنُۡۡشُ ٨ِ٦ ُكّ

 عمى قصر البدل. ومعو أىل اإلسكان ،سكون الميمو )تشق( في البدل،  األزرق عمى -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

إَِذا َصةُٓءو َٝة َٰٓ ٤٧َُٮَن َظَّتٍّ ٕۡ ةَذا ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت ٍّ٦
َ

٧ً٤ۡة أ ِٔ ٮاْ ثَِ٭ة  ُُ ََِّٰت َول٥َۡ ُُتِي ۡبُذ٥ أَـِبَي َزؾٍّ
َ

  ڴَل أ

شباع المتصلإشباع المنفصل، و  األزرق عمى -1 ومعو العتقي  والنقل، )تشق( في البدل،و ،ا 
 عمى قصر البدل.

 والنقل، وحده.فويق القصر في المتصل، قصر المنفصل، و  األصبياني عمى -2
٤٧َُٮنَ عون عمى ترك النقل، وصمة الميم في  أبو -3 ٕۡ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -6
، وفويق القصر في المتصل، وسكون َصةُٓءوابن سعدان عمى قصر المنفصل، والتقميل في  -7

 ميم، ومعو أبو الزعراء.ال
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 .عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده المروزي -8

 ٮَن ُٞ ُِ ٧َُ٤ٮاْ َذُ٭٥ۡ ََل يَ٪ َّ ٤َۡيِ٭٥ ث٧َِة  َٔ ۡٮُل  َٞ َٓ ٱ٣ۡ َوَر  ڵَو

 .حده، و عمى تغميظ الالم األزرق -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  العتقي عمى ترقيق الالم، -2
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3

   ا ٍَّ٭ةَر ٦ُۡجِِصً ٢َۡ ٣ِيَۡك١ُُ٪ٮاْ ذِي٫ِ َوٱنل ٤َۡ٪ة ٱَلٍّ َٕ ٍّة َص ٩
َ

ۡواْ أ ل٥َۡ يََؿ
َ

 أ

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

  ُ ۡٮٖم ي َٞ ِ َٰٖخ ٣ّ َٟ ٓأَلَي ِ َٰل  ڶۡؤ٦ُِ٪ٮَن إِنٍّ ِِف َذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، ،األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاقالمروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو  -2
ۡٮمٖ األصبياني عمى الغنة في  -3 َٞ ِ َٰٖخ ٣ّ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَلَي
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

  ُغ َٛ ُ  َوَيۡٮَم يُ٪ ۡرِض إَِلٍّ ٨٦َ َمةَٓء ٱَّللٍّ
َ
َِٰت َو٨٦َ ِِف ٱۡۡل ََٰن َم ـَِع ٨٦َ ِِف ٱلكٍّ َٛ ٮرِ َذ  ِِف ٱلىَّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي -3
 في المتصل، ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح.الحمواني عمى فويق القصر  -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َمةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
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 ٌّدَۡٮهُ َوَُّك
َ

َِٰػؿِي٨َ أ  ڷَد

ُ بمد اليمزة، وضم التاء في قرأ اإلمام نافع  البيان:  .ٓادُٮه

 لبدل.عمى قصر ا واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو النقل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َجةَل َكُجَ٭ة َودََؿى ٱۡۡلِ َعةِبۚ َُتۡ  َصة٦َِؽٗة َوِِهَ َت٧ُؿَّ َمؿٍّ ٱلكٍّ

َكُجَ٭ةبكسر السين في قرأ اإلمام نافع  البيان:  .َُتۡ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوِهَياألزرق عمى كسر الياء في  -1
َيالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َوه 

 ٍۚء ٨َ ُكٍّ ََشۡ َٞ ۡت
َ

ٓي أ ِ ِ ٱَّلٍّ َٓ ٱَّللٍّ  ُوۡ٪

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 مروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن ال -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٤ُٮَن َٕ ۡٛ ٫ٍُّۥ َػجُِۡيۢ ث٧َِة َت   ڸإ٩ِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ٨ ۡ٪َ٭ة َو٥٬ُ ٦ِّ ِ٦ّ ّٞ َكَ٪حِ ٫َُ٤َٚۥ َػۡۡي عٖ ٨٦َ َصةَٓء ثِٱۡۡلَ ـَ َ   ڹيَۡٮ٦َهٍِؾ َءا٦ِ٪ُٮَن  ٚ

عٖ بدون تنوين في قرأ اإلمام نافع  لبيان:ا ـَ َٚ وقرأ إسماعيل وحده بكسر الميم في ، ِهِؾٍ يَۡٮ٦. 

 وحده. في البدل، وترقيق الراء، والنقل، واإلشباع األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .، وحدهقصر البدلما سبق، ولكن مع عمى  العتقي -2
 ء، والنقل، وحدهوتفخيم الرااألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 القاضي عمى سكون الميم، وترك النقل، وحده. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق. -5
 بكسر الميم، وحده. هِؾٍ يَۡٮ٦ِ ابن فرح عمى صمة الميم، وقراءة  -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -7
 يم، وحده.، وفويق القصر في المتصل، وسكون المَصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -8
 ، وحده.بكسر الميم هِؾٍ يَۡٮ٦ِ أبو الزعراء عمى التقميل، وقراءة  -9

 ٤٧َُٮَن ٕۡ ۡوَن إَِلٍّ ٦َة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت ـَ ٍّةرِ ٢ۡ٬َ َُتۡ ۡخ وُُصٮ٬ُُ٭٥ۡ ِِف ٱنل ّيِبَحِ ١َُٚجٍّ   ںَو٨٦َ َصةَٓء ثِٱلكٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والفتح، وحده. القصر في المتصل،األصبياني عمى فويق  -2
٤٧َُٮنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3 ٕۡ  .، وحده٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
رِ ، َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ٍّة وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ، ٱنل

 أبو الزعراء.

 ٖٖۖء ۥ ُكَّ ََشۡ َمَ٭ة َوََلُ ِي َظؿٍّ ةِ ٱَّلٍّ َِٰؾهِ ٱۡۡلَۡۡلَ ۡخُجَؽ رَبٍّ َه
َ

ۡن أ
َ

ِمۡؿُت أ
ُ

٧َةٓ أ  إِجٍّ

 والنقل، وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .ين الميموز، وحدهعمى ترك المد في الم العتقي -2
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 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .ومعو الباقونالمروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ُزٮَن ٨َِ٦ ٱل٧ُۡۡك٧ِِ٤نَي
َ

ۡن أ
َ

ِمۡؿُت أ
ُ

  ڻَوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو الباقون. ،ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۖۡؿَءاَن ُٞ د٤َُۡٮاْ ٱ٣ۡ
َ

ۡن أ
َ

 َوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ِۖۦ ِك٫ ۡٛ َ ٧َة َحۡ٭َذِؽي نِل  َذ٨ِ٧َ ٱ٬ۡذََؽىَٰ َٚإِجٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٩َة۠ ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡ٪ِؾرِي٨َ
َ

٧َةٓ أ ٢ۡ إِجٍّ ُٞ ٢ٍّ َذ ًَ   ڼَو٨٦َ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل، المروزي  -4
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 ِ ٧ُۡؽ َّلِلٍّ ؿُِٚٮَجَ٭ة  َو٢ُِٝ ٱۡۡلَ ٕۡ َٰذ٫ِِۦ َذَذ   َقُۡيِيُس٥ۡ َءاَي

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،)تشق( في البدلو ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ٤٧َُٮَن ٕۡ ة َت ٢ٍِ َخ٧ٍّ َٰٛ َٟ ثَِغ   ڽَو٦َة َربَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 
 

 للنماسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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َىِه  َٞ َرةُ ا٣  ُقٮ

ِنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي٥ِ  ِ ٱلؿٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ١َٓك٥ٓ 

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 َٰ َُٰخ ٱ١ِ٣َۡت َٟ َءاَي   ٢ِت ٱل٧ُۡجنِِي د٤ِۡ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ۡٮٖم يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن َٞ ِ ٣ ِ ّٜ ۡٮَن ثِٱۡۡلَ َٔ َجإِ ُمٮََسَٰ َوِٚۡؿ َٟ ٨٦ِ جٍّ ٤َۡي َٔ  ٣َجۡذ٤ُٮاْ 

 واإلبدال، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،  -2
 زرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األصبياني.األ -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -4

  َۡبَ٪ةَٓء٥ۡ٬ُ و
َ

ۡ٪ُ٭٥ۡ يَُؾثُِّط أ ٗح ٦ِّ َٛ ِ ةٓن ََ  ُٙ ِٕ ٌۡ ة يَۡكَذ ٕٗ ٤٬ََۡ٭ة ِمَي
َ

٢َ أ َٕ ۡرِض وََص
َ
َٗل ِِف ٱۡۡل َٔ ۡٮَن  َٔ ۦ إِنٍّ ِٚۡؿ يَۡكَذۡۡحِ

 نَِكةَٓء٥ۡ٬ُ  

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  لنقل،ا األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5
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 ِك ۡٛ ٫ٍُّۥ ََكَن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡ   ٤ِؽي٨َ إ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰرِثنَِي ٤َُ٭٥ُ ٱ٣َۡن َٕ ٗح َوجَنۡ ن٧ٍِّ
َ

٤َُ٭٥ۡ أ َٕ ۡرِض َوجَنۡ
َ
ٮاْ ِِف ٱۡۡل ُٛ ِٕ ٌۡ ِي٨َ ٱۡقُذ ٨٧ٍُّ لََعَ ٱَّلٍّ ن جٍّ

َ
  ٥َو٩ُؿِيُؽ أ

حٗ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ن٧ٍِّ
َ

بالمد  ، وقرأ المسيبي وابن فرح باإلدخالأ
 .ويق القصرف

شباع الصمة، وبتسييل اليمزة الثانية بال إدخال، األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقي وا 
 .عمى النقل، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، وسكون الميم، والتسييل بال إدخال، ومعو القاضي وأبو الزعراءالمروزي عمى  -3
 ل، وحده.ابن سعدان عمى سكون الميم، وبالتسييل مع اإلدخا -4
 .عمى صمة الميم، والتسييل بال إدخال، وحدهالحمواني  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وبالتسييل مع اإلدخال، ومعو ابن فرح. -6

 وَن ة ََك٩ُٮاْ ََيَۡؾُر ٨ََٰ وَُصُ٪ٮَد٧َ٬ُة ٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ ََٰم ۡٮَن َوَه َٔ ۡرِض َو٩ُؿَِي ِٚۡؿ
َ
٨َ لَُ٭٥ۡ ِِف ٱۡۡل   ٦َوُج٧َّسِ

 ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل،  -1
 .أىل اإلسكان ومعو وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
ةأبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِِٖٕۖي٫ ًِ ۡر
َ

ۡن أ
َ

ّمِ ُمٮََسَٰٓ أ
ُ

وَۡظۡيَ٪ةٓ إََِلَٰٓ أ
َ

 َوأ

 ومعو العتقي.، والنقل، والتقميلاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والفتح، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[41] 

 

 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 َ٤ َٔ ِخ  ۡٛ ٖۖ َٚإَِذا ِػ ِِنٓ ـَ ٣ِۡٞي٫ِ ِِف ٱَۡل٥َِّ َوََل ََتَةِِف َوََل َُتۡ
َ

 ۡي٫ِ َٚأ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
٫ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2 ٤َۡي َٔ

.وحده ، 

 ٤ُٮهُ ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡؿَق٤نَِي ِٔ ِٟ وََصة وهُ إََِلۡ ٍّة َرآدَّ   ٧إ٩ِ

 ، ومعو العتقي.الزماألزرق عمى إشباع ال -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الزمعمى فويق القصر في الصبياني األ -2
 ، وحده.الزمط الالمروزي عمى توس -3

 َۗ ٩ًة ـَ ا وََظ ُؽّوٗ َٔ ۡٮَن َِل١َُٮَن لَُ٭٥ۡ  َٔ ۥٓ َءاُل ِٚۡؿ ٫ُ َُ َٞ  َٚٱَۡلَ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو ون الميم، وسكاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ـنَِٔي ُِ َٰ ٨ََٰ وَُصُ٪ٮَد٧َ٬ُة ََك٩ُٮاْ َخ ََٰم ۡٮَن َوَه َٔ   ٨إِنٍّ ِٚۡؿ

 .الكل باعتباره عارض ليم، ومعو إشباع البدلاألزرق عمى  -1

 ََوَٝة٣ ۖ َٟ َ ُت َخنۡيٖ َّلِ َول ۡٮَن ُٝؿٍّ َٔ ُت ِٚۡؿ
َ

 ِخ ٱۡمَؿأ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 .ابن إسحاق، ومعو َخنۡيٖ َّلِ في  الغنةعمى  ألصبيانيا -2

 ُؿوَن ُٕ ا و٥ۡ٬َُ ََل يَۡن ِؼَؾهُۥ َوََّلٗ ۡو َجذٍّ
َ

َ٪ةٓ أ َٕ َٛ ن يَ٪
َ

َِسَٰٓ أ َٔ ُذ٤ُٮهُ  ۡٞ   ٩ََل َت

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، ىاألزرق عم -1  ا 
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وومعو المروزي بخمف عن وسكون الميم، قصر المنفصل،الفتح، و األصبياني عمى  -3
 الجمال عمى الفتح، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 توسط المنفصل، وحده.الفتح، و المروزي عمى  -5
 وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو الباقون.أبو عون عمى التقميل،  -6

 َٰۖؿًَِغ ّمِ ُمٮََسَٰ َف
ُ

ۡوَجَط َُٚؤاُد أ
َ

 َوأ

 ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل. ،التقميلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 .عدا األصبياني عمى قصر البدل عمى الفتح، ومعو أىل الفتحاألزرق  -2
 .دهوح، َُٚؤادُ  اإلبدال في عمىاألصبياني  -3

 ٤َۡٝجَِ٭ة َِل١َُٮَن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪نَِي َٰ َ٪ة لََعَ ُۡ َب ن رٍّ
َ

  ٪إِن ََكَدۡت ََلُۡجِؽي ث٫ِِۦ لَۡٮََلٓ أ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
َ٪ةوالغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ُۡ َب ن رٍّ

َ
 ، واإلبدال، وحده.أ

 .ومعو الباقون ترك الغنة، وتحقيق اليمز،عمى قصر المنفصل، و  المروزي  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِٖۖي٫ ۡػذ٫ِِۦ ُّٝىِ
ُ
 َوَٝة٣َۡخ ِۡل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ُؿ ُٕ ٨ ُصُ٪ٖت َو٥ۡ٬ُ ََل يَۡن َٔ ۡت ث٫ِِۦ    ٫َذَجُِصَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة.عمى صمة الميم، ومعو أىل ال الجمال -2
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 ٤ُٮ٫َُ٩ۥ ٣َُس٥ۡ و٥ۡ٬َُ ُٛ ٢ِ٬ۡ َبۡيٖخ يَۡس
َ

َٰٓ أ ُد٣َُّس٥ۡ لََعَ
َ

ة٣َۡخ ٢ۡ٬َ أ َٞ َٓ ٨ِ٦ َرۡج٢ُ َذ ًِ ٤َۡي٫ِ ٱل٧ََۡؿا َٔ ٦َۡ٪ة  ۥ ۞وََظؿٍّ ََلُ
َِٰىُعٮَن    ٬َن

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  النقل، تركالمروزي عمى  -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٍَِّٰس٨ ّٞ َوَل ّٜ ِ َظ َؽ ٱَّللٍّ ۡٔ نٍّ َو
َ

٥ََ٤ أ ٕۡ َن َوَِلَ ـَ ؿٍّ َخۡيُ٪َ٭ة َوََل َُتۡ َٞ ٫ِۦ ََكۡ َت ِ٦ّ
ُ

٫َُٰ إََِلَٰٓ أ ۡزََث٥٬َُۡ ََٚؿَدۡدَن
َ

٧َُ٤ٮَن  أ ٕۡ ََل َح
 ٭

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 َٰٓهُۥ َوٱۡقَذَٮى ُمؽٍّ
َ

َٖ أ ة ث٤ََ ٧ٗ٤ۡة   َول٧ٍَّ ِٔ ٫َُٰ ُظ٧ٗ١ۡة َو  َءاَتۡيَج

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 ون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو ع -5

  ـِي ٱل٧ُۡۡعِكننَِي َٟ جَنۡ ِ َٰل    ٮَوَكَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َذ٫ِِۦ و َٕ ََٰؾا ٨٦ِ ِمي َذذَِٗلِن َه ۡٞ ٤٬َِۡ٭ة َٚٮََصَؽ ذِيَ٭ة رَُص٤َنۡيِ َح
َ

٨ۡ أ ٤َحٖ ٦ِّ ۡٛ َٰ ِظنِي َد ََٰؾا ٨ِۡ٦ َوَدَػ٢َ ٱل٧َِۡؽيَ٪َح لََعَ َه
 ِ ُؽّوِه  ۦۖ َٔ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِٖۖ٤َۡي٫ َٔ َِضَٰ  َٞ هُۥ ُمٮََسَٰ َذ ـَ ُؽّوِهِۦ ََٚٮَك َٔ ِي ٨ۡ٦ِ  ذ٫ِِۦ لََعَ ٱَّلٍّ َٕ ِي ٨٦ِ ِمي ََٰس٫ُ ٱَّلٍّ  َٚٱۡقَذَغ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 ىل الفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أ -2

  ٖۖ٨َِٰ ۡيَط ََٰؾا ٨ِۡ٦ َخ٢ِ٧َ ٱلنٍّ  َٝةَل َه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ّٞجنِي َّ٢ّّٞ ٦ ٌِ ُؽّوّٞ ٦َّ َٔ ٫ٍُّۥ    ٯإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٓۥ َؿ ََلُ َٛ َ٘ ِٛۡؿ َِل َذ ۡٗ ِِس َٚٱ ۡٛ ٧َۡ٤ُخ َج َّ  َٝةَل َرّبِ إِّنِ 

 .وحده، عمى تغميظ الالم األزرق -1
 معو الباقون.العتقي عمى ترك التغميظ، و  -2

 ُر ٱلؿٍِّظي٥ُ ٮ ُٛ َ٘ ٫ٍُّۥ ٬َُٮ ٱ٣ۡ   ٰإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٭ِۡٗيا ٧ُ٤ِۡ٣ّۡضؿ٦ِِنَي َّ ُزٮَن 
َ

ٍّ ٨َۡ٤َٚ أ ٧َۡخ لََعَ َٕ ۡج
َ

 ٱَٝةَل َرّبِ ث٧َِةٓ أ

 ومعو العتقي. والنقل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
ِ٭ۡٗيا ٧ُ٤ِۡ٣ّۡضؿ٦ِنِيَ فخيم الراء، والغنة في والنقل، وت األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 َّ

 ،
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 وحده.
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وترك الغنة، المروزي  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4
 وحده. وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ُت ٍّٝ ة َحََتَ ٗٛ ِ ۡوَجَط ِِف ٱل٧َِۡؽيَ٪حِ َػةٓن
َ

ۥ   َٚأ ۡمِف يَۡكَذِۡصُِػ٫ُ
َ
هُۥ ثِٱۡۡل ِي ٱۡقتَ٪َِصَ  َٚإَِذا ٱَّلٍّ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۥ ُمٮ جنِيّٞ َٝةَل ََلُ ٮِّيّٞ ٦َّ َ٘ َ٣ َٟ ٍّ   ٲََسَٰٓ إ٩ِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ٍّكَۢ ٧َ٤َٚ ۡٛ ُذ٤َِِن ٧َ٠َة َرَذ٤َۡخ َج ۡٞ ن َت
َ

دُؿِيُؽ أ
َ

٧َُٰٮََسَٰٓ أ ٍُّ٭٧َة َٝةَل َي ُؽّوّٞ ل َٔ ِي ٬َُٮ  َل ثِٱَّلٍّ ُِ ن َحۡج
َ

َراَد أ
َ

ۡن أ
َ

ا ةٓ أ
ۡمِفٖۖ 

َ
 ثِٱۡۡل

 ومعو العتقي.والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ٍُّ٭٧َةنقل، والغنة في والاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 ُؽّوّٞ ل َٔ

.وحده ، 
 .جمال وابن فرحومعو ال عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، وترك الغنة، المروزي -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، والفتح، وحده. -6
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 وحده. وترك الغنة، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

ن دَُسٮَن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡى٤ِِعنَي إِن دُؿِي
َ

ۡرِض َو٦َة دُؿِيُؽ أ
َ
ةٗرا ِِف ٱۡۡل ن دَُسٮَن َصجٍّ

َ
ٓ أ   ٳُؽ إَِلٍّ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُُذ٤ُٮَك َٚٱۡػؿ ۡٞ َ َٟ َِل ِ وَن ث د٧َُِؿ
ۡ

 يَأ
َ
٧َُٰٮََسَٰٓ إِنٍّ ٱل٧َََۡل َٝۡىة ٱل٧َِۡؽي٪َحِ يَۡكََعَٰ َٝةَل َي

َ
٨ۡ أ َٟ ٨َ٦ِ وََصةَٓء رَُص٢ّٞ ٦ِّ َ ۡج إِّنِ ل

َِٰىِعنَي    ٴٱ٣جٍّ

شباع األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ، وترقيق الراء، المنفصل، واإلبدالوالنقل، والتقميل، وا 
 تقي.ومعو الع

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والنقل، والفتح، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو الجمال عمى تحقيق اليمز، والفتح،  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -5
 ه.وحد وتوسط المنفصل، والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
٧َُٰٮََسَٰٓ  ،يَۡكََعَٰ ، وََصةٓءَ ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -8 ، ومعو أبو َي

 الزعراء.

 ٍُّۖٝت ة َحََتَ ٗٛ ِ  ََٚؼَؿَج ٦ِۡ٪َ٭ة َػةٓن

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني عمى فويق القصر في -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  ٧ِِ٤َٰنَي ۡٮِم ٱ٣ظٍّ َٞ   ٵَٝةَل َرّبِ جَنِِِّن ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََِٰس َٔ ةَٓء ٦َۡؽَح٨َ َٝةَل  َٞ ٫َ د٤ِۡ ة دَٮَصٍّ ٓ َول٧ٍَّ بِي٢ِ  َرّّبِ ن َحۡ٭ِؽيَِِن َقَٮآَء ٱلكٍّ
َ

 ٶأ

نإلمام نافع بفتح الياء في قرأ ا البيان:
َ

ٓ أ  .َرّّبِ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ََتنۡيِ دَُؾود
َ

ٮَن َووََصَؽ ٨٦ِ ُدو٩ِِ٭٥ُ ٱۡمَؿأ ُٞ ٍّةِس يَۡك ٨َ ٱنل ٗح ٦ِّ ٍّ٦
ُ

٤َۡي٫ِ أ َٔ َرَد ٦َةَٓء ٦َۡؽَح٨َ وََصَؽ  ة َو  اِنٖۖ َول٧ٍَّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي وابن سعدان. -2
 ، وحده.هِيَعلَي يصمة الياء في  ابن سعدان عمى -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وترك الصمة، وحده. -4

 ُۖج٧َ١ُة ُۡ  َٝةَل ٦َة َػ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖيُۡىِؽَر ٱلؿََِّعُٓء َٰ  َٝةََلَة ََل نَۡكَِّق َظَّتٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى ترقيق الراء، وا 
 يق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى تفخيم الراء، وفو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ّٞ ثُٮ٩َة َمۡيغّٞ ٠َجِۡي
َ

  ٷَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّٞ ٣َۡخ إََِلٍّ ٨ۡ٦ِ َػۡۡيٖ َِٚٞۡي ـَ ٩
َ

ةَل رَّبِ إِّنِ ل٧َِةٓ أ َٞ ٢ِّ َذ ِ ّْ َٰٓ إََِل ٱ٣   ٸََٚكََّقَٰ لَُ٭٧َة ُث٥ٍّ دََٮَّلٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، عمىاألزرق  -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 .في وجو والجمال وابن فرح قصر المنفصل، ومعو المروزيو  الفتح، األصبياني عمى -4
ٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5  ، وحده.٨ۡ٦ِ َػۡۡي
 وحده. وترك اإلخفاء، ي عمى توسط المنفصل،المروز  -6

  ۡيَخ نَلَة َٞ ۡصَؿ ٦َة َق
َ

َٟ أ ٮَك َِلَۡضـَِي ُٔ ِِب يَۡؽ
َ

َُٰ٭٧َة َت٧ِِۡش لََعَ ٱۡقذِۡعَيةٓءٖ َٝة٣َۡخ إِنٍّ أ  ََٚضةَٓءد٫ُۡ إِۡظَؽى

 ومعو العتقي.والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والفتح، والنقل، وحده.ي عمى فويق القصر في المتصل، األصبيان -3
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو الجمال عمى ترك النقل،  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
َُٰ٭٧َةابن سعدان عمى التقميل في  -7 أبو ، وفويق القصر في المتصل، ومعو ََٚضةَٓءد٫ُۡ إِۡظَؽى

 الزعراء.

 ۖ ۡٙ َىَه َٝةَل ََل ََتَ َٞ ٤َۡي٫ِ ٱ٣ۡ َٔ ة َصةَٓءهُۥ َوَٝهٍّ  ٍّ٧َ٤َٚ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓءهُۥفي  ابن سعدان عمى التقميل -4

 ٧ِِ٤َٰنَي ۡٮِم ٱ٣ظٍّ َٞ   ٹجَنَۡٮَت ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِۖضۡؿه ۡٔ ثَِخ ٱۡقذَـ
َ

أ َُٰ٭٧َة َيَٰٓ  َٝة٣َۡخ إِۡظَؽى

شباع المنفصل،و  النقل، والتقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 واإلبدال، وحده. قصر المنفصل،و  لنقل، والفتح،ا األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمز، والفتح، و المروزي عمى  -4
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ُ٦ِني
َ
ٮِيَّ ٱۡۡل َٞ َضۡؿَت ٱ٣ۡ ۡٔ   ٺ إِنٍّ َػۡۡيَ ٨ِ٦َ ٱۡقَذـ

 .النقل، ومعو العتقيواإلبدال، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، واإلبدال، والنقل، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 َٝةَل ٓ َِِٰنَ ظِ  إِّنِ ُصَؿِِن زََم
ۡ
ن دَأ

َ
َٰٓ أ ََٰذنۡيِ لََعَ َٟ إِۡظَؽى ٱثۡنَََّتٍّ َه ٩ِسَع

ُ
ۡن أ

َ
رِيُؽ أ

ُ
 َضٖشٖۖ أ

رِيؽُ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
ُ

ٓ أ  .إِّنِ

شباع المنفصل،النقل، و  األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 واإلبدال، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -4
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 ِۖؽَك٪ ِٔ ا ٨ۡ٧َِٚ  ۡۡشٗ َٔ ۡت٧ۡ٧ََخ 
َ

 َٚإِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َٟ ٤َۡي َٔ  ٍّٜ ُم
َ

ۡن أ
َ

رِيُؽ أ
ُ

 َو٦َةٓ أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.لمروزي عمى ترك النقل، ا -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٓ٤َِِٰعنَي َقَذِضُؽِن ُ ٨َ٦ِ ٱ٣صٍّ   ٻإِن َمةَٓء ٱَّللٍّ

 .َقَذِضُؽِنٓ إِنقرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  ومعو الباقون عدا المروزي األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َمةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ۖ َٟ َٟ ثَۡيِِن َوَبۡيَ٪ ِ َٰل  َٝةَل َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡؽ ُٔ ۡيُخ ََٚٗل  ٌَ َص٤نَۡيِ َٝ
َ
٧َة ٱۡۡل حٍّ

َ
ۖ أ ٍّ ََٰن لََعَ  َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ّٞٮُل َوكِي٢ ُٞ َٰ ٦َة َج ُ لََعَ   ټَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٮرِ ٩َةٗرۖا َُّ ٫ِ٤٬ِۡۦٓ َءانََف ٨٦ِ َصة٩ِِت ٱ٣
َ

َص٢َ وََقةَر ثِأ
َ
ة ََِٝضَٰ ُمٮََس ٱۡۡل ٍّ٧َ٤َٚ۞ 

شباع المنفصل، و  التقميل، والنقل، زرق عمىاأل -1 عمى قصر  ومعو العتقيو)تشق( في البدل، ا 
 .البدل

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 وحده.قصر المنفصل، و  الفتح، والنقل، األصبياني عمى -4
 توسط المنفصل، وحده.و  ل،ترك النق المروزي عمى -5
 ومعو الباقون. عمى الفتح، وقصر المنفصل، المروزي -6

 ْ٫ِ٤٬ِۡ ٱ١ُ٦ُۡسٓٮا
َ
ٓ َٝةَل ِۡل ٓ َءانَۡكُخ ٩َةٗرا  إِّنِ ِّلِ َٕ ۡو ٣ٍّ

َ
ََبٍ أ ۡ٪َ٭ة ِِبَ ٍّ َصۡؾَوةٖ َءاتِيُس٥ ٦ِّ ٤ُٮَن ٨َِ٦ّ ٱنل َُ ُس٥ۡ دَۡى ٍّ٤ َٕ ةرِ ٣َ

 ٽ

ٓ َءانَۡكُخ  في  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء البيان: ٓ َءاتِيُس٥  ، إِّنِ ِّلِ َٕ ٍّ٣  وقرأ اإلمام نافع بكسر ،

ٖ  الجيم في   . َصۡؾَوة

ِ  بضم الياء في إسحاقوقرأ اإلمام  ٫ِ٤٬ۡ
َ
 .ِۡل

عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .البدل

ٓ والغنة في  ،األصبياني عمى قصر المنفصل -2 ِّلِ َٕ  ، والنقل، والفتح، وحده.٩َةٗرا ٣ٍّ
 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، وحده المروزي  -3
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
 وحده. والفتح، ط المنفصل،المروزي عمى توس -7
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ِ ابن إسحاق عمى ضم الياء في  -8 ٫ِ٤٬ۡ
َ
والغنة، والفتح، وصمة الميم، قصر المنفصل، ، ِۡل

 وحده.
ِ ابن سعدان عمى ضم الياء في  -9 ٫ِ٤٬ۡ

َ
، وقصر المنفصل، وترك الغنة، وسكون الميم، ِۡل

 والتقميل، وحده.

 ِيِٕ ٱلَۡٮاد ُِ ََٰ٭ة ٩ُٮدَِي ٨٦ِ َشَٰ دَى
َ

ةٓ أ ُ َربَّ  ٧َ٤ٍَّٚ ٩َة ٱَّللٍّ
َ

ٓ أ ٧َُٰٮََسَٰٓ إِّنِ ن َي
َ

َضَؿةِ أ ََٰؿَكحِ ٨َ٦ِ ٱلنٍّ حِ ٱل٧َُۡب َٕ ۡٞ ۡح٨ِ٧َ ِِف ٱۡۡلُ
َ
 ٱۡۡل

٧َِ٤َٰنَي    پٱ٣َۡع

٩َة  في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ

ٓ أ  .إِّنِ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 زرق عمى الفتح، وحده.األ -2
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح المروزي -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  َىةَك َٔ  ِٜ ٣ۡ
َ

ۡن أ
َ

 َوأ

 معو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، و  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِۡت ّٞ َٕ َٰ ٦ُۡؽثِٗؿا َول٥َۡ ُح َ٭ة َصةّٓنّٞ َوَّلٍّ جٍّ
َ

ة رََءا٬َة َتۡ٭ََتَّ ٠َأ ٍّ٧َ٤َٚ 

وقرأ بالتسييل قوًلا واحداا في ، رََءا٬َة  في األصبياني بالتحقيق ثم بالتسييل قرأ اإلمام  البيان:
 َ٭ة جٍّ

َ
 . ٠َأ

َٰ ، رََءا٬َةالتقميل في  األزرق عمى -8 شباع و  ،)تشق( في البدل، وَوَّلٍّ  وترقيق الراء، ،الالزما 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
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َٰ  األزرق عمى الفتح في  -9  ، وحده. َوَّلٍّ
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -11
َ٭ة، والتسييل في رََءا٬َةفي التحقيق الفتح، و  األصبياني عمى -11 جٍّ

َ
فويق القصر و  ،٠َأ

 وتفخيم الراء، وحده. ،الزمفي ال
 .عمى الفتح، وتحقيق اليمز، وتوسط الالزم، وحده المروزي  -12
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل الصمة. -13
٭َ ، رََءا٬َةاألصبياني عمى الفتح، والتسييل في  -14 جٍّ

َ
 ، وفويق القصر في الالزم، وحده. ة٠َأ

 ۖ ۡٙ ج٢ِۡ َوََل ََتَ ۡٝ َ
٧َُٰٮََسَٰٓ أ   َي

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -5

 ٨َ٦ِ ٱٓأۡل٦ِ٪نَِي َٟ ٍّ   ٿإ٩ِ

 وحده. ،في البدل اإلشباعو  ،األزرق عمى النقل -1
 األصبياني. ، معوقصر البدلعمى النقل، و العتقي  -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ِ ةَٓء ٨ِۡ٦ َدۡۡي ٌَ َٟ ََتُۡؿۡج َبۡي ِ ٟۡ يََؽَك ِِف َصۡيج َٟ ٨َِ٦ ٱۡق٤ُ َٟ َصَ٪ةَظ ٥ۡ٧ُ إََِلۡ ًۡ ٬ِۡتٖۖ  ُقٮٓءٖ َوٱ  ٱلؿٍّ

٬َ  في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ِتٖۖ ٱلؿٍّ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .وابن إسحاق ومعو الباقون عدا المروزيالحمواني عمى ترك النقل،  -3
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ِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4  ، وحده.٨ۡ٦ِ َدۡۡي
 وحده.وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

  ٓي٫ِْۦ ۡٮَن َوَمََلِ َٔ َٟ إََِلَٰ ِٚۡؿ ِ ّب ََٰ٪ةِن ٨٦ِ رٍّ َٟ ثُۡؿَه ِ ٩َٰ  ََٚذ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َٟ في  صبياني عمى الغنةاأل -2 ِ ّب  .حده، و ٨٦ِ رٍّ

 ِ َِٰكٞنَِي إ ُ٭٥ۡ ََك٩ُٮاْ َٝۡٮ٦ٗة َف   ڀجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُذ٤ُٮِن ۡٞ ن َح
َ

َػةُف أ
َ

ٗكة َٚأ ۡٛ   ځَٝةَل َرّبِ إِّنِ َرَذ٤ُۡخ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ َج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ال -2

 رِۡق٫ُ٤ۡ
َ

َٚۡىُط ٦ِِّنِ لَِكةٗجة َٚأ
َ

وُن ٬َُٮ أ َُٰؿ ِِخ َه
َ

ٖۖ َوأ ُِِٝنٓ  ٦ََِعَ رِۡدٗءا يَُىّؽِ

سكان القاف في رِۡدٗءا، والنقل في ٦ََِعَ قرأ اإلمام نافع بإسكان الياء في  البيان: ، وا 
 ٖۖ ُِِٝنٓ  .يَُىّؽِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َػةُف
َ

ٓ أ ثُٮِن إِّنِ ن يَُسّؾِ
َ

  ڂأ

َػةُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ

ٓ أ وقرأ اإلمام ورش بإثبات الياء وصالا في  .إِّنِ
 ِثُٮن .يَُسّؾِ  ، وحذفيا الباقون وصالا

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ة ََٚٗل يَِى٤ُٮَن٪َٰٗ ٢ُ ٧َ١َُ٣ة ُق٤َۡط َٕ َٟ َوجَنۡ ِػي
َ

َؽَك ثِأ ٌُ َٔ ٓ  َٝةَل َقنَُنؽَّ  َٰذَِ٪ة ٧َ١ُة أَـِبَي  إََِلۡ

 وحده. البدل،إشباع األزرق عمى  -1
 .الباقونومعو  العتقي عمى قصر البدل، -2

 ٤َُِٰجٮَن ٧َ١ُة ٱ٣َۡغ َٕ َج ٩ُذ٧َة َو٨ِ٦َ ٱتٍّ
َ

  ڃأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََّٰٞؾآ إَِلٍّ ِقۡعؿ َٰٖخ َٝةلُٮاْ ٦َة َه َٰذَِ٪ة َبّيَِج ٮََسَٰ أَـِبَي ة َصةَٓء٥٬ُ ٦َّ ٣نَِي ٧َ٤ٍَّٚ وٍّ
َ
ََٰؾا ِِفٓ َءاثَةٓنَِ٪ة ٱۡۡل َ٪ة ثَِه ٕۡ ى َو٦َة َق٧ِ ََتٗ ۡٛ َّ٦

  ڄ

شباع المنفصل، وترقيق الراء،  )تشق( في البدل،و ، والتقميل،األزرق عمى إشباع المتصل -1 وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل،

 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -2
 والفتح، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. متصل،األصبياني عمى فويق القصر في ال -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وترك النقل، وحده. -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6
 .فرح الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8
ٮََسَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -9  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓء٥٬ُ ٦َّ

 ِۚار َِجُح ٱَّلٍّ َٰٞ ۥ َع ٪ِؽهِۦ َو٨٦َ دَُسٮُن ََلُ ِٔ ٥َُ٤ ث٨٧َِ َصةَٓء ثِٱلُۡ٭َؽىَٰ ٨ۡ٦ِ  ۡٔ َ
ٓ أ  َوَٝةَل ُمٮََسَٰ َرّّبِ

٥َُ٤ في  بفتح الياءنافع  قرأ اإلمام البيان: ۡٔ َ
ٓ أ  .َرّّبِ

 إشباع المتصل، ومعو العتقي. التقميل، األزرق عمى -1
 .القاضيالمتصل، ومعو أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في  -2
 ، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓء ثِٱلُۡ٭َؽىَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -3
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 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و  الفتح، عمىاألصبياني  -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 ٧ُِ٤َٰٮَن ٤ُِط ٱ٣ظٍّ ۡٛ ٫ٍُّۥ ََل ُح   څإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰ ََٰه ۡوِٝۡؽ َِل َي
َ

٫ٍَٰ َدۡۡيِي َٚأ ٨ۡ إَِل ٧ِۡ٤ُخ ٣َُس٥ ٦ِّ َٔ  ٦َة 
ُ
َ٭ة ٱل٧َََۡل حَّ

َ
أ ۡٮُن َيَٰٓ َٔ ٢ َّلِ َوَٝةَل ِٚۡؿ َٕ نِي َٚٱۡص ِ ُّ ٨َُٰ لََعَ ٱ٣ َم

َِٰؾبنَِي  ٫ُۥ ٨َِ٦ ٱ٣َۡك َّ٪ ُّ َ
٫َِٰ ُمٮََسَٰ ِإَوّنِ َۡل ُٓ إََِلَٰٓ إَِل ِ ٤ ٍَّ َ

ٓ أ ِّلِ َٕ   چََصۡٗظة ٣ٍّ

ُٓ في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان: ِ ٤ ٍَّ َ
ٓ أ ِّلِ َٕ ٍّ٣. 

 ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 زرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده.األ -2
ٓ والنقل، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 ِّلِ َٕ  ، والفتح، وحده.ََصۡٗظة ٣ٍّ
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، وترك الغنة، والفتح، وحده المروزي -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 مال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح.الج -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7
٫ٍَٰ َدۡۡيِيابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -8  ، والغنة، والفتح، وحده.إَِل
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -9

 َو ِ ّٜ ۡۡيِ ٱۡۡلَ َ٘ ِ ۡرِض ث
َ
ُ٭٥ۡ إََِلَۡ٪ة ََل َوٱۡقَذ١ََۡبَ ٬َُٮ وَُصُ٪ٮُدهُۥ ِِف ٱۡۡل جٍّ

َ
ٓٮاْ أ َّ٪ ٮَن َّ ُٕ   ڇيُؿَۡص

َ في  الياءبفتح اإلمام نافع قرأ  البيان: ٮنَ ي ُٕ  .ؿَۡص

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  ،األزرق عمى النقل -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
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 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۖ َُٰ٭٥ۡ ِِف ٱَۡل٥َِّ ٫َُٰ وَُص٪ُٮَدهُۥ َذ٪َجَۡؾَن َػۡؾَن
َ

 َٚأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِ َٰٞ َٙ ََكَن َع ۡؿ ٠َۡي ُْ ٧ِِ٤َٰنَي َٚٱ٩   ڈَجُح ٱ٣ظٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِّٖۖةر ٮَن إََِل ٱنل ُٔ ٗح يَۡؽ ن٧ٍِّ
َ

َُٰ٭٥ۡ أ ٤َۡج َٕ  وََص

ن٧َِحً في  بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ

 ، وباإلدخال إلسحاق والمفسر ابن فرح.أ

 عتقي.ومعو ال تسييل اليمزة الثانية، والتقميل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتسييل اليمزة الثانية، والفتح، ومعو الجمال. -2
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 ، والفتح، ومعو ابن فرح.مع اإلدخالابن إسحاق عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة الثانية  -4
 .والفتح، والتسييل بدون إدخال، وحدهعمى سكون الميم،  المروزي -5
 قاضي عمى التقميل، والتسييل بدون إدخال، ومعو أبو الزعراء.ال -6
 ، والتقميل، وحده.مع اإلدخالابن سعدان عمى تسييل اليمزة الثانية  -7

 وَن ٧ََٰحِ ََل يُ٪َِصُ   ډَوَيۡٮَم ٱ٣َِۡٞح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖٗح٪َ ٕۡ ۡجَية ٣َ َِٰؾهِ ٱَّلَّ َُٰ٭٥ۡ ِِف َه َج ٕۡ ۡتَج
َ

 َوأ

 أىل التقميل.، ومعو م، والتقميلسكون المياألزرق عمى  -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[57] 

 

 .األصبياني والمروزيومعو أىل والفتح، عمى سكون الميم،  األزرق -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -3

 جُٮِظنَي ۡٞ ٨َ ٱل٧َۡ ٧ََٰحِ ٥٬ُ ٦ِّ  ڊَوَيۡٮَم ٱ٣َِۡٞح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 معو أىل الصمة.عمى صمة الميم، و  الحمواني -2

  َرَۡۡح ةِس َو٬ُٗؽى َو وََّلَٰ ثََىةٓنَِؿ ل٤ِ٪ٍّ
ُ
وَن ٱۡۡل ُؿ ُٞ ١َۡ٤٬َۡ٪ة ٱ٣ۡ

َ
ِؽ ٦َةٓ أ ٕۡ ََٰت ٨ۢ٦ِ َب ۡؽ َءادَۡيَ٪ة ُمٮََس ٱ١ِۡ٣َت َٞ ُ٭٥ۡ َو٣َ ٍّ٤ َٕ ٗح ٣ٍّ

وَن  ُؿ   ڋَحَذَؾ٠ٍّ

شباع المنفصل، والنقل، والتقميل ثم الفتح األزرق عمى -1 شباع و  ،النقل، والتوسط في البدل، وا  ا 
  وحده. الراء،وترقيق المتصل، 

شباع المنفصل، والنقل، والتقميل ثم الفتح، األزرق عمى -2 شباع و  النقل، واإلشباع في البدل، وا  ا 
  وحده. الراء،وترقيق المتصل، 

شباع المنفصل، والنقل، والتقميل ثم الفتح، األزرق عمى -3 شباع و  النقل، والقصر في البدل، وا  ا 
  ومعو العتقي عمى التقميل. راء،الوترقيق المتصل، 

وتفخيم الراء،  فويق القصر في المتصل،و  النقل، وقصر المنفصل، والنقل، األصبياني عمى -4
ُ٭٥ۡ والغنة في  ٍّ٤ َٕ ٗح ٣ٍّ رَۡۡحَ  ، وحده.َو

عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وترك النقل، والفتح، وتوسط المتصل، وترك  المروزي -5
 .الغنة، وحده

 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -6
الجمال عمى قصر المنفصل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو ابن  -7

 فرح.
 ابن إسحاق عمى صمة الغنة، وصمة الميم، وحده. -8
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -9

 .القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -11
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 ِ٭ِؽي٨َ َٰ ۡمَؿ َو٦َة ٠ُ٪َخ ٨َ٦ِ ٱ٣شٍّ
َ
ۡيَ٪ةٓ إََِلَٰ ُمٮََس ٱۡۡل ٌَ َ ِ إِۡذ ٝ ۡؿِّبّ َ٘   ڌَو٦َة ٠ُ٪َخ ِِبَة٩ِِت ٱ٣ۡ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل، -3
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -4

  ٧ُُؿ ُٕ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱ٣ۡ َٔ ةَوَل  َُ و٩ٗة َذَذ ٩َة ُُٝؿ
ۡ

نَنأ
َ

ةٓ أ ٍّ٪١َِٰ  َوَل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
٩َةواإلبدال في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

ۡ
نَنأ

َ
 ، وحده.أ

 ومعو الباقون.المرزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز،  -3
 فصل، وحده.المروزي عمى توسط المن -4

 ة ُمۡؿِق٤نَِي ة ٠ُ٪ٍّ ٍّ٪١َِٰ َٰذَِ٪ة َوَل ٤َۡيِ٭٥ۡ َءاَي َٔ ٢ِ٬ۡ ٦َۡؽَح٨َ َتۡذ٤ُٮاْ 
َ

  ڍَو٦َة ٠ُ٪َخ زَةوِٗية ِِفٓ أ

شباع الصمة، و)تشق( األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 عمى قصر  ومعو العتقيفي البدل،  وا 
 .البدل

 لصمة وأبو عون.وقصر الصمة، ومعو أىل ا األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

ٍِّؾي َُٰ٭٥ ٨ِ٦ّ ٩ دَى
َ

ةٓ أ َٟ َِلُ٪ِؾَر َٝۡٮ٦ٗة ٦ٍّ ِ ّب ٨ رٍّ ٗح ٦ِّ َِٰس٨ رٍّۡۡحَ رِ إِۡذ ٩َةَدۡحَ٪ة َوَل ٮ َُّ َٟ َو٦َة ٠ُ٪َخ ِِبَة٩ِِت ٱ٣ ِ ٨ َرۡج٤ ؿٖ ٦ِّ
و ُؿ ُ٭٥ۡ َحَذَؾ٠ٍّ ٍّ٤ َٕ   ڎَن ٣َ

شباع المنفصل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 وحده.والفتح، توسط المنفصل، و  تفخيم الراء، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4
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 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 ون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده.أبو ع -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
َٟ الغنة في  األصبياني عمى -8 ِ ّب ٗح ٨ِ٦ّ رٍّ َِٰس٨ رٍّۡۡحَ  والفتح، وحده.قصر المنفصل، و  ،َوَل

 ُٞ يِۡؽيِ٭٥ۡ َذيَ
َ

٦َۡخ أ ِىيَجُۢة ث٧َِة َٝؽٍّ ن دُِىيَجُ٭٥ ٦َّ
َ

َٟ َولَۡٮََلٓ أ ِ َٰذ َٓ َءاَي ِ ج َ٪ة رَُقٮَٗل َذَ٪تٍّ رَۡق٤َۡخ إََِلۡ
َ

َ٪ة لَۡٮََلٓ أ ٮلُٮاْ َربٍّ
  ڏَو٩َُسٮَن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡؤ٦ِ٪نَِي 

عمى قصر  ومعو العتقيواإلبدال،  والنقل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .البدل

 والنقل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان وزيالمر  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِىيَجُۢةأبو عون عمى صمة الميم في  -5  ، وحده.دُِىيَجُ٭٥ ٦َّ
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 
ُ

٪ِؽ٩َة َٝةلُٮاْ لَۡٮََلٓ أ ِٔ  ٨ۡ٦ِ َّٜ ة َصةَٓء٥ُ٬ُ ٱۡۡلَ وَِتَ ُمٮََسَٰٓ  ٧َ٤ٍَّٚ
ُ

 وَِتَ ٦ِۡس٢َ ٦َةٓ أ

شباع المنفصل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1 ومعو العتقي  والتقميل، )تشق( في البدل،و وا 
 عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
عدا  أىل الفتحومعو وقصر المنفصل، والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -4
 وحده.والفتح،  وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6
، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو ُمٮََسَٰٓ ، َصةَٓء٥٬ُُ ابن سعدان عمى التقميل في  -7

 الزعراء.
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 َوَِت
ُ

واْ ث٧َِةٓ أ ُؿ ُٛ َول٥َۡ يَۡس
َ

  ُمٮََسَٰ ٨٦ِ َرۡج٢ُۖ أ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، )تشق( في البدل،و ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، عمى توسط المنفصل، المروزي  -5

 ْوَن ِقۡعَؿاِن َٝةلُٮا ُِؿ َٰٛ ٍّة ثُِس٢ّٖ َك ََٰ٭َؿا َوَٝةلُٓٮاْ إ٩ِ   ڐدََظ

 .َقةِظَؿانِ في  نافع بفتح السين، وألف بعدىا، وكسر الحاءقرأ اإلمام  البيان:

شباع المنفصل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  .ا 
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و  ،تفخيم الراء األصبياني -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِٰؽرنَِي ٫ُ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َص ٕۡ ِ ٍّج د
َ

٬َۡؽىَٰ ٦ِۡ٪ُ٭٧َةٓ أ
َ

ِ ٬َُٮ أ ٪ِؽ ٱَّللٍّ ِٔ َٰٖت ٨ِۡ٦ّ  دُٮاْ ثِِسَت
ۡ

 ڑ٢ُۡٝ َٚأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، والتقميل، األزرق عمى -1  ا 
 ق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده.األزر  -2
 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -4
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، وحده المروزي -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -7
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8

   ٬َۡٮآَء٥ۡ٬ُ
َ

ٮَن أ ُٕ ِ ج ٧َة يَتٍّ جٍّ
َ

٥َۡ٤ أ ۡٔ َٟ َٚٱ َ ٥ۡ يَۡكَذِضيُجٮاْ ل  َٚإِن ٣ٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
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 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -2
 قصر في المتصل، ومعو ابن فرح والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.الحمواني عمى فويق ال -3
 والنقل، وحده. ،َٚإِن ٥ٍّ٣ۡ في  الغنة األصبياني عمى -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -5

  ِ ۡۡيِ ٬ُٗؽى ٨َِ٦ّ ٱَّللٍّ َ٘ ِ ٫َُٰ ث َٓ ٬ََٮى َج ٨ِ ٱتٍّ ٢َّ ِم٧ٍّ ًَ َ
 َو٨ۡ٦َ أ

 العتقي. عوالتقميل، ومو  النقل، األزرق عمى -1
 األصبياني. الفتح، ومعوو  النقل، األزرق عمى -2
 أىل الفتح. المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو -3
 أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو  -4

 ٧ِِ٤َٰنَي ۡٮَم ٱ٣ظٍّ َٞ َ ََل َحۡ٭ِؽي ٱ٣ۡ   ڒإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٕ ۡٮَل ٣َ َٞ ٤َۡ٪ة لَُ٭٥ُ ٱ٣ۡ ۡؽ َووٍّ َٞ وَن ۞َو٣َ ُؿ ُ٭٥ۡ َحَذَؾ٠ٍّ   ړ٤ٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ََٰت ٨٦ِ َرۡج٫ِ٤ِۦ ٥٬ُ ث٫ِِۦ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن َُٰ٭٥ُ ٱ١ِۡ٣َت ي٨َ َءاَتۡيَج ِ   ڔٱَّلٍّ

 البدل.عمى قصر  واألصبياني ومعو العتقي واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 ومعو أىل اإلسكان. وتحقيق اليمز، عمى سكون الميم، المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َة ٨ِ٦ َرۡج٫ِ٤ِۦ ُمۡك٧ِِ٤ني ٍّة ٠ُ٪ٍّ ّبَِ٪ةٓ إ٩ِ َّٜ ٨٦ِ رٍّ ٫ٍُّ ٱۡۡلَ ة ث٫ِِۦٓ إ٩ِ ٤َۡيِ٭٥ۡ َٝةلُٓٮاْ َءا٦َ٪ٍّ َٔ   ڕ ِإَوَذا ُحۡذَِلَٰ 

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، شباع المنفصل،ا  و  التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
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 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
ٓ والغنة في قصر المنفصل، و  الفتح، األصبياني عمى -4 ّبِ٪َة  ، وحده.٨٦ِ رٍّ
 .عمى ترك الغنة، وحده المروزي -5
 توسط المنفصل، وحده. المروزي عمى -6
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -7

 َُٰۡ٭٥ َٝۡج َز ة َر يَِّبَح َوم٧ٍِّ َكَ٪حِ ٱلكٍّ واْ َوَيۡؽرَُءوَن ثِٱۡۡلَ َتنۡيِ ث٧َِة َوََبُ ؿٍّ ۡصؿ٥٬َُ ٦ٍّ
َ

َٟ يُۡؤدَۡٮَن أ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ

ٮَن أ ُٞ   ږ يُ٪ِٛ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي ال، و)تشق( في البدل،واإلبد األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ومعو الباقون عدا المروزي.القاضي عمى سكون الميم،   -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

ٮاْ ٱل ُٕ ٤َۡيُس٥ۡ ََل ٩َبَۡذِِغ ِإَوَذا َق٧ِ َٔ  ٥ٌَٰ ٤َُُٰس٥ۡ َقَل َم ۡٔ َ
٤ََُٰ٪ة َو٣َُس٥ۡ أ َم ۡٔ َ

ٮاْ َخۡ٪٫ُ َوَٝةلُٮاْ نَلَةٓ أ ًُ َؿ ۡٔ َ
َٮ أ ۡ٘ ٍّ٤

َِٰ٭٤نَِي   ڗٱ٣َۡخ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 وقصر الصمة، ومعو أبو عون. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 يم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الم -3
 ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي عمى  -4
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -5

   َحۡ٭ِؽي ٨٦َ يََنةُٓء َ َِٰس٨ٍّ ٱَّللٍّ ۡظَجۡجَخ َوَل
َ

َٟ ََل َتۡ٭ِؽي ٨ۡ٦َ أ ٍّ  إ٩ِ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، ألصبياني عمىا -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[63] 

 

 ٥َُ٤ ثِٱل٧ُۡۡ٭ذَِؽي٨َ ۡٔ َ
  ژَو٬َُٮ أ

 راء.، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعَوُهوَياألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَيَوه يالمروزي عمى سكون الياء في  -2

  ٓ َ٪ة ًِ ۡر
َ

ٙۡ ٨ۡ٦ِ أ ٍُّ َٟ ُجَذَؼ َٕ ِٓ ٱلُۡ٭َؽىَٰ ٦َ ِ ج ٍّتٍّ  َوَٝةلُٓٮاْ إِن ٩

 ومعو العتقي. والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 حده.والفتح، والنقل، و  األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح المروزي -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ٍُّ٭٥ۡ َظَؿ٦ًة َءا٦ِٗ٪ة ٨ ل َول٥َۡ ُج٧َّسِ
َ

َِبَٰٓ أ َِٰس٨ٍّ  ُُيۡ ٍّة َوَل ٩ ُ ة ٨ِ٦ّ َّلٍّ ٗٝ ِۡز ءٖ ّر ِ ََشۡ
َُٰت ُكّ ٫ِ َث٧ََر ٧َُ٤ٮَن  إََِلۡ ٕۡ ۡزََث٥ۡ٬َُ ََل َح

َ
أ

  ڙ

 .َِبَٰٓ َُتۡ في  نافع بالتاءقرأ اإلمام  البيان:

شباع المنفصل، والتقميل، و  النقل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1 وتوسط ثم إشباع المين ا 
 الميموز، وحده.

شباع المنفصل، و  النقل، وقصر البدل، والتقميل، عمى لعتقيا -2 ، لميموزترك المد في المين اوا 
 .وحده

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى الفتح، و  -4
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -7
ٍُّ٭٥ۡ الغنة في  األصبياني عمى -8 ٨ ل ةََشۡ ، ُج٧َّسِ ٗٝ ِۡز ٖ ّر ٍّة، ء ٩ ُ ٨ َّلٍّ ِ٦ّ،قصر و  ، والنقل، والفتح
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 .وحدهالمنفصل، 
ٍُّ٭٥ۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -9 ٨ ل ٍّة، ُج٧َّسِ ٩ ُ ٨ َّلٍّ ِ٦ّ.وصمة الميم، وترك النقل، وحده ، 

 َۖؿۡت ٦َِٕيَنَذَ٭ة ُِ َ ِۭ ث ١َۡ٤٬َۡ٪ة ٨٦ِ َٝۡؿيَح
َ

 َوَك٥ۡ أ

 .تقيومعو الع وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ِۖؽ٥ِۡ٬ إَِلٍّ ٤َِٝيٗٗل ٕۡ ٨ۢ َب ١ُِ٪ُ٭٥ۡ ل٥َۡ تُۡكَس٨ ٦ِّ َٟ ٦ََسَٰ  َٚذ٤ِۡ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 ومعو أىل اإلسكان.عمى سكون الميم،  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٰرِثنَِي ٨ُ ٱ٣َۡن ة ََنۡ   ښَوُك٪ٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٰذَِ٪ة ٤َۡيِ٭٥ۡ َءاَي َٔ َ٭ة رَُقٮَٗل َحۡذ٤ُٮاْ  ّمِ
ُ

َر ِِفٓ أ َٕ َٰ َحۡج َؿىَٰ َظَّتٍّ ُٞ َٟ ٱ٣ۡ ِ َٟ ُمۡ٭٤  َو٦َة ََكَن َربَّ

شباع الصمةنفصل، إشباع الم التقميل، األزرق عمى -1  وحده.، واإلشباع في البدل، وا 
 .العتقي عمى ما سبق لألزرق، ولكن مع قصر البدل، وحده -2
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وحده. -3
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ، ومعو أىل الصمة.وقصر الصمة قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -5
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده المروزي  -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -7
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 ٧ُِ٤َٰٮَن ٤٬َُۡ٭ة َظ
َ

َؿىَٰٓ إَِلٍّ َوأ ُٞ ة ُمۡ٭٤ِِِك ٱ٣ۡ   ڛَو٦َة ٠ُ٪ٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 بخمف عن المروزي. ل الفتحأىقصر المنفصل، ومعو الفتح، و األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -4

  ۡجَية َوزِينَُذَ٭ة ةِ ٱَّلَّ َيٮَٰ ُٓ ٱۡۡلَ َٰ ءٖ َذ٧ََت ودِيُذ٥ ٨ِ٦ّ ََشۡ
ُ

 َو٦َةٓ أ

الميموز، وتوسط ثم إشباع في المين  )تشق( في البدل،و ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 والتقميل، وحده.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .التقميل، وترك المد في المين الميموز، وحدهالعتقي عمى  -3
 .بخمف عنو المروزي ومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -4
 القاضي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال  -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -7
 وحده.وسكون الميم، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -8

  َٰٓۡبََّق
َ

ّٞ َوأ ِ َػۡۡي ٪َؽ ٱَّللٍّ ِٔ  َو٦َة 

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء، -3
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ٤ُِٞٮَن ٕۡ ََٚٗل َت
َ

 ڜأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۡۡجَية ُث٥ٍّ ٬َُٮ يَٮ ةِ ٱَّلَّ َيٮَٰ َٓ ٱۡۡلَ َٰ ٫َُٰ ٦ََت َج ٕۡ ذٍّ ِي٫ِ ٨٧َ٠َ ٦ٍّ َٰٞ ًؽا َظَكٗ٪ة َذُ٭َٮ َل ۡٔ ٫َُٰ َو ۡؽَن َٔ َذ٨٧َ َو
َ

٧ََٰحِ ٨َ٦ِ أ َم ٱ٣َِۡٞح
ي٨َ    ڝٱل٧ُۡۡعََضِ

، وقرأ  ُث٥ٍّ ٬ُٮَ  بإسكان الياء في  في وجو لو وابن فرح قالون وابن سعدانقرأ اإلمام  البيان:
 .والمقدم ًلبن فرح اإلسكانبضم الياء ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء وابن فرح في وجيو الثاني. 

 ومعو العتقي وأبو الزعراء. والتقميل، ،٥ٍّ ٬َُٮ ثُ ي،َفُهوَياألزرق عمى ضم الياء في  -1
 .األصبياني وابن إسحاقمعو و األزرق عمى الفتح،  -2
 .جمال وابن فرح بالخمفومعو الوالفتح، ، َٮ ٥ٍّ ٬ۡ ثُ ي،وَيَفه يالمروزي عمى سكون الياء في  -3
 ، وحده.َٮ ٥ٍّ ٬ُ ثُ ي، وضم الياء في وَيَفه يابن فرح عمى سكون الياء في  -4
 ، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان.ٮَ ٥ٍّ ٬ۡ ثُ ي،وَيَفه ين عمى سكون الياء أبو عو  -5

 ُـۡخ٧ُٮَن َ ي٨َ ٠ُ٪ُذ٥ۡ د ِ ََكٓءَِي ٱَّلٍّ ۡح٨َ ُُشَ
َ

ٮُل أ ُٞ  ڞَوَيۡٮَم ُحَ٪ةدِيِ٭٥ۡ َذيَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. اإلسكانأىل ومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
ُـۡخ٧ُٮنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 َ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ د
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

  َِي٨ ُؤََلٓءِ ٱَّلٍّ َ٪ة َهَٰٓ ۡٮُل َربٍّ َٞ ٤َۡيِ٭٥ُ ٱ٣ۡ َٔ  ٍّٜ ِي٨َ َظ َٮۡيَ٪ةۖ  َٝةَل ٱَّلٍّ َٗ َُٰ٭٥ۡ ٧َ٠َة  َٮۡيَج ۡٗ َ
َٮۡيَ٪ةٓ أ ۡٗ َ

 أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ا 
أىل ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 صل والمتصل، وحده.المروزي عمى توسط المنف -4
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
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 ۖ َٟ ٩َةٓ إََِلۡ
ۡ

أ  َتََبٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
٩َةٓ في  األصبياني عمى اإلبدال -2

ۡ
أ  .وحده وقصر المنفصل، ،َتََبٍّ

 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .منفصل، ومعو الباقونالمروزي عمى قصر ال -4

 ُجُؽوَن ٕۡ ٍّة٩َة َح  ڟ٦َة ََك٩ُٓٮاْ إِي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٮ٥ۡ٬ُۡ ٥َۡ٤َٚ يَۡكَذِضيُجٮ َٔ ََكَٓءُز٥ۡ ََٚؽ ٮاْ ُُشَ ُٔ َؾاَب  َورِي٢َ ٱۡد َٕ ُواْ ٱ٣ۡ
َ

َرأ  اْ لَُ٭٥ۡ َو

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم بالتسييل في  البيان: ُوا
َ

َرأ  .َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
أىل ومعو  وسكون الميم، وتحقيق اليمز، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 عدا المروزي. اإلسكان
ْ زة في األصبياني عمى تسييل اليم -3 ُوا

َ
َرأ  ، وحده.َو

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

  ُ٭٥ۡ ََك٩ُٮاْ َحۡ٭َذُؽوَن جٍّ
َ

  ڠلَۡٮ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َصۡجُذ٥ُ ٱل٧ُۡۡؿَق٤نَِي
َ

ٮُل ٦َةَذآ أ ُٞ   ڡَوَيۡٮَم ُحَ٪ةدِيِ٭٥ۡ َذيَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ۢنَجةُٓء يَۡٮ٦َهِٖؾ َذُ٭٥ۡ ََل يَتََكةَٓءلُٮَن
َ
٤َۡيِ٭٥ُ ٱۡۡل َٔ ٧َِيۡخ  َٕ  ڢَذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 المتصل، وحده. توسطو  ترك النقل، المروزي عمى  -3
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5

  ٤ِِعنَي ۡٛ ن يَُسٮَن ٨َِ٦ ٱل٧ُۡ
َ

َِسَٰٓ أ َٕ ٤َِٰٗعة َذ ٢َ٧ِ َص َٔ ة ٨٦َ دَةَب َوَءا٨َ٦َ َو ٍّ٦
َ

  ڣَٚأ

شباع الوالتقميل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،منفصلا 
 الفتح، وحده.األزرق عمى  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 َۗ ُٜ ٦َة يََنةُٓء َويَۡؼَذةُر ُ٤ َٟ ََيۡ َربَّ  َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  ُة  ٦َة ََكَن لَُ٭٥ُ ٱۡۡلَِۡيَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ة يُۡۡشُِكٮَن ََِٰلَٰ َخ٧ٍّ ِ َودََع ٨ََٰ ٱَّللٍّ   ڤُقۡجَد

 يل، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقم -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّ٥َُ٤ ٦َة دُِس٨ ٕۡ َٟ َح َربَّ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤ُِ٪ٮَن ٕۡ ر٥ۡ٬ُُ َو٦َة ُح   ڥُوُؽو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍّ٫ََٰ إَِل ُ ََلٓ إَِل   ٬َُٮۖ َو٬َُٮ ٱَّللٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  ،َو٬ُٮَ ضم الياء في  األزرق عمى -1  ا 
 ابن إسحاق وأبو الزعراء. قصر المنفصل، ومعو ،َو٬ُٮَ ضم الياء في  األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ،ٮَ َو٬ۡ سكون الياء في  المروزي عمى  -3
 .اقونعمى سكون الياء، وقصر المنفصل، ومعو الب المروزي -4

 ِٖۖوََّلَٰ َوٱٓأۡلِػَؿة
ُ
٧ُۡؽ ِِف ٱۡۡل  ََلُ ٱۡۡلَ

وََّلَٰ  في البدل والتوسط النقلاألزرق عمى  -1
ُ
شباع البدل المتطرف  ،والتقميل ثم الفتح ،ٱۡۡل وا 

 ِ   .وحده وترقيق الراء، َوٱٓأۡلِػَؿة
وََّلَٰ  في البدل واإلشباع النقلاألزرق عمى  -2

ُ
شباع ال ،والتقميل ثم الفتح ،ٱۡۡل بدل المتطرف وا 

 ِ   .وحده وترقيق الراء، َوٱٓأۡلِػَؿة
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وََّلَٰ  في البدل والقصر النقلاألزرق عمى  -3
ُ
شباع البدل المتطرف  ،والتقميل ،ٱۡۡل ِ وا   َوٱٓأۡلِػَؿة

  .وحده وترقيق الراء،
 العتقي عمى النقل، والتقميل، وقصر البدل، وترقيق الراء، وحده. -4
وََّلَٰ  في البدل والقصر النقلاألزرق عمى  -5

ُ
شباع البدل المتطرف  ،والفتح ،ٱۡۡل ِ وا   َوٱٓأۡلِػَؿة

  .وحده وترقيق الراء،
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده. -6
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -7
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -8

 َٮن ُٕ ٫ِ دُؿَۡص ۡس٥ُ ِإَوََلۡ   ڦ َوََلُ ٱۡۡلُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
ۡ
ِ يَأ ٫ٌَٰ َدۡۡيُ ٱَّللٍّ ٧ََٰحِ ٨ۡ٦َ إَِل ٦ًَؽا إََِلَٰ يَۡٮِم ٱ٣َِۡٞح ٢َۡ ََسۡ ٤َۡيُس٥ُ ٱَلٍّ َٔ  ُ ٢َ ٱَّللٍّ َٕ رََءۡحُذ٥ۡ إِن َص

َ
َيةٍٓءۚ ٢ُۡٝ أ ٌِ ِ  تِيُس٥ ث

رََءۡحُذ٥ۡ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ

إلبدال مع ، ويزيد لألزرق وجو اأ
 اإلشباع.

شباع الصمة، وتسييل اليمزة، وترقيق الراء، األزرق عمى -1 شباع المتصل، واإلبدال، و  النقل، وا  ا 
 ومعو العتقي.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق لو، وحده. -2
 فويق القصر في المتصل،و  النقل، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، واإلبدال، األصبياني عمى -3

 وحده.
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وسكون الميم، المروزي عمى -4
 .القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
رََءۡحُذ٥ۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -7

َ
 ، وحده.أ

٫ٌَٰ َدۡۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -8  ، وحده.إَِل
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 ٮَن ُٕ ََٚٗل تَۡك٧َ
َ

  ڧأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ ِ ي ٫ٌَٰ َدۡۡيُ ٱَّللٍّ ٧ََٰحِ ٨ۡ٦َ إَِل ٦ًَؽا إََِلَٰ يَۡٮِم ٱ٣َِۡٞح ٍَّ٭ةَر ََسۡ ٤َۡيُس٥ُ ٱنل َٔ  ُ ٢َ ٱَّللٍّ َٕ رََءۡحُذ٥ۡ إِن َص
َ

تِيُس٥ ث٤َِۡي٢ٖ ٢ُۡٝ أ
ۡ
أ

 ِۚ  تَۡك١ُُ٪ٮَن ذِي٫

رََءۡحُذ٥ۡ فع بتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام نا البيان:
َ

، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ
 اإلشباع.

شباع الصمة، وتسييل اليمزة، وترقيق الراء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.واإلبدال،  النقل، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق لو، وحده. -2
 وحده. م الراء، واإلبدال،النقل، وقصر الصمة، وتفخي األصبياني عمى -3
 ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء.، ترك النقل، وسكون الميم المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
رََءۡحُذ٥ۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -6

َ
 ، وحده.أ

٫ٌَٰ َدۡۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -7  ، وحده.إَِل

 ََُٚٗل ت
َ

وَن أ   ڨۡجِِصُ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ُُس٥ۡ تَۡن١ ٍّ٤ َٕ ٫ِ٤ِۦ َو٣َ ٌۡ ٮاْ ٨٦ِ َٚ ُ٘ ٍَّ٭ةَر ٣ِتَۡك١ُُ٪ٮاْ ذِي٫ِ َوَِلَبۡذَ ٢َۡ َوٱنل ٢َ ٣َُس٥ُ ٱَلٍّ َٕ ذ٫ِِۦ َص وَن َو٨٦ِ رٍّۡۡحَ  کُؿ

 .عدا األصبياني عو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون الميم، وم -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
ذ٫ِِۦاألصبياني عمى الغنة في  -3  ، وسكون الميم، وحده.َو٨٦ِ رٍّۡۡحَ
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  ُـۡخ٧ُٮَن َ ي٨َ ٠ُ٪ُذ٥ۡ د ِ ََكٓءَِي ٱَّلٍّ ۡح٨َ ُُشَ
َ

ٮُل أ ُٞ   ڪَوَيۡٮَم ُحَ٪ةدِيِ٭٥ۡ َذَي

 تقي.األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو الع -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
ُـۡخ٧ُٮنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 َ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ د
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -5

 ۡـَخَ٪ة َ ْ َو٩ ة ََك٩ُٮا ٢ٍّ َخۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ ًَ ِ َو ٍّٜ َّلِلٍّ نٍّ ٱۡۡلَ
َ

٧ُِ٤ٓٮاْ أ َٕ ََٰ٪ُس٥ۡ َذ ٤َۡ٪ة ٬َةدُٮاْ ثُۡؿَه ُٞ حٖ َمِ٭يٗؽا َذ ٍّ٦
ُ

ِ أ
وَن  ٨٦ِ ُكّ ََتُ ۡٛ َح

  ګ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
ةأبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.َخۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم، -5

 ۖ٤َۡيِ٭٥ۡ َٔ وَن ََكَن ٨٦ِ َٝۡٮِم ُمٮََسَٰ َذَجَِغَٰ  َُٰؿ  ۞إِنٍّ َق

 أىل التقميل. ، ومعوَذَجَِغَٰ  ،ُمٮََسَٰ في  األزرق عمى التقميل -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۥ َٝۡٮ٫ُ٦ُۥ ةِ إِۡذ َٝةَل ََلُ ٮٍّ ُٞ ْوَِّل ٱ٣ۡ
ُ

ۡىَجحِ أ ُٕ  ثِٱ٣ۡ
ُ

ةُِت٫َُۥ ََلَُ٪ٮٓأ َٛ ٫َُٰ ٨َ٦ِ ٱ١ُۡ٣ُ٪ٮزِ ٦َةٓ إِنٍّ ٦َ َؿۡحۖ  َوَءاَتۡيَج ۡٛ  ََل َت

شباع المنفصل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1 شباع المتصل ومعو الو  وا  عتقي عمى قصر ا 
 البدل.

 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
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 ؿِِظنَي َٛ َ ََل َُيِتَّ ٱ٣ۡ   ڬإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖ اَر ٱٓأۡلِػَؿةَۖ َوٱۡبَذ ُ ٱَّلٍّ َٟ ٱَّللٍّ َٰ  ذِي٧َةٓ َءادَى

َٟ  في البدل والتوسط ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1 َٰ والتقميل ثم الفتح، والنقل  ،َءادَى
َ واإلشباع وترقيق الراء في البدل المتطرف   .وحده ،ٱٓأۡلِػَؿة

َٟ  في البدل واإلشباع ،األزرق عمى إشباع المنفصل -2 َٰ ل ثم الفتح، والنقل والتقمي ،َءادَى
َ واإلشباع وترقيق الراء في البدل المتطرف   .وحده ،ٱٓأۡلِػَؿة

َٟ  في البدل والقصر ،األزرق عمى إشباع المنفصل -3 َٰ والتقميل، والنقل واإلشباع وترقيق  ،َءادَى
َ الراء في البدل المتطرف   .وحده ،ٱٓأۡلِػَؿة

 ترقيق الراء، وقصر البدل، وحده.العتقي عمى إشباع المنفصل، والتقميل، والنقل، و  -4
َٟ  في البدل والقصر ،األزرق عمى إشباع المنفصل -5 َٰ والفتح، والنقل واإلشباع وترقيق  ،َءادَى

َ الراء في البدل المتطرف   .وحده ،ٱٓأۡلِػَؿة
 والفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -6
 .وترك النقل، ومعو أىل الفتح عمى قصر المنفصل، والفتح، المروزي -7
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -8
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -9

 ۖۡجَية َٟ ٨َِ٦ ٱَّلَّ  َوََل دَنَف ٩َِىيَج

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُ ۡظَك٨َ ٱَّللٍّ
َ

ۡظِك٨ ٧َ٠َةٓ أ
َ

ۖ  َوأ َٟ  إََِلۡ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٖۖۡرِض
َ
َكةَد ِِف ٱۡۡل َٛ ِٖ ٱ٣ۡ  َوََل َتۡج

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 قون.، ومعو الباترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِكِؽي٨َ ۡٛ َ ََل َُيِتَّ ٱل٧ُۡ   ڭإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٓۚؽي٪ ِٔ ٤ٍۡم  ِٔ  َٰ ودِيُذ٫ُۥ لََعَ
ُ

٧َةٓ أ  َٝةَل إِجٍّ

٪ِؽيٓ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصالا في  البيان: ِٔ. 

 .عتقي عمى قصر البدلومعو ال و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 اني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبي -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٕٗ ۡزََثُ َۡجۡ
َ

ٗة َوأ َمؽَّ ٦ِۡ٪٫ُ ُٝٮٍّ
َ

وِن ٨ۡ٦َ ٬َُٮ أ ُؿ ُٞ َٟ ٨٦ِ َرۡج٫ِ٤ِۦ ٨َ٦ِ ٱ٣ۡ َ٤٬ۡ
َ

َ َٝۡؽ أ نٍّ ٱَّللٍّ
َ

٥َۡ٤ أ ٕۡ َول٥َۡ َح
َ

 ة  أ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٨ ُذ٩ُٮبِِ٭٥ُ ٱل٧ُۡۡضؿُِمٮَن َٔ  ٢ُ َٔ   ڮَوََل يُۡكـ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖۦ َٰ َٝۡٮ٫٦ِِۦ ِِف زِينَذ٫ِ  ََٚؼَؿَج لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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ُ

٤ََٰۡيَخ نَلَة ٦ِۡس٢َ ٦َةٓ أ ۡجَية َي ةَ ٱَّلَّ َيٮَٰ ي٨َ يُؿِيُؽوَن ٱۡۡلَ ِ يٖم َٝةَل ٱَّلٍّ ِْ َٔ  ٍ ِّ و َظ ٫ٍُّۥ ََّلُ وُن إ٩ِ َُٰؿ   گوَِتَ َق

شباع المنفصلو  التقميل، األزرق عمى -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.، وا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحو قصر المنفصل، ومعالفتح، و األصبياني عمى  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ٤َِٰٗعة ٢َ٧ِ َص َٔ ّٞ ل٨ۡ٧َِّ َءا٨َ٦َ َو ِ َػۡۡي ودُٮاْ ٱ٥َ٤ِٕۡ٣ۡ َوۡي٤َُس٥ۡ زََٮاُب ٱَّللٍّ
ُ

ِي٨َ أ  َوَٝةَل ٱَّلٍّ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
ّٞ ل٨٧َِّۡ يم الراء، والغنة في تفخ واألصبياني عمى -2  .وحده النقل،و  ،َػۡۡي
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، ، ترك الغنة، وترك النقلالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 وَن ََِٰبُ ََٰ٭ةٓ إَِلٍّ ٱ٣صٍّ ى ٍّٞ   ڰَوََل ي٤َُ

شباع المنفصل،و  يل،التقم األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
بخمف عن  أىل الفتحومعو  وتفخيم الراء، قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -3

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ََو٦َ ََٚؼك ِ و٫َُ٩ۥ ٨٦ِ ُدوِن ٱَّللٍّ ۥ ٨ِ٦ ِٚبَحٖ يَ٪ُِصُ ۡرَض َذ٧َة ََكَن ََلُ
َ
َ٪ة ث٫ِِۦ َوبَِؽارِهِ ٱۡۡل ي٨َ ٛۡ ة ََكَن ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡ٪َذِِصِ

 ڱ

ِ التقميل في األزرق عمى  -1  .النقل، ومعو العتقي، و َوبَِؽارِه
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 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 .لفتح، والنقل، وحدهعمى ا األصبياني -3
 ومعو الباقون. والفتح، ،ترك النقلالمروزي عمى  -4

 ٓ ۡزَق ل٨٧َِ يََنة ٍُ ٱلّؿِ َ يَۡبُك نٍّ ٱَّللٍّ
َ

ٮلُٮَن َوۡيَسأ ُٞ ۡمِف َح
َ
ۡٮاْ ٦ََٗك٫َُ٩ۥ ثِٱۡۡل ِي٨َ َت٧َ٪ٍّ ۡوَجَط ٱَّلٍّ

َ
َجةدِهِۦ َوأ ِٔ ُء ٨ۡ٦ِ 

 ۖ ِؽُر ۡٞ  َوَي

نٍّ  في األصبياني بالتسييلقرأ اإلمام  البيان:
َ

 .َوۡيَسأ

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
نٍّ عمى النقل، وتسييل اليمزة في  األصبياني -2

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.َوۡيَسأ

 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون.الحمواني  -4

 ٍّ٨ ن ٦ٍّ
َ

٤َۡيَ٪ة  لَۡٮََلٓ أ َٔ  ُ َٙ ٱَّللٍّ  ثَِ٪ةۖ  َۡلََك

َٙ في  بضم الخاء وكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان:  .َۡلُِك

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٤ُِط ۡٛ ٫ٍُّۥ ََل ُح ٩
َ

ُِؿوَن َوۡيَسأ َٰٛ  ڲٱ٣َۡك

٫ٍُّۥفي  األصبياني بالتسييلقرأ اإلمام  البيان: ٩
َ

 .َوۡيَسأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .عدا األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقونالمروزي  -2
 عمى التسييل، وحده.األصبياني  -3
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  ِ ي٨َ ََل يُؿ ِ ٤َُ٭ة لَِّلٍّ َٕ اُر ٱٓأۡلِػَؿةُ جَنۡ َٟ ٱَّلٍّ ۡرِض َوََل ََٚكةٗدا  د٤ِۡ
َ
ا ِِف ٱۡۡل ٤ُّٮٗ ُٔ  يُؽوَن 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، )تشق( في البدل،و ،األزرق عمى النقل -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحدهاألصبياني  -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ٞنَِي َِجُح ل٧ُ٤ِۡذٍّ َٰٞ   ڳَوٱ٣َۡع

 .األزرق، ومعو الكل -1

 َۖ٭ة٪ۡ ِ٦ّ ّٞ َكَ٪حِ ٫َُ٤َٚۥ َػۡۡي  ٨٦َ َصةَٓء ثِٱۡۡلَ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
وابن  ومعو الباقون عدا المروزيوتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 .سعدان وأبو الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةٓءَ ميل في ابن سعدان عمى التق -4

 ٤٧َُٮَن ٕۡ ةِت إَِلٍّ ٦َة ََك٩ُٮاْ َح َٔ ّيِـ ٤٧ُِٮاْ ٱلكٍّ َٔ ِي٨َ  ى ٱَّلٍّ ـَ ّيِبَحِ ََٚٗل ُُيۡ   ڴَو٨٦َ َصةَٓء ثِٱلكٍّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ،األزرق عمى إشباع المتصل -1
وابن سعدان وأبو  فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى  -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٖۚةد َٕ َك إََِلَٰ ٦َ ۡؿَءاَن لََؿآدَّ ُٞ َٟ ٱ٣ۡ ٤َۡي َٔ ي ََٚؿَض  ِ  إِنٍّ ٱَّلٍّ

 ، ومعو العتقي.الالزمزرق عمى إشباع األ -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
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 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 جنِٖي َّ٢َٰٖ ٦ َل ًَ ٥َُ٤ ٨٦َ َصةَٓء ثِٱلُۡ٭َؽىَٰ َو٨ۡ٦َ ٬َُٮ ِِف  ۡٔ َ
ٓ أ ّّبِ   ڵ٢ُٝ رٍّ

٥َ٤ُ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصالا في  البيان: ۡٔ َ
ٓ أ ّّبِ وقرأ أبو عون وابن إسحاق باإلظيار  .رٍّ

ٓ في  ّّبِ  .٢ُٝ رٍّ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى إشباع المتصل، والفتح، وحده. -2
 والجمال وابن فرح ومعووالفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 .القاضي عمى التقميل، وحده -4
 وزي عمى توسط المتصل، وحده.المر  -5
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓء ثِٱلُۡ٭َؽىَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -6
ٓ أبو عون عمى اإلظيار في  -7 ّّبِ  ، والتقميل، وحده.٢ُٝ رٍّ
 ابن إسحاق عمى اإلظيار، والفتح، وحده. -8

 ۡٱ٣ َٟ ن ي٤ََُّۡقَٰٓ إََِلۡ
َ

ۖ َو٦َة ٠ُ٪َخ دَؿُۡصٓٮاْ أ َٟ ِ ّب ٗح ٨ِ٦ّ رٍّ َُٰت إَِلٍّ رَۡۡحَ  ١َِت

 ومعو العتقي. ،ي٤ََُّۡقَٰٓ والتقميل في  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
َٟ في والفتح، والغنة األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 ِ ّب ٨ رٍّ ِ٦ّ.وحده ، 
 .أىل الفتحمعو و المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك الغنة،  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ِؿِي٨َ َٰٛ ٭ِۡٗيا ٤ِۡ٣َّك َّ   ڶََٚٗل دَُسٮَج٨ٍّ 

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
ِؿِي٨َ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 َٰٛ ِ٭ۡٗيا ٤ِّ٣َۡك َّ

ابن إسحاقومعو  لفتح،، وا. 
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  المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون. -3

 ۖ َٟ ٩ـ٣َِۡخ إََِلۡ
ُ

َؽ إِۡذ أ ٕۡ ِ َب َِٰخ ٱَّللٍّ َٟ َخ٨ۡ َءاَي ٍّ ٩  َوََل يَُىؽَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.و ،األزرق عمى النقل -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِ ۖ َوٱۡدُع إ َٟ ِ  ََلَٰ َرّب

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ڷَوََل دَُسٮَج٨ٍّ ٨َ٦ِ ٱل٧ُۡۡۡشِكنَِي 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۘ ًَٰ٭ة َءاَػَؿ ِ إَِل َٓ ٱَّللٍّ  َوََل دَۡؽُع ٦َ

 وحده.في البدل،  واإلشباع ،األزرق عمى النقل -1
 األصبياني.عمى النقل، وقصر البدل، ومعو  العتقي -2
 ومعو الباقون. ،ترك النقلالمروزي عمى  -3

  ٫ََٰ إَِلٍّ ٬َُٮ  ََلٓ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۥ ٌٟ إَِلٍّ وَۡصَ٭٫ُ ِ ٍء ٬َةل  ُكَّ ََشۡ

  نقل، وحده.وال ،المين الميموز إشباع توسط ثم األزرق عمى -1
 ومعو األصبياني. النقل،وب ترك المد في المين الميموز،العتقي عمى  -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3
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  ٮَن ُٕ ۡس٥ُ ِإَوََل٫ِۡ دُؿَۡص   ڸََلُ ٱۡۡلُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 

 
 لقصصاسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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٪١َُجٮتِ  َٕ َرةُ ا٣  ُقٮ

ِنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي٥ِ  ِ ٱلؿٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ١ال٥ٓٓ  

َحِسَبيال٥ٓٓ  يان:الب
َ
، لإلمام األزرق والعتقي في )ميم( المد الالزم ومثميا فاتحة آل عمران أ

ا، وج   2، 6الحرفي، عند الوصل  وىذا نظراا  -، 2، 3قياساا، ولألصبياني  4ز األئمة المد و  نصا
 وقرأ الباقون بالمد الالزم بال نقل، وكل عمى مذىبو فيو. .-لمنقل

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -4
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -5
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -6

 َذُ٪ٮَن ۡٛ ة َو٥ۡ٬ُ ََل ُح ٮلُٓٮاْ َءا٦َ٪ٍّ ُٞ ن َح
َ

ُكٓٮاْ أ ن ُحَۡتَ
َ

ٍّةُس أ َظِكَت ٱنل
َ

  ٢أ

 ي عمى قصر البدل.)تشق( في البدل، ومعو العتقواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ِۖي٨َ ٨٦ِ َرۡج٤ِِ٭٥ۡ ة ٱَّلٍّ ۡؽ َذَذ٪ٍّ َٞ  َو٣َ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّ٨٧ََ٤ ٕۡ َِٰؾبنَِي  ٤َََٚي ٨٧ََ٤ٍّ ٱ٣َۡك ٕۡ ِي٨َ َوَؽُٝٮاْ َوََلَ ُ ٱَّلٍّ   ٣ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٮ٩َة ُٞ ِ ن يَۡكج
َ

ةِت أ َٔ ّيِـ ٤٧َُٮَن ٱلكٍّ ٕۡ ِي٨َ َح ۡم َظِكَت ٱَّلٍّ
َ

 أ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
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 ٤َقةَٓء ٦َة ََي٧ُ١ُۡٮَن  

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۚٓأَلٖت ِ َص٢َ ٱَّللٍّ
َ

ِ َٚإِنٍّ أ ةَٓء ٱَّللٍّ َٞ ِ  ٨٦َ ََكَن يَؿُۡصٮاْ ٣

 .ومعو العتقي باعتباره عارض، ٓأَلتٖ  في البدل واإلشباع ،األزرق عمى إشباع المتصل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٤ِي٥ُ َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ٧ِي   ٥َو٬َُٮ ٱلكٍّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوَياألزرق عمى ضم الياء في  -1
وَيالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ون.، ومعو الباقَوه 

  ِٓك٫ِۦ ۡٛ َ َٰ٭ُِؽ نِل ٧َة يَُخ ََٰ٭َؽ َٚإِجٍّ   َو٨٦َ َج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٧َِ٤َٰنَي ٨ِ ٱ٣َۡع َٔ ِِنٌّ  َ٘ َ٣ َ   ٦إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡظ
َ

ُ٭٥ۡ أ ةدِِ٭٥ۡ َونَلَۡضـَِي٪ٍّ َٔ َِؿنٍّ َخۡ٪ُ٭٥ۡ َقّيِـ ّٛ َِٰخ نَلَُس ٤ََِٰد ٤٧ُِٮاْ ٱ٣صٍّ َٔ ي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َو ِ ٤٧َُٮَن َوٱَّلٍّ ٕۡ ِي ََك٩ُٮاْ َح َك٨َ ٱَّلٍّ
٧  

شباع الصمة، ترقيق الراء،و  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي وا 
  وقصر الصمة، ومعو أبو عون. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َي٫ِۡ ُظۡكٗ٪ةۖ و ََِّٰلَ ٨َ ثَِن نَسَٰ ۡيَ٪ة ٱۡۡلِ  َووٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ٓ ُ٭٧َة ٕۡ ُِ ُ ٥٤ّۡٞ ََٚٗل د ِٔ َٟ ث٫ِِۦ  َ ََٰ٭َؽاَك ٣ِتُۡۡشَِك ِِب ٦َة ٣َۡيَف ل  ِإَون َج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
ُ

ُس٥ۡ َٚأ ُٕ ٤٧َُٮَن إََِلٍّ َمؿِۡص ٕۡ   ٩٨َبُِّبُس٥ ث٧َِة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
٤٧َُٮنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٕۡ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِ٤َِٰع ُ٭٥ۡ ِِف ٱ٣صٍّ َِٰخ نَلُۡؽِػ٤َ٪ٍّ ٤ََِٰد ٤٧ُِٮاْ ٱ٣صٍّ َٔ ي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َو ِ   ٩نَي َوٱَّلٍّ

 ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل. ،سكون الميمو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِۖ َؾاِب ٱَّللٍّ َٕ ٍّةِس ٠َ ٢َ ِٚۡذَ٪َح ٱنل َٕ ِ َص وذَِي ِِف ٱَّللٍّ
ُ

ِ َٚإِذَآ أ ة ثِٱَّللٍّ ٮُل َءا٦َ٪ٍّ ُٞ ٍّةِس ٨٦َ َح  َو٨َ٦ِ ٱنل

شباع المنفصلو شق( في البدل، األزرق عمى )ت -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،ا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُس٥ۡ َٕ ة ٦َ ٍّة ٠ُ٪ٍّ ٮ٨ُ٣ٍّ إ٩ِ ُٞ َ َٟ ََل ِ ّب   َو٣َه٨ِ َصةَٓء ٩َِۡصّٞ ٨ِ٦ّ رٍّ

 قي.األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العت -1
َٟ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ِ ّب ٨ رٍّ ِ٦ّ.وحده ، 
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 .القاضي وابن إسحاق وابن فرحومعو  الحمواني عمى ترك الغنة، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ُ َو٣َۡيَف ٱَّللٍّ
َ

٧َِ٤َٰنَي  أ رِ ٱ٣َۡع ٥ََ٤ ث٧َِة ِِف ُوُؽو ۡٔ َ
  ٪ثِأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِٞنَِي َٰٛ ٨٧ََ٤ٍّ ٱل٧َُۡج ٕۡ َ ِي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َوََل ُ ٱَّلٍّ ٨٧ََ٤ٍّ ٱَّللٍّ ٕۡ   ٫َوََلَ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ْي٨َ َءا٦َُ٪ٮا ِ واْ لَِّلٍّ ُؿ َٛ ِي٨َ َز َُٰ٭٥ َوَٝةَل ٱَّلٍّ ََٰح ٤٧َِٰنَِي ٨ۡ٦ِ َػَط َُٰس٥ۡ َو٦َة ٥٬ُ ثَِد ََٰح ٮاْ َقبِي٤ََ٪ة َونۡلَۡع٢ۡ٧ِ َػَط ُٕ ِ ٍّج ٱد
ٍءٖۖ  ٨ ََشۡ ِ٦ّ 

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. التقميل،و  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2
َُٰ٭٥ ٨ِ٦ّعون عمى التقميل، وصمة الميم في أبو  -3 ََٰح  ، وحده.َػَط
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -4
 .المروزيومعو األصبياني عمى الفتح، وترك المد في المين الميموز،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6
َُٰ٭٥ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -7 ََٰح  ، وحده.٨ۡ٦ِ َػَط

 َِٰؾثُٮَن ُ٭٥ۡ ٣ََك   ٬إِجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۖةلِِ٭٥ۡ َٞ ۡث
َ

َٓ أ ةَٗل ٦ٍّ َٞ ۡث
َ

ةلَُ٭٥ۡ َوأ َٞ ۡث
َ

 َوََلَۡع٨ُ٤٧ٍِّ أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ََتُ ۡٛ ة ََك٩ُٮاْ َح ٧ََٰحِ َخ٧ٍّ ٨ُ٤ٍّ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞح َٔ   ٭َو٣َيُۡكـ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٮَٚةُن َُّ َػَؾ٥ُ٬ُ ٱ٣
َ

ِكنَي ََع٦ٗة َٚأ َٙ َقَ٪ٍح إَِلٍّ ََخۡ ٣ۡ
َ

رَۡق٤َۡ٪ة ٩ُٮًظة إََِلَٰ َٝۡٮ٫٦ِِۦ ٤ََٚجَِر ذِيِ٭٥ۡ أ
َ

ۡؽ أ َٞ ٧ُِ٤َٰٮَن َو٣َ َو٥ۡ٬ُ َظ
  ٮ

شباع الصمة، األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقي وا 
 .عمى النقل، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 ومعو أىل اإلسكان. ،سكون الميمو  ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ٧َِ٤َٰنَي ََٰ٭ةٓ َءايَٗح ٤ِۡ٣َّع ٤َۡج َٕ ِٛيَ٪حِ وََص ََٰت ٱلكٍّ ۡوَد
َ

٫َُٰ َوأ جنَۡيَج
َ

  ٯَٚأ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ،إشباع المنفصل األزرق عمى -1
٧َِ٤َٰنيَ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َءايَٗح ٤ِۡ٣َّع
 ومعو الباقون. بترك الغنة، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

ۡٮ٫٦ِِ ٱۡخُجُؽواْ ٱ َٞ ِ ٬َِٰي٥َ إِۡذ َٝةَل ٣ ٮهُۖ ِإَوثَۡر ُٞ َ َوٱتٍّ  َّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ ّٞ ٣ٍُّس٥ۡ إِن ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت ٣َُِٰس٥ۡ َػۡۡي  َٰذ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. وا 
ُس٥ۡ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ٍّ٣ ّٞ  . وحده ، وقصر الصمة،َػۡۡي
 .ومعو أىل اإلسكانسكون الميم، وترك الغنة، عمى  المروزي -3
ُس٥ۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٧َُ٤ٮنَ  ،٣ٍّ ٕۡ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
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 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

  ًٚۡٗك ِ ٮَن إ ُٞ َٰٗ٪ة َوََت٤ُۡ ۡوَث
َ

ِ أ ُجُؽوَن ٨٦ِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٕۡ ٧َة َت  إِجٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِۡزَق َوٱۡخجُُؽوه ِ ٱلّؿ ٪َؽ ٱَّللٍّ ِٔ ٮاْ  ُ٘ ة َٚٱۡبَذ ٗٝ ِ ََل َح١ُِ٤٧ۡٮَن ٣َُس٥ۡ رِۡز ُجُؽوَن ٨٦ِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٕۡ ي٨َ َت ِ واْ إِنٍّ ٱَّلٍّ  َوٱۡم١ُُؿ
ۥٓۖ   ََلُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٮَن ُٕ ٫ِ دُؿَۡص   ٱإََِلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ٨ َرۡج٤ُِس٥ۡ َم٥ّٞ ٦ِّ
ُ

َب أ ۡؽ ٠َؾٍّ َٞ ثُٮاْ َذ  ِإَون دَُسّؾِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱل٧ُۡجنُِي ُٖ َٰ   ٲَو٦َة لََعَ ٱلؿٍُّقٮِل إَِلٍّ ٱۡۡلََل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٓۥ ُ َٜ ُث٥ٍّ يُِٕيُؽه ُ ٱۡۡل٤َۡ َٙ ُحۡجِؽُئ ٱَّللٍّ ۡواْ ٠َۡي َول٥َۡ يََؿ
َ

 أ

 ومعو الكل. األزرق، -1

  ّٞ ِ يَِكۡي َٟ لََعَ ٱَّللٍّ ِ َٰل  ٳإِنٍّ َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َٜ  ٱۡۡل٤َۡ
َ

َٙ ثََؽأ واْ ٠َۡي ُؿ ُْ ۡرِض َٚٱ٩
َ
واْ ِِف ٱۡۡل  ٢ُۡٝ ِقُۡي

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
  والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 الباقون.، ومعو ترك النقلالمروزي عمى  -3

  َ ةَ ٱٓأۡلِػَؿة
َ

ُ يُنِنُئ ٱ٣نٍّۡنأ  ُث٥ٍّ ٱَّللٍّ

 وترقيق الراء، وحده.في البدل،  واإلشباع النقل، األزرق عمى -1
 .، وترقيق الراء، وحدهقصر البدلالنقل، و العتقي عمى  -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -4

 َ ءٖ َِٝؽيؿّٞ إِنٍّ ٱَّللٍّ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ  ٴ لََعَ

 .وحده، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُۖب ٨٦َ يََنةُٓء َوَيؿَۡظ٥ُ ٨٦َ يََنةُٓء ّؾِ َٕ  ُح

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٤َُجٮَن ۡٞ ٫ِ ُت   ٵِإَوََلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖۖ٧َةٓء ۡرِض َوََل ِِف ٱلكٍّ
َ
ِضـِي٨َ ِِف ٱۡۡل ٕۡ ٩ُذ٥ ث٧ُِ

َ
 َو٦َةٓ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، والنقل، األزرق عمى -1  ا 
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 وحده.فويق القصر في المتصل، و  لمنفصل، والنقل،قصر ا األصبياني عمى -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4

 .الزعراء
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، ،المتصلو  المنفصل المروزي عمى توسط -6

 َٖوََل ٩َِىۡي ٖ ِ ٨٦ِ َوَِّلّ   ٶَو٦َة ٣َُس٥ ٨ِ٦ّ ُدوِن ٱَّللٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َيَهُِكٮاْ ٨٦ِ رٍّۡۡح َٟ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ

ةٓن٫ِِۦٓ أ َٞ ِ ِ َو٣ َِٰخ ٱَّللٍّ واْ أَـِبَي ُؿ َٛ ي٨َ َز ِ َِل٥ّٞ َوٱَّلٍّ
َ

َؾاٌب أ َٔ َٟ لَُ٭٥ۡ  ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ

  ٷَِّت َوأ

شباع المتصلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 شباع المنفصل، والنقل،ا  ومعو العتقي  ، وا 
 عمى قصر البدل.

َِّت وقصر المنفصل، والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2 ، ٨٦ِ رٍّۡۡحَ
 والنقل، وحده.

 صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ترك الغنة، و  -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6

 ُِٝۡو َظّؿ
َ

ن َٝةلُٮاْ ٱۡرُذ٤ُٮهُ أ
َ

ٓ أ ٍّةرِۚ َذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝۡٮ٫٦ِِۦٓ إَِلٍّ ُ ٨َ٦ِ ٱنل ٫َُٰ ٱَّللٍّ جنَى
َ

 ٮهُ َٚأ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
٫َُٰ األزرق عمى الفتح في  -2 جنَى

َ
 ، وما سبق لو، وحده.َٚأ

 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 وحده. والفتح، زي عمى توسط المنفصل،المرو  -5

 ۡٮٖم يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن َٞ ِ َٰٖخ ٣ّ َٟ ٓأَلَي ِ َٰل   ٸإِنٍّ ِِف َذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
ِ األصبياني عمى الغنة في  -3 َٰٖخ ٣ّ ۡٮٖم ٓأَلَي َٞ

.واإلبدال، وحده ، 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

 ة٪َٰٗ ۡوَث
َ

ِ أ َۡؾد٥ُ ٨ِ٦ّ ُدوِن ٱَّللٍّ ٧َة ٱَتٍّ ةَ ثَۡي٪ُِس٥ۡ َوَٝةَل إِجٍّ َٮدٍّ ۡجَيةۖ ٦ٍّ ةِ ٱَّلَّ َيٮَٰ  ِِف ٱۡۡلَ

ً  في  بالتنوينقرأ اإلمام نافع  البيان: ة َٮدٍّ ٍّ٦ وبفتح النون في ، ۡثَۡيَ٪ُس٥.  وقرأ اإلمام نافع بإدغام
َۡؾد٥ُالذال في التاء في   .ٱَتٍّ

 .أىل التقميل عدا أبي عون ومعو وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .األصبياني والمروزيومعو  وسكون الميم، األزرق عمى الفتح، -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
َ أبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، والتقميل، وحده.ۡؾد٥ُ ٨ِ٦ّٱَتٍّ

 ٍّةُر َو٦َة ٣َُس٥ ٨ِ٦ّ َُٰس٥ُ ٱنل َوى
ۡ
ة َو٦َأ ٌٗ ٕۡ ُس٥ َب ٌُ ٕۡ ٨ُ َب َٕ ٖي َوَي٤ۡ ٕۡ ُس٥ ثَِج ٌُ ٕۡ ُؿ َب ُٛ ٧ََٰحِ يَۡس ُث٥ٍّ يَۡٮَم ٱ٣َِۡٞح

ي٨َ  َِِٰصِ   ٹنٍّ

َُٰس٥ُ عمى التقميل في  األزرق -1 َوى
ۡ
 والقاضي وابن العتقي في وجو ومعو وسكون الميم، ،َو٦َأ

 .سعدان وأبو الزعراء
 ، وحده.َو٦َة ٣َُس٥ ٨ِ٦ّأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
َُٰس٥ُ العتقي عمى اإلبدال في  -4 َوى

ۡ
 ، والتقميل، وحده.َو٦َأ

َُٰس٥ُ في  األصبياني عمى اإلبدال -5 َوى
ۡ
 ، والفتح، وحده.َو٦َأ

 لميم، وتحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ا -6
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 َۘ ۥ لُٮطّٞ ة٨َ٦َ ََلُ َٔ  ۞َٚـ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  ٖۖ ٓ  َوَٝةَل إِّنِ ُمَ٭ةِصٌؿ إََِلَٰ َرّّبِ

ٖۖ في  بفتح الياء وصالا قرأ اإلمام نافع  البيان: ٓ  .َرّّبِ

 ومعو العتقي. ،لالنقو األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
  والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ١ِي٥ُ ـُ ٱۡۡلَ ـِي َٕ ٫ٍُّۥ ٬َُٮ ٱ٣ۡ   ٺإ٩ِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِذ٫ِ ٤َۡ٪ة ِِف ُذّرِيٍّ َٕ ٮَب وََص ُٞ ٕۡ َٜ َوَي َٰ ۥٓ إِۡقَد َو٬َۡجَ٪ة ََلُ ةَ َو َُّجٮٍّ ََٰت َوءَ ٱنل ۡجَيةۖ َوٱ١ِۡ٣َت ۡصَؿهُۥ ِِف ٱَّلَّ
َ

٫َُٰ أ  اَتۡيَج

َُّجٮءَ في  باليمز، مع المد المتصلقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ةَ ٱنل

شباع المتصل، و إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي  والتقميل، )تشق( في البدل،وا 
 عمى قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 عدا أىل الفتحومعو  وفويق القصر في المتصل، والفتح، لمنفصل،األصبياني عمى قصر ا -3

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 ، وحده.والمتصل المروزي عمى توسط المنفصل -6
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 ٤َِِٰعنَي ٫ٍُّۥ ِِف ٱٓأۡلِػَؿةِ ل٨َ٧َِ ٱ٣صٍّ   ٻِإَو٩

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، )تشق( في البدل،و النقل، األزرق عمى -1
 وتفخيم الراء، وحده. األصبياني عمى النقل، -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َٰ ٨َ ٱ٣َۡع َظٖؽ ٦ِّ
َ

ُس٥ ثَِ٭ة ٨ۡ٦ِ أ َٞ َِٰعَنَح ٦َة َقَج دُٮَن ٱ٣َۡػ
ۡ

ٍُّس٥ۡ ََلَأ ۡٮ٫٦ِِۦٓ إ٩ِ َٞ ِ ة إِۡذ َٝةَل ٣ ًَ   ټ٧َِ٤نَي َولُٮ

ٍُّس٥ۡ في  باإلخبارقرأ اإلمام نافع  البيان:  .إ٩ِ

شباع المنفصل، واإلبدال، األزرق عمى النقل،  -1  .ومعو العتقيوا 
 .عمى النقل، وقصر المنفصل، واإلبدال، وحده األصبياني -2
 .وتوسط المنفصل، وحده، ترك النقلالمروزي عمى  -3
أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو  المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ۖدُٮَن ِِف ٩َةدِيُس٥ُ ٱل٧ُۡ٪١ََؿ
ۡ

بِي٢َ َودَأ ٮَن ٱلكٍّ ُٕ َُ ۡٞ دُٮَن ٱلؿَِّصةَل َوَت
ۡ

ُس٥ۡ ََلَأ نِ٪ٍّ
َ

 أ

ٍُّس٥ۡ قرأ اإلمام نافع باإلستفيام في  البيان: ولمباقين  ،عدم اإلدخال ، ولنافع التسييل، ولورشإ٩ِ
 اإلدخال بمقدار المد المتصل.

 .ألصبيانيوا ، ومعو العتقياإلبدالو  تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال، األزرق عمى -1
 .وحده ز،تحقيق اليمو  ،حركات 4التسييل مع اإلدخال بمقدار المروزي عمى  -2
 عو أىل الصمة.حركات، وصمة الميم، وم 3الجمال عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 َِٰؽرنَِي ِ إِن ٠ُ٪َخ ٨َ٦ِ ٱ٣صٍّ َؾاِب ٱَّللٍّ َٕ ِ ن َٝةلُٮاْ ٱاۡتَِ٪ة ث
َ

ٓ أ   ٽَذ٧َة ََكَن َصَٮاَب َٝۡٮ٫٦ِِۦٓ إَِلٍّ

 عو العتقي.وم ،َٝةلُٮاْ ٱاۡتَِ٪ةواإلبدال واواا في  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
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 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِكِؽي٨َ ۡٛ ۡٮِم ٱل٧ُۡ َٞ ِِن لََعَ ٱ٣ۡ   پَٝةَل َرّبِ ٱ٩ُِصۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َ٬َِٰي٥َ ثِٱ٣ۡبُۡۡش ة َصةَٓءۡت رُُق٤َُ٪ةٓ إِثَۡر ۡؿَيحِٖۖ َول٧ٍَّ َٞ َِٰؾهِ ٱ٣ۡ ٢ِ٬ۡ َه
َ

ٍّة ُمۡ٭١ُِ٤ٓٮاْ أ   ىَٰ َٝةلُٓٮاْ إ٩ِ

شباع المنفصل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
عدا  أىل الفتحومعو وقصر المنفصل، والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 وحده.وتوسط المنفصل، ي عمى توسط المتصل، المروز  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
ىَٰ ، َصةَٓءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو ثِٱ٣ۡبُۡۡشَ

 الزعراء.

 ٧ِِ٤َٰنَي ٤٬ََۡ٭ة ََك٩ُٮاْ َظ
َ

  ٿإِنٍّ أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َة  َٝةَل إِنٍّ ذِي٭ َٗ  ة لُٮ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ٥َُ٤ ث٨٧َِ ذِيَ٭ة ۡٔ َ
٨ُ أ  َٝةلُٮاْ ََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََِٰبِي٨َ د٫َُۥ ََك٩َۡخ ٨َ٦ِ ٱ٣َۡغ
َ

ۥٓ إَِلٍّ ٱۡمَؿأ ٫َُ٤٬ۡ
َ

٫ُۥ َوأ َي٪ٍّ   ڀنَلَُ٪ّضِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ة َٗ ن َصةَٓءۡت رُُق٤َُ٪ة لُٮ
َ

ةٓ أ َء َول٧ٍَّ ةَق ثِِ٭٥ۡ َذرَٗۡعۖ َِسٓ ًَ  ثِِ٭٥ۡ َو

ءَ في  باإلشمامقرأ اإلمام نافع  البيان:  .َِسٓ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ا 
أبو عون ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2

 .والقاضي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
ةَق ، َصةَٓءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -5 ًَ ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو َو

 الزعراء.
 توسط المتصل، والفتح، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل، و  -6

  ََِٰبِي٨َ َٟ ََك٩َۡخ ٨َ٦ِ ٱ٣َۡغ َ د
َ

َٟ إَِلٍّ ٱۡمَؿأ َ٤٬ۡ
َ

ٮَك َوأ ٍّة ٦َُ٪ضَّ ۡن إ٩ِ ـَ ٙۡ َوََل َُتۡ   ځَوَٝةلُٮاْ ََل ََتَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡ٬
َ

َٰٓ أ ٍّة ٦ُزنِلُٮَن لََعَ ٮَن إ٩ِ ُٞ ُك ۡٛ ٧َةٓءِ ث٧َِة ََك٩ُٮاْ َح ا ٨َِ٦ّ ٱلكٍّ ـٗ ۡؿَيحِ رِۡص َٞ َِٰؾهِ ٱ٣ۡ   ڂ٢ِ َه

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ا 
الباقون ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2

 .عدا المروزي
 المتصل، وحده.توسط و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ٤ُِٞٮَن ٕۡ ۡٮٖم َح َٞ ِ ٍَّؿۡكَ٪ة ٦ِۡ٪َ٭ةٓ َءايََۢة ثَّيَِ٪ٗح ٣ّ ؽ د َٞ   ڃَو٣َ

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيو)تشق( في البدل إشباع المنفصل، األزرق عمى -1
ِ والغنة في  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2 ۡٮٖم ثَّيَِ٪ٗح ٣ّ َٞ

 ابن إسحاق، ومعو. 
 .معو الباقونو وترك الغنة، ، قصر المنفصل المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َسۡٮاْ ِِف ٕۡ َ َوٱرُۡصٮاْ ٱَۡلَۡٮَم ٱٓأۡلِػَؿ َوََل َت ۡٮِم ٱۡخجُُؽواْ ٱَّللٍّ َٞ َٰ ةَل َي َٞ ۡيٗجة َذ َٕ َػة٥ۡ٬ُ ُم
َ

ِكِؽيِإَوََلَٰ ٦َۡؽَح٨َ أ ۡٛ ۡرِض ٦ُ
َ
٨َ  ٱۡۡل

  ڄ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي والنقل، وترقيق الراء، ،)تشق( في البدل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُح َٛ َػَؾۡتُ٭٥ُ ٱلؿٍّۡص
َ

ثُٮهُ َٚأ َٰس٧ِِنَي  ١ََٚؾٍّ ۡوَجُعٮاْ ِِف َدار٥ِۡ٬ِ َج
َ

  څَٚأ

 .والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعو العتقيوسكون الميم،  التقميل، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4

 وَََعٗدا ْ ١ِ٪ِِ٭٥ۡۖ  َوَث٧ُٮَدا َسَٰ ٍّ٨ ٦ َ ٣َُس٥ ٦ِّ ٍّبنَيٍّ  َوَٝؽ د

ْ قرأ اإلمام نافع بالتنوين في  البيان:  .َوَث٧ُٮَدا

 .أىل اإلسكانومعو سكون الميم،  األزرق عمى -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۡ٥٬ُ ٤ََُٰ٭٥ۡ ََٚىؽٍّ َم ۡٔ َ
٨َُٰ أ ۡيَط ٨َ لَُ٭٥ُ ٱلنٍّ َزيٍّ ي٨َ  َو بِي٢ِ َوََك٩ُٮاْ ُمۡكتَۡجِِصِ ٨ِ ٱلكٍّ   چَٔ

 .أىل اإلسكانومعو سكون الميم،  األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۖ٨ََٰ ََٰم ۡٮَن َوَه َٔ وَن َوِٚۡؿ َُٰؿ  َوَق

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ
واْ ِِف ٱۡۡل َِٰخ َٚٱۡقذ١َََۡبُ ٮََسَٰ ثِٱۡۡلَّيَِج ۡؽ َصةَٓء٥٬ُ ٦َّ َٞ جِٞنَِي َو٣َ   ڇۡرِض َو٦َة ََك٩ُٮاْ َسَٰ

 معو العتقي.والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وترك النقل، وحده. -4
 لمتصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -5
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7
ٮََسَٰ  ،٥٬َُصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -8 َّ٦.ومعو أبو الزعراء ، 

 ِۖۦ َػۡؾ٩َة ثَِؾۢنج٫ِ
َ

 َّٚلُُكًّ أ

 عتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو ال -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡرَض
َ
َ٪ة ث٫ِِ ٱۡۡل ۡٛ ٨ۡ َػَك ۡيَعُح َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ َػَؾد٫ُۡ ٱلىٍّ

َ
٨ۡ أ ٤َۡي٫ِ َظةِوٗجة َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ َٔ رَۡق٤َۡ٪ة 

َ
٨ۡ أ ٨ۡ  ٧َِٚۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ َو٦ِۡ٪ُ٭٥ ٦ٍّ

َؿۡرَ٪ة   ۡٗ َ
 أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .عدا ابن سعدان سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو  ترك النقل، عمى مروزيال -2
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ِ ابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة الياء في  -3 ٤َۡي٫ َٔ
.وحده ، 

 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -4
٪َةابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ۡٛ ٨ۡ َػَك ٍّ٦.وحده ، 

 ُ٧َِ٤٭ ْۡ ُ َِلَ ٧ُِ٤ٮَن َو٦َة ََكَن ٱَّللٍّ ْۡ َكُ٭٥ۡ َح ُٛ ٩
َ

َِٰس٨ ََك٩ُٓٮاْ أ   ڈ٥ۡ َوَل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
٧ُِ٤ٮنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ْۡ َكُ٭٥ۡ َح ُٛ ٩

َ
 ، وحده.أ

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 لجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ا -5

 ََۖؾۡت ثَۡيٗذة ٪١َُجٮِت ٱَتٍّ َٕ ۡوَِلَةَٓء ٧َ٠ََس٢ِ ٱ٣ۡ
َ

ِ أ َُؾواْ ٨٦ِ ُدوِن ٱَّللٍّ ي٨َ ٱَتٍّ ِ  ٦ََس٢ُ ٱَّلٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 وسط المتصل، وحده.المروزي عمى ت -3

 ۚ١َُجٮِت٪ َٕ ۡو٨َ٬َ ٱۡۡلُُيٮِت َۡلَۡيُخ ٱ٣ۡ
َ

 ِإَونٍّ أ

سماعيل، ومعو العتقي واألصبياني ٱۡۡلُُيٮتِ في  الباءاألزرق عمى ضم  -1  .وا 
 ، ومعو الباقون.ٱۡۡلُِيٮتِ في  كسر الباءالمروزي عمى  -2

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ   ډلَۡٮ ََك٩ُٮاْ َح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َ ٥َُ٤ ٦َة إِنٍّ ٱَّللٍّ ٕۡ ٮَن  َح ُٔ ءٖۚ يَۡؽ  ٨٦ِ ُدو٫ِ٩ِۦ ٨٦ِ ََشۡ

ٮنَ في  نافع بالتاء بدل الياءقرأ اإلمام  البيان: ُٔ  .دَۡؽ

 وحده. ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .باقونومعو ال العتقي عمى قصر المين الميموز، -2

 ١ِي٥ُ ـُ ٱۡۡلَ ـِي َٕ   ڊَو٬َُٮ ٱ٣ۡ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوَيء في األزرق عمى ضم اليا -1
وَيالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َوه 

 ٖۖةِس ُبَ٭ة ل٤ِ٪ٍّ ٢َُٰ ٩ََۡضِ ٦َۡث
َ
َٟ ٱۡۡل  َود٤ِۡ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َ٤ُِٞ٭ ٕۡ ٧ُِ٤َٰٮَن َو٦َة َح   ڋةٓ إَِلٍّ ٱ٣َۡع

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِّٜۚ ۡرَض ثِٱۡۡلَ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ُ ٱلكٍّ َٜ ٱَّللٍّ  َػ٤َ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقللمروزي عمى ا -2

  ٓأَليَٗح ٧ُ٤ِۡ٣ّۡؤ٦ِ٪نَِي َٟ ِ َٰل   ڌإِنٍّ ِِف َذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
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 ، واإلبدال، وحده.٦ِ٪نِيَ ٓأَليَٗح ٧ُ٤ِۡ٣ّؤۡ األصبياني عمى الغنة في  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

  َۖة ٤َٮَٰ ٥ِِٝ ٱلىٍّ
َ

َِٰت َوأ َٟ ٨َ٦ِ ٱ١ِۡ٣َت وِِحَ إََِلۡ
ُ

 ٱد٢ُۡ ٦َةٓ أ

عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، وتغميظ الالم، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .البدل

 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.الالم،  وترقيقاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِِۗۡعَنةٓءِ َوٱل٧ُۡ٪١َؿ َٛ ٨ِ ٱ٣ۡ َٔ ةَ َتۡ٪ََهَٰ  ٤َٮَٰ  إِنٍّ ٱلىٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  تغميظ الالم، والتقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
عدا  أىل الفتحفويق القصر في المتصل، ومعو ، والفتح، و ترك التغميظاألصبياني عمى  -3

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -5

 َۗ ۡزََبُ
َ

ِ أ ۡكُؿ ٱَّللٍّ  َوََّلِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 لباقون. األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو ا -2

 ٮَن ُٕ ٥َُ٤ ٦َة دَۡىَ٪ ٕۡ ُ َح   ڍَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ٧َُ٤ٮاْ ٦ِۡ٪ُ٭٥ۡ َّ ي٨َ  ِ ۡظَك٨ُ إَِلٍّ ٱَّلٍّ
َ

َِّت ِِهَ أ َِٰت إَِلٍّ ثِٱ٣ٍّ ٢َ٬ۡ ٱ١ِۡ٣َت
َ

َِٰؽلُٓٮاْ أ  ۞َوََل دَُخ

 وتغميظ الالم، وحده. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
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 .تغميظ الالم، وحدهعمى إشباع المنفصل، وترك  العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ۡۥ ُمك ٨ُ ََلُ َِٰظؽّٞ َوََنۡ َُٰ٭ُس٥ۡ َو َُٰ٭َ٪ة ِإَوَل ُس٥ۡ ِإَوَل ٩ـَِل إََِلۡ
ُ

٩ـَِل إََِلۡ٪َة َوأ
ُ

ِٓي أ ة ثِٱَّلٍّ   ڎ٧ُِ٤ٮَن َوُٝٮلُٓٮاْ َءا٦َ٪ٍّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ،مى إشباع المنفصلاألزرق ع -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ۡٱ٣ َٟ نۡلَةٓ إََِلۡ ـَ ٩
َ

َٟ أ ِ َٰل ََٰت  َوَكَذ  ١َِت

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِۖۦ ََٰت يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن ث٫ِ َُٰ٭٥ُ ٱ١ِ٣َۡت ِي٨َ َءاَتۡيَج  َٚٱَّلٍّ

 عمى قصر البدل. نيواألصبيا ومعو العتقيواإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ِۦ ُؤََلٓءِ ٨٦َ يُۡؤ٨ُ٦ِ ث٫ِ  َو٨ۡ٦ِ َهَٰٓ

شباع المتصل،و  ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 واإلبدال، وحده. فويق القصر في المتصل،و  ،األصبياني عمى قصر المنفصل -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى تحقيق اليمز،  -3
 توسط المتصل، وحده.و  ،المروزي عمى توسط المنفصل -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
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  ُِؿوَن َٰٛ َٰذَِ٪ةٓ إَِلٍّ ٱ٣َۡك َعُؽ أَـِبَي   ڏَو٦َة َُيۡ

شباع المنفصلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر  ، وترقيق الراء،ا 
 بدل.ال

 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۖ َٟ ِ ٫ُۥ بَِي٧ِي٪ َُّ َٰٖت َوََل ََتُ  َو٦َة ٠ُ٪َخ َتۡذ٤ُٮاْ ٨٦ِ َرۡج٫ِ٤ِۦ ٨٦ِ ٠َِت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤ُٮَن ُِ ۡردَةَب ٱل٧ُۡۡج   ڐإِٗذا َّلٍّ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق معو الكلاألزرق، و  -1
ۡردَةَب في  الغنةاألصبياني عمى  -2  ، ومعو ابن إسحاق.إِٗذا َّلٍّ

  ودُٮاْ ٱ٥َ٤ِٕۡ٣ۡ
ُ

ِي٨َ أ رِ ٱَّلٍّ َٰخّٞ ِِف ُوُؽو َُٰخۢ َبّيَِج  ث٢َۡ ٬َُٮ َءاَي

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ِ َٰذَِ٪ةٓ إ َعُؽ أَـِبَي ٧ُِ٤َٰٮَن َو٦َة َُيۡ  ڑَلٍّ ٱ٣ظٍّ

شباع المنفصلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،ا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِۦ ّب٫ِ ٨ رٍّ َٰخّٞ ٦ِّ ٤َۡي٫ِ َءاَي َٔ ٩ـَِل 
ُ

 َوَٝةلُٮاْ لَۡٮََلٓ أ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ،مى إشباع المنفصلاألزرق ع -1
ۦِ  والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ّب٫ِ ٨ رٍّ ِ٦ّ.وحده ، 
 .عدا ابن سعدان ومعو الباقون المروزي عمى ترك الغنة، -3
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٫ِ الياء في  صمةعمى  ابن سعدان -4 ٤َۡي َٔ
 حده، و. 

 وحده. لياء،وترك صمة ا المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 جنٌِي ٩َة۠ ٩َِؾيؿّٞ ٦َّ
َ

٧َةٓ أ ِ ِإَوجٍّ ٪َؽ ٱَّللٍّ ِٔ َُٰخ  ٧َة ٱٓأۡلَي   ڒ٢ُۡٝ إِجٍّ

ومعو العتقي عمى  ، وترقيق الراء،)تشق( في البدل، إشباع المنفصلالنقل، واألزرق عمى  -1
 قصر البدل.

 وتفخيم الراء، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  لنقل،ترك ا المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  ٤َۡيِ٭٥ۡ َٔ ََٰت ُحۡذَِلَٰ  َٟ ٱ١ِۡ٣َت ٤َۡي َٔ نۡلَة  ـَ ٩
َ

ةٓ أ جٍّ
َ

َول٥َۡ يَۡسِِٛ٭٥ۡ أ
َ

 أ

شباع األزرق عمى إشباع -1  ومعو العتقي.والتقميل، المنفصل،  الصمة، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والفتح، ومعو أىل الصمة. المنفصل،وقصر  صمة،ال األصبياني عمى قصر -3
 .أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده -4
 توسط المنفصل، وحده.سكون الميم، و المروزي عمى  -5
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وحده. -6
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

 َلَؿ َٟ ِ َٰل ۡٮٖم يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن إِنٍّ ِِف َذ َٞ ِ ٗح َوذ٠َِۡؿىَٰ ٣   ړۡۡحَ

 .العتقي ومعو واإلبدال، األزرق عمى التقميل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل. -2
 واإلبدال، وحده.عمى الفتح،  صبيانياأل -3
 .الباقونومعو المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[112] 

 

 َثَۡيِِن و ِ  َبۡيَ٪ُس٥ۡ َمِ٭يٗؽاۖ ٢ُۡٝ ٠ََفَٰ ثِٱَّللٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .األصبياني والمروزيومعو  ،سكون الميمو األزرق عمى الفتح،  -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  الفتح، الجمال عمى -3

 ِۗۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم ٥َُ٤ ٦َة ِِف ٱلكٍّ ٕۡ  َح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلوزي عمى المر  -2

 وَن ََِٰسُ َٟ ٥ُ٬ُ ٱ٣َۡذ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ

ِ أ واْ ثِٱَّللٍّ ُؿ َٛ ٢ِ َوَك ُِ َٰ ي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ ثِٱ٣َۡب ِ   ڔَوٱَّلٍّ

شباع المتصل، و  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1 عمى قصر  ومعو العتقيوترقيق الراء، ا 
 .البدل

 ومعو الباقون عدا المروزي. لراء،وتفخيم ا األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َؾاُب َٕ ةَٓء٥ُ٬ُ ٱ٣ۡ َ َكّۡمٗ ۡلٍّ َص٢ّٞ ٦َّ
َ

َؾاِب َولَۡٮََلٓ أ َٕ َٟ ثِٱ٣ۡ َ ِض٤ُٮ٩ ٕۡ  َويَۡكَذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1  ا 
ةَٓء٥٬ُُ والغنة في  فويق القصر في المتصل،و  ،األصبياني عمى قصر المنفصل -2 َ َكّۡمٗ ۡلٍّ َّ٦ ،

 ومعو ابن إسحاق.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، وترك الغنة، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن فرح. -4
ةَٓء٥٬ُُ ابن سعدان عمى التقميل في  -5 َ  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.ۡلٍّ
 وحده. وتوسط المتصل، والفتح، زي عمى توسط المنفصل،المرو  -6
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 وَن ُؿ ُٕ َذٗح و٥ۡ٬َُ ََل يَۡن ۡ٘ ُ٭٥ َب دِيَ٪ٍّ
ۡ
  ڕَوََلَأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُِض٤ ٕۡ ِؿِي٨َ يَۡكَذ َٰٛ ُۢة ثِٱ٣َۡك َُ ٥َ ل٧َُِعي َؾاِب ِإَونٍّ َصَ٭٪ٍّ َٕ َٟ ثِٱ٣ۡ َ   ږٮ٩

 .العتقياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َ٤٧َُٮن ٕۡ ٮُل ُذوُٝٮاْ ٦َة ٠ُ٪ُذ٥ۡ َت ُٞ رُۡص٤ِِ٭٥ۡ َوَي
َ

ِخ أ َؾاُب ٨٦ِ َٚۡٮِِٝ٭٥ۡ َو٨٦ِ َُتۡ َٕ َُٰ٭٥ُ ٱ٣ۡ َنى ۡ٘   ڗ يَۡٮَم َح

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
٤٧َُٮنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ٕۡ  ، وحده.٠ُ٪ُذ٥ۡ َت
 .األصبياني والمروزيسكون الميم، ومعو و  ،األزرق عمى الفتح -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  الفتح، الجمال عمى -4

  ِ َِجةدَِي ٱَّلٍّ َٰٕ ََٰي َٚٱۡخجُُؽوِن َي ّٞ َٚإِيٍّ ح َٕ َِٰق ۡر ِي َو
َ

  ژي٨َ َءا٦َُ٪ٓٮاْ إِنٍّ أ

شباع المنفصلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،ا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُح َٞ ِ ٖف ذَآن ۡٛ   ٱل٧َۡٮِۡتٖۖ  ُكَّ َج

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ٮَن ُٕ َ٪ة دُؿَۡص   ڙُث٥ٍّ إََِلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ َِٰخ نَلَُجّٮ ٤ََِٰد ٤٧ُِٮاْ ٱ٣صٍّ َٔ ي٨َ َءا٦َُ٪ٮاْ َو ِ ي٨َ ذِيَ٭ة  َوٱَّلٍّ َِٰۡلِ َُٰؿ َخ ٩َۡه
َ
ذَِ٭ة ٱۡۡل ؿِي ٨٦ِ َُتۡ ة ََتۡ ٗٚ َؿ ُٗ حِ  ٍّ٪ ُ٭٥ ٨َِ٦ّ ٱۡۡلَ  َئ٪ٍّ

ُ٭٥في  بإبدال اليمزة ياءا قرأ اإلمام األصبياني  البيان:  .نَلَُجّٮَِئ٪ٍّ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. النقل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 نقل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.المروزي عمى سكون الميم، وترك ال -2
ُ٭٥في عمى إبدال اليمزة ياءا  األصبياني -3  ، والنقل، وحده.نَلَُجّٮَِئ٪ٍّ
 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمزة، عمى صمة الميم، الحمواني -4

 ٤٧َِٰنَِي ۡصُؿ ٱ٣َۡع
َ

٥َ أ ٕۡ ِ  ښ٩

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََرّبِِ٭٥ۡ ح َٰ واْ َولََعَ ي٨َ َوََبُ ِ ُٮَن ٱَّلٍّ   ڛذََٮَّكٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ٍّةُز٥ۡ زُُرَ٭ة ِإَوي ُ يَۡؿ ٢ُ٧ِ رِزَۡرَ٭ة ٱَّللٍّ ٍّحٖ َلٍّ َُتۡ ي٨ِّ ٨ِ٦ّ َدٓاث
َ

 َوَكأ

ي٨ِّقرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق قوًلا واحداا في  البيان:
َ

الفاا لما وقع في التعريف خ .َوَكأ
 من خطأ. 51صفحة

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
ٍّحٖ َلٍّ والغنة في  ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َدٓاث
 وحده.وترك الغنة، ، الالزمالمروزي عمى توسط  -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
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 َ٤ِي٥ُ  َو٬ُٮ َٕ ُٓ ٱ٣ۡ ٧ِي   ڜٱلكٍّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوَياألزرق عمى ضم الياء في  -1
وَيالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.َوه 

 َ٧ََؿ ََل َٞ ٧َۡف َوٱ٣ۡ َؿ ٱلنٍّ ۡرَض وََقؼٍّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ََٰن َم َٜ ٱلكٍّ ٨ۡ َػ٤َ َۡلَُ٭٥ ٦ٍّ

َ
ۖ َو٣َه٨ِ َقأ ُ ٮ٨ُ٣ٍّ ٱَّللٍّ ُٞ

 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
َٜ في  ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء -4 ٨ۡ َػ٤َ ٍّ٦ ،وحده. 

 يُۡؤ١َُٚٮَن َٰ نٍّ
َ

  ڝَٚأ

 .العتقي ومعو واإلبدال، ميل،األزرق عمى التق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل. -2
 واإلبدال، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح،  -3
 .الباقونومعو المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4

  ٓۥ ِؽُر ََلُ ۡٞ َجةدِهِۦ َويَ ِٔ ِۡزَق ل٨٧َِ يََنةُٓء ٨ۡ٦ِ  ٍُ ٱلّؿ ُ يَۡبُك  ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي. رق عمى إشباع المتصل، ترقيق الراء،األز  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ّٞ٤ِي٥ َٔ ٍء  َ ثُِس٢ِّ ََشۡ   ڞإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .حده، و عمى توسط ثم إشباع في المين الميموز األزرق -1
 ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. العتقي عمى -2
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   ُ ٮ٨ُ٣ٍّ ٱَّللٍّ ُٞ ِؽ َمۡٮدَِ٭ة ََلَ ٕۡ ۡرَض ٨ِۢ٦ َب
َ
ۡظَية ث٫ِِ ٱۡۡل

َ
٧َةٓءِ ٦َةٗٓء َٚأ َل ٨َ٦ِ ٱلكٍّ ٍـّ ٍّ ٨ ٩ َۡلَُ٭٥ ٦ٍّ

َ
  َو٣َه٨ِ َقأ

 .معو العتقيو  والتقميل، والنقل، ،عمى إشباع المتصل األزرق -1
 لو، وحده.األزرق عمى الفتح، وما سبق  -2
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -6
 ون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده.أبو ع -7

  ِ ٧ُۡؽ َّلِلٍّ  ٢ُِٝ ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤ُِٞٮَن ٕۡ ۡزََث٥ۡ٬ُُ ََل َح
َ

  ڟث٢َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۡجَيةٓ إَِلٍّ لَۡ٭ٮّٞ َو٣َِٕتّٞ  و ةُ ٱَّلَّ َيٮَٰ َِٰؾهِ ٱۡۡلَ  ٦َة َه

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي.أىل الفتح قصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -5
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  َيَٮاُن اَر ٱٓأۡلِػَؿةَ لََِهَ ٱۡۡلَ  ِإَونٍّ ٱَّلٍّ

ومعو العتقي ، لََِهَ وكسر الياء في ، والنقل، وترقيق الراء األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وكسر الياء، وحده. -2
، ومعو الحمواني والقاضي وابن سعدان لََۡهَ قل، وسكون الياء في المروزي عمى ترك الن -3

 وابن فرح. 
 ، ومعو أبو الزعراء.كسر الياءابن إسحاق عمى  -4

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ   ڠلَۡٮ ََك٩ُٮاْ َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّة جَن ٤ِِىنَي ََلُ ٱَّّلِي٨َ ٧َ٤ٍَّٚ َ ُُمۡ ُٮاْ ٱَّللٍّ َٔ ِٟ َد ٤ۡ ُٛ ُكٮَن َٚإَِذا َركُِجٮاْ ِِف ٱ٣ۡ ِ إَِذا ٥ۡ٬ُ يُۡۡشِ َُٰ٭٥ۡ إََِل ٱ٣ََۡبّ   ڡى

شباع الالتقميل، و األزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.صمةا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده. ،ةقصر الصمالفتح، و األصبياني عمى  -3
 .أىل الصمةومعو الجمال عمى صمة الميم،  -4
 ، وحده.سكون الميمالمروزي عمى  -5
 قميل، وحده.أبو عون عمى صمة الميم، والت -6
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

  ْ ٮا ُٕ َُٰ٭٥ۡ َوَِلَذ٧ََذٍّ واْ ث٧َِةٓ َءاَتۡيَج ُؿ ُٛ  َِلَۡس

سماعيل بكسر الالم في  البيان: ْ قرأ اإلمام ورش وا  ٮا ُٕ  ، والباقون باإلسكان.َوَِلََذ٧َذٍّ

ْ  وكسر الالم البدل، )تشق( في و ،األزرق عمى إشباع المنفصل -1 ٮا ُٕ ومعو العتقي ، َوَِلََذ٧َذٍّ
 عمى قصر البدل.

 وسكون الميم، وكسر الالم، ومعو أبو الزعراء. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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ْ َوَۡلَ عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وسكون الالم في  المروزي -3 ٮا ُٕ ، ومعو أبو عون َذ٧َذٍّ
 .والقاضي وابن سعدان

 .ابن إسحاقومعو  وسكون الالم، صمة الميم، الجمال عمى -4
ْ  ابن فرح عمى صمة الميم، وكسر الالم  -5 ٮا ُٕ  ، وحده.َوَِلََذ٧َذٍّ
ْ َوَۡلَ المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الالم في  -6 ٮا ُٕ  ، وحده.َذ٧َذٍّ

 ٧َُ٤ٮَن ٕۡ   ڢََٚكۡٮَف َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٤َۡ٪ة ظ َٕ ٍّة َص ٩
َ

ۡواْ أ َول٥َۡ يََؿ
َ

ٍّةُس ٨ۡ٦ِ َظۡٮلِِ٭٥ۡ  أ ُٙ ٱنل ٍُّ  َؿ٦ًة َءا٦ِٗ٪ة َوُيَذَؼ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.و ،األزرق عمى النقل -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 وَن ُؿ ُٛ ِ يَۡس ٧َحِ ٱَّللٍّ ٕۡ ِ ٢ِ يُۡؤ٦ُِ٪ٮَن َوبِ٪ ُِ َٰ َٚجِٱ٣َۡب
َ

  ڣأ

 ومعو العتقي واألصبياني.، اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ٓۥ ة َصةَٓءهُ ِ ل٧ٍَّ ّٜ َب ثِٱۡۡلَ ۡو ٠َؾٍّ
َ

ِ ٠َِؾثًة أ ىَٰ لََعَ ٱَّللٍّ ٨ِ ٱۡذََتَ ٥َُ٤ م٧ٍِّ ّۡ َ
 َو٨ۡ٦َ أ

شباع المتصل،و  النقل، وتغميظ الالم، والتقميل، األزرق عمى -1  حده. ا 
 .عمى ترقيق الالم، وحده العتقي -2
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، والفتح، و  األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -6
ىَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ۥٓ  ، ٱۡذََتَ  زعراء.، ومعو أبو الَصةَٓءهُ
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 ِؿِي٨َ َٰٛ ٥َ ٦َۡسٗٮى ٤ِۡ٣َّك ٣َيَۡف ِِف َصَ٭٪ٍّ
َ

  ڤأ

 .العتقياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
ِؿِي٨َ األصبياني عمى الغنة في  -3 َٰٛ  .، ومعو ابن إسحاق٦َۡسٗٮى ٤ِۡ٣َّك

 ََِٰ٭ُؽواْ ذِيَ٪ة نَلَۡ٭ؽ ي٨َ َج ِ ُ٭٥ۡ ُقُج٤ََ٪ة  َوٱَّلٍّ  َح٪ٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

ِسننَِيي يلََمَعيٱل ُمح  َ يٱَّللَّ ي٦٩ِإَونَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 عنكبوتلاسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 وسبأ سورة الروم ولقمان والسجدة واألحزاب

 (61المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[2] 

 

ومِ  ٬َرةُ الؽَّ  ـُ

ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي٣ِ   ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ١ال٣ٓٓ  

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 وُم ٢َِتِج ٱلؽَّ ُٕ٢ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٢ُِت٬َن ٖۡ َي ـَ ٢َت٣ۡ٫ِِ  َٕ ِػ  ۡٓ ۡرِض وَُ٪٣ ٦ِۢ٤ّ َب
َ
ۡدََن ٱۡۡل

َ
  ٣ِِفٓ أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ده.والنقل، وحاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .أىل اإلسكانومعو المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم،  -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َۗجَِي ـِ  ِّ  ِِف ةِۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُُۚػ ۡٓ ۡمُؽ ٦ِ٤ َرۡت٠ُ َو٦ۢ٤ِ َب
َ
ِ ٱۡۡل  َّلِلٍّ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق عمى -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َؽُح ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ۡٙ   ٤َوَي٤َ٬ۡهِٖؼ َح

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُِۚ  ة٨َِۡۡصِ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ي٨َُۡصُ ٦٤َ يََلآُء  

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ؾِيُؾ ٱلؽٍِّضي٣ُ َٓ   ٥َوُ٪٬َ ٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

ي عمى سكون الياء في المروز  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ِ َػ ٱَّللٍّ ْۡ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ۡزََثَ ٱنلٍّاِس ََل َح
َ
َػهُۥ َوَؾَِٰس٦ٍّ أ ْۡ ُ َو ُٗ ٱَّللٍّ   ٦ََل ُُي٢ِۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ٦ِ ٱٓأۡلِعَؽة َْ ۡجَيا َوُ٪٣ۡ  ٬٥َُ٢َن َظ٫َِٰٗؽا ٦َِ٤ّ ٱۡۡلََي٬َٰةِ ٱدلَّ ۡٓ ٬ُ٢َِن  َح َٰٙ  ٧ُ٪٣ۡ َغ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ترقيق الراء، والتقميل، و األزرق عمى -1
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، وحده. -4
 ىل الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أ -5
٬ُ٢ِنَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6  ، وحده.ُ٪٣ۡ َغَٰٙ
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

  ِۗف٣٫ِ ُٙ ٧
َ
ُؽواْ ِِفٓ أ ٍّٟ َٙ َول٣َۡ َحَخ

َ
 أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۗ َفّمٗ َس٠ٖ ٤َّ
َ
ِ َوأ ّٚ  ةِٱۡۡلَ

ۡرَض َو٤َا ةَۡح٥َ٫ُ٨َآ إَِلٍّ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ُ ٱلفٍّ َٚ ٱَّللٍّ ا َع٢َ ٍّ٤ 

شباع المنفصل، النقل، و األزرق عمى  -1  ومعو العتقي.والتقميل، ا 
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 والفتح، وحده.قصر المنفصل، و  النقل، عمى األصبياني -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .الجمال وابن إسحاق وابن فرح ومعو عمى قصر المنفصل، والفتح، المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

  َُِؽون َٰٙ آيِٕ َرّب٣ۡ٫ِِ ١ََؽ َٜ ِ ررِٗيا ٦َِ٤ّ ٱنلٍّاِس ة٢ِ
َٞ  ٨ ِإَونٍّ 

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ا 
 أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي.
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
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  َْول٣َۡ يَِفرُيوا
َ
ِي٦َ ٦٤ِ َرۡت٣ۡ٫ِِ٢ُۚ أ ِتَُث ٱَّلٍّ َٰٜ َٗ ََكَن َع ۡي َٞ ُؽواْ  ُِ ۡرِض َذي٨َ

َ
 ِِف ٱۡۡل

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

ۡر
َ
ذَاُرواْ ٱۡۡل

َ
َكػٍّ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ ٬ٍُّٛٗة َوخ

َ
٣٫ُُ٢ ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج  ََك٬ُٓ٧اْ أ ـُ ا َخ٥َُؽوَ٪ا وََسآَءۡت٣ۡ٫ُ ُر ۡزََثَ ِم٥ٍّ

َ
 َض وََخ٥َُؽوَ٪آ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ، والنقل،األزرق عمى إشباع المنفصل -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، والنقل، األصبياني عمى -2
 .المتصل، وحده عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المروزي -3
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.وََسآَءۡت٣٫ُۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -6
 وحده.وسكون الميم، توسط المتصل، و  ،المروزي عمى توسط المنفصل -7

 ٬٥ُِ٢َن َذ٥َا ََكَن ٱ ِۡ َف٣ۡ٫ُ َح ُٙ ٧
َ
٣ۡ٫ُ٥َِ٢ َوَؾَِٰس٦ ََك٬ُٓ٧اْ أ ِۡ ُ ِِلَ   ٩َّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
٬٥ُِ٢نَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِۡ َف٣ۡ٫ُ َح ُٙ ٧

َ
 ، وحده.أ

 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -4
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 َِتَث ُث٣ٍّ ََكَن َٰٜ ِ َوََك٬ُ٧اْ ة٫َِا يَۡفَخ٫ۡؾُِءوَن َع ة٬ُاْ أَـِبَيَِٰج ٱَّللٍّ ؼٍّ َٞ ن 
َ
ىَٰٓ أ
َ
٬ٓأ ـ٬ُٔاْ ٱلفَّ َسَٰٓ

َ
ِي٦َ أ  ٪ٱَّلٍّ

ِتَ في  بضم التاءقرأ اإلمام نافع  البيان: َٰٜ  .ثُ َع

شباع المنفصل، والتقميل في  ،عمى إشباع المتصلاألزرق  -1 ىَٰٓ وا 
َ
٬ٓأ )تشق( في البدل، ، وٱلفَّ

شباع البدل المتطرف  ، ومعو العتقي عمى قصر البدل، وفي المتطرف يشارك يَۡفَخ٫ۡؾُِءونَ وا 
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 األزرق ولكن باعتباره عارض.
 .وحده وما سبق لو، الفتح،األزرق عمى  -2
عدا  أىل الفتحومعو  وقصر المنفصل، لمتصل،األصبياني عمى فويق القصر في ا -3

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6

  َُث٣ٍّ يُِٓيُػهُۥ ُث٣ٍّ إَِِل٩ِۡ حُؽۡس َٚ ُ َحۡتَػُؤاْ ٱۡۡل٢َۡ ٬َن ٱَّللٍّ ُٓ٫  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُث ُحۡت٢ُِؿ ٱل٥ُۡۡشؽُِم٬َن َْ ا ٬ُم ٱلفٍّ ُٜ   ٬َوَي٬َۡم َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِؽِي٦َ ََكٓن٣ۡ٫ِِ َؽَٰٙ َعَُٰٓؤاْ َوََك٬ُ٧اْ بُُِشَ َٙ ََكٓن٣ِۡ٫ِ ُك ٣٫ٍُّ ٦ِ٤ّ ُُشَ   ٭َول٣َۡ يَُس٦ ل

ِؽِي٦َ في  والتقميلاألزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.، َؽَٰٙ
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -2
 القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 .ابن فرح الجمال عمى صمة الميم، ومعو -4
٣٫ٍُّ ٦ِ٤ّأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِؽِي٦َ  ،ل ََكٓن٣ۡ٫ِِ َؽَٰٙ  ، وحده.بُُِشَ
٣٫ٍُّة في الغن األصبياني عمى -6  .حدهو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  ،يَُس٦ ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -7

 ٬َُٛن ؽٍّ َٙ ُث ي٤َ٬َۡهِٖؼ َحَخ َْ ا ٬ُم ٱلفٍّ ُٜ   ٮَوَي٬َۡم َت

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٖ٢ََِٰدَِٰج َذ٣ۡ٫ُ ِِف َرۡوَىث ٬ُ٢٥ِاْ ٱ١صٍّ َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َو ا ٱَّلٍّ ٍّ٤
َ
وَن  َ٘أ   ٯُُيََۡبُ

 عمى قصر البدل. سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو  ،األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن َؼاِب ُُمََۡضُ َٓ َٝ ِِف ٱ١ۡ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
آيِٕ ٱٓأۡلِعَؽةِ َ٘أ َٜ ة٬ُاْ أَـِبَيَٰخ٨َِا َو١ِ ُؽواْ َوَكؼٍّ َٙ ِي٦َ َز ا ٱَّلٍّ ٍّ٤

َ
  َٰوأ

شباع المتصل،و  ،األزرق عمى )تشق( في البدل -1 عمى  ومعو العتقي والنقل، وترقيق الراء، ا 
 قصر البدل.

 وحده. وتفخيم الراء،والنقل،  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِ   ٱ ِضَي ُت٥ُۡف٬َن وَِضَي حُۡهتُِط٬َن َُ٘فۡتَد٦ََٰ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٫ُِؽوَن ِۡ ا وَِضَي ُت ِلّيٗ َْ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ   ٲَوََلُ ٱۡۡل٥َُۡػ ِِف ٱلفٍّ

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 ومعو الباقون.، ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ُۚ َػ َم٬ۡح٫َِا ۡٓ ۡرَض َب
َ
ََحِّ َوُيَۡحِ ٱۡۡل

ََحٍّ ٦َ٤ِ ٱل٥َّۡيِِج َوُيۡغؽُِج ٱل٥َّۡيَِج ٦َِ٤ ٱ١ۡ
ؽُِج ٱ١ۡ

 ُُيۡ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ُُتۡؽَُس٬َن َٝ ِ   ٳَوَكَذَٰل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِوَن َو٤ ٧ُخ٣ بََُشٞ ح٨َتَُِشُ
َ
ُس٣ ٦ِ٤ّ حَُؽاٖب ُث٣ٍّ إِذَآ أ َٜ ۡن َع٢َ

َ
  ٴ٦ۡ َءاَيَٰخ٩ِِۦٓ أ

شباع المنفصلو )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي عمى وترقيق الراء،  ،ا 
 قصر البدل.

 وحده. وتفخيم الراء، قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.قل، و ترك النالمروزي عمى  -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ُس٣ ٦ِ٤ّأبو عون عمى صمة الميم في  -6 َٜ  ، وحده.َع٢َ
ُس٣ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -7 َٜ ۡن َع٢َ

َ
 ، وصمة الميم، وحده.أ

 َۡن َع٢
َ
ُۚ َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦٓ أ ٗة َورَۡۡحًَث ٬َدٍّ ٠َ ةَۡح٨َُس٣ ٤ٍّ َٓ ٬ُ٨ٓاْ إَِِل٫َۡا وََس ُٟ ۡزَوَٰٗسا ١ِّتَۡف

َ
ِفُس٣ۡ أ ُٙ ٧

َ
 َٚ ١َُس٣ ٦ِۡ٤ّ أ

شباع المنفصلو )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 شباع الصمة،ا  ومعو العتقي عمى  ، وا 
 قصر البدل.

ْ ي وقصر الصمة، والغنة فقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2 ٬ٓ٨ُا ُٟ ۡزَوَٰٗسا ١ِّتَۡف
َ
، أ

 وحده.
 توسط المنفصل، وحده.و  وترك الغنة، ترك النقل،المروزي عمى  -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
َٚ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 ۡن َع٢َ

َ
 ، والغنة، وصمة الميم، وحده.أ

 ُِؽوَن إ ٍّٟ َٙ ٬ٖۡم َحخَ َٜ ِ َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ّ ِ َٰل  ٵنٍّ ِِف َذ

 عمى قصر البدل. إسحاقلكل عدا األصبياني وابن زرق عمى )تشق( في البدل، ومعو ااأل -1
٬ٖۡم الغنة في األصبياني عمى  -2 َٜ ِ  .ابن إسحاق ، ومعوٓأَلَيَٰٖج ١ّ
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  ۡۡرِض َوٱع
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ُٚ ٱلفٍّ ٧َُِٰس٣ُۡۚ َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦ َع٢ۡ ـَ ١ۡ

َ
لِۡفجَخُِس٣ۡ َوخ

َ
ُٗ خ َٰ  خَِؾ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي واألصبيانيو)تشق( في البدل، األزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٓأَلَيَٰٖج َٝ ِ َٰل  ٶ ٢ِۡ١َّع٥ِِ٢َٰيَ إِنٍّ ِِف َذ

 .٥ِيَ ٢ِۡ١َّع٢ََٰ قرأ اإلمام نافع بفتح الالم في  البيان:

 عمى قصر البدل. إسحاقلكل عدا األصبياني وابن زرق عمى )تشق( في البدل، ومعو ااأل -1
 .ابن إسحاق ، ومعوٓأَلَيَٰٖج ٢ِۡ١َّع٥ِِ٢َٰيَ الغنة في األصبياني عمى  -2

  ِ٠ِۡ َوٱنل٫ٍَّار
آؤُُز٣ ٦ِ٤ّ َ٘ۡي٩ِ٢ِۦُٓۚ  َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦ ٨َ٤َا٤ُُس٣ ةِٱِلٍّ َٖ ِ  َوٱةۡخ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر والتقميل، و  )تشق( في البدل،و النقل، األزرق عمى -1 ا 
 البدل.

 وحده. فويق القصر في المتصل،النقل، والفتح، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
آؤُُز٣ ٦ِ٤ّم في أبو عون عمى التقميل، وصمة المي -4 َٖ ِ ، وفويق القصر في المتصل، َوٱةۡخ

 وحده.
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

 ٬َن ُٓ ٬ٖۡم يَۡف٥َ َٜ ِ َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ّ ِ َٰل  ٷإِنٍّ ِِف َذ

 عمى قصر البدل. إسحاقكل عدا األصبياني وابن لزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو ااأل -1
٬ۡمٖ الغنة في األصبياني عمى  -2 َٜ ِ  .ابن إسحاق ، ومعوٓأَلَيَٰٖج ١ّ

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[11] 

 

  َػ ۡٓ ۡرَض َب
َ
ۦ ة٩ِِ ٱۡۡل ٥َآءِ ٤َاٗٓء َذُيَۡحِ ُِل ٦َ٤ِ ٱلفٍّ ا َويَُنّ ٗٓ ٥َ ٌَ ا َو ٗ٘ َق َع٬ۡ ُٓۚ َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦ يُؽِيُس٣ُ ٱ١ََۡبۡ  َم٬ۡح٫َِا

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، و النقل، ىاألزرق عم -1  ا 
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

 ُ٢ِٜ ۡٓ ٬ٖۡم َح َٜ ِ َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ّ ِ َٰل   ٸ٬َن إِنٍّ ِِف َذ

 عمى قصر البدل. إسحاقلكل عدا األصبياني وابن زرق عمى )تشق( في البدل، ومعو ااأل -1
٬ۡمٖ الغنة في األصبياني عمى  -2 َٜ ِ  .ابن إسحاق ، ومعوٓأَلَيَٰٖج ١ّ

 ُِۚۦ ۡمؽِه
َ
ۡرُض ةِأ

َ
٥َآُء َوٱۡۡل ٬َم ٱلفٍّ ُٜ ن َت

َ
 َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦٓ أ

شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي وا  ا 
 عمى قصر البدل.

 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  النقل، وقصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 القصر في المتصل، ومعو الباقون. الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق -5

 ٧ُخ٣ۡ َُتۡؽُُس٬َن
َ
ۡرِض إَِذآ أ

َ
٬َٗة ٦َِ٤ّ ٱۡۡل ْۡ  ٹُث٣ٍّ إَِذا َدََعُز٣ۡ َد

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 أىل اإلسكان. ومعو صر المنفصل، وسكون الميم،عمى ق المروزي -4
٧ُخ٣ۡ َُتۡؽُُس٬نَ أبو عون عمى صمة الميم في  -5

َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
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   ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ  َوََلُۥ ٦٤َ ِِف ٱلفٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 قون.، ومعو الباترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٨َُِٰخ٬َن ُۥ َؼ ٞ َلٍّ  ٺُكّ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ُۥاألصبياني عمى الغنة في  -2 ٞ َلٍّ  ، ومعو ابن إسحاق.ُكّ

   ِ٢َۡي٩ َْ ۡ٪٬َُن 
َ
َٚ ُث٣ٍّ يُِٓيُػهُۥ وَُ٪٬َ أ ِي َحۡتَػُؤاْ ٱۡۡل٢َۡ  َوُ٪٬َ ٱَّلٍّ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 تقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

   ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٰ ِِف ٱلفٍّ لۡۡعَ

َ
 َوََلُ ٱل٥ََۡر٠ُ ٱۡۡل

 .ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 .أىل الفتحومعو  والفتح، ،لترك النقالمروزي عمى  -3
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -4

  ِٟي٣ُ ؾِيُؾ ٱۡۡلَ َٓ  ٻَوُ٪٬َ ٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  َرٗٗل ِفُس٣ۡ  ََضََب ١َُس٣ ٤ٍّ ُٙ ٧
َ
 ٦ِۡ٤ّ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو أىل اإلسكان. وترك النقل، عمى سكون الميم، المروزي -2
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 َـ ٧ُخ٣ۡ ذِي٩ِ 
َ
ََكَٓء ِِف ٤َا َرَزَٛۡجَُٰس٣ۡ َ٘أ يَۡؿ٨َُُٰس٣ ٦ِ٤ّ ُُشَ

َ
ۡج خ َٟ ا َم٢َ  ٬َآءٞ َُتَا٬َُ٘ج٣ۡ٫ُ َ٪٠ ١ٍُّس٣ ٦ِ٤ّ ٤ٍّ

َفُس٣ُۡۚ  ُٙ ٧
َ
خُِس٣ۡ أ َٙ ِغي َٞ 

٧ُخ٣ۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان:
َ
، ولم ينص عمييا في التعريف، َ٘أ

 وىي مما زاد عميو.

شباع المتصل،النقل، و األزرق عمى  -1 شباع الصمة، ا   ومعو العتقي. وا 
٧ُخ٣ۡ وبتحقيق اليمزة في ي المتصل، فويق القصر فو  النقل، األصبياني عمى -2

َ
، وقصر َ٘أ

 الصمة، وحده.
٧ُخ٣ۡ في  األصبياني عمى تسييل اليمزة -3

َ
 ، وحده.َ٘أ

 توسط المتصل، وحده.، و تحقيق اليمزالمروزي عمى  -4
 .القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -5
 ىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أ -6
يَۡؿ٨َُُٰس٣ ٦ِ٤ّ ،١ٍُّس٣ ٦ِ٤ّأبو عون عمى صمة الميم في  -7

َ
َفُس٣ُۡۚ ، خ ُٙ ٧

َ
خُِس٣ۡ أ َٙ ِغي َٞ.وحده ، 

  ٬ُ٢َِٜن ۡٓ ٬ٖۡم َح َٜ ٠ُ ٱٓأۡلَيَِٰج ١ِ ّهِ َٙ َٝ ُج ِ َذَٰل    ټَٞ

 عمى قصر البدل. ومعو العتقي واألصبياني ،)تشق( في البدلواألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.لترك النقالمروزي عمى  -2

  ٖ٢ِْۡم رۡيِ  َٖ ِ ۡ٪٬َآَءُ٪٣ ة
َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ َُ ِي٦َ  َّ ٱَّلٍّ َت  ة٠َِ ٱتٍّ

شباع المنفصل، و األزرق عمى  -1 شباع المتصل، تغميظ الالم، وا   وحده.ا 
شباع المتصل، ،ترك تغميظ الالمعمى  العتقي -2 شباع المنفصل، وا   .وحده وا 
أىل ومعو وسكون الميم، متصل، فويق القصر في الو  قصر المنفصل، األصبياني عمى -3

 عدا المروزي. اإلسكان
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[13] 

 

 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  فويق القصر في المتصل، الجمال عمى -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

  ُ َى٠ٍّ ٱَّللٍّ
َ
 َذ٦٥َ َح٫ِۡػي ٦ۡ٤َ أ

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َِٰۡصِي٦َ  ٽَو٤َا ل٣٫َُ ٦ِ٤ّ نٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ُۚ ا ٗٙ َٝ لِّلِي٦ِ َض٨ِي ٣ِۡٛ وَۡس٫َ
َ
 َ٘أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱ١ٍِّت ِ َؽَت ٱَّللٍّ ٍۡ ِ٘ ُۚ ٢َۡي٫َا َْ َؽ ٱنلٍّاَس  ٍَ   َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِۚ ِٚ ٱَّللٍّ  ََل َتۡتِػي٠َ ِۡل٢َۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ۡزََثَ ٱنلٍّاِس ََل َح
َ
ّي٣ُِ َوَؾَِٰس٦ٍّ أ َٜ َٝ ٱدّلِي٦ُ ٱ١ۡ ِ َٰل   پَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٢ رِي٬٥ُاْ ٱلهٍّ
َ
٬هُ َوأ ُٜ ةَ َوََل حَُس٬ُ٧٬اْ ٦َ٤ِ ٱل٥ُُۡۡشِكَِي ۞٨٤ُِحتَِي إَِِل٩ِۡ َوٱتٍّ   ٿ٬َٰ

 .لعتقي، ومعو اعمى تغميظ الالم األزرق -1
 ، ومعو الباقون.ترك التغميظ في الالماألصبياني عمى  -2
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  ا ٗٓ ِي٦َ َ٘ؽ٬ٍُّٛاْ دِي٣ۡ٫ُ٨َ َوََك٬ُ٧اْ ِكَي  ٦َ٤ِ ٱَّلٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -2

 ي٣ۡ٫ِۡ َ٘ؽُِض٬َن  ِضۡؾبِۭ ة٥َِا دَلَ
  ڀُكَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِذَاَر٣٫ُ ٩ُ٨ِۡ٤ّ رَۡۡحًَث إ
َ
٨ِحتَِي إَِِل٩ِۡ ُث٣ٍّ إِذَآ أ ٬ۡاْ َرب٣٫ٍُّ ٤َّ َْ ٞ َد ٚٞ ٣٫ُ٨ِۡ٤ّ ةَِؽّب٣ۡ٫ِِ يُُۡشُِك٬َن ِإَوَذا َمؿٍّ ٱنلٍّاَس َُضّ َذا َ٘ؽِي
 ځ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 م، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة المي -5
٨ِحتِيَ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 َذاَر٣٫ُ ٩٨ِۡ٤ُّ ، َرب٣٫ٍُّ ٤َّ

َ
 ، وحده.ةَِؽّب٣ۡ٫ِِ يُُۡشُِك٬نَ ، أ

  ُُۚؽواْ ة٥َِآ َءاَتۡيَج٣ۡ٫َُٰ ُٙ  ِِلَۡس

 وحده. ،المتطرف في البدل اإلشباعو األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .وحده ،قصر البدلو  إشباع المنفصل، العتقي عمى -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ٬اْ ََ٘ف٬َۡف َت ُٓ  ڂَذَخ٥َخٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٢َۡط٨َٰٗا َذ٬َ٫ُ َحَخََك٣ٍُّ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ ة٩ِِۦ يُُۡشُِك٬َن ـُ ٢َۡي٣ۡ٫ِ  َْ ٧َؾنۡلَا 
َ
ۡم أ
َ
  ڃأ

زرق عمى النقل، وضم الياء في األ -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ُهوَ فَ 

المروزي عمى ترك النقل، وسكون الياء في  -2
، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وَ هَ فَ 

 وابن سعدان.
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، وضم الياء، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. -4
 حاق عمى صمة الميم، وضم الياء، وحده.ابن إس -5

  َذۡر٨َا ٱنلٍّاَس رَۡۡحَٗث َ٘ؽُِض٬اْ ة٫َِا
َ
 ِإَوَذآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 حَِّئُۢة ة٥َِا ـَ ٬َن ِإَون حُِهۡت٣ۡ٫ُ  ٍُ ٨َ ٜۡ يِۡػي٣ِۡ٫ إَِذا ُ٪٣ۡ َح
َ
٤َۡج خ   ڄَٛػٍّ

شباع الصمة، األزرق عمى النقل،  -1  .ومعو العتقيوا 
 .عمى النقل، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
يِۡػي٣ۡ٫ِ إَِذاأبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
٬نَ ، خ ٍُ ٨َ ٜۡ  .، وحدهُ٪٣ۡ َح

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُۚ ِػُر ٜۡ ًُ ٱلّؽِۡزَق ل٦٥َِ يََلآُء َويَ َ يَۡبُف نٍّ ٱَّللٍّ
َ
َول٣َۡ يََؽۡواْ أ

َ
 أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ده.توسط المتصل، وحو  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
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 ٬ٖۡم يُۡؤ٬٨ُِ٤َن َٜ ِ َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ّ ِ َٰل   څإِنٍّ ِِف َذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
٬ٖۡم في  األصبياني عمى الغنة -3 َٜ ِ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَلَيَٰٖج ١ّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

  بِي٠ِ َِٟي َوٱۡب٦َ ٱلفٍّ ٩ُۥ َوٱل٥ِۡۡف ٍّٜ ۡؽََبَٰ َض ُٜ  َ٘ـَٔاِت َذا ٱ١ۡ

 عمى قصر البدل. أىل التقميلومعو  والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .عمى قصر البدل فتح، ومعو أىل الفتحالو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -2

  ِ ِي٦َ يُؽِيُػوَن وَۡس٩َ ٱَّللٍّ َٝ َعرۡيٞ ١َِّّلٍّ ِ َٰل  َذ

 ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
ِي٦َ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َعرۡيٞ ١َِّّلٍّ
 .المروزي عمى ترك الغنة، ومعو الباقون -3

 َٝ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
٢ُِط٬َن  َوأ ۡٙ   چُ٪٣ُ ٱل٥ُۡ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُب٬َاْ َو٤َآ َءاحَۡحُخ٣ ٦ِ٤ّ ّرِٗبا ِ  ١ّرَِيۡ ٨َِْػ ٱَّللٍّ َِٰل ٱنلٍّاِس ََ٘ٗل يَۡؽُب٬اْ  ـَ ٤ۡ
َ
  ِِفٓ أ

ْ ١ُِّتۡ قرأ اإلمام نافع بالتاء مع ضميا في  البيان:  .ُب٬َا

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ْ ٦ِ٤ّ ّرِٗبا ١ُِّتۡ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2  ، وحده.ُب٬َا
 .أىل اإلسكانعو وم عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، لمروزيا -3
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 .ابن فرحالحمواني عمى صمة الميم، ومعو  -4
ْ ّرِٗبا ١ُِّتۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5  ، وحده.ُب٬َا
 وحده. وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

٣ُ ٱ٪ُ َٝ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ِ َ٘أ ةٖ حُؽِيُػوَن وَۡس٩َ ٱَّللٍّ ٬َن َو٤َآ َءاحَۡحُخ٣ ٦ِ٤ّ َزَك٬َٰ ُٙ   ڇل٥ُۡۡيِٓ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، و قصر المنفصل، األزرق عمى -1 ا 
 البدل.

أىل يق القصر في المتصل، ومعو فو و  قصر المنفصل، وسكون الميم، األصبياني عمى -2
 عدا المروزي. اإلسكان

 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى صمة -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، -5

  ُس٣ۡ ُث٣ٍّ َرزََُٛس٣ۡ ُث٣ٍّ ي٥ُِيُخُس٣ۡ ُث٣ٍّ ُُيۡيِيُس٣ۡ َٜ ِي َع٢َ ُ ٱَّلٍّ  ٱَّللٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -2

  ٖء ١َُِٰس٣ ٦ِ٤ّ ََشۡ ٠ُ ٦٤ِ َذ َٓ ۡٙ ٦ َح ََكٓنُِس٣ ٤ٍّ  َ٪٠ۡ ٦٤ِ ُُشَ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.فويق القصر في المتصل، و عمى  الحمواني -5

 ا يُُۡشُِك٬َن ۡتَد٩ُ٨ََٰۥ َوحََعَََٰلَٰ َخ٥ٍّ   ڈـُ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ََوٱۡۡل ِ ََبّ
َفاُد ِِف ٱ١ۡ َٙ ٫ََؽ ٱ١ۡ َُ ُ٢٥ِ َْ ِي  َٓۡو ٱَّلٍّ ٣٫ُ َب َٜ يِۡػي ٱنلٍّاِس ِِلُِؼي

َ
َفَتۡج خ َٞ ٬َن ۡطؽِ ة٥َِا  ُٓ ٣ۡ٫ٍُّ٢ يَؽِۡس َٓ ٬اْ ١َ

 ډ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
٬ُٓنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٣ۡ٫ٍُّ٢ يَؽِۡس َٓ َ١.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۚ ِي٦َ ٦٤ِ َرۡت٠ُ َِتُث ٱَّلٍّ َٰٜ َٗ ََكَن َع ۡي َٞ ُؽواْ  ُِ ۡرِض َ٘ٱ٧
َ
رُيواْ ِِف ٱۡۡل ـِ  ٠ُۡٛ 

 ومعو العتقي. النقل،و األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
  والنقل، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َُۡشِكَِي  ََكن ۡزََثُُ٪٣ ٤َّ
َ
  ڊأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ِ ِِتَ ي٬َۡمٞ َلٍّ َمَؽدٍّ ََلُۥ ٦َِ٤ ٱَّللٍّ
ۡ
ن يَأ

َ
ّي٣ِِ ٦ِ٤ َرۡت٠ِ أ َٜ َٝ لِّلِي٦ِ ٱ١ۡ ٣ِۡٛ وَۡس٫َ

َ
 َ٘أ

 .، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
 .، وحدهي٬َۡمٞ َلٍّ عمى اإلبدال، والغنة في  يانياألصب -2
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقون وترك الغنة، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

  ٬َن ُْ ػٍّ   ڋي٤َ٬َۡهِٖؼ يَهٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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   ۥ ُؽهُ ۡٙ ٢َۡي٩ِ ُز َٓ َؽ َذ َٙ   ٦٤َ َز

 .عدانعدا ابن س األزرق، ومعو الكل -1
٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2 َٓ  ، وحده.َذ

  ِف٣ِۡ٫ َح٫َ٥ُۡػوَن ُٙ ٧
َ
٠َ٥ِ َص٢َِٰٗطا َِِ٘ل َْ   ڌَو٦ۡ٤َ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َ٘ ٢ََِٰدَِٰج ٦٤ِ ٬ُ٢٥ِاْ ٱ١صٍّ َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َو  ۡي٩ِ٢ِۦُٓۚ ِِلَۡشؾَِي ٱَّلٍّ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  ِؽِي٦َ َٰٙ   ڍإ٩ٍُّ٧ِۥ ََل ُُيِبَّ ٱ١َۡؽ

ِؽِي٦َ في  األزرق عمى التقميل -1 َٰٙ  ، ومعو العتقي.ٱ١َۡؽ
 ومعو الباقون.  ،األصبياني عمى الفتح -2

 َُرَٰٖت َوِِل ٠َ ٱلّؽَِياَح ٤ُبَّلِ ـِ ن يُۡؽ
َ
٬اْ ٦٤ِ َو٦ۡ٤ِ َءاَيَٰخ٩ِِۦٓ أ ُٖ ۡمؽِهِۦ َوَِتَۡبَخ

َ
ُٝ ةِأ ٢ۡ ُٙ ُس٣ ٦ِ٤ّ رٍّۡۡحَخ٩ِِۦ َوَِتَۡشؽَِي ٱ١ۡ َٜ ِؼي

ُؽوَن  ُٟ ٢ٍُّس٣ۡ تَۡل َٓ   ڎَ٘ۡي٩ِ٢ِۦ َو١َ

شباع المنفصل،و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي عمى  وترقيق الراء، ا 
 قصر البدل.

 ، وحده.٦ِ٤ّ رٍّۡۡحَخ٩ِِۦيم الراء، والغنة في وتفخقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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 ًُٗل إََِلَٰ ٬َِۡٛم٣ۡ٫ِ ََ٘شآء ـُ َٝ ُر ٨َ٢ۡا ٦٤ِ َرۡت٢ِ ـَ ۡر
َ
ۡػ أ َٜ ْ  َو١َ ۡسَؽُم٬ا

َ
ِي٦َ أ ٨َ٥ۡا ٦َ٤ِ ٱَّلٍّ َٜ  وُ٪٣ ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َ٘ٱ٧َخ

شباع المتصل، و  النقل، األزرق عمى -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .يم، فويق القصر في المتصل، ومعو القاضيأبو عون عمى سكون الم -4
 أبو الزعراء.معو و ، ََ٘شآُءوُ٪٣عمى التقميل في ابن سعدان  -5
 .ومعو أىل الصمةوالفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -6

 ٢َۡي٨َا ٧َۡۡصُ ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤َِي َْ ا  ًّٜ  ڏَوََكَن َض

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقي -2

  َا ذ ٗٙ ٩ُُ٢ۥ َِٞف َٓ َٗ يََلآُء َوَيۡش ۡي َٞ ٥َآءِ  ٩ُۥ ِِف ٱلفٍّ ٍُ َطاٗبا َذيَۡبُف ـَ ََٰص َذخُثرُِي  ٠ُ ٱلّؽَِي ـِ ِي يُۡؽ ُ ٱَّلٍّ َتَى ٱل٬َۡۡدَق ٱَّللٍّ
 َُيُۡؽُج ٦ۡ٤ِ ِعَؾ٩ِ٢َِٰۦ  

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ا 
وابن  القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي فويقو  تفخيم الراء،مى األصبياني ع -2

 .إسحاق
 ، وحده.٦ۡ٤ِ ِعَؾ٩ِ٢َِٰۦابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3
 وحده. وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  وَن َِْتادِهِۦٓ إَِذا ُ٪٣ۡ يَۡفخَۡبُِشُ َناَب ة٩ِِۦ ٦٤َ يََلآُء ٦ِۡ٤ 
َ
  ڐَ٘إَِذآ أ

شباع المتصل،و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، ا 
 وتفخيم الراء، وسكون الميم،فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو 
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
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 وحده.سكون الميم، و توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ٢َۡي٣٫ِ ٦ِ٤ّ َرۡت٩ِ٢ِۦ ل٥َُۡت٢ِِفَي َْ َل  ن ُحَنٍّ
َ
  ڑِإَون ََك٬ُ٧اْ ٦٤ِ َرۡت٠ِ أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َٰٓۡؽ إََِل ُِ ُٓۚ رَۡۡحَ َءاَثَٰؽِ َ٘ٱ٧ َػ َم٬ۡح٫َِا ۡٓ ۡرَض َب
َ
َٗ يَُۡحِ ٱۡۡل ۡي َٞ  ِ  ِج ٱَّللٍّ

قرأ اإلمام نافع بحذف األلف في  البيان:
ث رَ 
 
 .أ

شباع المنفصلو  النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. نفصل،عمى قصر الم المروزي -4

  َٰل٥ََُۡحِ ٱل٬ۡ٥ََۡت َٝ ِ َٰل  إِنٍّ َذ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٞءٖ َِٛػيؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ   ڒَوُ٪٬َ لَۡعَ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.ُهوَ وَ 

 المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.العتقي عمى ترك  -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 ُؽوَن ُٙ ِػهِۦ يَۡس ۡٓ ٬َّ٢اْ ٦ۢ٤ِ َب َِ ا ١ٍّ ّؽٗ َٙ ۡوهُ ُمۡه
َ
٨َ٢ۡا رِيٗطا ََ٘ؽأ ـَ ۡر

َ
  ړَو١َه٦ِۡ أ

ۡوهُ في  قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل البيان:
َ
 .ََ٘ؽأ
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 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ْ عمى النقل، وتحقيق اليمزة، والغنة في  األصبياني -2 ٬َّ٢ا َِ ا ١ٍّ ّؽٗ َٙ  .، وحدهُمۡه
 وجو تسييل اليمزة، والغنة، وحده.و  النقل، األصبياني عمى -3
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -4
 حده.ابن إسحاق عمى الغنة، و  -5

 ٬ۡاْ ٤ُۡػةِؽِي٦َ
ََعَٓء إِذَا َو١ٍّ ٣ٍّ ٱدلَّ ُّ ٱلهَّ ُّ ٱل٬ۡ٥ََۡتَٰ َوََل تُۡف٥ِ َٝ ََل تُۡف٥ِ   ڔَ٘إ٧ٍِّ

ََعَٓء إَِذاقرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:  .ٱدلَّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 لقصر في المتصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وفويق ا -2
شباع المتصل، األزرق عمى الفتح،  -3  وحده.وا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.الفتح، و  األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ٦ َىَؾ٢ََٰخ٣ۡ٫ِِ َْ ۡمِ  ُٓ ٧َج ةَِفَِٰػ ٱ١ۡ
َ
 َو٤َآ أ

 و العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومع -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡف٬٥ُِ٢َن ُّ إَِلٍّ ٦٤َ يُۡؤ٦ُ٤ِ أَـِبَيَٰخ٨َِا َذ٣٫ُ ٤َّ  ڕإِن تُۡف٥ِ

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو اإلبدال، األزرق عمى -1
 ى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عم -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 ُس٣ ٦ِ٤ّ َٜ ِي َع٢َ ُ ٱَّلٍّ ٖٗ ۞ٱَّللٍّ ۡٓ ِػ َى ۡٓ ٠َ ٦ۢ٤ِ َب َٓ ٖٗ ُث٣ٍّ َس ۡٓ ةٖ َى ِػ ٬ٍُّٛ ۡٓ ٠َ ٦ِۢ٤ َب َٓ ا ٬ٍُّٛٗة ُث٣ٍّ َس ٗٙ ۡٓ ُۚ َى  وََكۡحَتٗث

ٖٗ ي قرأ اإلمام نافع بضم الضاد ف البيان: ۡٓ  .ُى

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ُۚ ُٚ ٤َا يََلآُء  َُي٢ُۡ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِػيُؽ  َوُ٪٬ َٜ ٢ِي٣ُ ٱ١ۡ َٓ   ږٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ٖث َْ ا ـَ ِف٣ُ ٱل٥ُۡۡشؽُِم٬َن ٤َا َۡلُِر٬اْ َدرۡيَ  ٜۡ ُث ُح َْ ا ٬ُم ٱلفٍّ ُٜ  َوَي٬َۡم َت

 ، ومعو العتقي.َدرۡيَ في  رقيق الراءاألزرق عمى ت -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ٬َن ُٟ َٝ ََك٬ُ٧اْ يُۡؤَ٘ ِ َذَٰل   ڗَٞ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٜ يَؿ٦ََٰ ١َ وح٬ُاْ ٱ٣َ٢ِۡٓ١ۡ َوٱۡۡلِ
ُ
ِي٦َ أ ِد  َوَٛاَل ٱَّلٍّ ۡٓ ِ إََِلَٰ ي٬َِۡم ٱۡۡلَ  ۡػ َۡلِۡثُخ٣ۡ ِِف َِٞتَِٰب ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. ،النقلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِٰد َوَؾ ۡٓ ٬٥َُ٢َن ََ٘فََٰؼا ي٬َُۡم ٱۡۡلَ ۡٓ ٨ُخ٣ۡ ََل َت ُٞ  ژ٨ٍُِّٟس٣ۡ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٍَّذَي٤َ٬ۡهِٖؼ َل ُّ َٙ َخت٬َُن  ي٨َ ۡٓ ِؼَرُت٣ۡ٫ُ َوََل ُ٪٣ۡ يُۡفَخ ۡٓ ٬٥َُ٢اْ ٤َ َُ ِي٦َ    ڙٱَّلٍّ

ُّ حَ قرأ اإلمام نافع بالتاء في  البيان: َٙ ٨. 

 تغميظ الالم، وترقيق الراء، وحده. األزرق عمى -1
 .الالم، وترقيق الراء، وحده ترك تغميظعمى  العتقي -2
 المروزي عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3
َخُت٬نَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ۡٓ  ، وحده.َوََل ُ٪٣ۡ يُۡفَخ
 .فرح ابنالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ، وحده.َذَي٤َ٬ۡهِٖؼ َلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -6
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -7

  ٤ََر٠ٖ ِ
ۡؽَءاِن ٦٤ِ ُكّ ُٜ ۡب٨َا ل٨٢ٍِّاِس ِِف َهََٰؼا ٱ١ۡ ۡػ ََضَ َٜ  َو١َ

ۡب٨َاقرأ اإلمام ورش والحمواني والقاضي باإلدغام في  البيان: ۡػ ََضَ َٜ  ظيار.، والباقون باإلَو١َ

 .لعتقي واألصبياني والحمواني والقاضي، ومعو اعمى اإلدغام األزرق -1
سماعيل. -2  المروزي عمى اإلظيار، ومعو إسحاق وا 

 ٬ُ٢َن ٍِ ٧ُخ٣ۡ إَِلٍّ ٤ُۡت
َ
ُؽٓواْ إِۡن أ َٙ ِي٦َ َز ٦َ١٬ٍّ ٱَّلٍّ ُٜ َ   ښَو١َه٦ِ ِسۡئَخ٣٫ُ أَـِبيَثٖ ِلٍّ

شباع المنفصل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 شباع الصمة، ا  ومعو العتقي عمى  والنقل، وا 
 قصر البدل.

 وترك النقل، وسكون الميم، وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -2
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 .ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -3
٧ُخ٣ۡ إَِلٍّ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
 ، وحده.أ

٦َ١٬ٍّ أَـِبالغنة في  األصبياني عمى -5 ُٜ َ  والنقل، وقصر الصمة، وحده. قصر المنفصل، ،يَثٖ ِلٍّ
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ِي٦َ ََل َح َٰ ٬ُ٢ُِٛب ٱَّلٍّ ُ لَۡعَ ُّ ٱَّللٍّ تَ ٍۡ َٝ َح ِ َذَٰل   ڛَٞ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞ ّٚ ِ َض َػ ٱَّللٍّ ْۡ  َ٘ٱۡنَِبۡ إِنٍّ َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِي٦َ ََل ي٬ُ٨ِٛ٬َُن َٝ ٱَّلٍّ ٍّ٨ ٍّٙ  ڜَوََل يَۡفَخِغ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 

 الرومسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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٥َانَ  ٜۡ ٬َرةُ ١ُ  ـُ

ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي٣ِ ِمۡسِب   ٱَّللٍّ

  ١ال٣ٓٓ   

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -4
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -5
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -6

 ِٟي٣ِ َِٟتَِٰب ٱۡۡلَ َٝ َءاَيَُٰج ٱ١ۡ    ٢ح٢ِۡ

 الكل عمى قصر البدل. األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو -1

 ٣ُ٪ٗػى َورَۡۡحَٗث ٥ُ٢ِۡ١ّۡطِفجَِي  

 .عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو الكل األزرق -1
 ، ومعو ابن إسحاق.َورَۡۡحَٗث ٥ُ٢ِۡ١ّۡطِفجِيَ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ۡةَ وَُ٪٣ ةِٱٓأۡلِعَؽةِ ُ٪٣ َٰ٬ َٞ ةَ َويُۡؤح٬َُن ٱلؾٍّ َٰ٬َ٢ ِي٦َ يُِٜي٬٥َُن ٱلهٍّ ٬٨َُِن  ٱَّلٍّ  ٤ي٬ُٛ

، ومعو العتقي عمى وترقيق الراء )تشق( في البدلوالنقل و تغميظ الالم، واإلبدال، األزرق عمى -1
 قصر البدل.

 األصبياني عمى ترقيق الالم، واإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 ، وحده.ُ٪٣ۡ ي٬٨ُِٛ٬ُنَ في أبو عون عمى صمة الميم  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

   ّب٣ۡ٫ِِ َٰ ُ٪ٗػى ٦ِ٤ّ رٍّ َٝ لَۡعَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 .العتقي، ومعو إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
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ّب٣ۡ٫ِِ  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، والغنة في  -2  ، وحده.٦ِ٤ّ رٍّ
 اقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الب -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ٢ُِط٬َن ۡٙ َٝ ُ٪٣ُ ٱل٥ُۡ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٥َوأ

 .العتقي، ومعو إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َ٢ِْٖۡم  َو٦َ٤ِ ٱنلٍّاِس ٦٤َ يَۡلَتِي ل٬٫َۡ رۡيِ  َٖ ِ ِ ة بِي٠ِ ٱَّللٍّ ـَ  ٦ َْ  ُ٪ُؾًواُۚ  َوَيخٍِّغَؼَ٪اٱۡۡلَِػيِد ِِلُِي٠ٍّ 

وقرأ  ، ومع ضم الزاي عدا إسماعيل، فقرأ بإسكانيا.اُۚ ُ٪ُؾؤً قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:
 .َ٪اَوَيخٍِّغؼُ اإلمام نافع بضم الذال في 

 .، ومعو الكل عدا إسماعيلاألزرق -1
ل عمى إسكان الزاي في إسماعي -2

 ، وحده.ًؤاُهزَ 

  ٫ِٞي َؼاٞب مَّ َْ َٝ ل٣ۡ٫َُ  ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
  ٦أ

 .العتقي، ومعو إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 تصل، وسكون الميم، وحده.المروزي عمى توسط الم -4

 ٓنٍّ ِِف
َ
أ َٞ ٫َا  ۡٓ ن ٣ٍّۡ١ يَۡف٥َ

َ
أ َٞ ا  َِبٗ ٟۡ َٰ ُمۡفَخ ٢َۡي٩ِ َءاَيَُٰخ٨َا َوَّلٍّ َْ ُذَجۡي٩ِ ِإَوَذا ُتۡخََلَٰ 

ُ
ٛۡٗؽا  أ  َو

ن ٣ٍّ١ۡ قرأ اإلمام األصبياني بتسييل اليمزة في  البيان:
َ
أ نٍّ ، َٞ

َ
أ َٞ.  وقرأ اإلمام نافع بإسكان الذال

ذۡ  في 
ُ
 .٩ِ َجيۡ أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى وترقيق الراء، و )تشق( في البدل، التقميل، واألزرق عمى  -1 ا 
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 قصر البدل.
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وقصر المنفصل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -2
٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -3 َْ.وحده ، 
 .لو، وحدهالفتح، وما سبق  األزرق عمى -4
ن ٣ٍّ١ۡ وترقيق الراء، والتسييل والغنة في  الفتح، األصبياني عمى -5

َ
أ َٞ والتسييل في ، ن

َ
أ َٞ

نٍّ ، ٣ٍّ١ۡ 
َ
أ َٞ وحدهقصر المنفصل، ، و. 

 توسط المنفصل، وحده.و  ترك الغنة، تحقيق اليمز، المروزي عمى -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -7
 عمى الفتح، والغنة، وحده. ابن إسحاق -8

 ِِلٍم
َ
َؼاٍب أ َٓ ِ هُ ة ۡ   ٧َ٘بَُّشِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِي٣ِ َُٰج ٱنلٍّٓ ٢ََِٰدَِٰج ل٣ۡ٫َُ َسجٍّ ٬ُ٢٥ِاْ ٱ١صٍّ َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َو   ٨إِنٍّ ٱَّلٍّ

 ن الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.سكو و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َخَِٰلِي٦َ ذِي٫َا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۚ ا ّٜٗ ِ َض َػ ٱَّللٍّ ْۡ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٟي٣ُ ؾِيُؾ ٱۡۡلَ َٓ   ٩َوُ٪٬َ ٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -6
 ابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني و ُهوَ وَ 
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المروزي عمى سكون الياء في  -7
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

  رۡيِ َخ٥َٖػ حََؽۡوَج٫َا َٖ ِ َِٰت ة ـَ َؿَٰ َٚ ٱلفٍّ  َع٢َ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٖدٓاةٍّث ِ
ن ح٥َِيَػ ةُِس٣ۡ َوَبدٍّ ذِي٫َا ٦٤ِ ُكّ

َ
ۡرِض َرَوَِِٰسَ أ

َ
١ََۡقَٰ ِِف ٱۡۡل

َ
 َوخ

شباع الو  ل، والنقل،التقمي األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الزما 
أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -2

 التقميل.
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 وحده. ،الالزمفويق القصر في و  الفتح، والنقل، األصبياني عمى -4
 وحده. ،الالزمتوسط و  ترك النقل، المروزي عمى -5
 .أىل الصمةومعو الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في الالزم،  -6

 ؽِيٍم
َٞ ِ َزۡوٖج 

ۢنَتت٨َۡا ذِي٫َا ٦٤ِ ُكّ
َ
٥َآءِ ٤َاٗٓء َ٘أ ٧َؾنۡلَا ٦َ٤ِ ٱلفٍّ

َ
  ٪َوأ

 .العتقي، ومعو إشباع المتصلاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُِِي٦َ ٦ِ٤ ُدو٩ِ٧ۚۦ
َٚ ٱَّلٍّ ُروِِن ٤َاذَا َع٢َ

َ
ِ َ٘أ ُٚ ٱَّللٍّ   َهََٰؼا َع٢ۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 تِٖي ٬٥ُِ٢ََٰن ِِف َىَؾ٠َٰٖ ٤َّ   ٫ة٠َِ ٱ١ظٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َ٥َث ٟۡ َؿ٦ََٰ ٱۡۡلِ ٜۡ ۡػ َءاحَۡح٨َا ١ُ َٜ نِ  َو١َ
َ
ُِۚ  أ ۡؽ َّلِلٍّ ُٟ  ٱۡك

ؽۡ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان: ُٟ ُن ٱۡك
َ
 .أ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِف٩ِۦ ۡٙ ُؽ نِلَ ُٟ ۡؽ َ٘إِج٥ٍَّا يَۡل ُٟ  َو٦٤َ يَۡل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َؽ َٙ ِِنٌّ َۡحِيٞػ َو٦٤َ َز َٕ  َ   ٬َ٘إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٩ُۥ ُِ َؿ٦َُٰ ِِلة٩ِ٨ِۡۦ َوُ٪٬َ يَِٓ ٜۡ ِ  َيَُٰتَِنٍّ ِإَوۡذ َٛاَل ١ُ  ََل تُُۡشِۡك ةِٱَّللٍّ

 .َيَُٰتَِنِّ  في  بكسر الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:

 ن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني وابَوُ٪٬َ األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.٬َ َو٪ۡ المروزي عمى سكون الياء في  -2

  ي٣ٞ ِِ َْ  ٣ٌ٢ۡ ُِ َك ١َ ۡ   ٭إِنٍّ ٱلُّشِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰوَۡ٪٦ٖ َوَِ٘ص َٰ ٩ُۥ َوۡ٪٨ًا لَۡعَ َّ٤
ُ
ي٩ِۡ َۡح٢ََۡخ٩ُ أ َٰدِلَ ـَ ِ نَس٦ََٰ ة ۡي٨َا ٱۡۡلِ ؽۡ َوَونٍّ ُٟ ِن ٱۡك

َ
َٝ  َِل  ٩ُُ٢ۥ ِِف ََع٤َۡيِ أ يۡ َٰدِلَ ـَ  َو١ِ

 ٮإََِلٍّ ٱل٥َِۡهرُي 

ؽۡ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان: ُٟ ُن ٱۡك
َ
 .أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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  ٣ٞ٢ِْۡ ََ٘ٗل َٝ ة٩ِِۦ  َ ن تُُۡشَِك ِِب ٤َا ١َحَۡؿ ل
َ
َٰٓ أ ٥َ٫ُا  ِإَون َج٫َََٰػاَك لَۡعَ ۡٓ ٍِ   حُ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ا ٗ٘ ُؽو ۡٓ ۡجَيا ٤َ  َوَناِضۡت٥َ٫ُا ِِف ٱدلَّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 الفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أىل  -2

 ُۚ ٧َاَب إََِلٍّ
َ
بِي٠َ ٦ۡ٤َ خ ـَ  ّۡ  َوٱحٍّتِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٬ُ٢٥ََن ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ ٧َبُِّئُس٣ ة٥َِا 
ُ
ُُٓس٣ۡ َ٘د   ٯُث٣ٍّ إََِلٍّ َمؽِۡس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
٬ُ٢٥َنَ صمة الميم في  أبو عون عمى -2 ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٍَّيَُٰتَِن ُٝ ٫َآ إِن حَ اَل إِجٍّ َٜ ِت ٤ِۡر
ۡ
ۡرِض يَأ

َ
ۡو ِِف ٱۡۡل

َ
َِٰت أ ـَ َؿَٰ ۡو ِِف ٱلفٍّ

َ
 َضتٍّثٖ ٦ِۡ٤ّ َعۡؽَدٖل َذَخُس٦ ِِف َنۡغَؽٍة أ

 ُۚ ُ  ة٫َِا ٱَّللٍّ

اُل في  بضم الالمقرأ اإلمام نافع و  .َيَُٰتَِنِّ  في  بكسر الياءقرأ اإلمام نافع  البيان: َٜ  .٤ِۡر

 ومعو العتقي.والنقل، واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق المروزي -3
 ، وحده.٦ِۡ٤ّ َعۡؽَدلٖ عمى اإلخفاء في  ابن إسحاق -4
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 وحده. وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  َٞعترِي ٌٗ ي ٍِ َ١ َ   ٰإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -1
ٌٗ َعترِيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ي ٍِ َ١.وحده ، 

 ٍّؽُ َيَُٰتَِن ۡٓ ُمۡؽ ةِٱل٥َۡ
ۡ
٬َ٢َٰةَ َوأ ٣ِِٛ ٱلهٍّ

َ
َٝ  أ َناةَ

َ
َٰ ٤َآ أ ؽِ َوٱۡنَِبۡ لَۡعَ َٟ ٦ِ ٱل٨٥ُۡ َْ  وِف َوٱ٩َۡ٧ 

 .َيَُٰتَِنِّ  في  بكسر الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تغميظ الالم، واإلبدال، وا 
 األصبياني عمى ترقيق الالم، واإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. -2
 ليمز، وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى تحقيق ا -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون.  -4

 ُِم٬ر
ُ
ۡؾِم ٱۡۡل َْ  ٦ۡ٤ِ َٝ ِ َٰل   ٱإِنٍّ َذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۡؽ َوََل ّٓ ۡرِض َمؽَضً حَُه
َ
َك ل٨٢ٍِّاِس َوََل َت٥ِۡق ِِف ٱۡۡل  ا  َعػٍّ

قرأ اإلمام نافع بألف بعد الصاد، وتخفيف العين في  البيان:
اِعرَ   .تُص 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ََٖل ُُيِبَّ ُكٍّ ُُمَۡخاٖل َُ٘غ٬ر َ   ٲإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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َوٱ َٝ ِٛۡهۡػ ِِف َمۡليِ ُۚ َوٱ َٝ ِ ُيۡو ٦٤ِ َن٬ۡح ٕۡ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِِٰت لََه٬ُۡت ٱۡۡل٥َِري ـَ ۡن
َ
٧َسَؽ ٱۡۡل

َ
  ٳإِنٍّ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 
َ
َِٰت َو٤َا ِِف ٱۡۡل ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلفٍّ َؽ ١َُس٣ ٤ٍّ غٍّ ـَ  َ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ل٣َۡ حََؽۡواْ أ

َ
َۗ خ ٨َٗث ٌِ ٩ُ٥َۥ َظ٫ََِٰؽٗة َوبَا َٓ ِ ٢َۡيُس٣ۡ ٧ َْ  َٔ َت ـۡ

َ
 ۡرِض َوأ

 األزرق عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
امة الميم في أبو عون عمى ص -5  ، وحده.١َُس٣ ٤ٍّ

 ٖ٨رِي ٢ِْٖۡم َوََل ُ٪ٗػى َوََل َِٞتَٰٖب ٤َّ رۡيِ  َٖ ِ ِ ة   ٴَو٦َ٤ِ ٱنلٍّاِس ٦٤َ يَُخَِٰػُل ِِف ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٢َۡي٩ِ َءاة َْ ُّ ٤َا وََسۡػ٧َا  ُ َٛال٬ُاْ ة٠َۡ ٧َتٍّتِ ٧َؾَل ٱَّللٍّ
َ
٬اْ ٤َآ أ ُٓ ُٓۚ ِإَوَذا رِي٠َ ل٣ُ٫َُ ٱحٍّتِ  آَء٧َا

شباع المتصل، و ، واإلشباع في البدل المتطرف إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  وحدها 
شباع المتصل، وحدهقصر البدلو  إشباع المنفصل، العتقي عمى -2  .، وا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيقصر المنفصل، و األصبياني عمى  -3

 .وابن سعدان
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى قصر المنفصل، وصمة الياء في  -5 َْ ،وفويق القصر في المتصل ،

 وحده.
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وترك صمة الياء، وحده. -6

 ِٓرِي َؼاِب ٱلفٍّ َْ ٬ُ٪٣ۡ إََِلَٰ  ُْ ۡيَط٦َُٰ يَۡػ َول٬َۡ ََكَن ٱللٍّ
َ
  ٵأ

 ، ومعو العتقي.صمةالألزرق عمى إشباع ا -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ۗ ۡؽَوةِ ٱل٬ُۡۡثََقَٰ ُٓ َٝ ةِٱ١ۡ َخ٥َۡف ـۡ ِػ ٱ َٜ ِ َوُ٪٬َ ُُمِۡف٦ٞ َذ ۥٓ إََِل ٱَّللٍّ  ۞َو٦٤َ يُۡف٣ِۡ٢ وَۡس٩ُ٫َ

في وعمى ضم الياء األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو العتقي.، والتقميل، ُهوَ وَ 

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وضم الياء، والفتح، ومعو ابن إسحاقاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو الزعراء عمى ضم الياء، والتقميل، وحده. -4
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء في  -5

 ، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح.وَ و هَ 
 التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى  -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -7

 ُِم٬ر
ُ
َِتُث ٱۡۡل َٰٜ ِ َع   ٶِإَوََل ٱَّللٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َؽ ََ٘ٗل َٙ َٝ َو٦٤َ َز ۥُٓۚ َُيُۡؾ٧ ُؽهُ ۡٙ   ُز

َٝ ؾِ ُُيۡ م نافع بضم الياء، وكسر الزاي في قرأ اإلما البيان: ٧. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[35] 

 

 ُْۚ ٬ُٓ٢٥ِا َْ ٣ۡ٫ُ َذ٨ُجَّتُِئ٣٫ُ ة٥َِا  ُٓ  إَِِل٨َۡا َمؽِۡس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُِػور ٢ِي٣ُۢ ةَِؼاِت ٱلهَّ َْ  َ   ٷإِنٍّ ٱَّللٍّ

 ق، ومعو الكل.األزر  -1

 َٖ ٢ِي َٕ َؼاٍب  َْ ؽَُّ٪٣ۡ إََِلَٰ  ٍَ ٣ۡ٫ُ ٢َِٛيٗٗل ُث٣ٍّ ٧َۡي ُٓ ِ   ٸُج٥َّخ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
َٖ ة الميم، واإلخفاء في ابن إسحاق عمى صم -5 ٢ِي َٕ َؼاٍب  َْ.وحده ، 

 ُۚ ُ ٦ُ١٬ٍّ ٱَّللٍّ ُٜ ۡرَض َِلَ
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٚ ٱلفٍّ ٦ۡ َع٢َ َۡت٣٫َُ ٤ٍّ

َ
د ـَ  َو١َه٦ِ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ن فرح.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو اب -3
َٚ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ٦ۡ َع٢َ ٍّ٤.وحده ، 

  ُِۚ  ٠ُِٛ ٱۡۡل٥َُۡػ َّلِلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ۡزََثُُ٪٣ۡ ََل َح
َ
  ٹة٠َۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -3

  ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِ ٤َا ِِف ٱلفٍّ  َّلِلٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِِنَّ ٱۡۡل٥َِيُػ َٖ َ ُ٪٬َ ٱ١ۡ  ٺإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرِض ٦ِ٤
َ
٥َا ِِف ٱۡۡل جٍّ

َ
ُِۚ َول٬َۡ خ ا ٧ََِٙػۡت ََكَِؿَُٰج ٱَّللٍّ ۡۡبُؽٖ ٤ٍّ

َ
ُث خ َٓ ۡت ـَ ِػهِۦ  ۡٓ هُۥ ٦ۢ٤ِ َب َٛۡؾ٣َٰٞ َوٱۡۡلَۡطُؽ َح٥ُػَّ

َ
 َكَشَؽٍة أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِٟي٣ٞ ؾِيٌؾ َض َْ  َ  ٻإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٜ ا َع٢ۡ ٖؿ َوَِٰضَػةٍ  ٤ٍّ ۡٙ ٨َ َٞ ُرُس٣ۡ إَِلٍّ  ۡٓ  ُس٣ۡ َوََل َب

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ةَِهرٌي ۢ ُّ ٥ِي ـَ  َ   ټإِنٍّ ٱَّللٍّ

 الكل. األزرق، ومعو -1
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  ٥ََؽ َٜ ٥َۡؿ َوٱ١ۡ َؽ ٱللٍّ غٍّ ـَ ٠ِۡ َو ٠َۡ ِِف ٱنل٫ٍَّارِ َوُي١٬ُِز ٱنل٫ٍَّاَر ِِف ٱِلٍّ َ ي١٬ُُِز ٱِلٍّ نٍّ ٱَّللٍّ
َ
ل٣َۡ حََؽ أ

َ
 خ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 
َ
َفّمٗ َوأ َس٠ٖ ٤َّ

َ
 ََيۡؽِٓي إََِلَٰٓ أ

ٞ ٬ُ٢٥ََن َعترِيٞ ُكّ ۡٓ َ ة٥َِا َت   ٽنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 نٍّ ٤َا
َ
َّٚ َوأ َ ُ٪٬َ ٱۡۡلَ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
َٝ ةِأ ِ َٰل ٬نَ َذ ُْ ٠ُ وَ  يَۡػ ٍِ ترُِي ٦٤ِ ُدو٩ِ٧ِ ٱ١َۡبَٰ َٟ َِلَّ ٱ١ۡ َٓ َ ُ٪٬َ ٱ١ۡ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
  پأ

٬نَ في  نافع بالتاءقرأ اإلمام  البيان: ُْ  .حَۡػ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
نٍّ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -2

َ
 ، وحده.ةِأ

 ِ١رُِيَِيُس٣ ٤ّ ِ ٥َِج ٱَّللٍّ ۡٓ ِ َٝ ََتۡؽِي ِِف ٱۡۡلَۡطؽِ ة٨ِ ٢ۡ ُٙ نٍّ ٱ١ۡ
َ
ل٣َۡ حََؽ أ

َ
 ٦ۡ َءاَيَٰخ٩ِِۦُٓۚ خ

 وحده.في البدل،  واإلشباع النقل، األزرق عمى -1
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ٬ ُٟ ِ َنتٍّارٖ َك
َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ُِّكّ ِ َٰل  ٿرٖ إِنٍّ ِِف َذ

 عمى قصر البدل. أىل التقميلومعو والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ١ُِّكِّ األصبياني عمى الغنة في  -3
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  ُُُم٢ِِۡهَي ََل َ ٬ُاْ ٱَّللٍّ َْ ٠َِ٢ َد َِّ ٱ١ َٞ ٬ۡٞج  ِلَي٣٫ُ ٤ٍّ َٕ خَِهٞػُۚ ِإَوَذا  ٜۡ َّ٣٫ُ٨ۡ٥َِ٘ ٤ ِ ٣ۡ٫َُٰ إََِل ٱ١ََۡبّ ا ََّجٍّه   ٱدّلِي٦َ ٥َ٢ٍَّ٘

شباع و  التقميل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وحدهصمة، الفتح، وقصر ال عمى األصبياني -3
 .وحدهسكون الميم، و  الفتح، عمى المروزي -4
 معو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، و  -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 ٖ٬ر ُٙ َٞ   ڀَو٤َا ََيَۡطُػ أَـِبَيَٰخ٨َِآ إَِلٍّ ُكَّ َعخٍّارٖ 

شباع المنفصلو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  دل.ومعو العتقي عمى قصر الب ، والتقميل،ا 
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٦ َودَلِهِۦ َوََل َم٬ۡل٬ٌُد َْ ٬اْ َربٍُّس٣ۡ َوٱۡعَل٬ۡاْ ي٤ٗ٬َۡا َلٍّ ََيۡؾِي َوادِلٌ  ُٜ ٫َا ٱنلٍّاُس ٱتٍّ حَّ
َ
د ٦ َوادِلِهِۦ  ُ٪٬َ َيَٰٓ َْ َساٍز 

 ُۚ  َكۡيـًٔا

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 ، وحده.ي٤ٗ٬َۡا َلٍّ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .ومعو أىل اإلسكان عمى سكون الميم، وترك الغنة، المروزي  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 وحده. وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل، -7
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  ٞ ّٚ ِ َض َػ ٱَّللٍّ ْۡ  إِنٍّ َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ ٧ٍُّس٣ ةِٱَّللٍّ ؽٍّ ُٖ ۡجَيا َوََل َح ةُ ٱدلَّ ٧ٍُّس٣ُ ٱۡۡلََي٬َٰ ؽٍّ ُٖ ُؽوُر ََ٘ٗل َت َٖ   ځ ٱ١ۡ

 ومعو أىل التقميل. وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .األصبياني والمروزي ومعو ،سكون الميمو األزرق عمى الفتح،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َرۡض
َ
٣َُ٢ ٤َا ِِف ٱۡۡل ۡٓ ۡيَد َوَي َٖ ُِل ٱ١ۡ ثِ َوُيَنّ َْ ا ٣ُ٢ِْۡ ٱلفٍّ ٨َِْػهُۥ   َ  اِم  إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ٗػا َٕ اَذا حَۡسِفُب  ٞؿ ٤ٍّ ۡٙ  َو٤َا حَۡػرِي َج

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۚۡرٖض َت٬٥ُُت
َ
ّيِ أ
َ
ُؿۢ ةِأ ۡٙ  َو٤َا حَۡػرِي َج

يِّ ي ف بالتحقيق ثم اإلبدال ياء   األصبياني قرأ اإلمام البيان:
َ
 .ةِأ

 .عدا األصبياني في وجو األزرق، ومعو الكل -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -2

  ۢ٢ِي٣ٌ َعترُِي َْ  َ  ڂإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل عدا ابن إسحاق. -1
ۢ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٢ِي٣ٌ َعترُِي َْ.وحده ، 

 لقمانسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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شۡ  ٬َرةُ الفٍّ ِ ـُ  َػة

ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي٣ِ   ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ١ال٣ٓٓ  

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 َِٟتَِٰب ََل َرۡيَب ذِي٩ِ ٦٤ِ رٍّّبِ ٱ١َۡع٥َِ٢ََٰي
  ٢حَنِي٠ُ ٱ١ۡ

 زرق، ومعو الكل عدا األصبياني.األ -1
 ، وحده.٦٤ِ رٍّّبِ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ُۚ٩َُٰ ى ٬ل٬َُن ٱۡذَتَ ُٜ ۡم َح
َ
 أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٍّ٣٫َُٰ ٦ِ٤ّ ٧ حَه
َ
آ خ َٝ َِت٨ُِؼَر ٤ٗ٬َۡٛا ٤ٍّ ِ ّب َّٚ ٦٤ِ رٍّ ٣ۡ٫ٍُّ٢ َح٫َۡخُػوَن ة٠َۡ ُ٪٬َ ٱۡۡلَ َٓ َ١ َٝ   ٣ِؼيؽٖ ٦ِ٤ّ َرۡت٢ِ

شباع المنفصل،، و َِت٨ُِؼرَ ترقيق الراء في األزرق عمى  -1  ومعو العتقي. والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تفخيم الراء، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
 وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى الفتح، -5
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
َٝ الغنة في  األصبياني عمى -8 ِ ّب  .وحدهقصر المنفصل، و  ، والفتح،٦٤ِ رٍّ
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 ۡۡرَض َو٤َا ةَح
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ َٚ ٱلفٍّ ِي َع٢َ ُ ٱَّلٍّ ۡؽِش  ٱَّللٍّ َٓ َخ٬َىَٰ لَۡعَ ٱ١ۡ ـۡ يٍّامٖ ُث٣ٍّ ٱ

َ
خٍّثِ خ ـِ  ٥َ٫ُ٨َا ِِف 

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 .ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرحالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو الباقون. -4

 ُ٤َا ١َس  ٍّ ٖ َوََل َكِٙي  ٣ ٦ِ٤ّ ُدو٩ِ٧ِۦ ٦٤ِ َوَِّلّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ُؽوَن ٍّٞ ََ٘ٗل َتَخَؼ
َ
  ٤أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُؽُج إَِِل٩ِۡ ِِف ي ۡٓ ۡرِض ُث٣ٍّ َح
َ
٥َآءِ إََِل ٱۡۡل ۡمَؽ ٦َ٤ِ ٱلفٍّ

َ
وَن يَُػةُِّؽ ٱۡۡل ػَّ ُٓ ا َت ٨َثٖ ّم٥ٍِّ ـَ  َٗ ١ۡ

َ
ۥٓ خ َػاُرهُ ٜۡ   ٬ۡ٥ٖم ََكَن ٤ِ

٥َآءِ إََِل قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ، ويزيد لألزرق ٱلفٍّ
 وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين تسييل اليمزة األولى، وىو الوجو الثاني لمحمواني.

شباع المتصل،و  ترقيق الراء، والنقل، ىاألزرق عم -1 شباع المنفصل، ا   وتسييل اليمزة الثانية، وا 
 ومعو العتقي.

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، وحده. -2
وتسييل اليمزة الثانية، فويق القصر في المتصل، و  تفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى -3

 وقصر المنفصل، وحده.
 .ل، وتوسط المتصل، وتسييل اليمزة األولى، وتوسط المنفصل، وحدهعمى ترك النق المروزي -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وما سبق لو، وحده. -5
الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة األولى، وقصر المنفصل، ومعو  -6

 الباقون.



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[42] 

 

 الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وحده. -7

 ۡي َٖ ٣ُِ٢َٰ ٱ١ۡ َٝ َع ِ َٰل ؾِيُؾ ٱلؽٍِّضي٣ُ َذ َٓ َفََٰػةِ ٱ١ۡ   ٦ِب َوٱللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۥ ٩ُ َٜ ٍء َع٢َ ۡضَف٦َ ُكٍّ ََشۡ
َ
ِٓي أ  ٱَّلٍّ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 .وابن إسحاق عن المروزيوجو  داع ومعو الباقون األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
٩ُۥابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 َٜ ٍء َع٢َ  ، وحده.ََشۡ
 وحده.وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ٌِٖي نَس٦َِٰ ٦٤ِ  َٚ ٱۡۡلِ  َع٢ۡ
َ
  ٧َوَبَػأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو الباقون. ترك النقل،المروزي عمى  -2

 ٍّ٫ِٖي ُث٣ آءٖ مٍّ َؾ٢ََٰثٖ ٦ِ٤ّ ٤ٍّ ـُ ٠َ نَۡف٩َُ٢ۥ ٦٤ِ  َٓ   ٨َس

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  وِض٩ِۦ َظ ذِي٩ِ ٦٤ِ رَّ َٙ ٩َُٰ َوَج ى ٍّ٬ ـَ  ُث٣ٍّ 

 ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل،  -1
 .عدا األصبياني األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح -2
وِض٩ِۦ  األصبياني عمى الغنة في  -3  ، وحده.٦٤ِ رَّ
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  ُۚ ٘ۡـَِٔػةَ
َ
ةَۡصََٰؽ َوٱۡۡل

َ
َّ َوٱۡۡل ٥ۡ ٠َ ١َُس٣ُ ٱلفٍّ َٓ  وََس

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ُؽوَن ُٟ ا تَۡل   ٢َٛ٩ِيٗٗل ٤ٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡءَِذا َى٢َ٢
َ
ۡرِض  ِِف  ٨َاَوَٛال٬ُٓاْ أ

َ
ء٧ٍِّا ٱۡۡل

َ
ٖٚ  ١َِف  أ   َسِػيػُِۭۚ  َع٢ۡ

ءَِذاقرأ اإلمام نافع باالستفيام في الموضع األول  البيان:
َ
ْ أ ء٧ٍِّا، والخبر في الثاني َوَٛال٬ُٓا

َ
 أ

ة الثانية بدون إدخال، ولمباقين إدخال، ويكون من قبيل المد ، ولورش التسييل لميمز ١َِف 
 المتصل.

 ومعو العتقي. وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .حركات، وترك النقل، وحده 4عمى قصر المنفصل، والتسييل مع اإلدخال بمقدار  المروزي -3
 حركات، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. 3لحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بقدار ا -4
 وحده. وما سبق لو، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ُِؽوَن آءِ َرّب٣ۡ٫ِِ َؽَٰٙ َٜ ِ   ٪ة٠َۡ ُ٪٣ ة٢ِ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 أىل اإلسكانومعو  تفخيم الراء، وسكون الميم،و  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 عدا المروزي.
ُِؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.َرّب٣ۡ٫ِِ َؽَٰٙ
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
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 ٱل٬٥َِۡۡت ُٝ َ٢ َُٰس٣ ٤ٍّ ٍّ٘ه ٬َن ۞٠ُۡٛ َحَخ٬َ ُٓ َ ةُِس٣ۡ ُث٣ٍّ إََِلَٰ َرّبُِس٣ۡ حُؽَۡس ِي ُوّكِ   ٫ٱَّلٍّ

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 .األصبياني والمروزياألزرق عمى الفتح، ومعو  -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ُٝ الميم في أبو عون عمى التقميل، وصمة  -4 َ٢ َُٰس٣ ٤ٍّ ٍّ٘ه ٬ُٓنَ ، َحَخ٬َ  ، وحده.َرّبُِس٣ۡ حُؽَۡس

 ۡٓ ٨َا َج ۡٓ ٨َا َ٘ٱرِۡس ۡٓ ٥ِ ـَ ٧َا َو ةَۡۡصۡ
َ
٨َِْػ َرّب٣ۡ٫ِِ َرب٨ٍَّآ خ  ٣ۡ٫ِ ـِ ٠ۡ٥َ َص٢ًَِٰطا إ٧ٍِّا َول٬َۡ حََؽىَٰٓ إِذِ ٱل٥ُۡۡشؽُِم٬َن ٧َاُِٞف٬اْ رُُءو

  ٬ُم٬٨ُِٛ٬َن 

شباع الالتقميل، و  األزرق عمى -1 ومعو  ،َص٢ًَِٰطا إ٧ٍِّاوالنقل في  و)تشق( في البدل، منفصل،ا 
 .عمى قصر البدل العتقي

 وحده. والنقل،قصر المنفصل، الفتح، و  األصبياني عمى -2
 .عمى ترك النقل، وحده المروزي -3
 الجمال عمى الفتح، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 ن عمى التقميل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عو  -6

 َ٨ٍّثِ و نٍّ َس٣ٍَّ٨٫َ ٦َ٤ِ ٱۡۡلِ
َ
ۡمَِل
َ
٬ُۡل ٤ِِّنِ َۡل َٜ

ٍّٚ ٱ١ۡ ٫ََٰا َوَؾَِٰس٦ۡ َض ٍؿ ُ٪َػى ۡٙ ۡۡجََِٓي َول٬َۡ ِكۡئ٨َا ٓأَلحَۡح٨َا ُكٍّ َج
َ
ٱنلٍّاِس أ

 ٭

نٍّ قرأ اإلمام األصبياني بأربعة أوجو في  البيان:
َ
ۡمَِل
َ
، بتحقيق اليمزتين، وبتحقيق األولى َۡل

 .ِكۡئ٨َاوتسييل الثانية، وتسييل األولى وتحقيق الثانية، وبتسييل اليمزتين، ولو إبدال في 

 عمى قصر البدل. وأىل التقميل ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 ي عمى قصر البدل.األزرق عمى الفتح، ومعو الباقون عدا األصبيان -2
نٍّ ، وباألوجو األربعة في ِكۡئ٨َااألصبياني عمى اإلبدال في  -3

َ
ۡمَِل
َ
 ، وحده.َۡل
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  آَء ي٤٬َُِۡس٣ۡ َهََٰؼآ إ٧ٍِّا نَِفيَجَُٰس٣ۡ َٜ  َُ٘ؼو٬ُٛاْ ة٥َِا نَِفحُخ٣ۡ ١ِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ا 
أىل ومعو  وسكون الميم، قصر المنفصل،و ي المتصل، األصبياني عمى فويق القصر ف -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 وحده. ،توسط المنفصلو المروزي عمى توسط المتصل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 َُۡؼاَب ٱۡل َْ ٬ُ٢٥ََن َوُذو٬ُٛاْ  ۡٓ ٨ُخ٣ۡ َت ُٞ  ٮۡلِ ة٥َِا 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  تٍُّط٬اْ ِۡب٥َِۡػ َرّب٣ۡ٫ِِ َوُ٪٣ۡ ـَ ُِؽواْ ة٫َِا ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َو ّٞ ِي٦َ إِذَا ُذ ٥َا يُۡؤ٦ُ٤ِ أَـِبَيَٰخ٨َِا ٱَّلٍّ ٟۡ إِجٍّ وَن۩ ََل يَۡفخَ   ٯَِبُ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، )تشق( في البدل،و اإلبدال، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َْ ٬َن َتَخَشاَِفَٰ ُس٬٨ُُب٣ۡ٫ُ  ُٜ َٛۡج٣ۡ٫َُٰ ي٨ُِٙ ا َرَز ا َوِم٥ٍّ ٗٓ ٥َ ٌَ ا َو ٗ٘ ٬َن َرب٣ۡ٫ٍُّ َع٬ۡ ُْ ِّ يَۡػ   ٦ِٰ ٱل٥ََۡياِس

 .التقميل عدا أبي عونسكون الميم، ومعو أىل  ،َتَخَشاَِفَٰ التقميل في  األزرق عمى -1
٬نَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ُٜ َٛۡج٣ۡ٫َُٰ ي٨ُِٙ  ، وحده.َرَز
 تح، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزي.األزرق عمى الف -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الفتح، و الجمال عمى  -4
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 ٬ُ٢٥ََن ۡٓ ۡخُيٖ َسَؾآَءۢ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ َح
َ
ةِ أ ۡعِفَ ل٣٫َُ ٦ِ٤ّ ُٛؽٍّ

ُ
آ أ ٞؿ ٤ٍّ ۡٙ ٣َُ٢ َج ۡٓ   ٱََ٘ٗل َت

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أىل  ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل،و ياني عمى قصر المنفصل، األصب -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وصمة الميم، وتوسط المتصل، ومعو الباقون عدا وجو  -4

 لممروزي.
 وحده. سكون الميم،وتوسط المتصل، و  المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ُۚ ا ٜٗ ـِ ٦٥َ ََكَن َ٘ا َٞ َذ٦٥َ ََكَن ُمۡؤ٨ٗ٤ِا 
َ
 أ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٲَلٍّ يَۡفَخ٬ُۥَن  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٢ََِٰدَِٰج ٣ۡ٫َُ٢َ٘ ٬ُ٢٥ِاْ ٱ١صٍّ َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َو ا ٱَّلٍّ ٍّ٤
َ
٬ُ٢٥ََن أ ۡٓ َوىَٰ ٧ُُؾََلۢ ة٥َِا ََك٬ُ٧اْ َح

ۡ
َُٰج ٱل٥َۡأ   ٳَسجٍّ

َوىَٰ والتقميل في األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
ۡ
 في وجو وأىل التقميل ومعو العتقي، ٱل٥َۡأ

 عمى قصر البدل.
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي عمى قصر البدل. -2
ۡ العتقي عمى اإلبدال والتقميل في  -3 َوىَٰ ٱل

ۡ
 ، وحده.٥َأ

َوىَٰ األصبياني عمى اإلبدال والفتح في  -4
ۡ
 ، وحده.ٱل٥َۡأ

 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -5
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  ٣ُ٫َُٰ ٱنلٍّاُر َوى
ۡ
٬اْ َذ٥َأ ُٜ ِي٦َ ََ٘ف ا ٱَّلٍّ ٍّ٤

َ
 َوأ

 .في وجو وأىل التقميل ومعو العتقيالتقميل، األزرق عمى  -1
 تح، وسكون الميم، ومعو المروزي والجمال وابن إسحاق وابن فرح.األزرق عمى الف -2
٣٫َُُٰ العتقي عمى اإلبدال والتقميل في  -3 َوى

ۡ
 ، وحده.َذ٥َأ

٣٫َُُٰ األصبياني عمى اإلبدال والفتح في  -4 َوى
ۡ
 ، وحده.َذ٥َأ

 ُِٛخيُػواْ ذِي٫َا َورِي٠َ ل٣ۡ٫َُ ُذو
ُ
ن َُيۡؽُُس٬اْ ٫َ٨ۡ٤ِآ أ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
٨ُخ٣ ة٩ِِۦ حُسَ َُك٥ٍَّآ أ ُٞ ِي  َؼاَب ٱنلٍّارِ ٱَّلٍّ َْ ة٬َُن ٬اْ   ٴّؼِ

 ومعو العتقي.إشباع المنفصل، والتقميل، األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو المروزي بخمف عنو. -2
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -3
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5

 ٬َن ُٓ ٣ۡ٫ٍُّ٢ يَؽِۡس َٓ ۡزََبِ ١َ
َ
َؼاِب ٱۡۡل َٓ ۡدََنَٰ ُدوَن ٱ١ۡ

َ
َؼاِب ٱۡۡل َٓ ٣٫ٍُّ٨ ٦َِ٤ّ ٱ١ۡ َٜ  ٵَونَلُِؼي

 .عو العتقيالتقميل، ومو  النقل، األزرق عمى -1
 .األصبياني الفتح، ومعوالنقل، و األزرق عمى  -2
 النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. المروزي عمى ترك -3
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6

  ََؽَض َخ٫٨ۡ ْۡ
َ
َِؽ أَـِبَيَِٰج َرّب٩ِِۦ ُث٣ٍّ أ ّٞ ٦ ُذ ٣َُ٢ ِم٥ٍّ ُۡ

َ
ُٓۚ َو٦ۡ٤َ أ  ا

 وتغميظ الالم، وترقيق الراء، و)تشق( في البدل، وحده.األزرق عمى النقل،  -1
 عمى النقل، وترك تغميظ الالم، وترقيق الراء، وقصر البدل، وحده. لعتقيا -2
 .عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -3
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -4

 ِٜٶ٬٥َُن إ٧ٍِّا ٦َ٤ِ ٱل٥ُۡۡشؽ٤َِِي ٨٤َُخ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

  آن٩ِِۦ َٜ ِ َِٟتََٰب ََ٘ٗل حَُس٦ ِِف ِمۡؽَيثٖ ٦ِ٤ّ ١ّ ۡػ َءاحَۡح٨َا ُم٬َِس ٱ١ۡ َٜ  َو١َ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، النقل، واألزرق عمى  -1  ا 
آن٩ِِۦ٦ِ٤ّ ١ِّ والغنة في  فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2 َٜ، .وحده 
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

 َٰٓءِي٠َ َر ـۡ َِِنٓ إِ ٢َۡج٩َُٰ ُ٪ٗػى ّۡلِ َٓ   ٷوََس

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 وحده.وتوسط المتصل، لمروزي عمى توسط المنفصل، ا -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني  -4

 وابن إسحاق.
َِِنٓ الغنة في  األصبياني عمى -5  فويق القصر في المتصل،و قصر المنفصل، و  ،ُ٪ٗػى ّۡلِ

 .ابن إسحاقومعو 

  ْ وا ا َنََبُ ۡمؽ٧َِا ل٥ٍَّ
َ
ٗث َح٫ُۡػوَن ةِأ ن٥ٍِّ

َ
٨َ٢ۡا ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ أ َٓ  وََس

ن٥َِثً في  بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
، وباإلدخال إلسحاق والمفسر ابن فرح أ

 ويعامل معاممة المد المتصل.

 ومعو العتقي. ة،وتسييل اليمزة الثاني ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[49] 

 

 .الحموانيومعو  وتسييل اليمزة الثانية، ،صمةقصر العمى األصبياني  -2
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة مع اإلدخال، ومعو ابن فرح. -3
 .القاضي وأبو الزعراءومعو  وتسييل اليمزة الثانية، عمى سكون الميم، المروزي -4
 مع اإلدخال، وحده. ابن سعدان عمى سكون الميم، وتسييل اليمزة -5

 ٸَوََك٬ُ٧اْ أَـِبَيَٰخ٨َِا ي٬٨ُِٛ٬َُن 

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  ٬َن ُٙ ِه٠ُ ةَۡح٣ۡ٫ُ٨َ ي٬ََۡم ٱ١َِٜۡح٥ََٰثِ ذِي٥َا ََك٬ُ٧اْ ذِي٩ِ َُيَۡخ٢ِ ۡٙ َٝ ُ٪٬َ َح  ٹإِنٍّ َربٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 لجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ا -2

  ُۚ٣ۡ٫ِِ٨ِٟ ُؽوِن َح٥ُۡل٬َن ِِف ٤ََسَٰ ُٜ ٨َا ٦٤ِ َرۡت٣٫ِِ٢ ٦َِ٤ّ ٱ١ۡ ٟۡ َ٢٪ۡ
َ
َول٣َۡ َح٫ِۡػ ل٣ۡ٫َُ َز٣ۡ أ

َ
 أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 ، وحده.َرۡت٣٫ِِ٢ ٦ِ٤َّ م في أبو عون عمى صمة المي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

   ٓأَلَيٍَٰج َٝ ِ َٰل   إِنٍّ ِِف َذ

 األزرق عمى اإلشباع في البدل، وحده. -1
 العتقي عمى قصر البدل، ومعو الباقون. -2

 ٬َن ُٓ ََ٘ٗل يَۡف٥َ
َ
  ٺأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َ٧ٍّا نَُف٬ُق ٱل٥ۡ
َ
َول٣َۡ يََؽۡواْ خ

َ
ُف٣ۡ٫ُُۚ أ ُٙ ٧

َ
٣ۡ٫ُ٥َُٰ َوأ ٧َۡع

َ
ُز٠ُ ٩ُ٨ۡ٤ِ خ

ۡ
ۡرِض ٱۡۡلُُؽزِ َذ٨ُۡغؽُِج ة٩ِِۦ َزرَٗۡع حَأ

َ
 آَء إََِل ٱۡۡل

 .ٱل٥َۡآَء إََِل في  بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام نافع  البيان:

شباع المتصل،و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 .واإلبدال، وحدهلقصر في المتصل، فويق او  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5

 وَن ََ٘ٗل ُحۡتِۡصُ
َ
  ٻأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 يم الراء، ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخ -2

 ٨ُخ٣ۡ َصَِٰػرَِي ُٞ ۡخُص إِن  َٙ ٬ل٬َُن ٤ََتَٰ َهََٰؼا ٱ١ۡ ُٜ   ټَوَي

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، ،التقميلاألزرق عمى  -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .لمروزياألصبياني واسكون الميم، ومعو الفتح، و األزرق عمى  -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  الفتح، الجمال عمى -4

 ُؽوَن َِ ُؽٓواْ إِيَؿ٣ۡ٫ُ٨َُٰ َوََل ُ٪٣ۡ ي٨ُ َٙ ِي٦َ َز ُّ ٱَّلٍّ َٙ ۡخِص ََل ي٨َ َٙ   ٽ٠ُۡٛ ي٬ََۡم ٱ١ۡ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  يم،وسكون الم األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
ُؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 َِ  ، وحده.َوََل ُ٪٣ۡ ي٨ُ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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  ُؽوَن ِِ ٨َخ ۡؽ إِج٣٫ٍُّ ٤َّ ِِ ؽِۡض َخ٣ۡ٫ُ٨ۡ َوٱ٧َخ ْۡ
َ
  پَ٘أ

ۡؽ إِج٣٫ٍُّي النقل فاألزرق عمى  -1 ِِ  ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.َوٱ٧َخ
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل،  سكون الميم، المروزي عمى -3
ُؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِِ ٨َخ  ، وحده.إِج٣٫ٍُّ ٤َّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 
 
 

 سجدةالسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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ۡضَؾابِ 
َ
٬َرةُ اۡل  ـُ

ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي٣ِ   ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ٫َا حَّ
َ
د َِِٜيُۚ  ٱنلٍِّبَّ َيَٰٓ ِؽِي٦َ َوٱل٥َُۡجَٰٙ َٰٙ َؽ

ِّ ٱ١ۡ ٍِ َ َوََل حُ ِٚ ٱَّللٍّ  ٱحٍّ

 .ٱنلٍِّبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، والتقميل في مى إشباع المنفصل، األزرق ع -1 ِؽِي٦َ وا  َٰٙ  ، ومعو العتقي.ٱ١َۡؽ
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ِ٢ َْ َ ََكَن  ِٟي٥ٗا إِنٍّ ٱَّللٍّ  ١ي٥ًا َض

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ُۚ َٝ ِ ّب َٝ ٦ِ٤ رٍّ ّۡ ٤َا ي٬ََُحَٰٓ إَِِلۡ  َوٱحٍّتِ

َوالتقميل في األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ، ومعو العتقي.يُوح 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ِّك َاألصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، والغنة في  -3 ب  ، وحده. ِمنَرَّ
 المنفصل، والفتح، وترك الغنة، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى قصر  -4
 المروزي توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 ٬ُ٢٥ََن َعترِٗيا ۡٓ َ ََكَن ة٥َِا َت  ٢إِنٍّ ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي.، َعترِٗياعمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 معو الباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء، و  -2
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 ُِۚ ۡ لَۡعَ ٱَّللٍّ  َوح٬َََّكٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 َوكِيٗٗل ِ  ٣َوَكَفَٰ ةِٱَّللٍّ

َعمى التقميل في  األزرق -1 ف  ك   ومعو أىل التقميل.، و 
َعمى الفتح في  األزرق -2 ف  ك   ومعو أىل الفتح.، و 

 ُِلِؽَُس٠ٖ ٦ِ٤ّ ٢ََۡٛتۡيِ ِِف َس٩ِ٘٬ۡۚۦ ُ ٠َ ٱَّللٍّ َٓ ا َس ٍّ٤ 

 ألزرق، ومعو الكل.ا -7

 َٰٓـِٔي ۡزَوََٰسُس٣ُ ٱلٍّ
َ
٠َ أ َٓ َفَٰخُِس٣ُۡۚ حَُظ٫َُِٰؽوَن َو٤َا َس ٍّ٤

ُ
 ٦٫ُ٨ۡ٤ٍِّ أ

ُؽونَ في  بتشديد الظاء والياء، وحذف األلفقرأ اإلمام نافع  البيان: ٍّ٫ ٍِّ  .َت
  في كممةَٰٓـِٔي مد ، ليوسف والعتقي حذف الياء وليما في اليمزة تسييل اليمزة مع الٱلٍّ

 مع القصر وال مد،  -والقصر، وليما وجو ثالث إبداليا ياء خالصة
، -وىو المقدم-وأما وقفا  ليما التسييل في اليمزة مع المد والقصر، والوقف بالياء مع اإلشباع 

 والباقون ليم تحقيق اليمز، مع حذف الياء.

 لعتقي.ومعو اوبتسييل اليمزة مع المد ثم القصر، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال ياء خالصة، ومعو العتقي. -2
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.فويق القصر حذف الياء، مع المد األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  حذف الياء، المروزي عمى -4

 ُۚۡب٨َآَءُز٣ۡ
َ
ۡدِخَيآَءُز٣ۡ خ

َ
٠َ أ َٓ  َو٤َا َس

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -3
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 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ُِس٣ۡ٪َٰ ـَ ۡ٘
َ
١َُِٰس٣ۡ ١٬َُُۡٛس٣ ةِأ  َذ

 و أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومع -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 بِي٠َ ٍّٚ َوُ٪٬َ َح٫ِۡػي ٱلفٍّ ٬ُل ٱۡۡلَ ُٜ ُ َح  ٤َوٱَّللٍّ

عمى ضم الياء في  األزرق -1
 ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، و ُهوَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

٬ُ٪٣ۡ ٓأِل ُْ ُِۚ ٱۡد ٨َِْػ ٱَّللٍّ  ًُ َٛۡف
َ
 ةَآن٣ۡ٫ِِ ُ٪٬َ أ

شباع المتصل، ومعو العتقيو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ا 
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.فويق القصر في المتصل، و الجمال عمى  -4

 َُِِٰۚلُس٣ۡ ـَ ٧َُُٰس٣ۡ ِِف ٱدّلِي٦ِ َو٤َ ـَ ٬ٓ٥َُ٢اْ َءاةَآَءُ٪٣ۡ َ٘إِۡع ۡٓ  َ٘إِن ٣ٍّۡ١ َت

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ا 
 البدل.

 توسط المتصل، وحده.و المروزي عمى توسط المنفصل،  -2
 قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى -3
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  ، وقصر المنفصل،َ٘إِن ٣ٍّ١ۡ الغنة في  األصبياني عمى -6
 اق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده.ابن إسح -7
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 َُۚػۡت ٬ُ٢ُُٛبُس٣ۡ ٍّ٥َٓ ا َت ح٣ُ ة٩ِِۦ َوَؾَِٰس٦ ٤ٍّ
ۡ
د ٍَ ۡع

َ
٢َۡيُس٣ۡ ُس٨َاٞح ذِي٥َآ أ َْ  َو١َۡحَؿ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ح٣ُواإلبدال في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

ۡ
د ٍَ ۡع

َ
 ، وحده.أ

 .قيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى قصر المنفصل، وتح لمروزيا  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ٬ٗرا رٍِّضي٥ًا ُٙ ُ َد  ٥َوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو الكل عدا األصبياني.، األزرق -1
٬ٗرا رٍِّضي٥ًااألصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 َِّف٣ۡ٫ِ   ٱنلٍِّب ُٙ ٧
َ
ۡوََّلَٰ ةِٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ٦ِۡ٤ أ

َ
 أ

ۡوََّلَٰ في  بإبدال اليمزة الثانية واو اقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
 .ٱنلٍِّبُء أ

 ومعو العتقي. والتقميل، واإلبدال، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، واإلبدال، والنقل، وحده. في المتصل،األصبياني عمى فويق القصر  -3
 الجمال عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، توسط المتصل، المروزي عمى  -6

 ََۗفَُٰخ٣ۡ٫ُ ٍّ٤
ُ
ۥٓ أ ۡزَوَُٰس٩ُ

َ
 َوأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َن ت
َ
ٓ أ ِ ٦َ٤ِ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي َوٱل٥َُۡفَِٰشؽِي٦َ إَِلٍّ ٖٓۡو ِِف َِٞتَِٰب ٱَّللٍّ ۡوََّلَٰ ةَِت

َ
ُي٣ۡ٫ُ أ ۡٓ رَۡضاِم َب

َ
ْول٬ُاْ ٱۡۡل

ُ
٬ُٓ٢اْ إََِلَٰٓ َوأ َٓ ۡٙ 

ؽُ  ۡٓ ۡوِِلَآنُِس٣ ٤ٍّ
َ
ُۚ أ ا ٗ٘  و

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع الصمة، والتقميل، واإلبدال، وا  شباع المتصل، وا  ا 
 ومعو العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 وحده. فويق القصر في المتصل،وقصر الصمة، وقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 وسط المتصل، وحده.تو  ترك النقل، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -4
 .عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده المروزي -5
القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن  -6

 سعدان وأبو الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -8

 َٰ ٬ٗرا ََكَن َذ ٍُ َِٟتَِٰب َمۡف َٝ ِِف ٱ١ۡ ِ   ٦ل

 ومعو الكل.، األزرق -1

 َعۡؼ٧َا ٦َ٤ِ
َ
ِْحََس ٱة٦ِۡ َمۡؽَي٣َ  ٱنلٍّبِّيِـ٦َۧ ِإَوۡذ أ َٝ َو٦ِ٤ ٬َّ٧ٖح ِإَوةَۡرَٰ٪ِي٣َ َوُم٬َِسَٰ َو ٣ۡ٫ُ َو٨٤ِ َٜ  ٤ِيَثَٰ

 لألزرق. ، وفييا بدلٱنلٍّبِيئـِيَ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل،النقل، و األزرق عمى  -1 عمى قصر  ومعو العتقيوالتقميل،  و)تشق( في البدل، ا 
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 ي المتصل، وصمة الميم، والفتح، ومعو أىل الفتح.الجمال عمى فويق القصر ف -5
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -6
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 ا ِٗ ٢ِي َٕ ا  ًٜ َعۡؼ٧َا ٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٤ِّيَثَٰ
َ
  ٧َوأ

 ومعو أىل اإلسكان.، عمى سكون ميم الجمع األزرق -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
افاء في ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخ -3 ِٗ ٢ِي َٕ ا  ًٜ  ، وحده.٤ِّيَثَٰ

 ُۚ٦ ِنۡػ٣ۡ٫ِِٛ َْ َِٰػرَِي   ١ِّحَۡفـ٠ََٔ ٱ١صٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ِِل٥ٗا
َ
َؼاةًا أ َْ ِؽِي٦َ  َٰٙ ػٍّ ل٢َِۡؽ َْ

َ
  ٨َوأ

 .النقل، ومعو العتقيو  التقميل، األزرق عمى -1
 .عمى الفتح، والنقل، وحده األصبياني -2
 اقون.، ومعو البترك النقلالمروزي عمى  -3

 ِ٢َۡي٣ۡ٫ِ ر َْ ٨َ٢ۡا  ـَ ۡر
َ
٢َۡيُس٣ۡ إِۡذ َسآَءحُۡس٣ۡ ُس٬ُ٨دٞ َ٘أ َْ  ِ ٥ََث ٱَّللٍّ ۡٓ ِ ُؽواْ ٧ ُٞ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٱۡذ ٫َا ٱَّلٍّ حَّ

َ
د يٗطا وَُس٬٨ُٗدا ٣ٍّۡ١ َيَٰٓ

 ُۚ  حََؽۡوَ٪ا

شباع الصمة، و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 شباع المتصل، ومعو وا  ا 
 قصر البدل.العتقي عمى 

والغنة في  فويق القصر في المتصل،و  قصر المنفصل، وقصر الصمة، األصبياني عمى -2
 ۡوَُس٬٨ُٗدا ٣ٍّ١.وحده ، 

٢َۡيُس٣ۡ إِذۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 َْ.وترك الغنة، وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
 .ى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتوسط المتصل، وحدهعم المروزي -6
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -7
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءحُۡس٣ۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -8
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 وحده.والفتح، المتصل، و  المنفصل المروزي عمى توسط -9

 ٬ُ٢٥ََن ةَِهرًيا ۡٓ ُ ة٥َِا َت  ٩َوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي.، اب ِصيًَعمى ترقيق الراء في  زرقاأل -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُِ ٬ُ٢ُب ٱۡۡل٨ََاِسَؽ َوَت ُٜ ِج ٱ١ۡ َٖ ةَۡصَُٰؽ َوَب٢َ
َ
ِج ٱۡۡل َٕ ٠َ ٨٤ُِس٣ۡ ِإَوۡذ َزا َٙ ـۡ

َ
٬َّ٨َن إِۡذ َسآُءوُك٣ ٦ِ٤ّ ٬َُِۡ٘ٛس٣ۡ َو٦ِۡ٤ أ

٧٬٨َُا۠  َِّ ِ ٱ١   ٪ةِٱَّللٍّ

ِج في  ابن سعدان وأبو الزعراء بالخمف بالفتح ثم التقميلقرأ اإلمام  ن:البيا َٕ ، التصاليا َزا
 بالتاء.

۠ في  بإثبات األلف وصال  ووقف اقرأ اإلمام نافع و  ٧٬٨َُا َِّ  .ٱ١

ومعو  ،ٱۡۡل٨ََاِسؽَ والنقل، وترقيق الراء في  )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 البدل. العتقي عمى قصر

 والنقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 القاضي عمى سكون الميم، وترك النقل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة -5
 ، وحده.َسآُءوُك٣ ٦ِ٤ّأبو عون عمى الصمة في  -6
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآُءوُك٣عدان عمى التقميل في ابن س -7
َٕجِ ، َسآُءوُك٣ابن سعدان عمى التقميل في  -8  ، ومعو أبو الزعراء.َزا

 ٱۡبُخَِلَ ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن َوُزلۡؾِل٬ُاْ زِلَۡؾاَٗل َكِػيٗػا َٝ ِ   ٫ُ٪٨َال

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المروز  -2
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 ُؽوٗرا ُٕ ۥٓ إَِلٍّ  ٬َُلُ ـُ ُ َوَر َػ٧َا ٱَّللٍّ َْ ا َو َؽٞض ٤ٍّ ِي٦َ ِِف ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ٍّ ٬َن َوٱَّلٍّ ُٜ ِ ٬ُل ٱل٥َُۡجَٰٙ ُٜ   ٬ِإَوۡذ َح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 مف عن المروزي.بخ أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، عمى صمة الميم،  الحمواني -4

 ٠َ َحَۡثَِب ََل٪ۡ
َ
أ ثٞ ٣ۡ٫ُ٨ِۡ٤ّ َيَٰٓ َٙ ِ آن ٌٍّ اَم ِإَوۡذ َٛا١َج  َٜ ٤ُ ُْۚ ٬ا ُٓ  ١َُس٣ۡ َ٘ٱرِۡس

امَ في  بفتح الميمقرأ اإلمام نافع  البيان: َٜ ٤َ. 

شباع المنفصل، اع المتصل،األزرق عمى إشب -1  ومعو العتقي. وا 
أىل ومعو وسكون الميم،  وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل،  -5

 ٣ُ٫ُ٨ِۡ٤ّ ٞٚ ٬َۡرةٍ  ٱنلٍِّبٍّ َويَۡفَخـِٔۡؼُن َ٘ؽِي َٓ ِ ٬َۡرةٞ َو٤َا ِِهَ ة َْ ٬ل٬َُن إِنٍّ ُبي٬َُت٨َا  ُٜ  َح

ورش  ُبُي٬َت٨َا. وضم الباء في ءُ نلٍِّب ٱفي  باليمز، مع المد المتصلقرأ اإلمام نافع  البيان:
سماعيل، وكسر الباء قالون إسحاق.  وا 

شباع المتصل، و  بدال،اإل األزرق عمى -1  ومعو العتقي.، ُبُي٬َت٨َاوبضم الباء في ا 
 وضم الباء، وحده. فويق القصر في المتصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 وحده. ،ُي٬َت٨َابِ وكسر الباء في  توسط المتصل،و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
وابن إسحاق وابن  الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وكسر الباء، ومعو القاضي -4

 سعدان.
 ابن فرح عمى ضم الباء، ومعو أبو الزعراء. -5
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 ٭إِن يُؽِيُػوَن إَِلٍّ َِ٘ؽاٗرا  

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ه٬ُ٢ِاْ ٱ١ِۡٙۡخ٨ََث ـُ ارَِ٪ا ُث٣ٍّ  ٍَ ۡر
َ
٢َۡي٣٫ِ ٦ِۡ٤ّ أ َْ  ٮَو٤َا ح٢ََتٍُّر٬اْ ة٫َِآ إَِلٍّ يَِفرٗيا ٓأَلح٬ََۡ٪ا َول٬َۡ ُدِع٢َۡج 

 .ٓأَلح٬ََۡ٪افي  بيمزة قطع، وبال مدقرأ اإلمام نافع  ان:البي

ارَِ٪اوالتقميل في  النقل، األزرق عمى -1 ٍَ ۡر
َ
شباع المنفصل، ، و أ  ومعو العتقي.وترقيق الراء، ا 

 وتفخيم الراء، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، والفتح، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وحده المروزي -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

 ُۚ ََٰؽ ۡدَب
َ
َ ٦٤ِ َرۡت٠ُ ََل ي٬َّ١٬ََُن ٱۡۡل ٫ََُٰػواْ ٱَّللٍّ ۡػ ََك٬ُ٧اْ َع َٜ  َو١َ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َمۡفـ٬َُٔٗل ِ   ٯَوََكَن َخ٫ُۡػ ٱَّللٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ِ٬َن إَِلٍّ ٢َٛ ُٓ ۡخ٠ِ ِإَوٗذا َلٍّ ُت٥َخٍّ َٜ وِ ٱ١ۡ
َ
َُٓس٣ُ ٱ١َِۡٙؽاُر إِن ََ٘ؽۡرح٣ُ ٦َِ٤ّ ٱل٬ۡ٥َِۡت أ َٙ  ٰيٗٗل ٠ُٛ ٦ٍّ١ ي٨َ

 األصبياني.سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األزرق عمى  -1
 ، وحده.ِإَوٗذا َلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -2
 .ومعو ابن فرحعمى صمة الميم،  الحمواني -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4
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 ُـ َراَد ةُِس٣ۡ 
َ
ِ إِۡن أ ِه٥ُُس٣ ٦َِ٤ّ ٱَّللٍّ ۡٓ ِي َح ُۚ ٠ُۡٛ ٦٤َ َذا ٱَّلٍّ َراَد ةُِس٣ۡ رَۡۡحَٗث

َ
ۡو أ
َ
 ٬ًٓءا أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجم -5
ِه٥ُُس٣ ٦ِ٤َّ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ۡٓ  ، وحده.َح

 َوِِلّٗا َوََل ٧َِهرٗيا ِ  ٱَوََل ََيُِػوَن ل٣٫َُ ٦ِ٤ّ ُدوِن ٱَّللٍّ

 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق  -1
 ومعو أىل اإلسكان. وتفخيم الراء، عمى سكون الميم،األصبياني  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. انيالحمو  -3

  ٣ۡ٫ِِ٧َٰ َ٪٣ُ٢ٍّ إَِِل٨َۡا ـَ آن٢َِِي ِۡلِۡع َٜ ٬ِّرَِي ٨٤ُِس٣ۡ َوٱ١ۡ َٓ ُ ٱل٥ُۡ ٣َُ٢ ٱَّللٍّ ۡٓ  ۞َٛۡػ َح

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 مروزي عمى توسط المتصل، وحده.ال -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 َس إَِلٍّ ٢َِٛيًٗل
ۡ
ح٬َُن ٱۡۡلَأ

ۡ
 ٲَوََل يَد

ح٬ُنَ اإلبدال في األزرق عمى  -1
ۡ
 .، ومعو العتقييَد

ح٬ُنَ عمى اإلبدال في  األصبياني -2
ۡ
َس ، يَد

ۡ
 .، وحدهٱۡۡلَأ

 ق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقي -3
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  ٢َۡيُس٣ۡ َْ ًث  ِكطٍّ
َ
 أ

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ٢َۡي٩ِ ٦َ٤ِ ٱل٬٥َِۡۡت َْ ََشَٰ  ٖۡ ِي ُح ٱَّلٍّ َٞ ۡخُي٣ۡ٫ُ٨ُ 
َ
َٝ حَُػوُر أ ُؽوَن إَِِلۡ ُِ ۡحَخ٣ۡ٫ُ ي٨َ

َ
 َ٘إَِذا َسآَء ٱۡۡل٬َُۡف َرخ

ۡحَخ٣٫ُۡ في  األصبياني بالتسييلقرأ اإلمام  البيان:
َ
 .َرخ

 ومعو العتقي. والتقميل، ق عمى إشباع المتصل،األزر  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ۡحَخ٣٫ُۡ في وبالتسييل األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3

َ
 ، والفتح، وحده.َرخ

 .الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي. -5
 وحده. والفتح، روزي عمى توسط المتصل،الم -6
ََشَٰ ، َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ٖۡ ، وفويق القصر في المتصل، وصمة الياء ُح

 ِ٢َۡي٩ َْ.وحده ، 
 أبو الزعراء عمى ترك صمة الياء، وحده. -8

  ِٱۡۡلَرۡي 
ًث لَۡعَ ِكطٍّ

َ
لِۡف٨ٍَث ِضَػاٍد أ

َ
٬ُك٣ ةِد ُٜ َ٢ ـَ  َ٘إَِذا َذَ٪َب ٱۡۡل٬َُۡف 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُۚؿ٣ۡ٫َُ٢َٰ ْۡ
َ
ُ أ ًَ ٱَّللٍّ ۡضَت

َ
َٝ ل٣َۡ يُۡؤ٬٨ُ٤ِاْ َ٘أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 أ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 واإلبدال، وحده. اني عمى فويق القصر في المتصل،األصبي -2
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى تحقيق اليمز، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 يَِفرٗيا ِ َٝ لَۡعَ ٱَّللٍّ ِ َٰل  ٳَوََكَن َذ

 ومعو العتقي.، يَِفرٗياعمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 الباقون.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو  -2

 َُيَۡفُت٬َن  ْ ۡضَؾاَب ل٣َۡ يَۡؼَ٪ُت٬ا
َ
 ٱۡۡل

 .َُيِۡفُت٬نَ في  بكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 
َ
ج٣٫ٍُّ ةَاُدوَن ِِف ٱۡۡل

َ
واْ ل٬َۡ خ ۡضَؾاُب ي٬ََدَّ

َ
ِت ٱۡۡل

ۡ
ۢنَتآنُِس٣ۡ  ِإَون يَأ

َ
َؽاِب يَۡفـ٬ُ٢ََٔن َخ٦ۡ أ ْۡ 

شباع المتصل، ومعو العتقي.اإلبدال، والنقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
و القاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومع -4

 .الزعراء
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ََٰخ٬ُٓ٢اْ إَِلٍّ ٢َِٛيٗٗل ا َؼ   ٴَول٬َۡ ََك٬ُ٧اْ ذِيُس٣ ٤ٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 وسط المنفصل، وحده.المروزي عمى ت -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، عمى صمة الميم، الحمواني -4
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 ِ ٬ِل ٱَّللٍّ ـُ ۡػ ََكَن ١َُس٣ۡ ِِف َر َٜ ٬َةٌ ١ٍّ ـۡ
ُ
ررِٗيا أ َٞ  َ َؽ ٱَّللٍّ َٞ َ َوٱِۡل٬ََۡم ٱٓأۡلِعَؽ َوَذ   ٵَضَف٨َثٞ ل٦٥َِّ ََكَن يَؽُۡس٬اْ ٱَّللٍّ

٬َةٌ ي ف بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان: ـۡ ِ  .أ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، ،والنقل األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 المروزي عمى ترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 ، والنقل، وحده.َضَف٨َثٞ ل٦٥َِّاألصبياني عمى الغنة في  -3
 لنقل والغنة، ومعو ابن فرح.الجمال عمى صمة الميم، وترك ا -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ُۚۥ ٬َُلُ ـُ ُ َوَر ٬َُلُۥ َوَنَػَق ٱَّللٍّ ـُ ُ َوَر َػ٧َا ٱَّللٍّ َْ ۡضَؾاَب َٛال٬ُاْ َهََٰؼا ٤َا َو
َ
ا رََءا ٱل٥ُۡۡؤ٬٨ُ٤َِن ٱۡۡل  َول٥ٍَّ

 ألزرق كذلك وقف ا.يكون ىناك تقميل ألىل التقميل وقف ا، والبدل ل رََءافي  البيان:

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدال، و األزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 إِيَؿ٨َٰٗا َوتَۡف٢ِي٥ٗا ٓ   ٶَو٤َا َزاَدُ٪٣ۡ إَِلٍّ

 .َزاَدُ٪٣ۡ في  ابن سعدان وأبو الزعراء بالتقميلقرأ اإلمام  البيان:

ش ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1 عمى قصر  ومعو العتقي باع المنفصل، و)تشق( في البدل،وا 
 .البدل

 .وأبو عون ومعو أىل الصمةوقصر المنفصل، ، صمةقصر ال عمى األصبياني -2
 وتوسط المنفصل، وحده.عمى سكون الميم،  المروزي -3
 .القاضيومعو المروزي عمى قصر المنفصل،  -4
 معو أبو الزعراء.، و َزاَدُ٪٣ۡ ابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -5

  ِ٢َۡي٩ َْ  َ ٫ََُٰػواْ ٱَّللٍّ  ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي رَِساٞل َنَػ٬ُٛاْ ٤َا َع

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ُؽ ِِ ٦ يَجَخ ٦ َََٛضَٰ ََنَۡت٩ُۥ َو٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٤ٍّ ٍّ٣٫ُ٨ۡ٥َِ٘ ٤ 

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .األصبياني والمروزيسكون الميم، ومعو و األزرق عمى الفتح،  -2
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4

 ل٬ُاْ َتۡتِػيٗٗل  ٷَو٤َا ةَػٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 َ ٢َۡي٣ۡ٫ُِۚ ِّلِ َْ ۡو َحُخ٬َب 
َ
َِِٜي إِن َكآَء أ َب ٱل٥َُۡجَٰٙ ّؼِ َٓ َِٰػرَِي ةِِهۡػ٣ۡ٫ِِٛ َوُي ُ ٱ١صٍّ  ۡشؾَِي ٱَّللٍّ

وۡ في  ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق َكآَء أ

، وىو الوجو الثاني وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين إسقاط اليمزة األولى،  ويكون مد ا منفصال 
 لمحمواني.

 ومعو العتقي. وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 وبتسييل اليمزة الثانية، ومعو أبو عون في وجو.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 ألولى مع التوسط، وحده.المروزي عمى إسقاط اليمزة ا -4
 عمى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو أبو عون في وجيو الثاني والقاضي.المروزي  -5
 ، وبإسقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو أبو الزعراء.َكآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6
 الجمال عمى صمة الميم، وبإسقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو أىل الصمة. -7
 الجمال عمى تسييل اليمزة الثانية، وحده. -8

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[66] 

 

 ٬ٗرا رٍِّضي٥ٗا ُٙ َ ََكَن َد   ٸإِنٍّ ٱَّللٍّ

 ومعو الكل عدا األصبياني.، األزرق -1
٬ٗرا رٍِّضي٥ٗااألصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ُۚا ٣ۡ٫ِ ل٣َۡ َح٨َال٬ُاْ َعرۡيٗ ِِ ۡي َٖ ِ ُؽواْ ة َٙ ِي٦َ َز ُ ٱَّلٍّ  َوَردٍّ ٱَّللٍّ

 ى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عم -1
 . أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُۚ ُ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ٱ١َِٜۡخاَل  َوَكَف ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي واألصبياني. ،ٱل٥ُۡۡؤ٨٤ِِيَ اإلبدال في عمى  األزرق -1
 مز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق الي -2

 ؾِيٗؾا َْ ُ ٬َِٛيًّا    ٹَوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ُُخ٢ ٜۡ ا َت ٜٗ َب َ٘ؽِي ْۡ َِٟتَِٰب ٦٤ِ َنَياِني٣ۡ٫ِ َوََٛؼَف ِِف ٬ُ٢ُٛب٣ُ٫ِِ ٱلؽَّ ۡ٪٠ِ ٱ١ۡ
َ
ِي٦َ َظ٫ََُٰؽوُ٪٣ ٦ِۡ٤ّ أ ٧َؾَل ٱَّلٍّ

َ
٬َن َوأ

ا  ٜٗ وَن َ٘ؽِي ِِسُ
ۡ
 ٺَوحَأ

ونَ بدال، وترقيق الراء في واإل األزرق عمى النقل، -1 ِِسُ
ۡ
 .ومعو العتقي ،َوحَأ

 .عمى النقل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 .أىل اإلسكان ومعو وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 ، وحده.َظ٫ََُٰؽوُ٪٣ ٦ِ٤ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5
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 ۡو
َ
ُۚ َوأ ـ٬َُٔ٪ا ٍَ ۡرٗىا ٣ٍّۡ١ َت

َ
َٰل٣ۡ٫َُ َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ۡرَى٣ۡ٫ُ َودَِيَٰؽَُ٪٣ۡ َوأ

َ
 َرذَُس٣ۡ أ

شباع البدل المتطرف في  ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1 ـ٬َُٔ٪اوا  ٍَ  ، وحده.َت
 .عمى إشباع الصمة، وقصر البدل، وحده العتقي -2
ۡرٗىا ٣ٍّ١ۡ األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -3

َ
 ، وحده.َوأ

ۡرَى٣٫ُۡ عون عمى صمة الميم في  أبو -4
َ
ۡوَرذَُس٣ۡ أ

َ
 ، وترك الغنة، وحده.َوأ

 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 ومعو أىل اإلسكان. وترك الغنة، عمى سكون الميم، المروزي -7

 ءٖ َِٛػيٗؽا ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لَۡعَ  ٻَوََكَن ٱَّللٍّ

 وحده.، َِٛػيٗؽامى توسط ثم إشباع المد في المين الميموز، وعمى ترقيق الراء في ع األزرق -1
 ، وحده.َِٛػيٗؽاالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وعمى ترقيق الراء في  -2
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -3

 ٫َا حَّ
َ
د ٨ُُتٍّ حُؽِ  ٱنلٍِّبَّ َيَٰٓ

ُٞ َٝ إِن  ۡزَوَِٰس
َ
َِسِّۡضُس٦ٍّ ٠ُٛ ّۡلِ

ُ
ُٓۡس٦ٍّ َوأ ٤َّخِ

ُ
ا١َۡيَ أ َٓ ۡجَيا َوزِيجََخ٫َا َذَخ  ۡدَن ٱۡۡلَي٬ََٰةَ ٱدلَّ

اٗضا َۡجِيٗٗل   ټَِسَ

 .ٱنلٍِّبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل،إشباع المنفصل، و األزرق عمى  -1  ومعو العتقي. والتقميل، ا 
 وما سبق لو، وحده.األزرق عمى الفتح،  -2
عدا  أىل الفتحومعو  والفتح، فويق القصر في المتصل،و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -3

 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6
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 ِ٨ُُتٍّ حُؽ
ُٞ ي٥ٗا ِإَون  ِِ َْ ۡسًؽا 

َ
ػٍّ ل٥ُ٢ِۡۡطِفَجَِٰج ٨٤ُِس٦ٍّ أ َْ

َ
َ أ اَر ٱٓأۡلِعَؽةَ َ٘إِنٍّ ٱَّللٍّ ٬ََلُۥ َوٱدلٍّ ـُ َ َوَر   ٽۡدَن ٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وترقيق الراء )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 ، ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل -3

 ۡيِ   ٱنلٍِّبِّ َيَٰجَِفآَء َٙ ۡٓ َؼاُب ِى َٓ ٗۡ ل٫ََا ٱ١ۡ َٓ َتّح٨َِثٖ يَُضَٰ ِت ٨٤ُِس٦ٍّ ةَِػَِٰطَلثٖ ٤َّ
ۡ
 ٦٤َ يَأ

 .ٱنلٍِّبءِ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 واإلبدال، وحده.القصر في المتصل،  األصبياني عمى فويق -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى تحقيق اليمز،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 يَِفرٗيا ِ َٝ لَۡعَ ٱَّللٍّ ِ َٰل   پَوََكَن َذ

 ومعو العتقي.، يَِفرٗياعمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

۞ ٗٛۡخخَۡػ٧َا ل٫ََا رِۡز
َ
َتۡيِ َوأ ۡسَؽَ٪ا َمؽٍّ

َ
٠ۡ٥َ َص٢َِٰٗطا ٧َّۡؤح٫َِآ أ ۡٓ ٬َِلِۦ َوَت ـُ ِ َوَر ٨ُۡج ٨٤ُِس٦ٍّ َّلِلٍّ ٜۡ ؽِي٥ٗا َو٦٤َ َح َٞ   ٿا 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ،تحقيق اليمز المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ٱنلٍِّبِّ َيَٰجَِفآَء  ُۚ ۡيُُتٍّ َٜ َضٖػ ٦َِ٤ّ ٱ١ّجَِفآءِ إِِن ٱتٍّ
َ
أ َٞ  لَۡفُُتٍّ 

 .ٱنلٍِّبءِ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
، ويزيد ٱ١جَِّفآءِ إِنِ الثانية في وقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة 
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لألزرق اإلبدال مع ثالثة البدل حتى ولو كانت الحركة عارضة، ولمباقين تسييل اليمزة األولى، 
 وىو الوجو الثاني لمحمواني.

 ومعو العتقي.وبتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى اإلبدال مع ثالثة البدل، وحده. -2
 وبتسييل اليمزة الثانية، ومعو الحمواني في وجو.صبياني عمى فويق القصر في المتصل، األ -3
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى تسييل اليمزة األولى،  -4
 وحده. وتسييل اليمزة األولى، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ِي ِِف ٢َۡٛت٩ِِۦ َّ ٱَّلٍّ ٥َ ٍۡ ٬ِۡل َذَي َٜ ٦َ ةِٱ١ۡ ۡٓ ا ََ٘ٗل َُتَۡي ٗ٘ ُؽو ۡٓ   ڀَمَؽٞض َو٦َ٢ُۡٛ ٬ََۡٛٗل ٤ٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٰوََّل
ُ
َج ٱ١َۡخ٢٫َِِٰيٍّثِ ٱۡۡل  َوَٛۡؽَن ِِف ُبي٬ُحُِس٦ٍّ َوََل َتََبٍّۡس٦َ َتََبَّ

سماعيل بضم الباءقرأ اإلمام  البيان:  ، وقرأ قالون إسحاق بكسر الباء.ُبُي٬حُِس٦ٍّ في  ورش وا 
وََّلَٰ والنقل، واإلشباع في البدل المتطرف األزرق عمى ضم الباء،  -1

ُ
، والتقميل ثم الفتح، ٱۡۡل

 وحده.
 العتقي عمى ضم الباء، والنقل، والتقميل، وقصر البدل، وحده. -2
 األصبياني عمى ضم الباء، والنقل، والفتح، وحده. -3
 ابن فرح عمى ضم الباء، وترك النقل، والفتح، وحده. -4
 أبو الزعراء عمى التقميل، وحده. -5
 لمروزي عمى كسر الباء، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق.ا -6
 أبو عون عمى كسر الباء، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -7

 ُۚٓۥ ٬ََلُ ـُ َ َوَر ٦َ ٱَّللٍّ ۡٓ ٌِ
َ
٬َٰةَ َوأ َٞ ةَ َوَءاتَِي ٱلؾٍّ َٰ٬َ٢ ٦َ٥ِۡٛ ٱلهٍّ

َ
 َوأ

 بدل.)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر الو تغميظ الالم، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى ترك تغميظ الالم، ومعو الباقون. -2
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 ٫ِرٗيا ٍۡ ٫َِّؽُك٣ۡ َت ٍَ ۡ٪٠َ ٱۡۡلَۡيِج َوُي
َ
٨ُس٣ُ ٱلؽِّۡسَؿ أ َْ ُ ِِلُۡؼ٪َِب  ٥َا يُؽِيُػ ٱَّللٍّ   ځإِجٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. نيالحموا -3

  ِ٥َث ٟۡ ِ َوٱۡۡلِ ۡؽَن ٤َا ُحۡخََلَٰ ِِف ُبي٬ُحُِس٦ٍّ ٦ۡ٤ِ َءاَيَِٰج ٱَّللٍّ ُٞ  َوٱۡذ

سماعيل بضم الباء في  البيان: سحاق بكسر الباء.ُبُي٬حُِس٦ٍّ قرأ اإلمام ورش وا   ، وقرأ قالون وا 

 العتقي عمى قصر البدل.ومعو البدل، والنقل، و)تشق( في  وضم الباء، األزرق عمى التقميل، -1
 .أبو الزعراء عمى التقميل، وترك النقل، وحده -2
 أبو عون عمى التقميل، وبكسر الباء، ومعو القاضي وابن سعدان. -3
األصبياني عمى قصر ومعو وبضم الباء، والنقل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى الفتح،  -4

 البدل.
 .لنقل، وحدهابن فرح عمى الفتح، وضم الباء، وترك ا -5
 المروزي عمى الفتح، وكسر الباء، ومعو الباقون. -6

 ا َعترًِيا ًٙ ي ٍِ َ ََكَن ١َ   ڂإِنٍّ ٱَّللٍّ

 ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
ا َعترًِياابن إسحاق عمى االخفاء في  -3 ًٙ ي ٍِ َ١.وحده ، 
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 ٍّإِن َٰ َِٰػَؼ َِٰػرَِي َوٱ١صٍّ ِج ٱل٥ُۡۡف٥ِِ٢َي َوٱل٥ُۡۡف٢َِؿَِٰج َوٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي َوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَِٰج َوٱ١َۡؼ٨َِٰتَِي َوٱ١َۡؼ٨ََِٰتَِٰج َوٱ١صٍّ
ه٥َِِي َوٱ١ َٰٓ َِٰج َوٱ١صٍّ َؼ رَِي َوٱل٥َُۡخَهّػِ َٰتَِرَِٰت َوٱ١َۡذَِٰلَِٓي َوٱ١َۡذَِٰلَعَِٰج َوٱل٥َُۡخَهّػِ ََِٰبِي٦َ َوٱ١صٍّ َٰٓ َوٱ١صٍّ هَِؿَِٰج صٍّ

َِٙؽةٗ  ٖۡ ُ ل٣٫َُ ٤ٍّ ػٍّ ٱَّللٍّ َْ
َ
َِٰت أ َِر َٰٞ ررِٗيا َوٱ١ذٍّ َٞ  َ ِؽِي٦َ ٱَّللٍّ َٰٞ

َِظَِٰج َوٱ١ذٍّ َي ُُ٘ؽوَس٣ۡ٫ُ َوٱ١َۡدَٰٙ ِِ ِ ي٥ٗا َوٱ١َۡدَٰٙ ِِ َْ ۡسًؽا 
َ
 َوأ

  ڃ

َٰتَِرَٰتِ في  ترقيق الراءو  اإلبدال، األزرق عمى -1 َِرَٰتِ ، َوٱ١صٍّ َٰٞ ررِٗيا َوٱ١ذٍّ َِٙؽةٗ ، َٞ ٖۡ ٍّ٤،  شباع وا 
 ومعو العتقي.المتصل، 

 األصبياني عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
َِٙؽةٗ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٖۡ  ، وحده.ل٣٫َُ ٤ٍّ
 اضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.الق -6

 ن
َ
ۡمًؽا أ

َ
ۥٓ أ ٬َُلُ ـُ ُ َوَر ۡمؽِ٪٣َِۡۗ  يَُس٬نَ َو٤َا ََكَن ل٥ُِۡؤ٦ٖ٤ِ َوََل ُمۡؤ٨َ٤ٍِث إَِذا َََٛض ٱَّللٍّ

َ
 ل٣ُ٫َُ ٱۡۡلرَِيَةُ ٦ِۡ٤ أ

 .ُس٬نَ حَ في  نافع بالتاءقرأ اإلمام  البيان:

شباع المنفوالنقل، و  اإلبدال، األزرق عمى -1  صل، ومعو العتقي.ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 تِح٨ٗا ۡػ َى٠ٍّ َىَؾَٰٗٗل ٤َّ َٜ ٬ََلُۥ َذ ـُ َ َوَر ِٓۡم ٱَّللٍّ   ڄَو٦٤َ َح

ۡػ َى٠ٍّ في  ي والقاضي باإلدغامورش والحموانقرأ اإلمام  البيان: َٜ ، وقرأ الباقون باإلظيار َذ
سماعيل. سحاق وا   المروزي وا 

 األزرق عمى اإلدغام، ومعو العتقي واألصبياني والحمواني والقاضي. -1
 المروزي عمى اإلظيار، ومعو الباقون. -2
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 ِ٢َۡي٩ َْ ٥َۡج  َٓ ۡج
َ
٢َۡي٩ِ َوخ َْ  ُ ٣َ ٱَّللٍّ َٓ ۡج

َ
ِٓي خ ٬ُل لَِّلٍّ ُٜ َٝ ٤َا ِإَوۡذ َت ِف ۡٙ َ َوُُتِۡف ِِف َج ِٚ ٱَّللٍّ َٝ َوٱحٍّ َٝ َزوَۡس ٢َۡي َْ  ۡٝ ۡمِف

َ
أ

  ٩َُٰ ن َُتَۡله
َ
َّٚ أ َض

َ
ُ أ ُ ٤ُۡتِػي٩ِ َوَُتََۡش ٱنلٍّاَس َوٱَّللٍّ  ٱَّللٍّ

٩َُٰ والتقميل في  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ومعو العتقي. ،َُتَۡله
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 المروزي.أىل الفتح بخمف عن ومعو والفتح، ى قصر المنفصل، األصبياني عم -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -4
٢َۡي٩ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -5 َْ.والتقميل، وحده ، 
 وحده. وترك صمة الياء، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 َٗؽا ز ٌَ ا َََٛضَٰ َزۡيٞػ ٫َ٨ِۡ٤ّا َو ۡدِخيَآن٣ۡ٫ِِ إَِذا ٥َ٢ٍَّ٘
َ
ۡزَوَِٰج أ

َ
٫َا ١ََِكۡ ََل يَُس٬َن لَۡعَ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي َضَؽٞج ِِفٓ أ َٟ وٍّۡسَجَٰ

ٗؽاُۚ  ٌَ  ََٛي٬ۡاْ ٦٫ُ٨ۡ٤ٍِّ َو

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1 شباع المتصل،واإلبدال، وا  شباع الصمة، ا  ومعو  وا 
 العتقي.

المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وقصر  -2
 الميم، وحده.

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
وقصر فويق القصر في المتصل، الفتح، واإلبدال، وقصر المنفصل، و األصبياني عمى  -5

 .الصمة، وحده
 توسط المتصل، وحده.و  ز، وتوسط المنفصل،تحقيق اليم المروزي عمى -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 ٬َٗل ُٓ ۡٙ ٤َ ِ ۡمُؽ ٱَّللٍّ
َ
  څَوََكَن أ

 ومعو الكل.، األزرق -1
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 َا ََكَن لَۡع ۥ   ٦ۡ٤ِ َضَؽٖج  ٱنلٍِّبِّ ٤ٍّ ُ ََلُ  ذِي٥َا ََ٘ؽَض ٱَّللٍّ

 .ٱنلٍِّبءِ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِي٦ ِ ِِف ٱَّلٍّ ٨ٍَّث ٱَّللٍّ ُۚ  ـُ  َع٬َۡ٢اْ ٦٤ِ َرۡت٠ُ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ُػوًرا ٜۡ ِ ََٛػٗرا ٤ٍّ ۡمُؽ ٱَّللٍّ
َ
 چَوََكَن أ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 َۗ َ َضًػا إَِلٍّ ٱَّللٍّ
َ
ِ َوَيۡغَل٩َُ٧٬ۡۥ َوََل َُيَۡل٬َۡن أ ٬َن رَِسََٰؾَِٰج ٱَّللٍّ ُٖ ِي٦َ ُحَت٢ِّ  ٱَّلٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقللمروزي عمى ا -2

 َضِفحٗتا ِ   ڇَوَكَفَٰ ةِٱَّللٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِ ٬َل ٱَّللٍّ ـُ َضٖػ ٦ِ٤ّ رَِّسا١ُِس٣ۡ َوَؾَِٰس٦ رٍّ
َ
ةَآ أ
َ
ٌػ خ ا ََكَن ُُم٥ٍَّ  وََعاَت٣َ ٱنلٍّبِّيِـ٦ََۧۗ ٤ٍّ

قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في و  .وََعاح٣َِ في  بكسر التاءقرأ اإلمام نافع  :البيان
 َٱنلٍّبِيئـِي.وفييا بدل لألزرق ، 

شباع المنفصل، النقل، و األزرق عمى  -1 شباع المتصل،و ا  شباع البدل المتطرف  ا  وا 
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 َٱنلٍّبِيئـِي ،باعتباره عارض ومعو العتقي. 
٬َل َوَؾَِٰس٦  ،٦ِ٤ّ رَِّسا١ُِس٣ۡ والغنة في قصر المنفصل، و  قل،الن األصبياني عمى -2 ـُ فويق ، و رٍّ

 .وحدهالقصر في المتصل، 
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وترك الغنة، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، المنفصل، قصرالمروزي عمى  -4
ل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتص -5

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ٢ِي٥ٗا َْ ٍء  ُ ةُِس٠ِّ ََشۡ   ڈَوََكَن ٱَّللٍّ

 عمى توسط ثم إشباع المد في المين الميموز، وحده. األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 َِي٦َ ء ٫َا ٱَّلٍّ حَّ
َ
د ررِٗيا َيَٰٓ َٞ ٗؽا  ۡٞ َ ذِ ُؽواْ ٱَّللٍّ ُٞ   ډا٬٨ُ٤َاْ ٱۡذ

ٗؽافي األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق قرأ اإلمام  البيان: ۡٞ  .ذِ

ٗؽاوالتفخيم في )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ۡٞ ، والترقيق في ذِ
ررِٗيا َٞ ،.ومعو العتقي عمى قصر البدل 

ررِٗيا الترقيق فياألزرق عمى  -2 َٞ ٗؽا  ۡٞ  ومعو العتقي.، ذِ
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِنيًٗل
َ
ّتُِط٬هُ ةُۡسَؽٗة َوأ ـَ  ڊَو

 ومعو الكل.، األزرق -1
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 َُخ٩ُۥ ِِلُۡغؽِس َٟ ِ ه ٢َۡيُس٣ۡ َو٤ََلَٰٓ َْ ِي يَُهَّلِ 
٢َُؿَِٰج إََِل ٱنل٬َّرِ  ُ٪٬َ ٱَّلٍّ َِّ  ُس٣ ٦َِ٤ّ ٱ١

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ، وحده.ِِلُۡغؽَِسُس٣ ٦ِ٤َّ أبو عون عمى صمة الميم في  -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ڋَوََكَن ةِٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي رَِضي٥ٗا  

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُۚ٣َٰٞ َؾ ـَ ٩َُ٧٬ۡۥ  َٜ  ََتِيٍُّخ٣ۡ٫ُ ي٬ََۡم ي٢َۡ

 معو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، و  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ؽِي٥ٗا
َٞ ۡسٗؽا 

َ
ػٍّ ل٣ۡ٫َُ أ َْ

َ
 ڌَوأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر ال عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ٫َا حَّ
َ
د ا َو٧َِؼيٗؽا إِجٍّآ  ٱنلٍِّبَّ َيَٰٓ ٗ َٝ َش٫َِٰٗػا َو٤ُبَُّشِ ٢َۡجَٰ ـَ ۡر

َ
  ڍأ

، وأبدل اإلمام نافع اليمزة الثانية ٱنلٍِّبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
 .إِجٍّآ  ٱنلٍِّبءُ واو ا فقط، وىو المقروء بو في 

شباع المتصل،و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، ا 
ومعو الباقون  وتفخيم الراء، فويق القصر في المتصل،و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
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 عدا المروزي.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

 ٨رِٗيا اٗسا ٤َّ ِ بِإِۡذ٩ِ٧ِۦ َوِِسَ  ڎَوَداِخًيا إََِل ٱَّللٍّ

 .ومعو العتقيترقيق الراء، و ق عمى النقل، األزر  -1
 . وحدهتفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ترِٗيا َٞ ِ َ٘ۡيٗٗل  نٍّ ل٣٫َُ ٦َِ٤ّ ٱَّللٍّ
َ
ِ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي ةِأ  ڏَوبَُّشِ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
نٍّ إلبدال، وباإلبدال ياء في األصبياني عمى ا -2

َ
 ، وتفخيم الراء، وحده.ةِأ

 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم،  -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ُِۚ ۡ لَۡعَ ٱَّللٍّ ٣ۡ٫َُٰ َوح٬َََّكٍّ ذَى
َ
َِِٜي َوَدۡع أ ِؽِي٦َ َوٱل٥َُۡجَٰٙ َٰٙ ِّ ٱ١َۡؽ ٍِ  َوََل حُ

ِؽِي٦َ في  التقميلاألزرق عمى  -1 َٰٙ ٫َُٰ ، ٱ١َۡؽ َذى
َ
 .العتقيومعو  والنقل، ،٣ۡ أ

٫َُٰ في  األزرق عمى الفتح -2 َذى
َ
 .وحده، ٣ۡ أ

 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
٫َُٰ أبو عون عمى التقميل في  -6 َذى

َ
 ، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.٣ۡ أ

 َوكِيٗٗل ِ   ڐَوَكَفَٰ ةِٱَّللٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[77] 

 

ن
َ
خ٬٥ُُُ٪٦ٍّ ٦٤ِ َرۡت٠ِ أ ٜۡ ٍّ٢ ٌَ ِي٦َ َءا٬ٓ٨ُ٤َاْ إِذَا ٧ََسۡطُخ٣ُ ٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَِٰج ُث٣ٍّ  ٫َا ٱَّلٍّ حَّ

َ
د ٢َۡي٦٫ٍِّ  َيَٰٓ َْ ٬ُ٪٦ٍّ َذ٥َا ١َُس٣ۡ  َت٥َفَّ

وَج٫َا   َخػَّ ۡٓ ةٖ َت ِْػٍّ  ٦ۡ٤ِ 

ُخ٬٥ُُ٪٦ٍّ واإلبدال، وتغميظ الالم في )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ٜۡ ٍّ٢ ٌَ ،
 وحده.

 .، واإلبدال، وترك تغميظ الالم، وحدهقصر البدلو  ،العتقي عمى إشباع المنفصل -2
 واإلبدال، وحده. ر المنفصل،األصبياني عمى قص -3
 .عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 اٗضا َۡجِيٗٗل ٬ُ٪٦ٍّ َوَِسُِّض٬ُ٪٦ٍّ َِسَ ُٓ ِ   ڑَذ٥َّخ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ٫َا حَّ
َ
د ٢َيۡ  ٱنلٍِّبَّ َيَٰٓ َْ  ُ َ٘آَء ٱَّللٍّ

َ
آ أ َٝ ِم٥ٍّ ۡج ي٥َِي٨ُ َٟ ُس٬رَُ٪٦ٍّ َو٤َا َم٢َ

ُ
َِٰتٓ َءاَتۡيَج أ َٝ ٱؾٍّ ۡزَوََٰس

َ
َٝ أ َ ۡض٨َ٢َۡ٢ا ل

َ
آ أ َٝ إِجٍّ

 َٝ َٓ َِٰت َ٪اَسۡؽَن ٤َ َٝ ٱؾٍّ َٝ َوَب٨َاِت َخََٰؾَٰخِ ِ َٝ َوَب٨َاِت َعال َٰخِ ؿٍّ َْ َٝ َوَب٨َاِت  ۡؤ٨َ٤ًِث إِن  َوَب٨َاِت َخ٥ِّ ٗة ٤َّ
َ
َوٱۡمَؽأ

َف٫َا  ۡٙ َراَد  ل٨٢ٍِِّبِّ َوَ٪َتۡج َج
َ
َٝ ٦٤ِ ُدوِن ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤َِيَۗ ٱنلٍِّبَّ إِۡن أ َِٟط٫َا َعالَِهٗث ١ٍّ ن يَۡفت٨َ

َ
 أ

، وأبدل اإلمام نافع اليمزة الثانية ٱنلٍِّبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
 .إِجٍّآ  ٱنلٍِّبءُ ىو المقروء بو في واو ا فقط، و 

قرأ فيو اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة  ل٨٢ٍِِّبءِ إِنۡ في  والموضع الثاني
دغاميا في  الثانية، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين بإبدال اليمزة األولى ياء وا 

 .التي قبميا، فتصبح كقراءة غير نافع
ن ٱنلٍِّبءُ في  والموضع الثالث

َ
 قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واو ا. أ

شباع المتصل، و)تشق( في البدل، واإلبدال، والنقل،  -1 األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ل٨٢ٍِِّبءِ إِنۡ وبتسييل اليمزة الثانية في 

 ، وحده.ل٨٢ٍِِّبءِ إِنۡ ثالثة البدل في  األزرق عمى وجو اإلبدال مع -2
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األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، والنقل، وبتسييل  -3
َٝ ، والغنة في ل٨٢ٍِِّبءِ إِنۡ اليمزة الثانية في   ، وحده.َعالَِهٗث ١ٍّ

الباقون عدا المروزي وابن ، ومعو إِنۡ  ل٨٢ٍِِّبِّ  الحمواني عمى تحقيق اليمز، وباإلدغام في  -4
 إسحاق.

 ابن إسحاق عمى ما سبق لمحمواني، وبالغنة، وحده. -5
 ، وحده.ل٨٢ٍِِّبءِ إِنۡ الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية في  -6
 ، وحده.إِنۡ  ل٨٢ٍِِّبِّ  المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وباإلدغام في  -7
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل -8

 ََۗضَؽٞج َٝ ٢َۡي َْ ۡيَٗل يَُس٬َن  َٟ يَۡؿ٣ۡ٫ُُ٨َٰ ١ِ
َ
ۡج خ َٟ ۡزَوَِٰس٣ۡ٫ِ َو٤َا َم٢َ

َ
٢َۡي٣ۡ٫ِ ِِفٓ أ َْ ٨َ٥ِۡ٢ا ٤َا ََ٘ؽۡى٨َا  َْ  َٛۡػ 

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .ل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى قصر المنفصل، وترك النق المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ٬ٗرا رٍِّضي٥ٗا ُٙ ُ َد   ڒَوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو الكل عدا األصبياني.، األزرق -1
٬ٗرا رٍِّضي٥ٗااألصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

٦٤َ تََلآُء   ۞حُؽِِۡج ٦٤َ َٝ  تََلآُء ٦٫ُ٨ۡ٤ٍِّ َوحُـ٬ِۡٔٓي إَِِلۡ

وِيَ،َوحُـ٬ِۡٔيٓ لألصبياني في كممة  قرأ اإلمام البيان: ، وىو بدال مع اإلدغام وجي ا واحد ااإلب هتُؤ 
يْه، تُوِّيالمقروء بو   ، لمباقين التحقيق ومنيم العتقي.تُوِّ

شباع المنفصلاألزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.، وا 
 وباإلبدال مع اإلدغام، وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى تحقيق اليمز،  -3
 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ۡيَج َٖ ُۚ َو٦ِ٤َ ٱۡبَخ َٝ ٢َۡي َْ َؾ١َۡج ََ٘ٗل ُس٨َاَح  َْ  ٦ۡ  ِم٥ٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ُۚ ۡخُي٦٫ُ٨ٍُّ َوََل َُيَۡؾنٍّ َوَيۡؽَىۡيَ ة٥َِآ َءاحَۡحَخ٦٫ٍُّ َُك٦٫ٍَُّّ
َ
ؽٍّ أ َٜ ن َت

َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َٝ أ ِ َٰل  َذ

شباع المنفصل، التقميل، و األزرق عمى  -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 .الفتح، وما سبق لو، وحدهرق عمى األز  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو الفتح، و األصبياني عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُۚ٣َُ٢ ٤َا ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ۡ ۡٓ ُ َح  َوٱَّللٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

٢ِي٥ًا َض٢ِي٥ٗا َوََكَن ٱ َْ  ُ  ړَّللٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ٍُّضۡف٦٫ُ٨ُ َٝ َشَت ْۡ
َ
ۡزَوَٰٖج َول٬َۡ أ

َ
َل ة٦٫ٍِِّ ٦ۡ٤ِ أ ن َتَتػٍّ

َ
ُػ َوََلٓ أ ۡٓ َٝ ٱ١ّجَِفآُء ٦ۢ٤ِ َب َ ۡج  َلٍّ َُي٠َِّ ل َٟ إَِلٍّ ٤َا َم٢َ

 َۗ َٝ  ي٥َِي٨ُ

شباع المنفصل، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ي.ومعو العتق وا 
 وقصر المنفصل، والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -4
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 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5

 ءٖ رٍّرِيٗتا ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لَۡعَ  ڔَوََكَن ٱَّللٍّ

 عمى توسط ثم إشباع المد في المين الميموز، وحده. األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
ءٖ رٍّرِيٗتااألصبياني عمى الغنة في  -3  ، وحده.ََشۡ

 ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ََل حَۡػُع٬ُ٢اْ ُبُي٬َت ٫َا ٱَّلٍّ حَّ
َ
د ِ َيَٰٓ ن يُ ٱنلٍِّبّ

َ
ٓ أ ٩َُٰ َوَؾَِٰس٦ۡ إَِلٍّ ؽِي٦َ إ٧َِه ِِ اٍم َدرۡيَ َنَٰ َٓ ٌَ  ۡؤَذَن ١َُس٣ۡ إََِلَٰ 

واْ َوََل ُمۡفَخـٔۡجِِفَي ِۡلَِػيٍد   ٥ِۡٓخ٣ُۡ َ٘ٱ٧تَُِشُ ٌَ  إَِذا ُدِخيُخ٣ۡ َ٘ٱۡدُع٬ُ٢اْ َ٘إَِذا 

، وبتسييل اليمزة الثانية، وىو ٱنلٍِّبءِ مع المد المتصل في و باليمز،  ورشقرأ اإلمام  البيان:
وجو لإلمام الحمواني، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين إبدال اليمزة األولى مع 

ٓ اإلدغام  ِ إَِلٍّ سماعيل،  ُبُي٬َت في ، وىو الوجو الثاني لمحمواني. وضم الباء ٱنلٍِّبّ ورش وا 
سحاق.  وكسر الباء قالون وا 

، وبتسييل اليمزة ُبُي٬َت الباء في األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، وضم  -1
ٓ الثانية في  شباع المتصل، ،ٱنلٍِّبءِ إَِلٍّ شباع الصمة،  وا  شباع المنفصل، واإلبدال، وا  وا 

 وترقيق الراء، والتقميل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 تقميل ثم الفتح، وحده.األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وال -3
األصبياني عمى قصر المنفصل، وبضم الباء، وبتسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في  -4

 المتصل، واإلبدال، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، والفتح، والنقل، واإلبدال، وحده.
ٓ ابن فرح عمى ضم الباء، وباإلبدال مع اإلدغام في  -5 ِ إَِلٍّ والفتح، وتحقيق ، وصمة الميم، ٱنلٍِّبّ

 اليمز، وحده.
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، والتقميل، وما سبق البن فرح، وحده. -6
ِ ، وباإلبدال مع اإلدغام في ُي٬َت بِ المروزي عمى قصر المنفصل، وكسر الباء في  -7 ٱنلٍِّبّ

 ٓ  ، وسكون الميم، والفتح، وحده.إَِلٍّ
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 عدان.القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن س -8
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وحده. -9

 ، والتقميل، وحده.١َُس٣ۡ إََِلَٰ أبو عون عمى صمة الميم في  -11
اٍم َدرۡيَ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -11 َٓ ٌَ.والفتح، وحده ، 
ٓ الجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية في  -12  ، وما سبق لو، وحده.ٱنلٍِّبءِ إَِلٍّ
ٓ عمى وجو تسييل اليمزة الثانية في أبو عون  -13  ، وما سبق لو، وحده.ٱنلٍِّبءِ إَِلٍّ
 المروزي عمى توسط المنفصل، وما سبق لو، وحده. -14

 ١َُِٰس٣ۡ ََكَن يُۡؤذِي ۦ ٨٤ُِس٣ۡ   ٱنلٍِّبٍّ إِنٍّ َذ  َ٘حَۡفَخَۡحِ

 .ٱنلٍِّبءَ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عم -1  ى اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -3
 أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُ ِ  َوٱَّللٍّ ّٚ ۦ ٦َ٤ِ ٱۡۡلَ  ََل يَۡفخََۡحِ

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ا َ٘ۡفـ٬ُ٢َُٔ٪٦ٍّ ٦٤ِ َوَرآءِ ِضَشاٖب ٗٓ َۡت٬٥ُُُ٪٦ٍّ ٤ََتَٰ
َ
د ـَ  ِإَوَذا 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ُۚ ٬ُ٢بُِس٣ۡ َو٬ُ٢ُٛب٦٫ٍِِّ ُٜ ٫َُؽ ١ِ ٌۡ
َ
١َُِٰس٣ۡ أ  َذ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
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 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ِ ٬َل ٱَّللٍّ ـُ ن حُۡؤُذواْ َر
َ
ةًَػاُۚ َو٤َا ََكَن ١َُس٣ۡ أ

َ
ِػهِۦٓ خ ۡٓ ۡزَوََٰس٩ُۥ ٦ۢ٤ِ َب

َ
ُِٟط٬ٓاْ أ ن ح٨َ

َ
  َوََلٓ أ

شباع األزرق عمى إشباع  -1  المنفصل، ومعو العتقي.الصمة، واإلبدال، وا 
 وحده. المنفصل،الصمة، واإلبدال، وقصر  األصبياني عمى قصر -2
 .الحمواني عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة -3
 توسط المنفصل، وحده.و  الميم،سكون  المروزي عمى -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -5

  ي٥ًا ِِ َْ  ِ ٨َِْػ ٱَّللٍّ ١َُِٰس٣ۡ ََكَن     ڕإِنٍّ َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُٙ ۡو ُُتۡ
َ
٢ِي٥ٗا إِن ُتۡتُػواْ َكۡيـًٔا أ َْ ٍء  َ ََكَن ةُِس٠ِّ ََشۡ   ږ٬هُ َ٘إِنٍّ ٱَّللٍّ

 والنقل، وحده. ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المين الميموز، والنقل، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
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 ٓ٢َۡي٦٫ٍِّ ِِفٓ َءاةَآن٦٫ٍِِّ َوََل َْ َٰح٦٫ٍِِّ َوََل َلٍّ ُس٨َاَح  ـَ َع
َ
ۡب٨َآءِ أ

َ
٦٫ِِ٧ٍَّٰ َوََلٓ خ ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع

َ
٦٫ِِ٧ٍَّٰ َوََلٓ خ ـَ ۡب٨َآن٦٫ٍِِّ َوََلٓ إِۡع

َ
 خ

 َۗ يَۡؿ٦٫ُُ٨ٍَّٰ
َ
ۡج خ َٟ  نَِفآن٦٫ٍِِّ َوََل ٤َا َم٢َ

ۡب٨َآءِ في قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية  البيان:
َ
٦٫ِِ٧ٍَّٰ خ ـَ ، ويزيد إِۡع

 لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين تسييل اليمزة األولى وىو الوجو الثاني لمحمواني.

َٰح٦ِ٫ٍِّ وقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياء  في  ـَ َع
َ
ۡب٨َآءِ أ

َ
 .خ

شباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في  ،عمى )تشق( في البدل األزرق -1 شباع المنفصل، وا  وا 
 
َ
٦٫ِِ٧ٍَّٰ خ ـَ بدال اليمزة الثانية ياء في ۡب٨َآءِ إِۡع َٰح٦٫ٍِِّ ، وا  ـَ َع

َ
ۡب٨َآءِ أ

َ
ۡج ، والنقل في خ َٟ َم٢َ

 َۗ يَۡؿ٦٫ُ٨ٍَُّٰ
َ
 ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،خ

٦٫ِِ٧ٍَّٰ األزرق عمى إبدال اليمزة ياء مع اإلشباع في  -2 ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع
َ
 ، وحده.خ

ويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية في األصبياني عمى قصر المنفصل، وف -3
 ٍّ٦٫ِِ٧َٰ ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع
َ
بدال اليمزة الثانية ياء في خ َٰح٦٫ٍِِّ ، وا  ـَ َع

َ
ۡب٨َآءِ أ

َ
ۡج ، والنقل في خ َٟ َم٢َ

 َۗ يَۡؿ٦٫ُ٨ٍَُّٰ
َ
 ، وحده.خ

٫ِ٧َِٰ الحمواني عمى ترك النقل، وفي وجو تسييل اليمزة الثانية في  -4 ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع
َ
 ، وحده.٦ٍّ خ

٦ِ٫ِ٧ٍَّٰ الحمواني عمى جو تسييل اليمزة األولى في  -5 ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع
َ
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.خ

٦٫ِِ٧ٍَّٰ المروزي عمى قصر المنفصل، توسط المتصل، وبتسييل اليمزة األولى في  -6 ـَ ۡب٨َآءِ إِۡع
َ
، خ

 وحده.
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -7

 َِي ُۚ  َوٱحٍّٜ َ  ٱَّللٍّ

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ءٖ َك٫ِيًػا ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َ ََكَن لَۡعَ   ڗإِنٍّ ٱَّللٍّ

 عمى توسط ثم إشباع المد في المين الميموز، وحده. األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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 ََخ٩ُۥ يَُه٬َّ٢َن لَۡع َٟ ِ َ َو٤ََلَٰٓه ُۚ إِنٍّ ٱَّللٍّ ِ  ٱنلٍِّبّ

 .ٱنلٍِّبءِ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 المتصل، ومعو العتقي. عمى إشباع األزرق -1

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُ٥ِ٢ّ ـَ ٢َۡي٩ِ َو َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َن٬َّ٢اْ  ٫َا ٱَّلٍّ حَّ
َ
د  ژ٬اْ تَۡف٢ِي٥ًا َيَٰٓ

 المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. عمى إشباععمى )تشق( في البدل، و  األزرق -1

 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي في وجو، وابن سعدان. -2
٢َۡي٩ِ  ابن سعدان عمى الصمة في -3 َْ.وحده ، 
  المروزي عمى توسط المنفصل، وترك صمة الياء، وحده. -4

 ِ٫ َؼاٗةا مَّ َْ ػٍّ ل٣ۡ٫َُ  َْ
َ
ۡجَيا َوٱٓأۡلِعَؽةِ َوأ ُ ِِف ٱدلَّ ٣ُ٫ُ٨َ ٱَّللٍّ َٓ ٬ََلُۥ ١َ ـُ َ َوَر ِي٦َ يُۡؤُذوَن ٱَّللٍّ   ڙي٨ٗا إِنٍّ ٱَّلٍّ

، ومعو العتقي عمى وترقيق الراء )تشق( في البدلوالنقل و اإلبدال، والتقميل، األزرق عمى -1
 قصر البدل.

 لو، وحده. األزرق عمى الفتح، وما سبق -2
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6

 َِي٦َ يُۡؤُذوَن ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤ِي تِح٨ٗا  َوٱَّلٍّ ِػ ٱۡضخ٬ُ٢٥ََاْ ُب٫َۡت٨َٰٗا ِإَوذ٥ۡٗا ٤َّ َٜ رۡيِ ٤َا ٱۡزتََفُت٬اْ َذ َٖ ِ   ښَوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَِٰج ة

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ٫َا حَّ
َ
د َٝ َونَِفآءِ ٱل٥ُۡ  ٱنلٍِّبَّ َيَٰٓ ِ َٝ َوَب٨َاح ۡزَوَِٰس

َ
ُۚ ٠ُٛ ّۡلِ ٢َۡي٦٫ٍِّ ٦٤ِ َسَؾَٰتِحت٦٫ٍِِّ َْ  ۡؤ٨ِ٤َِي يُۡػجَِي 

 .ٱنلٍِّبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

 ومعو العتقي. واإلبدال، المتصل،و  المنفصل األزرق عمى إشباع -1
 واإلبدال، وحده.فويق القصر في المتصل، قصر المنفصل، و األصبياني عمى  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.حقيق اليمز، الحمواني عمى ت -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -5

 ََۗؽۡذ٦َ ََ٘ٗل يُۡؤَذۡح٦َ ۡٓ ن ُح
َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َٝ أ ِ َٰل  َذ

شباع المنفصل،و  التقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 ده.األزرق عمى الفتح، وح -2
 واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، و  الفتح، األصبياني عمى -3
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى تحقيق اليمز،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

 ٬ٗرا رٍِّضي٥ٗا ُٙ ُ َد   ڛَوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو الكل عدا األصبياني.، األزرق -1
٬ٗرا رٍِّضي٥ٗاألصبياني عمى الغنة في ا -2 ُٙ  ، وحده.َد

 ِ َٝ ة ؽَِي٨ٍّ ٖۡ ٬َن ِِف ٱل٥َِۡػي٨َثِ نَلُ ُٙ َؽٞض َوٱل٥ُۡؽِۡس ِي٦َ ِِف ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ٍّ ٬َن َوٱَّلٍّ ُٜ ِ ٣ۡ٫ِ ُث٣ٍّ ََل ۞١ٍّه٦ِ ٣ٍّۡ١ يَجَخ٩ِ ٱل٥َُۡجَٰٙ
َٝ ذِي٫َآ إَِلٍّ ٢َِٛيٗٗل    ڜَُيَاوُِرو٧َ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  ء،ترقيق الرا األزرق عمى -1  ا 
 وحده.توسط المنفصل، تفخيم الراء، و المروزي عمى  -2
 .معو أىل اإلسكان عدا األصبيانيو المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
َؽٞض أبو عون عمى صمة الميم في  -5  ، وحده.٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ ٤ٍّ
 ، وقصر المنفصل، وحده.١ٍّه٦ِ ٣ٍّ١ۡ في  األصبياني عمى الغنة -6
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -7

  ٬جَِي ُٓ ٢ۡ ٍّ٤ 

 ومعو الكل.، األزرق -1

 خِيٗٗل ٜۡ ِعُؼواْ َوُرّخ٬ُ٢ِاْ َت
ُ
٬ٓاْ أ ُٙ ۡح٥َ٨َا ذُِٜ

َ
  ڝخ

 المنفصل، ومعو العتقي. إشباععمى  األزرق -1

 المروزي. بخمف األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -2
  المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِي٦َ َع٬َۡ٢اْ ٦٤ِ َرۡت٠ُ ِ ِِف ٱَّلٍّ ٨ٍَّث ٱَّللٍّ  ـُ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 َتۡتِػيٗٗل ِ   ڞَو٦َ١ ََتَِػ لُِف٨ٍّثِ ٱَّللٍّ

 ومعو الكل.، األزرق -1

  ِث َْ ا ٦ِ ٱلفٍّ َْ َٝ ٱنلٍّاُس   يَۡفـ٢َُٔ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ٍّ٠ُۡٛ إِج ُِۚ ٨َِْػ ٱَّللٍّ ٫َ٥ُ٢ِْۡا   ٥َا 

٥َاعمى النقل في  األزرق -1  ، ومعو العتقي واألصبياني.٠ُۡٛ إِجٍّ

  المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 َث حَُس٬ُن َٛؽِيًتا َْ ا ٠ٍَّٓ ٱلفٍّ َ١ َٝ   ڟَو٤َا يُۡػرِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ ػٍّ ل َْ
َ
ِؽِي٦َ َوأ َٰٙ ٦َ ٱ١َۡؽ َٓ َ١ َ ِٓرًيا إِنٍّ ٱَّللٍّ ـَ   ڠ٣ۡ٫ُ 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، تفخيم الراء، و  الفتح، األصبياني عمى -2
  الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ةَٗػا
َ
 َخَِٰلِي٦َ ذِي٫َآ خ

 المنفصل، ومعو العتقي. إشباععمى  األزرق -1

 المروزي. بخمف ى قصر المنفصل، ومعو الباقوناألصبياني عم -2
  المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََيُِػوَن َوِِلّٗا َوََل ٧َِهرٗيا 
  ڡَلٍّ

 ، ومعو العتقي.٧َِهرٗياعمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 َ٢ٍُّب وُُس٬ُ٪٣ۡ٫ُ ِِف ٱنلٍّارِ ح َٜ ٬ََل۠ ي٬ََۡم ُت ـُ ٨َا ٱلؽٍّ ۡٓ ٌَ
َ
َ َوأ ٨َا ٱَّللٍّ ۡٓ ٌَ

َ
٬ل٬َُن َي٢ََٰۡيت٨ََآ أ   ڢُٜ

٬ََل۠ في  بإثبات األلف وصال  ووقف اقرأ اإلمام نافع  البيان: ـُ  .ٱلؽٍّ

 .، إشباع المنفصل، ومعو العتقيٱنلٍّارِ التقميل في عمى  األزرق -1
 عدان وأبو الزعراء.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو القاضي وابن س -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو المروزي في وجو. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
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 آَء٧َا اَدَت٨َا َوُكََبَ ـَ ٨َا  ۡٓ ٌَ
َ
آ أ بِيَٗل۠ َوَٛال٬ُاْ َرب٨ٍَّآ إِجٍّ َى٧٬َّ٢َا ٱلفٍّ

َ
  ڣَ٘أ

بِيَٗل۠ في  بإثبات األلف وصال  ووقف اقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ٱلفٍّ

شباع عمى إشباع المنفصل، و  األزرق -1  ومعو العتقي.، المتصلا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 وتوسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4

  ٨ٗا ۡٓ َ٣ۡ٫ُ٨ۡ ١ َٓ َؼاِب َوٱ١ۡ َٓ ۡيِ ٦َِ٤ ٱ١ۡ َٙ ۡٓ ترِٗيا َرب٨ٍَّآ َءاح٣ۡ٫ِِ ِى   ڤَٞ

ررِٗيافي  بالثاءقرأ اإلمام نافع  البيان: َٞ. 

ررِيٗ  وترقيق الراء في، عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل األزرق -1 ومعو العتقي  ،اَٞ
 عمى قصر البدل.

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

 ِ ٱَّلٍّ َٞ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ََل حَُس٬ُ٧٬اْ  ٫َا ٱَّلٍّ حَّ
َ
د ُْۚ َيَٰٓ ا َٛال٬ُا ُ ِم٥ٍّ هُ ٱَّللٍّ

َ
أ  ي٦َ َءاَذۡواْ ُم٬َِسَٰ َذََبٍّ

، ومعو العتقي عمى ُم٬َِسَٰ والتقميل في ، عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل األزرق -1
 قصر البدل.

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي -3
 ، ومعو أىل التقميل.ُم٬َِسَٰ أبو عون عمى التقميل في  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -5
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 وَِسي٫ٗا ِ ٨َِْػ ٱَّللٍّ   ڥَوََكَن 

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ِػيٗػا ـَ َ َو٬ُٛل٬ُاْ ٬ََۡٛٗل  ٬اْ ٱَّللٍّ ُٜ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ ٱتٍّ ٫َا ٱَّلٍّ حَّ
َ
د   ڦَيَٰٓ

 منفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ال إشباععمى  األزرق -1

 المروزي. بخمف األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -2
  المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِۗٙۡؽ ١َُس٣ۡ ُذ٬ُ٧َبُس٣ۡ ٖۡ َؿ٢ََُٰس٣ۡ َوَي ْۡ
َ
 يُۡه٢ِۡص ١َُس٣ۡ أ

 عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق -1
 ر الصمة، ومعو أبو عون.األصبياني عمى  قص -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -4

 ي٥ًا ِِ َْ ۡػ َ٘اَز ٬ًَۡ٘زا  َٜ ٬ََلُۥ َذ ـُ َ َوَر ِّ ٱَّللٍّ ٍِ  ڧَو٦٤َ يُ

 ومعو الكل.، األزرق -1

 ِۡۡرِض َوٱۡل
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ٤َا٧ََث لَۡعَ ٱلفٍّ

َ
َؽۡى٨َا ٱۡۡل َْ ٦َ ٫َ٨ۡ٤ِا وََۡح٫ََ٢َا إ٧ٍِّا  ٜۡ َٙ ۡك

َ
ن َُي٫َ٨َ٢ۡ٥ِۡا َوأ

َ
َبۡيَ أ

َ
 َتاِل َ٘د

نَس٦َُٰ    ٱۡۡلِ

٤َا٧َثَ عمى النقل في  األزرق -1
َ
ۡرِض ، ٱۡۡل

َ
نَس٦َُٰ  ،َوٱۡۡل  ومعو العتقي واألصبياني.، ٱۡۡلِ

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٤ٗ٬ُ٢ا َس٬٫َُٗل َُ  ڨإ٩ٍُّ٧ِۥ ََكَن 

 عو الكل.وم، األزرق -1
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 َلَۡعَ ٱل٥ُۡۡؤ٨ِ٤ِي ُ َِؼَِٰج َوٱل٥ُُۡۡشِكَِي َوٱل٥ُُۡۡشَِؽَِٰج َوَيُخ٬َب ٱَّللٍّ َِِٜي َوٱل٥َُۡجَٰٙ ُ ٱل٥َُۡجَٰٙ َب ٱَّللٍّ ّؼِ َٓ ُ   َوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَِٰجۗ ِّلِ

 ومعو العتقي واألصبياني.، ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي َوٱل٥ُۡۡؤ٤َِجَٰجِۗ عمى اإلبدال في  األزرق -1
 يق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحق -2

 ٬ٗرا رٍِّضي٥َۢا ُٙ ُ َد  کَوََكَن ٱَّللٍّ

 ومعو الكل عدا األصبياني.األزرق،  -1
٬ٗرا رٍِّضي٥َۢااألصبياني عمى الغنة في  -2 ُٙ  ، وحده.َد

 

 
 األحزابسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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َتإٍ  ـَ ٬َرةُ   ـُ

ِ ٱلؽٍِّنَٰمۡح ٱلؽٍِّضي٣ِ   ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ِ ۡرِض َوََلُ ٱۡۡل٥َُۡػ ِِف ٱٓأۡلِعَؽة
َ
َِٰت َو٤َا ِِف ٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِي ََلُۥ ٤َا ِِف ٱلفٍّ ِ ٱَّلٍّ  ٱۡۡل٥َُۡػ َّلِلٍّ

 وحده. ،، وترقيق الراءفي البدل واإلشباع النقل، األزرق عمى -8
 .وحده ، وترقيق الراء،قصر البدلالنقل، و  العتقي عمى -9

 .النقل، وتفخيم الراء، وحدهاألصبياني عمى  -11
 ، ومعو الباقون.ترك النقل المروزي عمى -11

 ِٟي٣ُ ٱۡۡلَترُِي  ١َوُ٪٬َ ٱۡۡلَ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.و ُهوَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

 ۡۡرِض َو٤َا َُيُۡؽُج ٨٤ِ
َ
٣َُ٢ ٤َا ي٢َُِز ِِف ٱۡۡل ۡٓ ُۚ َح ُؽُج ذِي٫َا ۡٓ ٥َآءِ َو٤َا َح  ٫َا َو٤َا يَنُِل ٦َِ٤ ٱلفٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 َ٬ُر  َوُ٪٬ ُٙ َٖ  ٢ٱلؽٍِّضي٣ُ ٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.و ُهوَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

  ُث َْ ا حِح٨َا ٱلفٍّ
ۡ
ُؽواْ ََل حَأ َٙ ِي٦َ َز  َوَٛاَل ٱَّلٍّ

 ي.، ومعو العتقي واألصبياناإلبدالاألزرق عمى  -1
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 حِح٨ٍَُّس٣ۡ
ۡ
٣ِ٢َِٰ ٠ُۡٛ ةَََلَٰ َوَرَّبِ ََتَأ ۡيِب   َع َٖ  ٱ١ۡ

٣ِ٢َُٰ قرأ اإلمام نافع برفع الميم في  البيان:  .َع

 العتقي.ومعو  واإلبدال، األزرق عمى التقميل، -1
 يل.أىل التقمأبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو  -2
 .األصبياني ومعوواإلبدال، األزرق عمى الفتح،  -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُۡزََب
َ
َٝ َوََلٓ أ ِ َٰل ُؽ ٦٤ِ َذ َٖ ۡن

َ
ۡرِض َوََلٓ أ

َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل ـَ َؿَٰ ةٖ ِِف ٱلفٍّ اُل َذرٍّ َٜ ُؾُب َخ٩ُ٨ۡ ٤ِۡر ۡٓ  إَِلٍّ ِِف َِٞتَٰٖب ََل َح
تِٖي  َّ٤٣ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 َٰ ٬ُ٢٥ِاْ ٱ١صٍّ َْ ِي٦َ َءا٬٨ُ٤َاْ َو َۡشؾَِي ٱَّلٍّ  ٢َِدَِٰج  ِّلِ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ؽِي٣ٞ
َٞ َِٙؽةٞ َورِۡزٞق  ٖۡ َٝ ل٣٫َُ ٤ٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  ٤أ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 أىل اإلسكانومعو وتفخيم الراء، وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 وزي.عدا المر 
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 َؼاٞب ٦ِ٤ّ رِّۡسٍؾ َْ َٝ ل٣ۡ٫َُ  ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
٬ۡ ِِفٓ َءاَيَٰخ٨َِا ٤َُعَِٰشؾِي٦َ أ َٓ ـَ ِي٦َ 

ِِل٣ٞ َوٱَّلٍّ
َ
 ٥أ

ِِلمٍ في  الميم كسرقرأ اإلمام نافع ب البيان:
َ
 .أ

المنفصل، و)تشق( في البدل، إشباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي عمى  األزرق عمى إشباع -1
 قصر البدل.

 ،٦ِ٤ّ رِّۡسؾٍ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، -2
 والنقل، وحده.

 ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. وترك الغنة، أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، -3
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ص -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -6

  َِٓؾِيؾ ٍّٚ َوي٫َِۡػٓي إََِلَٰ ِنَرَِٰط ٱ١ۡ َٝ ُ٪٬َ ٱۡۡلَ ِ ّب َٝ ٦٤ِ رٍّ ٧ؾَِل إَِِلۡ
ُ
ِٓي أ وح٬ُاْ ٱ٣َ٢ِۡٓ١ۡ ٱَّلٍّ

ُ
ِي٦َ أ   ٦ ٱۡۡل٥َِيِػ َوَيَؽى ٱَّلٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقيو  )تشق( في البدل، ألزرق عمىا -1  .عمى قصر البدل ا 
َٝ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ِ ّب  ، وحده.٦٤ِ رٍّ
 .ومعو الباقونالمروزي بترك الغنة،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ُرَُس٠ٖ ي َٰ ُؽواْ َ٪٠ۡ ٧َُػ١َُّس٣ۡ لَۡعَ َٙ ِي٦َ َز ٖٚ َسِػيٍػ َوَٛاَل ٱَّلٍّ ٍق إ٧ٍُِّس٣ۡ ١َِف َع٢ۡ جَّتُِئُس٣ۡ إَِذا ُمّؾِۡرُخ٣ۡ ُكٍّ ُم٥َؾٍّ
٧ 

 .عتقيومعو الوالنقل، ، عمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ، وترك النقل، وحده.يُجَّتِئُُس٣ۡ إِذَاأبو عون عمى صمة الميم في  -3
 عو أىل اإلسكان.عمى سكون الميم، وم المروزي -4
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
َۗم ة٩ِِۦ ِس٨ٍُّۢة

َ
ِؼةًا أ َٞ  ِ ىَٰ لَۡعَ ٱَّللٍّ ۡذَتَ

َ
 أ

 .النقل، ومعو العتقيو  التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 .عمى الفتح، والنقل، وحده األصبياني -3
 ترك النقل، ومعو الباقون.المروزي عمى الفتح، و  -4

 َؾ٠َِٰ ٱۡۡلَِٓيِػ َؼاِب َوٱليٍّ َٓ ِي٦َ ََل يُۡؤ٬٨ُ٤َِن ةِٱٓأۡلِعَؽةِ ِِف ٱ١ۡ  ٨ة٠َِ ٱَّلٍّ

، ومعو العتقي عمى قصر وترقيق الراء )تشق( في البدلوبالنقل و اإلبدال، األزرق عمى -1
 البدل.

 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -2
 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي -3

  ۡرِض
َ
٥َآءِ َوٱۡۡل ٣٫ُ ٦َِ٤ّ ٱلفٍّ َٙ يِۡػي٣ۡ٫ِ َو٤َا َع٢ۡ

َ
٣َۡ٢َ٘ يََؽۡواْ إََِلَٰ ٤َا َبۡيَ خ

َ
 أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 تصل، وحده.توسط المترك النقل، المروزي عمى  -3
 .القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -4
٣٫ُ ٦ِ٤َّ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 َٙ  ، وحده.َع٢ۡ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ٢َۡي٣ۡ٫ِ َْ  ًۡ ۡو نُۡفِٜ
َ
ۡرَض أ

َ
ٗۡ ة٣ُ٫ِِ ٱۡۡل  ََنِۡف

ۡ
ٍَّلأ ا إِن ن ٗٙ  ٥َآءِ  ٦َِ٤ّ ٱلفٍّ َِٞف

اِٞفۡ في بسكون السين قرأ اإلمام نافع  البيان: ٗٙ.  وقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل
٥َآءِ  اليمزة الثانية عند الوصل في  ، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين  إِنٍّ  ٱلفٍّ

 تسييل اليمزة األولى، وىو الوجو الثاني لمحمواني.
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شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -2
أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -3

 .الزعراء
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 اإلبدال في  األصبياني عمى -5

ۡ
ٍَّلأ فويق القصر في المتصل، و  ، والنقل، وسكون الميم،ن

 وحده.

 ٨ِيٖب ِ َخۡتٖػ ٤َّ
َٝ ٓأَليَٗث ١ُِّكّ ِ َٰل   ٩إِنٍّ ِِف َذ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَليَٗث ١ُِّكّ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ِۡػ َءاحَۡح٨َا َداوُۥَد ٤ َٜ  ٨ٍّا َ٘ۡيٗٗل  ۞َو١َ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َرۡي ٍٍّ ٩ُۥ َوٱ١ َٓ ّوَِِب ٤َ
َ
 َيَِٰشَتاُل أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 نَلٍّا ََلُ ٱۡۡلَِػيَػ
َ
 ٪َوخ

 .الكل، ومعو األزرق -1

 َِٰن ٱۡخ٠ۡ٥َ َس
َ
دِ  أ ۡ ۡر ِِف ٱلَّسٍّ  تَِغَٰٖج َوَّٛػِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َوٱۡخ٬ُ٢٥َاْ َص٢ًَِٰطا 

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ٞ٬ُ٢٥ََن ةَِهري ۡٓ   ٫إَِّنِ ة٥َِا َت

 .الكل، ومعو األزرق -1

  ُػوََّ٪ا َك٫ۡٞؽ َوَرَواُض٫َا َك٫ۡٞؽ ُٕ  َولُِف٢َۡيَؿ٦ََٰ ٱلّؽِيَص 

 األزرق، ومعو الكل. -1

٨َ٢ۡا ـَ
َ
ؽِ   َوأ ٍۡ  ََلُۥ َخۡيَ ٱ١ِٜۡ

 .الكل، ومعو األزرق -1

  ٠ُ٥َ َبۡيَ يََػي٩ِۡ بِإِۡذِن َرّب٩ِِۦ ۡٓ ٦ِّ ٦٤َ َح  َو٦َ٤ِ ٱۡۡلِ

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ِٓرِي َؼاِب ٱلفٍّ َْ  ٩ُۡٛ ٦ۡ٤ِ ۡمؽ٧َِا ٧ُِؼ
َ
  ٬َو٦٤َ يَؾِۡغ ٣ۡ٫ُ٨ۡ٤ِ َخ٦ۡ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  عمى ترك النقل، المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َحٍَٰج ـِ ا ٱۡۡل٬ََاِب َوُُٛػورٖ رٍّ َٞ اٖن  َٙ َدَٰؽِيَب َوحََؿَٰرِي٠َ وَِس ٬ُ٢٥ََن ََلُۥ ٤َا يََلآُء ٦٤ِ ٤ٍّ ۡٓ  َح

ٱۡۡل٬ََ في بزيادة الياء وصال   ورش وحدهقرأ اإلمام  البيان:   .ابِ َٞ

 ومعو العتقي. وبإثبات الياء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
َحٍَٰج وبإثبات الياء، والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ـِ ا ُػورٖ رٍّ

، َوُٛ
 وحده.
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 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى حذف الياء،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

ٗؽاُۚ ٱۡخ٬ُٓ٢٥َاْ َءاَل َدا ٟۡ  وُۥَد ُك

 األزرق عمى إشباع المنفصل، )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٬ُر ُٟ َِْتادَِي ٱللٍّ  ٭َو٢َِٛي٠ٞ ٦ِۡ٤ّ 

 .الكلاألزرق، ومعو  -1

 ا ََٛيۡي٨َا ُز٠ُ ٥َ٢ٍَّ٘
ۡ
ۡرِض حَأ

َ
َٰ َم٬ۡح٩ِِۦٓ إَِلٍّ َدٓاةٍُّث ٱۡۡل ٣ۡ٫ٍُّ لَۡعَ ٢َۡي٩ِ ٱل٬ۡ٥ََۡت ٤َا َدل ۥ  َْ ح٩َُ

َ
 ٤ِجَفد

ح٩َُۥفي نافع بإبدال اليمزة ألف ا قرأ اإلمام  البيان:
َ
 .٤ِجَفد

شباع و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 ُز٠ُ والنقل، واإلبدال في  ،الالزما 
ۡ
 ومعو العتقي. ،حَأ

 والنقل، واإلبدال، وحده. ،الزمفويق القصر في الو  قصر المنفصل، ياني عمىاألصب -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  أبو عون عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، -3
 ، وحده.الزمتوسط الو  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل والالزم، وحده. -5
 ، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل -6

 َؼاِب ٱل٫ِ٥ُِۡي َٓ ۡيَب ٤َا َۡلُِر٬اْ ِِف ٱ١ۡ َٖ ٬٥َُ٢َن ٱ١ۡ ۡٓ ن ٬ٍّۡ١ ََك٬ُ٧اْ َح
َ
٦َّ أ ا َعؽٍّ حَبَي٨ٍَِّج ٱۡۡلِ   ٮ٥َ٢ٍَّ٘

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
الغنة في األصبياني عمى  -2

نَلَّوَ 
 
 .اقابن إسح، ومعو أ
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 ۡػ ََكَن لَِفَتإٖ ِِف َٜ َ٣ۡ٫ِِ٨ ١ َٟ  َءايَثٞ  َمۡف

 .٣ۡ٫ِِ٨ َمَفاِٞ في نافع بالجمع قرأ اإلمام  البيان:

شباع إشباع الصمة، األزرق عمى -1  وحده. في البدل، وا 
 .، وحدهقصر البدل وبقصر عمى إشباع الصمة،العتقي  -2
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -3
 روزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.الم -4

  ٦ ي٥َِٖي وَِك٥َاٖل َْ  َس٨ٍَّخاِن 

 .الكل، ومعو األزرق -1

 ُۚۥ ُؽواْ ََلُ ُٟ  َُك٬ُاْ ٦٤ِ ّرِۡزِق َرّبُِس٣ۡ َوٱۡك

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 ، وسكون الميم، وحده.٦٤ِ ّرِۡزقِ غنة في األصبياني عمى ال -3

 ٞ٬ر ُٙ ّيَِتثٞ َوَربٌّ َد ٌَ ةٞ   ٯةَۡلَ

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
٬رٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ُٙ  ، وحده.َوَربٌّ َد

 ٍّ١َۡج٣٫َُٰ ِِب٨ٍَّتَۡي٣ۡ٫ِ َس٨ ؽِِم َوبَػٍّ َٓ ۡي٠َ ٱ١ۡ ـَ ٢َۡي٣ۡ٫ِ  َْ ٨َ٢ۡا  ـَ ۡر
َ
َؽُى٬اْ َ٘أ ْۡ

َ
ُز٠ٍ تَۡيِ َذَواَِتۡ َ٘أ

ُ
ءٖ ٦ِ٤ّ  أ ذ٠ٖۡ وَََشۡ

َ
ًٖ َوخ ََخۡ

ۡػرٖ ٢َِٛي٠ٖ    ٰـِ

زۡ في نافع بسكون الكاف قرأ اإلمام  البيان:
ُ
 .٠ٍ أ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني.معو و  عمى ترك المد في المين الميموز، العتقي -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[99] 

 

 .أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ۡز٠ٍ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5

ُ
ًٖ  أ  ، وحده.ََخۡ

  ْ ُؽوا َٙ َٝ َسَؾۡيَج٣٫َُٰ ة٥َِا َز ِ َٰل  َذ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -3

 ٬َر إَِلٍّ ٧َُخَٰؾِٓي َوَ٪٠ۡ ُٙ َٟ   ٱٱ١ۡ

٬رُ وبالرفع في  .يَُخََٰؾيٓ في نافع بالياء، وبفتح الزاي قرأ اإلمام  البيان: ُٙ َٟ  .ٱ١ۡ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  َرۡي ۡر٧َا ذِي٫َا ٱلفٍّ َؽى ٱ١ٍِّت َبََٰؽۡك٨َا ذِي٫َا ُٛٗؽى َظ٫ََِٰؽٗة َوَٛػٍّ ُٜ ٨َ٢ۡا ةَۡح٣ۡ٫ُ٨َ َوَبۡيَ ٱ١ۡ َٓ  وََس

 ء، ومعو العتقي.ترقيق الرا األزرق عمى -1
 ومعو أىل اإلسكان. وتفخيم الراء، سكون الميم، األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 يٍّا٤ًا َءا٨ِ٤َِي
َ
رُيواْ ذِي٫َا َِلَاَِلَ َوخ   ٲـِ

شباع البدل، النقل،و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  وحده. وا 
 دل، وحده.وبقصر الب النقل،و  ترقيق الراء، عمى العتقي -2
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -3
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -4
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 َُٛۡج٣ۡ٫َُٰ ُكٍّ م َضادِيَد َوَمؾٍّ
َ
٢َۡج٣ۡ٫َُٰ أ َٓ َف٣ۡ٫ُ ََ٘ش ُٙ ٧

َ
٬ٓ٥َُ٢اْ أ َُ ار٧َِا َو َٙ ـۡ

َ
ِۡػ َبۡيَ أ ال٬ُاْ َرب٨ٍَّا َبَٰٓ َٜ ٍق  َذ  ٥َؾٍّ

شباع المنفصل، و  ،التقميل، وتغميظ الالم األزرق عمى -1 شباع الصمة، وحده.ا   وا 
 .عمى ترك التغميظ في الالم، وحده العتقي -2
َضادِيَد أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3

َ
٢َۡج٣ۡ٫َُٰ أ َٓ  ، وحده.ََ٘ش

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده. وقصر الصمة، قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -5
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده المروزي -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ٖ٬ر ُٟ ِ َنتٍّارٖ َك
َٝ ٓأَلَيَٰٖج ١ُِّكّ ِ َٰل  ٳإِنٍّ ِِف َذ

 مى قصر البدل.ع وأىل التقميل ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن فرح. -2
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ١ُِّكِّ األصبياني عمى الغنة في  -3

 ۡػ َٜ َق َو١َ ا ٦َِ٤ّ ٱل٥ُۡۡؤ٨٤َِِي  َنػٍّ ٜٗ ٬هُ إَِلٍّ َ٘ؽِي ُٓ َت ٩ٍُّ٨ۥ َ٘ٱتٍّ َُ ٢َۡي٣ۡ٫ِ إِة٢ِۡحُؿ   ٴَْ

  .َق َنػَ في ف الدال نافع بتخفيقرأ اإلمام  البيان:

 .عتقيومعو ال واإلبدال، ،عمى إشباع الصمة األزرق -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، واإلبدال، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، عمى صمة الميم،  الحواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ٍّ٢َۡط٦ٍَٰ إَِل ـُ ٢َۡي٣٫ِ ٦ِ٤ّ  َْ َۗ َو٤َا ََكَن ََلُۥ  ٖ ّٝ ٦ۡ ُ٪٬َ ٫َ٨ۡ٤ِا ِِف َك ٣ََ٢ ٦٤َ يُۡؤ٦ُِ٤ ةِٱٓأۡلِعَؽةِ ِم٥ٍّ ۡٓ  نِلَ

، ومعو العتقي عمى قصر وترقيق الراء )تشق( في البدلواإلبدال، و النقل، األزرق عمى -1
 البدل.
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 األصبياني عمى النقل، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. -2
 إلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل ا -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٞ ٍء َضِٙي ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٝ لَۡعَ  ٵَوَربَّ

 وحده.، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .لباقونومعو االعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2

٬ ُٟ ِ ََل َح٢٥ِۡ ِي٦َ زََخ٥ُۡخ٣ ٦ِ٤ّ ُدوِن ٱَّللٍّ ٬اْ ٱَّلٍّ ُْ ۡرِض َو٤َا ل٣ۡ٫َُ ٠ُِٛ ٱۡد
َ
َِٰت َوََل ِِف ٱۡۡل ـَ َؿَٰ ةٖ ِِف ٱلفٍّ اَل ذَرٍّ َٜ َن ٤ِۡر

٫ِريٖ  َُ ٖك َو٤َا ََلُۥ ٣٫ُ٨ۡ٤ِ ٦ِ٤ّ    ٶذِي٥َ٫ِا ٦٤ِ ُِشۡ

ْ في نافع بضم الساكن األول قرأ اإلمام  البيان: ٬ا ُْ   .٠ُِٛ ٱۡد

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى ترك النقل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ، وحده.َو٤َا ل٣ۡ٫َُ ذِي٥َ٫ِاأبو عون عمى ترك الصمة في  -4

 ُۚۥ ذَِن ََلُ
َ
ۥٓ إَِلٍّ ل٦ۡ٥َِ أ ٨َِْػهُ ُث  َٓ َػَٰ ُّ ٱللٍّ َٙ  َوََل ح٨َ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.صر المنفصل، األصبياني عمى ق -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٦ ٬ُ٢ُٛب٣ۡ٫ِِ َٛال٬ُاْ ٤َاَذا َٛاَل َربَُّس٣ۡ َْ َٰٓ إَِذا ُّ٘ؾَِع   َضتٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. ل اإلسكانأىومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ٍّٚ  َٛال٬ُاْ ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ترُِي َٟ َِلَّ ٱ١ۡ َٓ   ٷَوُ٪٬َ ٱ١ۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 و الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

  ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ  ۞٠ُۡٛ ٦٤َ يَۡؽزُُُٛس٣ ٦َِ٤ّ ٱلفٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ُ  ٠ُِٛ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 تِٖي ۡو ِِف َىَؾ٠َٰٖ ٤َّ
َ
ََلَٰ ُ٪ًػى أ َٓ ۡو إِيٍّاُز٣ۡ ١َ

َ
آ أ   ٸِإَوجٍّ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .اإلسكانعمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل  لمروزيا  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
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 ٬ُ٢٥ََن ۡٓ ا َت ۡسَؽ٨َ٤ۡا َوََل نُۡفـ٠َُٔ َخ٥ٍّ
َ
آ أ   ٹ٠ُٛ َلٍّ تُۡفـ٬ُ٢ََٔن َخ٥ٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 مف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٢ِي٣ُ َٓ خٍّاُح ٱ١ۡ َٙ ِ وَُ٪٬َ ٱ١ۡ ّٚ َخُص ةَۡح٨َ٨َا ةِٱۡۡلَ ۡٙ ُّ ةَۡح٨َ٨َا َرب٨ََّا ُث٣ٍّ َح   ٺ٠ُۡٛ ََي٥َۡ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

في المروزي عمى سكون الياء  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

  ََكَٓء ُخ٣ ة٩ِِۦ ُُشَ ٜۡ ۡۡلَ
َ
ِي٦َ خ ُروِِنَ ٱَّلٍّ

َ
 ٠ُۡٛ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 قصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكانأبو عون عمى سكون الميم، وفويق ال -4
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -5

 ُۚ  ّلََكٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٟي٣ُ ؾِيُؾ ٱۡۡلَ َٓ ُ ٱ١ۡ  ٻة٠َۡ ُ٪٬َ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّۡزََثَ ٱنل
َ
ٍّ٘ٗث ٨٢ِ١ٍّّاِس بَِلرٗيا َو٧َِؼيٗؽا َوَؾَِٰس٦ٍّ أ ٓا َٞ َٝ إَِلٍّ  ٢َۡجَٰ ـَ ۡر

َ
٬٥َُ٢َن َو٤َآ أ ۡٓ   ټاِس ََل َح

شباع و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وترقيق الراء، ، زمالالا 
ٍّ٘ٗث ٨٢ِّ١ٍّاِس والغنة في  ،زمالفويق القصر في الو  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2 ٓا َٞ ،

 وتفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق.
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 وحده. غنة،وترك ال ،الزمتوسط الو  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط الالزم، وحده. -5

 ٨ُخ٣ۡ َصَِٰػرَِي ُٞ ُػ إِن  ْۡ ٬ل٬َُن ٤ََتَٰ َهََٰؼا ٱل٬َۡ ُٜ   ٽَوَي

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. أبو -2
 .األصبياني والمروزيسكون الميم، ومعو و األزرق عمى الفتح،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِػُم٬َن ٜۡ ٗث َوََل تَۡفَخ َْ ا ـَ اُد ي٬َٖۡم َلٍّ تَۡفخَـِٔۡغُؽوَن َخ٩ُ٨ۡ  َٓ  پ٠ُٛ ١ٍُّس٣ ٤ِّي

 .ومعو العتقي وترقيق الراء، ،اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .أىل اإلسكان عدا األصبيانيومعو  وتفخيم الراء، المروزي عمى تحقيق اليمز، -2
 .، واإلبدال، وحدهي٬َٖۡم َلٍّ عمى الغنة في  األصبياني -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ْ ُؽوا َٙ ِي٦َ َز ِي َبۡيَ يََػي٩ِۡۗ  َوَٛاَل ٱَّلٍّ ۡؽَءاِن َوََل ةِٱَّلٍّ ُٜ  ٦َ١ ٧َّۡؤ٦َِ٤ ةَِفََٰؼا ٱ١ۡ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2
 ٍۡو ٱ١ ۡٓ ُي٣ۡ٫ُ إََِلَٰ َب ۡٓ ُّ َب ٨َِْػ َرّب٣ۡ٫ِِ يَؽِۡس ٬٥ُِ٢ََٰن َم٬ُ٘٬ُٛ٬َۡن  ٬اْ َول٬َۡ حََؽىَٰٓ إِذِ ٱ١ظٍّ ُٙ ُخۡيِٓ ـۡ ِي٦َ ٱ ٬ُل ٱَّلٍّ ُٜ ٬َۡل َح َٜ

٨ٍّا ُمۡؤ٨٤َِِي  ُٟ ٧ُخ٣ۡ ١َ
َ
واْ ل٬َََۡلٓ أ ََبُ ٟۡ َخ ـۡ ِي٦َ ٱ   ٿلَِّلٍّ

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1 شباع الصمة، واإلبدال، ا   ومعو العتقي.وا 
 وقصر الصمة، واإلبدال، وحده. قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -2
 ى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، وحده.المروزي عم -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
ُي٣ۡ٫ُ إََِلَٰ أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وبالصمة في  -6 ۡٓ  ، وحده.َب
 الزعراء. القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو -7

  َػ إِۡذ َسآَءُز٣ ۡٓ ٦ِ ٱل٫َُۡػىَٰ َب َْ ََن٦ُۡ َنَػۡدَنَُٰس٣ۡ 
َ
٬ٓاْ خ ُٙ ُخۡيِٓ ـۡ ِي٦َ ٱ واْ لَِّلٍّ ََبُ ٟۡ َخ ـۡ ِي٦َ ٱ  َٛاَل ٱَّلٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.إشباع المنفصل، والتقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .حدهفويق القصر في المتصل، و و  ل، والفتح،قصر المنفص األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُز٣  ابن سعدان عمى التقميل، والتقميل الخاص في  -6
 ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -8

 ۡؽ٤َِِي ٨ُخ٣ ُّمَّ ُٞ   ڀة٠َۡ 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. وانيمحال -5

 َ٠ِۡ و ُؽ ٱِلٍّ ٟۡ واْ ة٠َۡ ٤َ ََبُ ٟۡ َخ ـۡ ِي٦َ ٱ ٬اْ لَِّلٍّ ُٙ خُۡيِٓ ـۡ ِي٦َ ٱ ۥٓ َوَٛاَل ٱَّلٍّ ٠َ ََلُ َٓ ِ َوََّجۡ َؽ ةِٱَّللٍّ ُٙ ن ٧ٍّۡس
َ
ُمُؽوَج٨َآ أ

ۡ
ٱنل٫ٍَّارِ إِۡذ حَأ

٧َػاٗداُۚ 
َ
 أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، والنقل، واإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
 وحده.قصر المنفصل، و  دال،الفتح، والنقل، واإلب األصبياني عمى -3
 .عمى الفتح، وتحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده المروزي -4
 .معو الباقونالمنفصل، و  قصرالمروزي عمى  -5
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 َُۚؼاَب َٓ ُواْ ٱ١ۡ
َ
ا َرأ واْ ٱنلٍَّػا٤ََث ل٥ٍَّ َِسَّ

َ
 َوأ

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان: ُوا
َ
 .َرأ

 .عدا األصبياني في وجو األزرق، ومعو الكل -1
ْ  التسييل فياألصبياني عمى  -2 ُوا

َ
 .وحده، َرأ

  ْ ُؽوا َٙ ِي٦َ َز ۡخ٨َاِق ٱَّلٍّ
َ
َؾ٠ََٰ ِِفٓ أ ٕۡ

َ
٨َ٢ۡا ٱۡۡل َٓ  وََس

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى النقل،  -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده.توسط المنفصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -4

 ٬ُ٢٥ََن ۡٓ  ځَ٪٠ۡ َُيَۡؾۡوَن إَِلٍّ ٤َا ََك٬ُ٧اْ َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِؽوَن ٢ُۡخ٣ ة٩ِِۦ َؽَٰٙ ـِ ۡر
ُ
٨َ٢ۡا ِِف َٛۡؽَيثٖ ٦ِ٤ّ ٧ٍِّؼيٍؽ إَِلٍّ َٛاَل ٤ُۡت٬ََُ٘٪آ إ٧ٍِّا ة٥َِآ أ ـَ ۡر

َ
  ڂَو٤َآ أ

 ومعو العتقي. والنقل، وترقيق الراء، المنفصل،األزرق عمى إشباع  -1
 عمى قصر المنفصل، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني -2
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، قصر المنفصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 بَِي َوَٛال٬ُاْ ََن٦ُۡ ؼٍّ َٓ ۡوَؾَٰٗػا َو٤َا ََن٦ُۡ ة٥ُِ
َ
ََٰٗل َوأ ـَ ٤ۡ

َ
ۡزََثُ أ

َ
 ڃأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٬٥َُ٢َن ۡٓ ۡزََثَ ٱنلٍّاِس ََل َح
َ
ِػُر َوَؾَِٰس٦ٍّ أ ٜۡ ًُ ٱلّؽِۡزَق ل٦٥َِ يََلآُء َويَ  ڄ٠ُۡٛ إِنٍّ َرَّبِ يَۡبُف

شباع المتصل،النقل، و األزرق عمى  -1  .ومعو العتقي وترقيق الراء، ا 
 وتفخيم الراء، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 َ٨َِْػ٧َا ُز١َۡفَٰٓ إَِلٍّ ٦ۡ٤َ ء ّؽِبُُس٣ۡ  َٜ ۡوَؾَُٰػُز٣ ةِٱ١ٍِّت ُت
َ
١َُُٰس٣ۡ َوََلٓ أ ـَ ٤ۡ

َ
َٝ ل٣ۡ٫َُ َو٤َآ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
٠َ٥ِ َص٢َِٰٗطا َ٘أ َْ ا٦َ٤َ َو

َِٰج َءا٬٨ُ٤َِن  ُؽَػ ُٖ ٬ُ٢٥ِاْ َوُ٪٣ۡ ِِف ٱ١ۡ َْ ِٗ ة٥َِا  ۡٓ  څَسَؾآُء ٱلّيِ

شباع و ، َءا٦٤ََ  )تشق( في البدلو إشباع المنفصل، والتقميل، والنقل، األزرق عمى -1 ا 
شباع البدل المتطرف المتصل،   ، وحده.َءا٬٨ُ٤ِنَ وا 

 .، وحدهقصر البدلما سبق، ولمن ب مىالعتقي ع -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، والفتح، والنقل، األصبياني عمى -4
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، المروزي عمى -5
 المتصل، ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وسكون الميم، وحده. -8

 وَن َؼاِب ُُمََۡضُ َٓ َٝ ِِف ٱ١ۡ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
٬َۡن ِِفٓ َءاَيَٰخ٨َِا ٤َُعَِٰشؾِي٦َ أ َٓ ِي٦َ يَۡف

  چَوٱَّلٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، إشباع المنفصل، ومى األزرق ع -1 ا 
 البدل.

 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -4
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 ِۚۥُ ٠ُۡٛ إِنٍّ َرَّب ِػُر ََلُ ٜۡ َِْتادِهِۦ َويَ ًُ ٱلّؽِۡزَق ل٦٥َِ يََلآُء ٦ۡ٤ِ    يَۡبُف

شباع المتصل،النقل، و األزرق عمى  -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، ا 
 وتفخيم الراء، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.القصر في المتصل،  الحمواني عمى فويق -4

  ۥ ٩ُ ُٙ ءٖ َذ٬َ٫ُ ُُي٢ِۡ ُخ٣ ٦ِ٤ّ ََشۡ ٜۡ َٙ ٧
َ
 َو٤َآ أ

األزرق عمى إشباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وضم الياء في  -1
، ُهوَ فَ 

 وحده.
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 ن الميم، ومعو أبو الزعراء.األصبياني عمى قصر المنفصل، وضم الياء، وسكو  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وسكون الياء، ومعو القاضي وابن سعدان. -4
الحمواني عمى صمة الميم، وسكون الياء في  -5

هَ   ، ومعو ابن فرح.وَ ف 
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، وضم الياء، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الياء، وحده. -7

 ُ٪َٰزِرَِي َو   ڇ٬َ َعرۡيُ ٱ١رٍّ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.ُهوَ وَ 

 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء. -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 
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 ا ُث٣ٍّ َُيُُۡشُُ٪٣ۡ َوَي٬َۡم ٗٓ ٬ُل َۡجِي ُٜ ُتُػوَن ل٥َ٢َِۡلَٰٓهِ  َح ۡٓ ُؤََلٓءِ إِيٍّاُز٣ۡ ََك٬ُ٧اْ َح َهَٰٓ
َ
ثِ أ  ڈَٟ

٬ُل  ، ُُشُُ٪٣ۡ ََنۡ في نافع بالنون قرأ اإلمام  البيان: ُٜ وقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل  .َج
ُؤََلٓءِ إِيٍّاُز٣ۡ اليمزة الثانية عند الوصل في  َهَٰٓ

َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، أ

 قين تسييل اليمزة األولى، وىو الوجو الثاني لمحمواني.ولمبا

شباع المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 األزرق عمى إبدال اليمزة الثانية مع اإلشباع، وحده. -2
ن وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة الثانية، وسكو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3

 أبو عون في وجو.ومعو  الميم،
 أبو عون عمى سكون الميم، وتسييل اليمزة األولى، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده. وتسييل اليمزة األولى، ،وتوسط المنفصل المروزي عمى توسط المتصل -5
الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وتسييل اليمزة  -6

 ولى، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.األ
 الجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وحده. -7

  ٧َج َوِِل٨ََّا ٦ِ٤ ُدو٣٫ِِ٧
َ
َٝ أ ۡتَد٨ََٰ ـُ  َٛال٬ُاْ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍّ٦ ُتُػوَن ٱۡۡلِ ۡٓ  ة٠َۡ ََك٬ُ٧اْ َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡؤ٬٨ُ٤َِن ۡزََثُُ٪٣ ة٣٫ِِ ٤َّ
َ
 ډأ

 .عتقي واألصبياني، ومعو الدالعمى اإلب األزرق -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ۡؤ٬٨ُ٤ِنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.ة٣٫ِِ ٤َّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ِ ٬ُل ل ُٜ ا َوَج ا َوََل ََضّٗ ٗٓ ۡٙ ٖو جٍّ ۡٓ ُيُس٣ۡ ِۡلَ ۡٓ ُٝ َب ٨ُخ٣ َ٘ٱِۡل٬ََۡم ََل َح٢٥ِۡ ُٞ َؼاَب ٱنلٍّارِ ٱ١ٍِّت  َْ ٬٥َُ٢اْ ذُو٬ُٛاْ  َُ ِي٦َ  َّلٍّ
ة٬َُن   ڊة٫َِا حَُسّؼِ

 وحده.التقميل، و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1
 ومعو أىل التقميل.العتقي عمى ترك التغميظ، والتقميل،  -2
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 و أىل الصمة.ومعوالفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 َا ََكَن ح ُز٣ۡ َخ٥ٍّ ن يَُهػٍّ
َ
٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٨َا َبّيَِجَٰٖج َٛال٬ُاْ ٤َا َهََٰؼآ إَِلٍّ رَُس٠ٞ يُؽِيُػ أ َْ تُُػ َءاةَآؤُُز٣ۡ ِإَوَذا ُتۡخََلَٰ  ۡٓ 

ىُۚ  َتٗ ۡٙ َّ٤ ٞٝ ۡ٘ ٓ إِ  َوَٛال٬ُاْ ٤َا َهََٰؼآ إَِلٍّ

َتٗى، ُتۡخََلَٰ التقميل في  األزرق عمى -1 ۡٙ َّ٤، شباع الصمة، و شباع  )تشق( في البدل،وا  وا 
شباع المتصل،  ومعو العتقي عمى قصر البدل. المنفصل، وا 

٢َۡي٣ۡ٫ِ َءاَيَُٰخ٨َاأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 َْ وقصر المنفصل، وفويق القصر ،
 في المتصل، وحده.

 .القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -3
 .، وما سبق لو، وحدهُتۡخََلَٰ الفتح في األزرق عمى  -4
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  الفتح، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، األصبياني عمى -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 المتصل، وحده.المنفصل و توسط و  سكون الميم، المروزي عمى -7
 ، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل -8

 تِٞي ۡطٞؽ ٤َّ ـِ ا َسآَءُ٪٣ۡ إِۡن َهََٰؼآ إَِلٍّ  ِ ل٥ٍَّ ّٚ ُؽواْ ل٢َِۡط َٙ ِي٦َ َز  ڋَوَٛاَل ٱَّلٍّ

شباع المنفصل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1 شباع الصمة، وا   ومعو العتقي. وا 
 الراء،وقصر الصمة، وقصر المنفصل، وتفخيم  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 .أىل الصمة وأبو عونومعو 
 وحده.وسكون الميم، وتوسط المنفصل،  المروزي عمى توسط المتصل، -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو َسآَءُ٪٣ۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 أبو الزعراء.

 ُُخٖب يَۡػر ُٞ ٬َج٫َا  َو٤َآ َءاَتۡيَج٣٫َُٰ ٦ِ٤ّ   ـُ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي.أىل اإلسكان ومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِ٨َ٢ۡآ إَِِل٫ۡ ـَ ۡر
َ
َٝ ٦٤ِ ٧ٍِّؼيؽٖ َو٤َآ أ   ڌ٣ۡ َرۡت٢َ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِي٦َ ٦ِ٤ َرۡت٣ۡ٫ِِ٢ َو٤َا َب ٱَّلٍّ َِل  َوَكؼٍّ ـُ ة٬ُاْ ُر ؼٍّ َٟ َلاَر ٤َآ َءاَتۡيَج٣ۡ٫َُٰ َ٘ ۡٓ ٬اْ ٤ِ ُٖ  ة٢ََ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 لميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ا -4

 ََِكَن ٧َِسري َٗ ۡي َٟ  ڍَ٘

 .٧َِسريِ في ورش وحده بإثبات الياء وصال  قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٍَِٰضَػة ـَ ِ ُس٣ ة ُِ ِْ
َ
٥َآ أ  ۞٠ُۡٛ إِجٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده. صر المنفصل،قو  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُْۚ ُؽوا ٍّٟ َٙ ََٰدىَٰ ُث٣ٍّ َتخَ ِ ٤َۡرَِنَٰ َوَُ٘ر ٬ُم٬اْ َّلِلٍّ ُٜ ن َت
َ
 أ

 تقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل ال -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٤َا ةَِهاِضتُِس٣ ٦ِ٤ّ ِس٨ٍٍّث 

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -6
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. حموانيال -7

 َؼاٖب َكِػيٖػ َْ  ڎإِۡن ُ٪٬َ إَِلٍّ ٧َِؼيٞؽ ١ٍُّس٣ َبۡيَ يََػۡي 

 العتقي.ترقيق الراء، ومعو  األزرق عمى -1
 ، وحده.٧َِؼيٞؽ ١ٍُّس٣األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  المروزي عمى ترك الغنة، -4
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5

  ۡسؽٖ َذ٬َ٫ُ ١َُس٣ۡ
َ
َۡتُُس٣ ٦ِۡ٤ّ أ

َ
د ـَ  ٠ُۡٛ ٤َا 

عمى النقل، وضم الياء في األزرق  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني.ُهوَ وَ 

المروزي عمى ترك النقل، وسكون الياء في  -2
، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن وَ و هَ 

 سعدان.
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 أبو الزعراء عمى ضم الياء، وسكون الميم، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. -4
 الميم، وضم الياء، وحده. ابن إسحاق عمى صمة -5

  ِ ۡسؽَِي إَِلٍّ لَۡعَ ٱَّللٍّ
َ
 إِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ءٖ َك٫ِيٞػ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ  ڏَوُ٪٬َ لَۡعَ

وضم الياء في ، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .، وحدهُهوَ وَ 

 قي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.العت -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

 ُي٬ِب ُٖ ٣َُٰ ٱ١ۡ ؾٍّ َْ  ِ ّٚ ِؼُف ةِٱۡۡلَ ٜۡ   ڐ٠ُۡٛ إِنٍّ َرَّبِ َح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 و الباقون.المروزي عمى ترك النقل، ومع -2

 ٠ُ َو٤َا يُِٓيُػ ٍِ َّٚ َو٤َا ُحۡتِػُئ ٱ١َۡبَٰ  ڑ٠ُۡٛ َسآَء ٱۡۡلَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ  ابن سعدان عمى التقميل في -4

  َِس ۡٙ َٰ َج ِى٠َّ لَۡعَ
َ
٥َآ أ  ٠ُۡٛ إِن َى٢َۡ٢ُج َ٘إِجٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
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 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. المنفصل، عمى قصر المروزي -4

  ٓ  ِإَوِن ٱۡ٪َخَػيُۡج َ٘ت٥َِا ي٬َُِحٓ إََِلٍّ َرَّبِ

ٓ  في نافع بفتح الياء وصال  قرأ اإلمام  البيان:  .َرَّبِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 وحده. المروزي عمى توسط المنفصل، -3

 َٛؽِيٞب ّٞ ٥ِي ـَ  ڒإ٩ٍُّ٧ِۥ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََكٖن َٛؽِيٖب ِعُؼواْ ٦٤ِ ٤ٍّ
ُ
٬اْ ََ٘ٗل ٬ََ٘ۡت َوأ ُْ  ړَول٬َۡ حََؽىَٰٓ إِۡذ َ٘ؾِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -2
 روزي عمى توسط المنفصل، وحده.الم -3
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -4

 ََكنِۭ ةَِٓيٖػ َٰ ل٣ُ٫َُ ٱَت٨ٍَّاُوُش ٦٤ِ ٤ٍّ
َنٍّ
َ
  ڔَوَٛال٬ُٓاْ َءا٨٤ٍَّا ة٩ِِۦ َوخ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .مى الفتح، وحدهعاألزرق  -2
 بخمف عن المروزي.أىل الفتح ومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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  ُؽواْ ة٩ِِۦ ٦٤ِ َرۡت٠ُ َٙ  َوَٛۡػ َز

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََك ۡيِب ٦ِ٤ ٤ٍّ َٖ ِؼ٬َُ٘ن ةِٱ١ۡ ٜۡ   ڕنِۭ ةَِٓيٖػ َوَي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۚ ٣٫ِِْ ٦ِ٤ّ َرۡت٠ُ ۡكَيا
َ
٥َا ٠َُِٓ٘ ةِأ َٞ  وَِضي٠َ ةَۡح٣ۡ٫ُ٨َ َوبَۡيَ ٤َا يَۡلَخ٬٫َُن 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -2 شَ ب

 
نأ  ، وحده.ي اِعِهمَِمّ

 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 ِۭؽِيب َّ٤ ّٖٝ ٣ۡ٫ُ ََك٬ُ٧اْ ِِف َك  ږإِجٍّ

 األزرق عمى سكون ميم الجمع، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 

 
 سبأسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
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 ُقَٔرةُ ـَةِؼؿٍ 

 ًِ ِ ٱلؿٍِّنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ِِ صح
َ
ْوِِلٓ أ

ُ
َلَٰٓهَِهحِ رُُقًًل أ ٍَ ح ۡرِض َصةِغِو ٱل

َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ ِ ـَةِؼؿِ ٱلكٍّ ُؽ َّلِلٍّ ٍح َ
ََٰع  ٱۡلح سحََنَٰ َوزَُؾََٰر َوُرَب ٌٍّ  َعحٖ 

شباع المتصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، والتقميل، ا   ومعو العتقي.وا 
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 والفتح، وحده. فويق القصر في المتصل،النقل، و األصبياني عمى  -3
 وحده. وتوسط المنفصل، توسط المتصل،و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
 .فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح عمىالجمال  -6
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

  ة يََشةُٓء ٌَ َيحِق 
 يَـِيُؽ ِِف ٱۡلح

 .يََشةُٓء   و المقروء بو في وى وصًًل، قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٞءٖ كَِؽيؿ ِ ََشح
َٰ ُكّ َ لََعَ   ١إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .حده، و عمى توسط ثم إشباع في المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ۖة َٓ َ ِكَم ل ٍح َحٖ ـًََل ُم ٌَِ رٍّۡحح ٍِّةِس  ُ لِي َذِط ٱَّللٍّ ة َحفح ٌٍّ 

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َحٖ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ٌَِ رٍّۡحح
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  ِۦ ِؽه َۢ َبػح ِكمح ـًََل ُمؿحِقَو ََلُۥ ٌِ ٍح ة ُح ٌَ   َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًُ َِهي ـُ ٱۡلح َٔ ٱىحَػـِي ُْ   ٢َو

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ًح ِ َغيَيحُس ٍََخ ٱَّللٍّ ة ٱنلٍّةُس ٱذحُنُؿواْ ُِػح َٓ حَّ
َ
د  َيَٰٓ

 رق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األز  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡرِض
َ ةٓءِ َوٱۡلح ٍَ ََ ٱلكٍّ ِ ٌّ زُكُُسً  ِ يَؿح ُ ٱَّللٍّ َح َخَٰيٍِق َدۡيح ٌِ وح  َْ 

شباع المتصل،ترقيق الراء، و األزرق عمى  -1  عتقي.ومعو ال والنقل، ا 
 .وحدهوالنقل، فويق القصر في المتصل، و  تفخيم الراء، وسكون الميم، األصبياني عمى -2
 القاضي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 توسط المتصل، وحده. المروزي عمى -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -5
ُ خفاء في ابن إسحاق عمى اإل -6 َح َخَٰيٍِق َدۡيح ٌِ.وصمة الميم، وحده ، 

 ۖ َٔ ُْ َّ إَِلٍّ  َٰ  ََلٓ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[4] 

  

 ـَُهَٔن َٰ دُؤح َّنٍّ
َ
  ٣ـَد

 العتقي. ومعو إلبدال،وا األزرق عمى التقميل، -1
 أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو -2
 .األصبيانيومعو واإلبدال،  األزرق عمى الفتح، -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -4

  َرجحيَِم َِ ٌّ ثَخح رُُقٞو  ثَُٔك َذَلؽح ُنّؾِ  ِإَون يَُسّؾِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ ُمُٔر ِإَوََل ٱَّللٍّ
ُ  ٤ دُؿحَصُع ٱۡلح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۖ ِ َظّقٞ َؽ ٱَّللٍّ ة ٱنلٍّةُس إِنٍّ وَغح َٓ حَّ
َ
د  َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٱىحَؾُؿوُر ِ ٍُُّسً ثِٱَّللٍّ َية َوََل َحُؾؿٍّ جح ةُ ٱدلَّ َٰٔ َي َ ًُ ٱۡلح ٍُُّس   ٥ـًََل َتُؾؿٍّ

 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -2
 يم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الم -3

  ا ُِؾوهُ َغُؽوًّ ًح َغُؽّوٞ ـَٱَّتٍّ ََ ىَُس يحَطَٰ  إِنٍّ ٱلشٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِػِۡي َحَِٰت ٱلكٍّ ضح
َ
َح أ ٌِ ٔاْ  ۥ ِِلَُهُُٔ ُّ َب ـح ٔاْ ِظ ُغ ة يَؽح ٍَ  ٦إِجٍّ

 لعتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو ا -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًۖح َغَؾاٞب َشِؽيٞؽ ُٓ َ ََ َزَفُؿواْ ل ِي  ٱَّلٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٞؿ صح
َ
فَِؿةٞ َوأ ؾح ٌٍّ  ً ُٓ َ َٰيَِحَِٰخ ل ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ٧َنجٌِۡي  َوٱَّلٍّ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۖة ِٗ يِِّۦ ـََؿَءاهُ َظَك ٍَ ُٔٓء َخ ََ ََلُۥ ُق ِ َ ُزّي ٍَ َذ
َ
 أ

 .ـََؿَءاهُ ام األصبياني التحقيق ثم التسييل في قرأ اإلم البيان:

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
عدا  أىل الفتحومعو  وتحقيق اليمز، والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 المروزي.
 حده.، و ـََؿَءاهُ األصبياني عمى وجو التسييل في  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5
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 ۖيََشةُٓء َ ٌَ ِؽي  ٓح َ يََشةُٓء َوَي ٌَ َ يُِغوَّ   ـَإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 عمى توسط المتصل، وحده.المروزي  -3

  ًح َظَكَرٍَٰت ِٓ ُكَم َغيَيح َْتح َجفح  ـًََل دَؾح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َُِػَٔن ة يَطح ٍَ ِ ۢ ث ًُ َ َغيِي   ٨إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰط رحَقَو ٱلّؿَِي
َ
ِٓي أ ُ ٱَّلٍّ ة  َوٱَّللٍّ َٓ ِ د ٔح َؽ َم ۡرَض َبػح

َ َِة ثِِّ ٱۡلح َيحح ظح
َ
ّيِٖخ ـَأ ٌٍّ ُّ إََِلَٰ ثَََلٖ  َنَٰ  َذُذثُِۡي َقَعةٗبة ـَُكلح

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده. وتفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٩َنَذَٰلَِم ٱىجَُّشُٔر 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍـّةُ ََجِيًػة ٍـّةَ ِهَّلِلَف ٱىحػِ َ ََكَن يُؿِيُؽ ٱىحػِ ٌَ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۥ ُّ َذُػ َٰيُِط يَؿح ُو ٱىصٍّ ٍَ ّيُِت َوٱىحَػ ًُ ٱىؽٍّ َػُؽ ٱىحََكِ  إَِِلحِّ يَطح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًَح َغَؾاٞب َشِؽيٞؽۖ و ُٓ َ ّيِـَٔةِت ل ُهُؿوَن ٱلكٍّ ٍح ََ َح ِي  ٱَّلٍّ

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َحُجُٔر َٔ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ُؿ أ هح ٌَ   ٪َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َنَٰٗصة زح
َ
ًح أ ًٍّ َصَػيَُس َفحٖ ُث ٌَِ جَّؽح  ًٍّ َِ دَُؿاٖب ُث ٌّ ُ َػيََلُسً   َوٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وحده ،صمةال قصر عمى األصبياني -2
 كون الميم، ومعو أىل اإلسكان.عمى س المروزي -3
 .ومعو أىل الصمةالحمواني عمى صمة الميم،  -4

  ٍِِّۦ
ََُثَٰ َوََل دََغُع إَِلٍّ ثِػِيح

ُ
َح أ ٌِ ٍُِو  ة ََتح ٌَ  َو

 .التقميل، ومعو العتقيو األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني. النقل، والفتح، ومعو األزرق عمى -2
 .ل وابن إسحاق وابن فرحالجماومعو  والفتح، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

  ؿِهِۦٓ إَِلٍّ ِِف نَِتٍَٰت ٍُ َح ُخ ٌِ ؿٖ َوََل يَُِلُص  ٍٍّ َػ ٌَّ  ٌَِ ُؿ  ٍٍّ ة ُحَػ ٌَ  َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 سط المنفصل، وحده.المروزي عمى تو  -3
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 ٞيَِكۡي ِ َٰلَِم لََعَ ٱَّللٍّ   ٫إِنٍّ َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖصةٞج
ُ
ۥ َوَهََٰؾا ِميحٌط أ ُّ اثُ ٞب ـَُؿاٞت َقةٞغِٓئ ََشَ َؿاِن َهََٰؾا َغؾح َعح َذِٔي ٱۡلح ة يَكح ٌَ  َو

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.صل، األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ۖة َٓ ؿُِصَٔن ِظيحَيٗح دَيحبَُكَٔج َذؼح ة َؼؿِّيٗة َوتَكح ٍٗ ُزئَُن َۡلح
ح
ٖ دَأ
ٌَِ ُكّ  َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 معو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، و  -2

 ُهُؿوَن ًح تَشح يِِّۦ َوىََػيٍُّس ٌَِ ـَغح ٔاْ  َٔاِػَؿ ِِلَبحَذُؾ  ٬َودََؿى ٱىحُفيحَم ذِيِّ َم

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 . أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ح َؿۖ ئُىُِش ٱِلٍّ ٍَ َف َوٱىحَل ٍح َؿ ٱلشٍّ حِو وََقؼٍّ ةَر ِِف ٱِلٍّ َٓ ةرِ َوئُىُِش ٱنلٍّ َٓ  َو ِِف ٱنلٍّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َٗكّّم ٌَّ َصٖو 
َ
 ََيحؿِي ِۡل

ٞ  ُكّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 ومعو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح،  -2
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  يحُم ٍُ ح ًح ََلُ ٱل ُ َربَُّس ًُ ٱَّللٍّ َٰىُِس  َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍٍِۡي ٌَِ كِؽح يُِهَٔن  ٍح ة َح ٌَ ٌَِ ُدوُِِّۦ  ُغَٔن  ََ دَؽح ِي  ٭َوٱَّلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًح ََل يَكح ُْ ُغٔ ۖ إِن دَؽح ًح ٔاْ ىَُس َذَضةثُ ة ٱقح ٌَ ٔاْ  ُػ ٍِ ٔح َق َ ًح َول ٔاْ ُدََعَٓءُز ُػ ٍَ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. ل،وفويق القصر في المتص الجمال عمى صمة الميم، -4

  ًح نُِس ُفُؿوَن بِِِشح حِ يَسح ٍَ ٔحَم ٱىحلَِيَٰ  َوَي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌِٖسحُو َػجِۡي   ٮَوََل يُجَّجُِبَم 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖ ًُ ٱىحُفَلَؿآُء إََِل ٱَّللٍّ ُُذ
َ
ة ٱنلٍّةُس أ َٓ حَّ

َ
د  ۞َيَٰٓ

 .ٱىحُفَلَؿآُء إََِل واًوا وىو المقروء بو في قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية  البيان:

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. تصل،وتوسط الم المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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 ٍِيُؽ َ َٔ ٱىحَؾَِنَّ ٱۡلح ُْ  ُ   ٯَوٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِت ِِبَيحٖق َصِؽيٖؽ
ح
ًح َوَيأ ِْجحُس  يُؾح

ح
 ٰإِن يََشأ

تِ في  اإلبدالاألزرق عمى  -1
ح
 .، ومعو العتقيَوَيأ

 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكانوتحقيق اليمز، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -3
 عمى اإلبدال في  األصبياني -4

ح
تِ  ،يََشأ

ح
 .وحده وسكون الميم، ،َوَيأ

  ٖثَِػـِيـ ِ  ٱَّللٍّ
َٰلَِم لََعَ ة َذ ٌَ    ٱَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََٰؿى ػح
ُ
َر أ  َوََل دَـُِر َوازَِرةٞ وِزح

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 .أىل الفتحومعو  والفتح، عمى تفخيم الراء،األصبياني  -2
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ٰٓۗ َبَٰٓ ٔح ََكَن َذا كُؿح َ ءٞ َول ُّ ََشح ِح ٌِ وح  ٍَ ة ََل ُُيح َٓ سحَليٌَح إََِلَٰ ِۡححيِ ٌُ ُع   ِإَون دَؽح

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والتقميل، وحده.األزرق عمى النقل،  -1
 لفتح، وحده.األزرق عمى ا -2
 عمى ترك المد في المين الميموز، والتقميل، وحده. العتقي -3
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -4
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
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 ُكَةم
َ
ً ثِٱىحَؾيحِت َوأ ُٓ َن َربٍّ ٔح ََ ََيحَش ِي ة دُِِؾُر ٱَّلٍّ ٍَ ةَ  إِجٍّ َٰٔ يَ  ٔاْ ٱلطٍّ

 ومعو العتقي. وتغميظ الًلم، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، وترقيق الًلم، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ِِكّۦ َٰ نِلَفح
َّكٍّ ة َحََتَ ٍَ َٰ ـَإِجٍّ َّكٍّ ـَ َ دَ ٌَ  َو

 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِطُۡي ٍَ ح ِ ٱل   ٲِإَوََل ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِطُۡي َّمَٰ َوٱۡلح خح
َ َذِٔي ٱۡلح ة يَكح ٌَ  ٳَو

 .ومعو العتقي، والتقميلاألزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 والفتح، ومعو أىل الفتح. المروزي عمى ترك النقل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ُر يَُؿَُٰخ َوََل ٱنلَّٔ   ٴَوََل ٱىظَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُؿوُر وَّ َوََل ٱۡلح  ٵَوََل ٱىّظِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُٰت ـَ ٌح
َ َيةُٓء َوََل ٱۡلح ظح

َ َذِٔي ٱۡلح ة يَكح ٌَ  َو

شباعو األزرق عمى النقل،  -1  المتصل، ومعو العتقي. ا 
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 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ۖيََشةُٓء َ ٌَ ٍُِع  َ يُكح  إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِِِف ٱىحُلجُٔر َ ٌٍّ ٍِٖع  كح ٍُ ِ َُخ ث
َ
ةٓ أ ٌَ  ٶَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َُخ إَِلٍّ َُِؾيٌؿ
َ
 ٷإِنح أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َّقِ بَِشۡٗيا َوَُِؾيٗؿا
رحَقيحَنََٰم ثِٱۡلح

َ
ةٓ أ  إِجٍّ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 راء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.تفخيم الو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٞة َُِؾيؿ َٓ ٍح إَِلٍّ َػًَل ذِي ٌٍّ
ُ
َح أ ِ ٌّ   ٸِإَون 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 ِٓ ٌَِ َرجحيِ  ََ ِي َب ٱَّلٍّ ثَُٔك َذَلؽح َنؾٍّ بُ ِإَون يَُسّؾِ َـّ َّيَِنَِٰخ َوبِٱل ً ثِٱۡلح ُٓ ًح رُُقيُ ُٓ ِِۡيِ ًح َصةَٓءتح ٍُ
ح  ٹؿِ َوبِٱىحِهَتَِٰت ٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .أبو عون والقاضيومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ًح َصة ُٓ ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو َءتح

 أبو الزعراء.
 ة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صم -5

 ْۖ ََ َزَفُؿوا ِي ُت ٱَّلٍّ َػؾح
َ
ًٍّ أ  ُث

ُت في  نافع بإدغام الذال في التاءقرأ اإلمام  البيان: َػؾح
َ
 حيث وردت. أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٺَُِسۡيِ ـََهيحَؿ ََكَن 

 .َُِسۡيِ قرأ اإلمام ورش وحده بإثبات الياء وصًًل في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ة َٓ َُٰج ـَ ىح
َ
حَذيًِفة خ َرَٰٖت ُّمَّ ٍَ َِة ثِِّۦ َث ؿَصح ػح

َ
ةٗٓء ـَأ ٌَ ةٓءِ  ٍَ ََ ٱلكٍّ ٌِ َل  ـَ ُ

َ
َ أ نٍّ ٱَّللٍّ

َ
ًح دََؿ أ َ ل

َ
 خ

 النقل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ٞة وََؽَؿابِيُت ُقٔد َٓ َُٰج ـَ ىح
َ
حَذيٌِؿ خ َجةِل ُصَؽُدۢ بِيٞظ وَُۡححٞؿ ُّمَّ ِ

ََ ٱۡلح ٌِ   ٻَو

 صبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واأل -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٰٓۗۥ َنَذَٰلَِم ُّ ُ َُٰ ـَ ىح
َ
ًِ ُُّمحَذيٌِؿ خ ُحَعَٰ

َ َوآّبِ َوٱۡلح ََ ٱنلٍّةِس َوٱدلٍّ ٌِ  َو

 ومعو العتقي. النقل،و ، الًلزماألزرق عمى إشباع  -1
 والنقل، وحده. ،الًلزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 باقون عدا المروزي.ومعو الالحمواني عمى ترك النقل،  -3
 ، وحده.الًلزمالمروزي عمى توسط  -4

 ْٰٓۗ ُؤا َح ِغَجةدِهِ ٱىحُػيََمَٰٓ ٌِ َ ة ََيحََش ٱَّللٍّ ٍَ  إِجٍّ

ْٰۗٓ قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا وصًًل في  البيان: ُؤا  .ٱىحُػيََمَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني عمى فويق القصر في -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ـٌ َدُفٌٔر َ َغـِي   ټإِنٍّ ٱَّللٍّ

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ـٌ َدُفٔرٌ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2  ، وحده.َغـِي

 
َ
ةَ َوأ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطٍّ كَةُم

َ
ِ َوأ ََ َحذحئَُن نَِتََٰت ٱَّللٍّ ِي ا وََغًَلجِيَٗح يَؿحُصَٔن دَِجََٰؿٗة ىٍَّ َتُجَٔر إِنٍّ ٱَّلٍّ ًح ِسّٗ ُٓ ة َرزَكحَنَٰ ٍٍّ ٔاْ ِم َُفُل

 ٽ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  تغميظ الًلم، األزرق عمى -1
 ، وحده.دَِجََٰؿٗة ىٍَّوالغنة في  تفخيم الراء،و  الًلم، ترك تغميظ األصبياني عمى -2
 .معو أىل اإلسكانمروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، و ال -3
  .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
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  ٓيِِّۦ َِ ـَغح ٌّ  ً ُْ ًح َوَيـِيَؽ ُْ ُصَٔر
ُ
ًح أ ُٓ َّٔذَِي  ِِلُ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
َّٔذِ  أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُٓ ِِلُ ًح َي ُْ ُصَٔر

ُ
َِ ،ًح أ ٌّ  ً ُْ  ، وحده.َوَيـِيَؽ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

 ٞۥ َدُفٔرٞ َشُهٔر ُّ   پإٍُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ ّ ٗكة ل َقَّ ُمَطّؽِ َٔ ٱۡلح ُْ ََ ٱىحِهَتَِٰت  ٌِ َِةٓ إَِِلحَم  وحَظيح
َ
ِٓي أ ِِّۗ َوٱَّلٍّ َ يََؽيح ة َبۡيح ٍَ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ةوالغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ٍَ ِ ّ ٗكة ل  ، ومعو ابن إسحاق.ُمَطّؽِ
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك الغنة،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٞثِػَِجةدِهِۦ َۡلَجُِۡيۢ ثَِطۡي َ  ٿإِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َۖح ِغَجةدَُِة ٌِ َِة  َؽَفيح ََ ٱضح ِي َِة ٱىحِهَتََٰت ٱَّلٍّ َرثح وح
َ
ًٍّ أ  ُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰيحَر ًح َقةثُِقۢ ثِٱۡلح ُٓ ِح ٌِ َذِطٞؽ َو لح ٌَّ  ً ُٓ ِح ٌِ ِكِّۦ َو َفح ًٞ نّلِ ِ ًح َظةل ُٓ ِح ٍِ ِ  ـَ  ِت بِإِذحِن ٱَّللٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
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 المروزي عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -2
َذِطؽٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 لح ٌَّ  ً ُٓ ِح ٌِ  ، وحده.َو
ِكِّۦاألصبياني عمى الغنة في  -4 َفح ًٞ نّلِ ِ  ، وسكون الميم، وحده.َظةل
 .ابن فرحومعو وترك الغنة، مال عمى صمة الميم، الج -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ُو ٱىحَهجُِۡي َٔ ٱىحَفغح ُْ َٰلَِم   ڀَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 لُٗؤۖا ٖت َولُؤح َْ ٌَِ َذ َقةوَِر 
َ
َح أ ٌِ ة  َٓ َن ذِي ٔح ة ُُيَيٍّ َٓ ُػئَُج ٖن يَؽح َُٰخ َغؽح  َصنٍّ

 .ق الراء، ومعو العتقياألزرق عمى النقل، ترقي -1
 .وحده تفخيم الراء،و  النقل، عمى األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ٞة َظؿِيؿ َٓ ًح ذِي ُٓ   ځَوِۡلَةُق

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ذح
َ
ِٓي أ ِ ٱَّلٍّ ُؽ َّلِلٍّ ٍح َ ٔاْ ٱۡلح ُ َنۖ َوكَةل ـَ َ ٍِّة ٱۡلح َت َخ َْ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َِة ىََؾُفٔرٞ َشُهٌٔر  ڂإِنٍّ َربٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َـ ٌَِ حِ  ٌَ َلة ٍُ ح َِة َداَر ٱل َظيٍّ
َ
ِٓي أ ة ىُُؾٔٞب ٱَّلٍّ َٓ َِة ذِي كَّ ٍَ ة ََُطٞت َوََل َح َٓ َِة ذِي كَّ ٍَ يِِّۦ ََل َح  ڃغح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََل ُحلح ًَ ٍِّ َٓ ًح َُةُر َص ُٓ َ ََ َزَفُؿواْ ل ِي ة  َوٱَّلٍّ َٓ ِ َح َغَؾاث ِ ٌّ  ً ُٓ ِح ُؿ َخ ٔاْ َوََل َُيَفٍّ ٔدُ ٍُ ًح َذيَ ِٓ  ََضَٰ َغيَيح

 .عون عدا أبي األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -1
َح أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 ِ ٌّ  ً ُٓ ِح  ، وحده.َخ
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الصمة. والفتح، م،الجمال عمى صمة المي -4

 ٖڄَنَذَٰلَِم ََنحـِي ُكٍّ َنُفٔر 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُو ٍَ ٍِّة َجػح ِي ُن َ ٱَّلٍّ وح َصَٰيًِعة َدۡيح ٍَ َِة َجػح ؿِصح ػح
َ
َِةٓ أ ة َربٍّ َٓ َؽؿُِػَٔن ذِي ًح يَطح ُْ  َو

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو  وتفخيم الراء، وسكون الميم، المنفصل، األصبياني عمى قصر -2

 عن المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 .ابن فرحومعو وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4
َ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5  ، وحده.َصَٰيًِعة َدۡيح

 ُِؿ ذ ة َحَذَؾنٍّ ٌٍّ ِؿحُزً  ٍّ ًح ُجَػ َ َول
َ
ًُ ٱنلٍِّؾيُؿۖ أ َؿ وََصةَٓءُز َ دََؾنٍّ ٌَ  يِّ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .القاضيومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ، ومعو أبو الزعراء.وََصةَٓءُز
 ومعو أىل الصمة. والفتح، يم،الحمواني عمى صمة الم -5

 ٍُِّطٍۡي ٌَِ ٍَِۡي  َٰيِ ة لِيظٍّ ٍَ ٔاْ َذ   څـَُؾوكُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرِض
َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ ًُ َديحِت ٱلكٍّ َٰيِ َ َع  إِنٍّ ٱَّللٍّ

 .عتقي واألصبياني، ومعو العمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِ ۢ ث ًُ ۥ َغيِي ُّ ُؽورِ إٍُِّ   چَؾاِت ٱلطَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرِض
َ ًح َػَلَٰٓهَِؿ ِِف ٱۡلح ِي َصَػيَُس َٔ ٱَّلٍّ ُْ 

 النقل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 لزعراء.القاضي وابن سعدان وأبو ا ومعوأبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -5

 ۖۥ ُؿهُ ٍََ َزَفَؿ َذَػيَيحِّ ُزفح  َذ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َذَػيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2
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 ُْ ُؿ ََ ُزفح َٰفِؿِي َؽ
ٗذةۖ َوََل يَـِيُؽ ٱىح لح ٌَ ًح إَِلٍّ  ِٓ ِ  ًح ِغَِؽ َرّب

شباع و  التقميل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ًٍّح إَِل ُْ ُؿ ََ ُزفح َٰفِؿِي َؽ
  ڇ َػَكةٗرا َوََل يَـِيُؽ ٱىح

شباع و  التقميل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةال الفتح، وقصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ُةَذا َػيَل ٌَ ُروِِن 
َ
ِ أ ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ ُغَٔن  ََ دَؽح ِي ًُ ٱَّلٍّ ََكَٓءُز ًح َُشَ ُذ رََءحح

َ
ٞك ِِف كُوح أ ًح َِشح ُٓ َ مح ل

َ
ۡرِض أ

َ ََ ٱۡلح ٌِ ٔاْ 
 َٰ ًح لََعَ ُٓ ًح نَِتَٰٗجة َذ ُٓ مح َءاَتيحَنَٰ

َ
َِٰت أ ـَ َؿَٰ َِٖخ ٱلكٍّ ِ ُّ   ثَّح ِح ِ ٌّ 

ًح قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ُذ رََءحح
َ
، ويزيد لإلمام األزرق وجو اإلبدال مع أ

َِِ  وقرأ اإلمام نافع بالجمع في اإلشباع.  .تٖ ةثَّح

شباع المتصل، و  النقل، وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، والنقل، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 وحده. والنقل، فويق القصر في المتصل،و  النقل، وتسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وما سبق لو، وحده. -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ًغة إَِلٍّ ُؽُؿوًرا ً َبػح ُٓ ُغ َٔن َبػح ٍُ َٰيِ  ڈثَوح إِن يَػُِؽ ٱىظٍّ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
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 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  وََل ـُ ن دَ
َ
ۡرَض أ

َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ ِكُم ٱلكٍّ ٍح َ ُح  ۞إِنٍّ ٱَّللٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َِؽهِۦٓ  َوىَهَِ َزاَِل َۢ َبػح ِ ٌّ َظٖؽ 
َ
َح أ ٌِ ة  ٍَ ُٓ َكَه مح

َ
 ةٓ إِنح أ

 النقل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ة َدُفٔٗرا ًٍ ۥ ََكَن َظيِي ُّ   ډإٍُِّ

 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الكلاألزرق -1
ة َدُفٔٗراابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ًٍ  ، وحده.َظيِي

 ًِِۖ َم
ُ َؽى ٱۡلح َح إِظح َؽىَٰ ٌِ ْح

َ
ٍَّ أ َُهُٔج ًح َُِؾيٞؿ ِلٍّ ُْ ًح ىَهَِ َصةَٓء ِٓ ِ يحَؿَِٰ

َ
َؽ خ ٓح ِ َص ٔاْ ثِٱَّللٍّ ٍُ كحَك

َ
 َوأ

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ٍَّ وتفخيم الراء، والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3 َُهُٔج ، َُِؾيؿٞ ِلٍّ

 والفتح، والنقل، وحده.
 .أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وترك الغنة، ومعو القاضي -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5
ًح لتقميل في ابن سعدان عمى ا -6 ُْ َؽىَٰ  ،َصةَٓء ْح

َ
، وسكون الميم، وفويق القصر في المتصل، أ

 ومعو أبو الزعراء.
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 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو  -7
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -8

 ًح إَِلٍّ ُجُفًٔرا ُْ ة َزاَد ٌٍّ ًح َُِؾيٞؿ  ُْ ة َصةَٓء ٍٍّ  ڊـَيَ

شباع الصمة، صل،األزرق عمى إشباع المت -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، وا 
 وتفخيم الراء، وقصر الصمة، ومعو أبو عون. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 .الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده -5
ًح  ابن سعدان عمى التقميل في -6 ُْ ًح  ،َصةَٓء ُْ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َزاَد

  يِّي َؿ ٱلكٍّ هح ٌَ ۡرِض َو
َ َجةٗرا ِِف ٱۡلح ذِهح  ٱقح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِيِّۦ ْح
َ
ّيُِئ إَِلٍّ ثِأ ُؿ ٱلكٍّ هح ٍَ ح  َوََل َُيِيُق ٱل

ّيُِئ إَِلٍّ رأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا وصًًل في ق البيان:  .ٱلكٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ىَِۡي وٍّ
َ ٍَِّخ ٱۡلح وح يَُِظُؿوَن إَِلٍّ ُق َٓ  َذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َت ِ ٍِِّخ ٱَّللٍّ  جحِؽيًٗلۖ ـَيََ ََتَِؽ لُِك

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََتحِٔيًًل ِ ٍِِّخ ٱَّللٍّ   ڋَوىََ ََتَِؽ لُِك

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًُح ك ُٓ ِح ٌِ َشؽٍّ 
َ
ٔٓاْ أ ًح َوََكُُ ِٓ ََ ٌَِ َرجحيِ ِي

َٰلَِجُح ٱَّلٍّ ۡرِض َذَيُِظُؿواْ َنيحَؿ ََكَن َع
َ ًح يَِكُۡيواْ ِِف ٱۡلح َ َول

َ
 ٍّٔٗة  أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  ، والنقل،ترقيق الراء األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، والنقل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُِِل ُ ة ََكَن ٱَّللٍّ ٌَ ۡرِض  َو
َ َِٰت َوََل ِِف ٱۡلح ـَ َؿَٰ ءٖ ِِف ٱلكٍّ ٌَِ ََشح ـَهُۥ  ِض  ػح

 وحده. النقل،و  توسط ثم إشباع المين الميمز، األزرق عمى -1
 األصبياني.ومعو وبالنقل، عمى ترك المد في المين الميموز،  لعتقيا -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

  ة كَِؽيٗؿا ٍٗ ۥ ََكَن َغيِي ُّ   ڌإٍُِّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 
َ
ًح إََِلَٰٓ أ ُْ ُؿ ٌَِ َدٓاثٍّحٖ َوَلَِٰسَ يَُؤّػِ ة  َْ ؿِ ٓح َٰ َظ

ة دََؿَك لََعَ ٌَ ٔاْ  ة َنَكُج ٍَ ِ ُ ٱنلٍّةَس ث ٔح يَُؤاِػُؾ ٱَّللٍّ
َ ِۖ َول َكّّمٗ ٌَّ  َصٖو 

شباع الو  اإلبدال، األزرق عمى -1 شباع الصمة، وترقيق الراء، والتقميل، ،ًلزما   ومعو العتقي. وا 
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
وتفخيم الراء، وقصر الصمة، والفتح، فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -3

 وحده.
 وحده. وسكون الميم، ،زمتوسط الًلتحقيق اليمز، و  المروزي عمى -4
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 ي الًلزم، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى فويق القصر ف -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو الباقون. -7

 ََكَن ثِػَِجةدِهِۦ ثَِطَۡيۢا َ ًح ـَإِنٍّ ٱَّللٍّ ُٓ َصيُ
َ
 ڍـَإَِذا َصةَٓء أ

صَ ثانية في قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة ال البيان:
َ
ًح َصةَٓء أ ُٓ ، ويزيد يُ

لألزرق إبدال اليمزة الثانية مع ثًلثة البدل، وقرأ الباقون بإسقاط اليمزة األولى وىو الوجو الثاني 
 لمحمواني، ويكون مًدا منفصل.

 ومعو العتقي. وتسييل اليمزة الثانية، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 مزة الثانية معو ثًلثة البدل، وحده.األزرق عمى اإلبدال لمي -2
انية، تفخيم الراء، ومعو أبو وتسييل اليمزة الث األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3

 .في وجو عون
 الجمال عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، وحده. -4
 ، وحده.نفصلتوسط المو  إسقاط اليمزة األولى، المروزي عمى -5
في  المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون -6

 ، والقاضي.وجيو الثاني
 الجمال عمى إسقاط اليمزة األولى، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
سقاط اليمزة األولى، وقصر المنفصل، وسكون الميم، َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -8 ، وا 

 ومعو أبو الزعراء.
 فاطرسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 ُقَٔرةُ يٓف 

 ًِ ِ ٱلؿٍِّنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ١يٓف 

 وصًًل، وقرأ الباقون باإلظيار. يٓف قرأ اإلمام األزرق والعتقي والحمواني بإدغام نون  البيان:

 األزرق عمى إشباع الًلم، ومعو العتقي. -1
 ى فويق القصر في الًلزم، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عم -2
 المروزي عمى توسط الًلزم، وحده. -3

 ًِ َِهي  ٢َوٱىحُلؿحَءاِن ٱۡلح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ؿحَقيَِۡي ٍُ ح ََ ٱل ٍِ َ   ٣إٍَُِّم ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ذَلِيٖم كح ٌَّ َٰ ِضَرَٰٖط    ٤لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َػـِيـِ  دزَنِيَو
ًِ  ٱىح  ٥ٱلؿٍِّظي

 .دزَنِيُو بضم الًلم في  قرأ اإلمام نافع البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰفِئَُن ًح َغ ُٓ ًح َذ ُْ ُِؾَر َءاثَةُٓؤ
ُ
ةٓ أ ٌٍّ ة  ٌٗ ٔح  ٦ِِلُِِؾَر كَ

شباع المنفصل، و ترقيق الراء، األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، إشباع المتصل، ومعو وا 
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 العتقي عمى قصر البدل.
 وسكون الميم، فويق القصر في المتصل،وقصر المنفصل، و  تفخيم الراء، ني عمىاألصبيا -2

 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو 
َٰفِئُنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًح َغ ُٓ  ، وحده.َذ
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -4
 .الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة -5
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وسكون الميم، وحده. -6

 َُِٔن ٌِ ًح ََل يُؤح ُٓ ًح َذ ََثِِْ زح
َ
َٰٓ أ ُل لََعَ ٔح  ٧ىََلؽح َظقٍّ ٱىحَل

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .أىل اإلسكانومعو  المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ُعَٔن ٍَ لح ٌَّ  ً ُٓ ذحكَةِن َذ
َ َؾًَٰٗل ـَِٓمَ إََِل ٱۡلح ؽح

َ
ًح أ ِٓ َنَٰلِ غح

َ
َِة ِِفٓ أ  ٨إٍُِّة َصَػيح

شباع الصمة، وكسر الياء في األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو ، والنقل، ـَِٓمَ وا 
 العتقي.

 وقصر الصمة، وكسر الياء، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .ابن إسحاق عمى صمة الميم، وكسر الياء، وحده -3
َ وسكون الياء في عمى صمة الميم،  الحمواني -4  .ابن فرحومعو ، وترك النقل، َذٓمح
َ ياء في المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وسكون ال -5 ، ومعو القاضي وابن َذٓمح

 سعدان.
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، وكسر الياء، وحده. -6
 وحده. وسكون الياء، المروزي عمى توسط المنفصل، -7
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 ًح ِٓ فِ
َح َػيح ٌِ ا َو ًح َقّؽٗ ِٓ يحِؽي

َ
ِ خ َۢ َبۡيح ٌِ َِة 

ا وََصَػيح وَن َقّؽٗ ًح ََل ُحجحِِصُ ُٓ ًح َذ ُٓ َشيحَنَٰ ؽح
َ
  ٩ـَأ

افي  السينبضم  أ اإلمام نافعقر  البيان:  .ُقّؽٗ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ومعو أىل اإلسكان. وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
ًح ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ِٓ فِ

َح َػيح ٌِ  ، وحده.َو

 ًح ِٓ آٌء َغيَيح َٔ َُِٔن وََق ٌِ ًح ََل يُؤح ُْ ًح دُِِؾرح َ مح ل
َ
ًح أ ُٓ َت َُؾرح

َ
 ٪َءأ

ًح بتسييل اليمزة الثانية في  ورشقرأ اإلمام  البيان: ُٓ َت َُؾرح
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع َءأ

 اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع الصمة، وتسييل اليمزة الثانية، واإلبدالاألزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
وقصر الصمة، وتسييل اليمزة الثانية، واإلبدال، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3

 وحده.
حركات، وتحقيق  3الجمال عمى صمة الميم، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -4

 اليمز، ومعو أىل الصمة.
ًح ََل ما سبق، ومع ترك الصمة في أبو عون عمى  -5 ُْ  ، وحده.دُِِؾرح
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 4وسكون الميم، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار المروزي عمى توسط المتصل،  -7

 وحده.حركات، 

 ََٰؿ َؿ وََػَِشَ ٱلؿٍّظح َجَع ٱَّّلِنح َِ ٱتٍّ ٌَ ة دُِِؾُر  ٍَ  ََ ثِٱىحَؾيحِتِۖ إِجٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ؿٖ َنؿِيٍم صح
َ
فَِؿةٖ َوأ ؾح ٍَ ِ هُ ث ح  ٫ـَبَِّشِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ََٰت ٔح ٍَ ح ِ ٱل َُ ُُۡحح ًح   إٍُِّة ََنح ُْ ٔاْ وََءاَثََٰؿ ُم ة كَؽٍّ ٌَ ُذُت   َوَُسح

شباع البدل، وحده.األزرق عمى التقميل،  -1  وا 
 ومعو أىل التقميل.العتقي عمى قصر البدل،  -2
شباع البدل، وحده. األزرق عمى الفتح، -3  وا 
 ومعو أىل الفتح. األصبياني عمى قصر البدل، -4

 جِٖۡي ٌَّ ةٖم  ٌَ ُّ ِِفٓ إِ َطيحَنَٰ ظح
َ
ٍء أ   ٬َوُُكٍّ ََشح

شباع المنفصل، و  توسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، األزرق عمى -1  وحده.ا 
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -5

 َ ِبح ل ؿحَقئَُن َوٱۡضح ٍُ ح ة ٱل َْ َيحِ إِذح َصةَٓء َحََٰت ٱىحَلؿح ضح
َ
َسًًل أ ٌٍّ  ً   ٭ُٓ

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و  األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .حدهالقاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، و  -4
ةابن سعدان عمى التقميل في  -5 َْ  ، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓء
 الحمواني عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
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 ؿحَقئَُن ٌَّ ةٓ إَِِلحُسً  ٔٓاْ إِجٍّ ُ َُة ثَِسةىِٖر َذَلةل زح ٍـّ ة َذَػ ٍَ ُْ ثُٔ ِ ـََهؾٍّ ًُ ٱزحجَۡيح ِٓ َِةٓ إَِِلح
رحَقيح
َ
 ٮإِذح أ

 شباع المنفصل، ومعو العتقي.ا  و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َِة ِسحيُ ٌّ ًح إَِلٍّ بََِشٞ  ُُذ
َ
ةٓ أ ٌَ ٔاْ  ُ ِؾثَُٔن كَةل ًح إَِلٍّ دَسح ُُذ

َ
ٍء إِنح أ َُ ٌَِ ََشح َؿَٰ َل ٱلؿٍّظح ـَ ُ

َ
ةٓ أ ٌَ  ٯَو

شباع الصمة، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 وا 
 وحده.

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وما سبق لألزرق، وحده العتقي -2
 ، والنقل، وحده.وقصر الصمة األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 ومعو أىل الصمة. وترك النقل، عمى صمة الميم، الحمواني -4
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -6

 ؿحَقئَُن ٍُ َ ًح ل ةٓ إَِِلحُس ًُ إِجٍّ يَ َِة َحػح ٔاْ َربَّ ُ  ٰكَةل

 قي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العت -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 جُِۡي ٍُ ح ََؾَُٰؼ ٱل َِةٓ إَِلٍّ ٱۡلح ة َغيَيح ٌَ  ٱَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األ -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۖ ًح َُة ثُِس ح ٔٓاْ إٍُِّة َتَؽۡيٍّ ُ  كَةل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًٞ ِِل
َ
ٍِّة َغَؾاٌب أ ِ ٌّ ٍُِّسً  كٍّ ٍَ ًح َوَِلَ ٍُِّس ٔاْ ىَََنحَُجَ ُٓ ًح دَجَذ  ٲىَهَِ ىٍّ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو  ترك النقل، عمى المروزي -2
ٍِّةأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ٌّ ٍُِّسً  كٍّ ٍَ  ، وحده.َوَِلَ
 .ابن فرحصمة الميم، ومعو  الجمال عمى -4
ًح عمى الغنة في  األصبياني -5  .، والنقل، وحدهىَهَِ ىٍّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وترك النقل، وحده. -6

  ًُد نَِ ُذّنِؿح
َ
ًح أ َػُس ٌٍّ ٔاْ َطَٰٓهِؿُُزً  ُ  كَةل

نَِفي ورش بتسييل اليمزة الثانية قرأ اإلمام  البيان:
َ
ييل مع اإلدخال، ، وقرأ الباقون بالتسأ

 ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع الصمة، وتسييل اليمزة الثانية، ترقيق الراء، و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ومعو وا 
 العتقي.

وقصر الصمة، وتسييل اليمزة تفخيم الراء، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 . الثانية، وحده

حركات، ومعو ابن  3يمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار القاضي عمى سكون الميم، وتسييل ال -3
 سعدان وأبو الزعراء.

 وحده. حركات، 4وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  المروزي عمى توسط المتصل، -4
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الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال  -5
 صمة.حركات، ومعو أىل ال 3بمقدار 

 ِـَُٔن ٌَّۡسح ٔحمٞ  ًح كَ ُُذ
َ
 ٳثَوح أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.، و ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ْ ٔا ٔحِم ٱدٍّجُِػ ََٰل ََعَٰ كَةَل َي َِحِ رَُصٞو يَكح ِؽي ٍَ ح كحَطة ٱل
َ
َح أ ٌِ ؿحَقيَِۡي  وََصةَٓء  ٍُ ح  ٴٱل

ََعَٰ والنقل، والتقميل في  األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. ،يَكح
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .والنقل، والفتح، وحده األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 الجمال عمى ترك النقل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 يل، ومعو القاضي.أبو عون عمى التقم -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
ََعَٰ ، وََصةٓءَ ابن سعدان عمى فويق القصر في المتصل، والتقميل في  -7  ، ومعو أبو الزعراء.يَكح

 ذَُؽوَن ٓح ً مَّ ُْ ٗؿا َو صح
َ
ًح أ ـَٔيُُس َ َلٍّ يَكح ٌَ ٔاْ   ٵٱدٍّجُِػ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني عمىالمروزي  -2
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
َ َلٍّ الغنة في  األصبياني عمى -4 ٌَ،  وحده. ،صمةقصر الو 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -5

 ِي َذَؽَؿِِن ِإَوَِلحِّ دُؿحَصُػَٔن ُجُؽ ٱَّلٍّ خح
َ
ةَِلَ ََلٓ أ ٌَ   ٶَو

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُة َوََل يُِلِؾ ًح َشيحـٔٗ ُٓ َِ َخَّنِ َشَػََٰػُذ  ُتؾح
ٖ َلٍّ َُ ثُِضّ َؿَٰ ِن ٱلؿٍّظح ًح إِن يُؿِدح َٓ ِ ُِؾ ٌَِ ُدوُِِّۦٓ َءال َّتٍّ

َ
 ٷوِن َءخ

نَِفي ورش بتسييل اليمزة الثانية قرأ اإلمام  لبيان:ا
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، أ

 وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.
 ، والباقون بالحذف.يُِلُِؾونِ وقرأ اإلمام ورش بالياء وصًًل في 

شباو  تسييل اليمزة الثانية،  األزرق عمى -1 وتوسط ثم إشباع  )تشق( في البدل،وع المنفصل، ا 
 المين الميموز، وحده.

 .، وترك المد في المين الميموز، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
ٖ َلٍّ والغنة في قصر المنفصل، و  تسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى -3  ، وحده.ثُِضّ
 ق لو، وحده.األزرق عمى وجو إبدال اليمزة الثانية مع اإلشباع، وما سب -4
 توسط المنفصل، وحده.و  حركات، 4تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  المروزي عمى -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -6
حركات، وقصر المنفصل، وصمة  3الجمال عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -7

 الميم، ومعو ابن فرح. 
 اقون عدا ابن إسحاق.أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الب -8
ٖ َلٍّ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -9  ، وحده.ثُِضّ

 جٍِۡي ٌَّ ٓ إِٗذا ىٍِِّف َعَؾَٰٖو   ٸإَِّّنِ

ٓ إِٗذافي نافع بفتح الياء وصًًل قرأ اإلمام  البيان:  .إَِّّنِ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ِِف إِٗذا ىٍّ األصبياني عمى الغنة في  -2
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 ُػِٔن ٍَ ًح ـَٱقح ُِخ ثَِؿّبُِس ٌَ ٓ َءا   ٹإَِّّنِ

ُِخ في نافع بفتح الياء وصًًل قرأ اإلمام  البيان: ٌَ ٓ َءا  .إَِّّنِ

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ٍَِّحۖ رِيَو َ ُػِو ٱۡلح  ٱدح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ يَ ِِم َحػح ٔح  ٺكَةَل َيَٰيَيحَخ كَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِۡي َؿ هح ٍُ ح ََ ٱل ة َدَفَؿ َِل َرّبِ وََصَػيََِن ٌِ ٍَ ِ  ٻث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَ ََ ٱلكٍّ ِ ٌّ ٌَِ ُصِٖؽ  ِؽهِۦ  َۢ َبػح ٌِ ٌِِّۦ  ٔح َٰ كَ َة لََعَ نلح ـَ ُ
َ
ةٓ أ ٌَ زنِىَِۡي ۞َو ٌُ ٍِّة  ة ُن ٌَ   ټةٓءِ َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 توسط المتصل، وحده.و المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ٍُِؽوَن ًح َخَٰ ُْ   ٽإِن ََكَُخح إَِلٍّ َضيحَعٗح َنَِٰظَؽٗة ـَإَِذا 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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  ِةً لََعَ ٱىحػَِجةد َ  َيََٰعۡسح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُـِءوَن ٓح َذ ٔاْ ثِِّۦ يَكح َِ رٍُّقٍٔل إَِلٍّ ََكُُ ٌّ  ًِٓ تِي
ح
ة يَأ  پٌَ

شباع البدل، ومعو  النقل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1  .ولكن عمى اعتباره عارض العتقيوا 
َِ رٍُّقٔلٍ عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 ٌّوالنقل، وحده ،. 
 لميم، ومعو أىل اإلسكان.سكون او  ، وترك الغنة،المروزي عمى تحقيق اليمز -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ًح ََل يَؿحِصُػَٔن ِٓ ًح إَِِلح ُٓ جٍّ
َ
ََ ٱىحُلُؿوِن خ ِ ٌّ  ً ُٓ َِة َرجحيَ يَهح ْح

َ
ًح أ اْ َز ًح يََؿوح َ ل

َ
  ٿخ

شباع و  النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  زيالمرو  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ََ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ٌّ  ً ُٓ ًح ، َرجحيَ ِٓ ًح إَِِلح ُٓ جٍّ

َ
 ، وحده.خ

 ٞ ة ِإَون ُكّ ٍٍّ ٍّ وَن ل َِة ُُمحَضُ حح َ   ڀََجِيٞع دلٍّ

ٍَ في نافع بتخفيف الميم قرأ اإلمام  البيان: ٍّ  .ةل
 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
ٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 َِةُكّ حح َ ة ََجِيٞع دلٍّ ٍَ ٍّ  ، ومعو ابن إسحاق. ل

 ۡرُض
َ ًُ ٱۡلح ُٓ ٍّ يحَذُح َوَءايَحٞ ل ٍَ ح ُزئَُن ٱل

ح
ُّ يَأ ِح ٍِ ة ـَ ة َظّجٗ َٓ ِح ٌِ َِة  ؿَصح ػح

َ
ة َوأ َٓ يَيحَنَٰ ظح

َ
  ځأ

يَِّذحُ في نافع بتشديد الياء مع الكسر م قرأ اإلما البيان: ٍَ
ح  .ٱل

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[34] 

  

ًُ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٓ ٍّ  ، والنقل، واإلبدال، وحده.َوَءايَحٞ ل
 إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده.ابن  -4

 ٱىحُػُئِن ََ ٌِ ة  َٓ َُة ذِي ؿح َنَٰٖت َوـَضٍّ غح
َ
ِيٖو َوأ َِ َّنٍّ ٌّ َٰٖخ  ة َصنٍّ َٓ َِة ذِي   ڂوََصَػيح

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًح ِٓ يحِؽي
َ
ُّ خ ٍِيَذح ة َغ ٌَ ؿِهِۦ َو ٍَ ٌَِ َث ٔاْ  ُزيُ

ح
 ِِلَأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُهُؿوَن ـًََل يَشح
َ
  ڃأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ يَ ة ََل َحػح ٍٍّ ًح َوِم ِٓ ُُفِك
َ
َح أ ۡرُض َوٌِ

َ ة دُۢنجُِخ ٱۡلح ٍٍّ ة ِم َٓ َنََٰج ُُكٍّ زح
َ ِي َػيََق ٱۡلح ََ ٱَّلٍّ  ڄُقجحَحَٰ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلعمى  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔن ٍُ يِ ظح ٌَّ  ً ُْ ةَر ـَإَِذا  َٓ ُّ ٱنلٍّ ِح ٌِ يَُغ  حُو نَكح ًُ ٱِلٍّ ُٓ ٍّ   څَوَءايَحٞ ل

عمى عدا األصبياني سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 قصر البدل.

 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
ًُ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٓ ٍّ  .، وحدهَوَءايَحٞ ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة، وحده. -4
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  ة َٓ ٍّ َذَلّؿٖ ل كح ٍُ ِ ُف ََتحؿِي ل ٍح  َوٱلشٍّ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ة  األصبياني عمى الغنة في  -2 َٓ ٍّ َذَلّؿٖ ل كح ٍُ ِ  ، ومعو ابن إسحاق.ل

 ًِ َػـِيـِ ٱىحَػيِي
ِؽيُؿ ٱىح َٰلَِم َتلح  چَذ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َؿ ٍَ ًِ َوٱىحَل َٰ ََعَد َنٱىحُػؿحُصِٔن ٱىحَلِؽي َِةزَِل َظَّتٍّ ٌَ  ُّ َنَٰ رح   ڇكَؽٍّ

ؿُ في اء نافع برفع الر قرأ اإلمام  البيان: ٍَ  .َوٱىحَل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِةر َٓ حُو َقةثُِق ٱنلٍّ
َؿ َوََل ٱِلٍّ ٍَ رَِك ٱىحَل ن دُؽح

َ
ةٓ أ َٓ َ ُف يَۢنَجِِغ ل ٍح  ََل ٱلشٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون  -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َجُعَٔن ٞ ِِف ـَيَٖم يَكح   ڈَوُُكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِة ٍُّة َۡحَيح
َ
ًح خ ُٓ ٍّ ًح َوَءايَحٞ ل ُٓ ُعِٔن  ُذّرِيٍَّذ ٍَشح ح   ډِِف ٱىحُفيحِم ٱل

ِ ةُذّرِيٍّ في نافع بالجمع قرأ اإلمام  البيان: ًح د ُٓ. 

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
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 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
ٍُّةأبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ًح خ ُٓ ٍّ  ، وحده.ل

ًح األصبياني عمى الغنة في  -5 ُٓ ٍّ  ، وحده.، وقصر الصمةَوَءايَحٞ ل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -6

 َنُجَٔن ة يَؿح ٌَ ِسحيِِّۦ  ٌّ  َِ ٌّ  ً ُٓ َ َِة ل  ڊوََػيَلح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ًح يَُِلُؾوَن ُْ ًح َوََل  ُٓ َ ًح ـًََل ََصِيَغ ل ُٓ ؿِرح  ُجؾح
ح
ٍَّشأ  ڋِإَون ن

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ًح يَُِلُؾونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ُْ  ، وحده.َوََل 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 األصبياني عمى اإلبدال في  -4

ح
ٍَّشأ  ، وسكون الميم، وحده.ن

 َتًَٰػة إََِلَٰ ِظٖۡي ٌَ ٍِّة َو ِ ٌّ َٗح   ڌإَِلٍّ رَۡحح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًح دُؿحَۡحَُٔن ًح ىََػيٍُّس ة َػيحَفُس ٌَ ًح َو يحِؽيُس
َ
َ خ ة َبۡيح ٌَ ٔاْ  ُل ًُ ٱتٍّ ُٓ َ   ڍِإَوَذا رِيَو ل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ًح دُؿحَۡحُٔنَ ىََػيٍّ أبو عون عمى صمة الميم في  -2  ، وحده.ُس
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ؿِِعَۡي ػح ٌُ ة  َٓ ِح ٔاْ َخ ًح إَِلٍّ ََكُُ ِٓ ِ َح َءاَيَِٰخ َرّب ِ ٌّ َح َءايَحٖ  ِ ٌّ  ًِٓ تِي
ح
ة دَأ ٌَ   ڎَو

شباع الصمة، )تشق( في البدل،والنقل، و اإلبدال، األزرق عمى -1 ومعو العتقي عمى قصر  وا 
 البدل.

 ي عمى اإلبدال، والنقل، وقصر الصمة، وحده.األصبيان -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

 ًُ ػِ ُجؽح
َ
ٔٓاْ خ ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ ََ َزَفُؿواْ لَِّلٍّ ِي ُ كَةَل ٱَّلٍّ ًُ ٱَّللٍّ ة َرزَكَُس ٍٍّ ٔاْ ِم ُفُِل

َ
ًح أ ُٓ َ ُ ِإَوَذا رِيَو ل ٔح يََشةُٓء ٱَّللٍّ َ ىٍّ ٌَ

جِٖۡي  ٌَّ ًح إَِلٍّ ِِف َعَؾَٰٖو  ُذُ
َ
ۥٓ إِنح أ ُّ ٍَ َػ ؼح

َ
 ڏأ

شباع المتصل، والنقل، )تشق( في البدل، و إشباع الصمة، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، وا  وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ٔح قصر الصمة، وقصر المنفصل، والغنة في  األصبياني عمى -2 َ ىٍّ ٌَ،  ويق القصر في فو
 والنقل، وحده. المتصل،

 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وترك النقل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 توسط المتصل، وحده.و  سكون الميم، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6
ضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان القا -7

 وأبو الزعراء.

 ًح َصَِٰؽرَِۡي ُؽ إِن ُنُِذ َٔغح ح ََّتَٰ َهََٰؾا ٱل ٌَ   ڐَوَيُلٔلَُٔن 

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراء ومعو سكون الميم،و األزرق عمى التقميل،  -1
 لميم، وحده.أبو عون عمى التقميل، وصمة ا -2
 األصبياني والمروزي.ومعو  وسكون الميم، األزرق عمى الفتح، -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  الفتح، الجمال عمى -4
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 ًح ُْ ًح َو ُْ ُػُؾ
ح
ة يَُِظُؿوَن إَِلٍّ َضيحَعٗح َنَِٰظَؽٗة دَأ ٔنَ ٌَ ٍُ   ڑ ََيِّطِ

ٔنَ ََيَ في ورش بفتح الخاء قرأ اإلمام  البيان: ٍُ  قون باالختًلس، وىو المعتمد.، وقرأ الباّطِ

 .اإلبدال، وفتح الخاء، ومعو العتقي واألصبيانياألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، واختًلس حركة الخاء، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
ًح أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُْ ٔنَ ََيَ  َو ٍُ  ، وحده.ّطِ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ًح يَؿحِصُػَٔن ـًََل ِٓ يِ ْح
َ
ٔحِضَيٗح َوََلٓ إََِلَٰٓ أ َذِؽيُػَٔن دَ   ڒ يَكح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.الميم،  وسكونالمروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ًح يَجِكئَُن َؽاِث إََِلَٰ َرّبِِٓ صح
َ ََ ٱۡلح ِ ٌّ  ً ُْ ٔرِ ـَإَِذا   ړَوُُفَِغ ِِف ٱلطَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 َِ يحيَ َٔ َٰ ٔاْ َي ُ ؿحَقئَُن كَةل ٍُ ح َُ وََضَؽَق ٱل َؿَٰ ة وََغَؽ ٱلؿٍّظح ٌَ كَِؽَُةٰۗٓ َهََٰؾا  ؿح ٌٍّ  ٌَِ َِة  َۢ َبَػَس ٌَ  ڔة 

ؿحكَِؽَُةٰۗٓ َهََٰؾافي نافع بترك السكت قرأ اإلمام  البيان: ٌٍّ. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِة ُُمحَض حح َ ًح ََجِيٞع دلٍّ ُْ  ڕوَن إِن ََكَُخح إَِلٍّ َضيحَعٗح َنَِٰظَؽٗة ـَإَِذا 

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
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َِةعمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 حح َ  .، وحدهََجِيٞع دلٍّ
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 َج ًُ يَ ٔحَم ََل ُتظح َ ئَُن ـَٱِلح ٍَ ًح َتػح ة ُنُِذ ٌَ َن إَِلٍّ  وح ـَ ة َوََل َُتح ٞف َشيحـٔٗ   ږفح

 األزرق عمى تغميظ الًلم، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
العتقي عمى ترك تغميظ الًلم، وترك المد في المين الميموز، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 اإلسكان.
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ِٔحَم ِِف إ َ ٍِّحِ ٱِلح َ َحََٰت ٱۡلح ضح
َ
َٔن  ُشُؾوٖ نٍّ أ ُٓ َِٰه  ڗَػ

 .وٖ ُشؾح في نافع بإسكان الغين قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ذٍِّهـَُٔٔن ٌُ َرآنِِم 
َ ًح ِِف ِظَؾٍَٰو لََعَ ٱۡلح ُٓ َنَُٰص زح

َ
ًح َوأ  ژُْ

شباع المتصل،النقل، و األزرق عمى  -1 شباع البدل، ا   .باعتباره عارض لعتقيومعو ا وا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و  المروزي عمى -3
وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  أبو عون عمى سكون الميم، -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َِٰه ة َػ َٓ ًح ذِي ُٓ َ ُغَٔن ل ة يَؽٍّ ٌٍّ  ً ُٓ َ حٞ َول    ڙَٓ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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ةأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٌٍّ  ً ُٓ َ  ، وحده.َول
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 رٍّّبٖ رٍِّظيٖم َِ ٌّ َٗل  ٔح ًٞ كَ َٰ  ښَقَؾ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َِ رٍّّبٖ رٍِّظيمٖ في  األصبياني عمى الغنة -2 ٌّ.وحده ، 

 ؿُِمَٔن ٍُضح ح ة ٱل َٓ حَّ
َ
ٔحَم خ َ واْ ٱِلح ـُ َتَٰ ٌح   ڛَوٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ ََ يحَطَٰ ُجُؽواْ ٱلشٍّ ن َلٍّ َتػح
َ
ًح َيَٰجََِنٓ َءاَدَم أ ؽح إَِِلحُس َٓ خح

َ
ًح أ َ ل
َ
 ۞خ

شباع المنفصل، النقل، و األزرق عمى  -1  ى قصر البدل.)تشق( في البدل، ومعو العتقي عموا 
ن َلٍّ والغنة في قصر المنفصل، النقل، و األصبياني عمى  -2

َ
 ، وحده.أ

 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، وترك الغنة، و المروزي عمى  -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 وحده. ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، -6

 جِۡٞي ٌَّ ًح َغُؽّوٞ  ۥ ىَُس ُّ  ڜإٍُِّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُجُؽوِِن ِن ٱخح
َ
 َوأ

نُ في نافع بضم الساكن األول قرأ اإلمام  البيان:
َ
جُُؽوِِن  َوأ  .ٱخح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِذَل كح ٌَّ ًٞ َهََٰؾا ِضَرَٰٞط    ڝي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖنسًِۡيا 
ٗ
ًح ِصجًِّل ٌُِِس َعوٍّ 

َ
 َوىََلؽح أ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1
 .وحدهتفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 لِئَُن ٔاْ َتػح ًح دَُسُُٔ ـَيَ
َ
  ڞأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔغُؽوَن ًح دُ ًُ ٱىٍَِّّت ُنُِذ ٍِّ َٓ  ڟَهَِٰؾهِۦ َص

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ُفُؿوَن ًح دَسح ة ُنُِذ ٍَ ِ ٔحَم ث َ
ة ٱِلح َْ ٔح يَ  ڠٱضح

 .عتقي، ومعو الالًلم عمى تغميظ األزرق -1
 األصبياني عمى ترك تغميظ الًلم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ِكُجَٔن ٔاْ يَسح ة ََكُُ ٍَ ِ ً ث ُٓ رحُصيُ
َ
ُؽ أ َٓ ًح َوتَشح يحِؽيِٓ

َ
َِةٓ خ ٍُ ِ ًح َودَُسّي ِٓ ِ َْٰ ـَ ـح

َ
َٰٓ أ ًُ لََعَ ٔحَم ََّنحذِ َ   ڡٱِلح

 مى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق ع -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ِٔاْ ٱلّط تََجُل ًح ـَٱقح ُيِِِٓ خح
َ
َٰٓ أ َِة لََعَ كح ٍَ ٔح نََشةُٓء ىََؽ َ وَن َول َٰ ُحجحِِصُ َّنٍّ

َ
  ڢَرََٰط ـَد

شباع المنفصل،و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي. والتقميل، وترقيق الراء، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، وتفخيم الراء، وحده. قصر المنفصل،و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 التقميل. أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 توسط المنفصل، وحده.و المروزي عمى توسط المتصل،  -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7

 ة َوََل يَؿحِصُػَٔن ٔاْ ُمِغّيٗ َذَطَُٰػ ة ٱقح ٍَ ًح َذ ِٓ ِ ََكَُذ ٌَ  َٰ
ًح لََعَ ُٓ َنَٰ َكؼح ٍَ َ ٔح نََشةُٓء ل َ   ڣَول

 زرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األ -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ُه ِؿح ٍّ َػ َ جَّ ٌَ ُّ َو َِّهِكح َيحِق  ُج  ِِف ٱۡلح

سكان الثانية، وبضم الكاف مع التخفيف اإلمام قرأ  البيان: في نافع بفتح النون األولى، وا 
 ُّ  .َُُِهكح
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـًََل
َ
لِئَُن أ  ڤَحػح

لِيُ تَ في نافع بالتاء قرأ اإلمام  البيان:  .ٔنَ ػح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٓۥ ة يَۢنَجِِغ ََلُ ٌَ َؿ َو ػح ُّ ٱلّشِ َنَٰ ٍح ة َغيٍّ ٌَ  َو

 رق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األز  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 جِۡٞي ٌَّ ٞؿ َوكُؿحَءاٞن  َٔ إَِلٍّ ذِنح ُْ   ڥإِنح 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ُِِؾَر ُل لََعَ ِّلِ ٔح ة َويَِعقٍّ ٱىحَل َ ََكَن َظّيٗ ٌَ ََ َٰفِؿِي   ڦ ٱىحَؽ

ُِِؾرَ في نافع بالتاء قرأ اإلمام  البيان:  .ِّلِ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 ومعو الباقون. والفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2

 ًح ُٓ ة َذ ٍٗ ُحَعَٰ
َ
َِةٓ خ يحِؽي

َ
ٍِيَخح خ ة َغ ٍٍّ ً ّمِ ُٓ َ َِة ل ٍُّة َػيَلح

َ
اْ خ ًح يََؿوح َ َول

َ
ة َمَٰيُِهَٔن  أ َٓ َ   ڧل

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ةعمى صمة الميم في  أبو عون -6 ٍٍّ ً ّمِ ُٓ َ  ، وحده.ل

 ُزئَُن
ح
ة يَأ َٓ ِح ٌِ ًح َو ُٓ ة َرُكُٔب َٓ ِح ٍِ ًح ـَ ُٓ َ ة ل َٓ  ڨَوَذىٍّيحَنَٰ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 أىل اإلسكان.ومعو وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َ َنَٰفُِع َوَمَشةرُِب  َول ٌَ ة  َٓ ًح ذِي ُٓ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُهُؿوَن ـًََل يَشح
َ
 کأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ًح يَُِِصُ ُٓ ٗح ىٍَّػيٍّ َٓ ِ ِ َءال ٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ َُؾواْ    ڪَوٱَّتٍّ

عمى  أىل اإلسكان عدا األصبيانيومعو  وسكون الميم، ل،األزرق عمى )تشق( في البد -1
 قصر البدل.

 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
ًح األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٓ ٗح ىٍَّػيٍّ َٓ ِ  ، وحده.َءال
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َون حَضُ ًح ُصِٞؽ ُمَّ ُٓ َ ًح ل ُْ ًح َو ُْ َ َذِؽيُػَٔن َُِصح   ګ ََل يَكح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َُم ـًََل ـُ ۘۡ َُيح ًح ُٓ ُ ل ٔح  كَ

 .ُُيحـَُِم في نافع بضم الياء، وبكسر الزاي قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن يِ ة ُحػح ٌَ وَن َو ة يُِۡسَّ ٌَ  ًُ يَ  ڬإٍُِّة َجػح

 زرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 جِۡٞي ٌَّ  ًٞ َٔ َػِطي ُْ َفحٖ ـَإِذَا  ٌَِ جَّؽح  ُّ َنَٰ ٍُّة َػيَلح
َ
َُ خ نَسَٰ ِ

ًح يََؿ ٱۡلح َ َول
َ
 ڭأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َۥۖ َوَۡض ُّ َسًٗل َونَِِسَ َػيحَل ٌَ  َب نَلَة 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًٞ ًَ َوِْمَ َرٌِي ِ ٱىحػَِظَٰ َ يُۡحح ٌَ   ڮكَةَل 

األزرق عمى كسر الياء في  -1
ِهَ   ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.و 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 َ ه   ، ومعو الباقون.و 

ة ٱ َٓ ةِٖۖ كُوح ُُيحيِي َل َمؿٍّ وٍّ
َ
ةٓ أ َْ
َ
نَشأ
َ
ِٓي أ  َّلٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًٌ َٔ ثُِسّوِ َػيحٍق َغيِي ُْ   گَو

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

 ٔكُِؽوَن ُّ دُ ِح ِ ٌّ ُُذً 
َ
َضِ َُةٗرا ـَإَِذآ أ ػح

َ َضؿِ ٱۡلح ََ ٱلشٍّ ِ ٌّ ِي َصَػَو ىَُسً   ڰٱَّلٍّ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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  ً ُٓ ٌِسحيَ ن ََيحيَُق 
َ
َٰٓ أ ۡرَض ثَِؼَِٰؽٍر لََعَ

َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ ِي َػيََق ٱلكٍّ َوىَححَف ٱَّلٍّ
َ
 أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  قل،الن األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ًُ َُٰق ٱىحَػيِي َؾٍّ َٔ ٱۡلح ُْ  ڱثَََلَٰ َو

األزرق عمى التقميل، وضم الياء في  -1
  وأبو الزعراء.، ومعو العتقي ُهوَ وَ 

أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء في  -2
 ، ومعو القاضي وابن سعدان.وَ و هَ 

 األزرق عمى الفتح، وضم الياء، ومعو األصبياني وابن إسحاق. -3
 المروزي عمى الفتح، وسكون الياء، ومعو الباقون. -4

 َن َحُلَٔل ََلُۥ ُزَ ذ
َ
َراَد َشيحـًٔة أ

َ
ۥٓ إِذَآ أ ُؿهُ مح

َ
ةٓ أ ٍَ  ڲَيُهُٔن إِجٍّ

 وتوسط ثم إشباع في المين الميموز، والنقل، وحده. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وما سبق لألزرق، وحده العتقي -2
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، وترك النقل، المروزي  -4
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط -5

 ءٖ ِإَوَِلحِّ دُؿحَصُػَٔن ِ ََشح
ِي بَِيِؽهِۦ َميَُهُٔت ُكّ ََ ٱَّلٍّ  ڳـَُكجحَحَٰ

 توسط ثم إشباع في المين الميموز، وحده.األزرق عمى  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

 يسسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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ٍـّةتِ  ة  ُقَٔرةُ الطٍّ

 ًِ ِ ٱلؿٍِّنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ة َِٰخ َضّفٗ ػٍّ َٰٓ  ١َوٱىصٍّ

 م، ومعو العتقي.ز األزرق عمى إشباع الًل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الًلزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط الًلزم، وحده. -3

  ٗؿا َِٰصَرَِٰت زَصح  ٢ـَٱىزٍّ

 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ًؿا َٰيَِيَِٰخ ذِنح   ٣ـَٱىتٍّ

ًؿاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:  .ذِنح

 .الكل بخمف عن العتقي، ومعو تفخيم الراءاألزرق عمى  -1
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -2

 ًح ُس َٓ َٰ َِٰظٞؽ  إِنٍّ إَِل ـَ   ٤ىَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َشَٰؿِِق ٍَ ح ة َورَبَّ ٱل ٍَ ُٓ َِ ة ثَحح ٌَ ۡرِض َو
َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ  ٥رٍّبَّ ٱلكٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو الباقون.، ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َية جح ةَٓء ٱدلَّ ٍَ ٍِّة ٱلكٍّ َِحٍ إٍُِّة َزيٍّ َٔانِِت  ثِـِي   ٦ٱىحَه

َِحِ قرأ اإلمام نافع بدون تنوين في  البيان:  .ثِـِي

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

 ٖةرِد ٌٍّ  َٖ ِ َشيحَطَٰ
َِ ُكّ ٌّ ٗظة    ٧وَِظفح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍُّػٔنَ َل ٍٍّ ِ َصةُِٖت  يَكٍّ
ٌَِ ُكّ َؾـَُٔن  َٰ َوُيلح َ لَعح

َ ََلِ ٱۡلح ٍَ
ح  ٨إََِل ٱل

 .ُػٔنَ ٍَ يَكح  بسكون السين، وتخفيف الميمقرأ اإلمام نافع  البيان:

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ُدُظٔٗرۖا 

 الكل.األزرق، ومعو  -1

 ًح َغَؾاٞب َواِضٌت ُٓ َ   ٩َول

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ةٞب زَةكِٞت َٓ ۥ ِش ُّ تحجََػ
َ
َفَح ـَد َؽح َح َػِؽَؿ ٱۡلح ٌَ   ٪إَِلٍّ 

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َح َػِؽَؿ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٌَ ،.وحده 

  ٓ َِة َح َػيَلح ٌٍّ م 
َ
َشؽَّ َػيحًلة أ

َ
ًح أ ُْ
َ
ًح أ ِٓ ذِ َذفح  ـَٱقح

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 .ابن فرحومعو  وترك النقل، عمى صمة الميم،الحمواني  -3
َح ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ٌٍّ  ٓ َِة  ، وحده.َػيَلح
 ومعو أىل اإلسكان. وترك اإلخفاء، عمى سكون الميم، المروزي -5

 ِۭزِب
َِ ِؼٖۡي َلٍّ ٌّ  ً ُٓ َنَٰ   ٫إٍُِّة َػيَلح

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
زِبِۭ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ، وحده.ِؼٖۡي َلٍّ
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 َؼُؿوَن   ٬ثَوح َغِضجحَخ َويَكح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُنُؿوَن  ٭ِإَوَذا ذُّنُِؿواْ ََل يَؾح

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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  اْ َءايَٗح وح
َ
ِؼُؿوَن ِإَوَذا َرأ تَكح   ٮيَكح

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم بالتسييل في  البيان: ا وح
َ
 .َرأ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
ْ في  األصبياني عمى وجو التحقيق -2 ا وح

َ
 وحده.وتفخيم الراء، والنقل، ، َرأ

 األصبياني عمى وجو التسييل، وحده. -3
 ومعو الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز،  -4

 جٌِۡي ٌَّ ؿٞ  ٔٓاْ إِنح َهََٰؾآ إَِلٍّ ِقعح ُ   ٯَوكَةل

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 جحُػٔزَُٔن ٍَ َ ءٍُِّة ل
َ
ة أ ًٍ ٍِّة دَُؿاٗثة وَِغَظَٰ َِة َوُك ٌِذح ءَِذا 

َ
 ٰأ

َِةنافع باالستفيام في الموضع األول  قرأ اإلمام البيان: ٌِذح ءَِذا 
َ
ءٍُِّ في ، وباإلخبار أ

َ
ة أ

جحُػٔزُٔنَ  ٍَ َ وفي الموضع األول سيل بدون إدخال اإلمام ورش، وسيل الباقون مع اإلدخال،  .ل
 ويكون من قبيل المد المتصل.

 .األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وبالنقل، ومعو العتقي واألصبياني -1
 حركات، وترك النقل، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار الحمواني عمى  -3

  لَُٔن وٍّ
َ َوَءاثَةُٓؤَُة ٱۡلح

َ
 ٱأ

َوَءاثَةُٓؤَُةقرأ اإلمام األزرق والعتقي بفتح الواو في  البيان:
َ
 ، والباقون بإسكان الواو.أ

شباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي عمى  -1  قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى سكون الواو مع النقل إلييا، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده. -2
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 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ًح َدَِٰػُؿوَن ُُذ
َ
ًح َوأ   ٲكُوح َجَػ

 العتقي.األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو  -1
 . أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ًح يَُِظُؿوَن ُْ َؿةٞ َنَِٰظَؽةٞ ـَإَِذا  ة ِْمَ زَصح ٍَ   ٳـَإِجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َِ ٔحُم ٱدّلِي َِة َهََٰؾا يَ
يحيَ َٔ َٰ ٔاْ َي ُ  ٴَوكَةل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ثَُٔن ِي ُنِذًُ ثِِّۦ دَُسّؾِ ِو ٱَّلٍّ ٔحُم ٱىحَفطح   ٵَهََٰؾا يَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ْٔا ٍُ ََ َظيَ ِي واْ ٱَّلٍّ ُِشُ ُجُؽوَن ۞ٱظح ٔاْ َحػح ة ََكُُ ٌَ ًح َو ُٓ َنََٰص زح
َ
  ٶَوأ

 وحده.، تغميظ الًلماألزرق عمى  -1
 .عمى ترقيق الًلم، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان لعتقيا -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ًِ َِعي ًح إََِلَٰ ِضَرَِٰط ٱۡلح ُْ ُؽو ْح ِ ـَٱ   ٷٌَِ ُدوِن ٱَّللٍّ

 ، ومعو العتقي.إشباع الصمةاألزرق عمى  -1
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 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ۖ ًح ُْ  َوكُِفٔ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـُٔٔلَُٔن كح ٌٍّ  ً ُٓ   ٸإِجٍّ

 .ومعو أىل اإلسكان، سكون الميماألزرق عمى  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 وَن َِةََصُ ًح ََل َت ة ىَُس   ٹٌَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٔن ٍُ يِ تَكح ٔحَم ُمكح َ ًُ ٱِلح ُْ  ٺثَوح 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖظ يَتََكةَٓءلَُٔن َٰ َبػح ًح لََعَ ُٓ ُغ َجَو َبػح رح
َ
  ٻَوأ

 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ٍِِۡي َ َِ ٱِلح َِة َغ دَُٔج
ح
ًح دَد ًح ُنُِذ ٔٓاْ إٍُُِّس ُ   ټكَةل

 ومعو العتقي. واإلبدال، ى إشباع المنفصل،األزرق عم -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ٌَِِِۡي ٔاْ ُمؤح ًح دَُسُُٔ ٔاْ ثَو ىٍّ ُ   ٽكَةل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُقيحَطَٰۖن َِ ٌّ ة ََكَن نَلَة َغيَيحُسً  ٌَ  َو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ة َطَٰؾَِۡي ٌٗ ٔح ًح كَ  پثَوح ُنُِذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َِٓۖة ِ ُل َرّب ٔح َِة كَ  ـََعقٍّ َغيَيح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 آنُِلَٔن   ٿإٍُِّة ََّلَ

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ََ ِي َٰٔ ٍِّة َغ ًح إٍُِّة ُن يحَنَُٰس َٔ ؽح
َ
   ڀـَأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
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 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ََتُِكَٔن َػَؾاِب ُمشح
هِٖؾ ِِف ٱىح ٌَ ٔح ًح يَ ُٓ   ځـَإِجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٌَِۡي ؿِ ٍُضح
ح َػُو ثِٱل   ڂإٍُِّة َنَذَٰلَِم َجفح

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًح ُٓ وَن إِجٍّ ِِبُ َذهح ُ يَكح َّ إَِلٍّ ٱَّللٍّ َٰ ًح ََلٓ إَِل ُٓ َ ٔٓاْ إِذَا رِيَو ل   ڃََكُُ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو وتفخيم الراء، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عن المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ُِِۭٔن ح َِة لَِشةِغؿٖ َّمٍّ ذِ َٓ ِ ٔٓاْ َءال ٍِّة َِلَةرُِك ِ ن
َ
  ڄَوَيُلٔلَُٔن أ

ٍِّةش بتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام ور  البيان: ِ ن
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال، أ

 ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى  األزرق -1 عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
 قصر البدل.

 األصبياني عمى قصر المنفصل، وحده. -2
 حركات، وتوسط المنفصل، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3
 وحده. وما سبق لو، المروزي عمى قصر المنفصل، -4
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حركات، وقصر المنفصل،  3تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال ألف بمقدار  الحمواني عمى -5
 ومعو الباقون.

 ؿحَقيَِۡي ٍُ ح َق ٱل َّقِ وََضؽٍّ
 څثَوح َصةَٓء ثِٱۡلح

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ًِ ِِل
َ ٔاْ ٱىحَػَؾاِب ٱۡلح آنُِل ًح ََّلَ   چإٍُُِّس

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ئَُن ٍَ ًح َتػح ة ُنُِذ ٌَ َن إَِلٍّ  وح ـَ ة َُتح ٌَ   ڇَو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  يَِطَۡي ؼح ٍُ ح ِ ٱل   ڈإَِلٍّ ِغَجةَد ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞئُم ػح ٌٍّ ٞق  ًح رِزح ُٓ َ ْوَلَٰٓهَِم ل
ُ
 ډأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[56] 

  

 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  َؿُمَٔن هح ٌَّ  ً ُْ ُّ َو َٰنِ ـَ  ڊـَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ًِ َِٰخ ٱنلٍّػِي   ڋِِف َصنٍّ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

  َذَؼَٰجِيَِۡي ٌَّ رٖ  َٰ ُسُ   ڌلََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ػِين ٌٍّ  َِ ٌّ ٖس 
ح
ًِٓ ثَِسأ  ڍُحَؽةُف َغيَيح

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ٖس األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ح
 ، وحده.ثَِسأ

 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم، -3

 َٰؿِبَِۡي ةٖ ّىِيشٍّ   ڎَبيحَغةَٓء ََّلٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
َٰؿِبِۡيَ والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2 ةٖ ّىِيشٍّ  ، ومعو ابن إسحاق.ََّلٍّ
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني بترك الغنة،  -3
 وحده. المروزي عمى توسط المتصل، -4
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 ة يزَُنـَُٔن َٓ ِح ًح َخ ُْ ٞل َوََل  ٔح ة َؽ َٓ   ڏََل ذِي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ؿحِف ِخۡٞي َِٰطَرَُٰت ٱىؽٍّ ًح َؼ ُْ   ڐوَِغَِؽ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 . أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُِٔٞن هح ٌٍّ ٍَّ َبيحٞظ  ُٓ جٍّ
َ
 ڑَند

ٍَّ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٓ جٍّ
َ
 .َند

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
 األصبياني عمى تسييل اليمز، وحده. -2

  ًح ُٓ ُغ َجَو َبػح رح
َ
ٖظ يَتََكةَٓءلَُٔن  ـَأ َٰ َبػح   ڒلََعَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 كَةَل َٞ ًح إَِّّنِ ََكَن َِل كَؿِي ُٓ ِح ِ ٌّ   ړكَةٓنِٞو 

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 .وأبو عون أىل الصمةومعو  وقصر الصمة، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 رَِۡي َطّؽِ ٍُ ح ََ ٱل ٍِ َ ءٍَُِّم ل
َ
 ڔَحُلُٔل أ

ءٍَُِّم ش بتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام ور  البيان:
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال، أ

 ويكون من قبيل المد المتصل.

 .واألصبياني ، ومعو العتقيتسييل اليمزة الثانية بدون إدخالاألزرق عمى  -1
 ، وحده.حركات 4بمقدار  اليمزة الثانية مع اإلدخالتسييل المروزي عمى  -2
 .، ومعو الباقونحركات 3بمقدار  تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال عمى الحمواني -3

  َُِٔن ِؽي ٍَ َ ءٍُِّة ل
َ
ة أ ًٍ ٍِّة دَُؿاٗثة وَِغَظَٰ َِة َوُك ٌِذح ءَِذا 

َ
  ڕأ

َِةنافع باالستفيام في الموضع األول  قرأ اإلمام البيان: ٌِذح ءَِذا 
َ
ءٍُِّ في ، وباإلخبار أ

َ
ة أ

جحُػٔزُٔنَ  ٍَ َ وفي الموضع األول سيل بدون إدخال اإلمام ورش، وسيل الباقون مع اإلدخال،  .ل
 ويكون من قبيل المد المتصل.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وبالنقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 حركات، وترك النقل، وحده. 4اإلدخال بمقدار المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3

 يُِػَٔن ؽٍّ ٌَّ ُُذً 
َ
وح أ َْ  ږكَةَل 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ًِ َِعي َٔآءِ ٱۡلح يََع ـََؿَءاهُ ِِف َق   ڗـَٱؼٍّ

 .ـََؿَءاهُ قرأ اإلمام األصبياني التحقيق ثم التسييل في  البيان:

شباع المتصل،و )تشق( في البدل، و تغميظ الًلم، والتقميل، األزرق عمى -1  وحده. ا 
شباع المتصل،البدلقصر و  ترك التغميظ، العتقي عمى -2  .وحده ، والتقميل، وا 
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 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -3
عدا  أىل الفتحفويق القصر في المتصل، ومعو تحقيق اليمز، والفتح، و األصبياني عمى  -4

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 في المتصل، وحده. األصبياني عمى تسييل اليمزة، وفويق القصر -6

 َِ ِ إِن نِؽتٍّ ىََُتحدِي   ژكَةَل دَٱَّللٍّ

َِ قرأ اإلمام ورش بإثبات الياء وصًًل في  البيان:  ، والباقون بالحذف.ىََُتحدِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ َضِي عح ٍُ ح ََ ٱل ٌِ ُح َرّبِ ىَُهُِخ  ٍَ ََل ُِػح ٔح
َ   ڙَول

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّيِتَِۡي ٍَ ِ َُ ث ة ََنح ٍَ َذ
َ
  ښأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 بَِۡي َػؾٍّ ٍُ ِ َُ ث ة ََنح ٌَ وَِلَٰ َو
ُ َِة ٱۡلح دَتَ ٔح   ڛإَِلٍّ َم

وَِلَٰ في  البدل توسطو  النقل، األزرق عمى -1
ُ  وحده. ،ثم الفتح والتقميل ،ٱۡلح

شباع النقل، األزرق عمى -2 وَِلَٰ في  البدل وا 
ُ  والتقميل ثم الفتح، وحده. ،ٱۡلح

وَِلَٰ في  البدل وقصر النقل، األزرق عمى -3
ُ  .ومعو العتقيوالتقميل،  ،ٱۡلح

وَِلَٰ في  البدل وقصر النقل، األزرق عمى -4
ُ  والفتح، ومعو األصبياني. ،ٱۡلح

 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
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 ًُ ُز ٱىحَػِظي ٔح َٔ ٱىحَف ُٓ َ   ڜإِنٍّ َهََٰؾا ل

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ ل َاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وَ هَ ل َالمروزي عمى سكون الياء في  -2

 ٍِئَُن ِو ٱىحَعَٰ ٍَ ٍِسحِو َهََٰؾا ـَيحَيػح ِ   ڝل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰلَِم َذ
َ
ِٔم  أ ٍـّكَّ مح َشَضَؿةُ ٱل

َ
ًَل أ ـُ َُّ ٞ   ڞَػۡيح

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ٍَِۡي َٰيِ َِٗح ّىِيظٍّ ة ـِذح َٓ   ڟإٍُِّة َصَػيحَنَٰ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ٍِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َٰيِ َِٗح ّىِيظٍّ  ، ومعو ابن إسحاق.ـِذح

 ًِ َِعي ِو ٱۡلح ضح
َ
ة َشَضَؿةٞ ََّتحُؿُج ِِفٓ أ َٓ   ڠإِجٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -3

 َيَِٰؽِۡي ۥ رُُءوُس ٱلشٍّ ُّ ٍُّ
َ
ة َند َٓ   ڡَؼيحُػ

ۥقرأ اإلمام األصبياني بتسييل اليمزة في  البيان: ُّ ٍُّ
َ
 .َند

 عمى قصر البدل. الكل عدا األصبيانياألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
ۥفي  األصبياني عمى التسييل -2 ُّ ٍُّ

َ
 ، وحده.َند
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 ًح ُٓ ُُؽَٔن  ـَإِجٍّ ة ٱۡلح َٓ ِح ٌِ ةىِـَُٔٔن  ٍَ ة َذ َٓ ِح ٌِ   ڢٓأَلُِكَُٔن 

 عمى قصر البدل. أىل اإلسكان)تشق( في البدل، ومعو و سكون الميم، األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َح َۡحِيٖم ِ ٌّ ٗبة  ٔح ة لََش َٓ ًح َغيَيح ُٓ َ ًٍّ إِنٍّ ل   ڣُث

 أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًِ َِعي ََل ٱۡلح ًح َۡلِ ُٓ ًٍّ إِنٍّ َمؿحِصَػ   ڤُث

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًح َعٓاىَِّۡي ُْ اْ َءاثَةَٓء ٔح ىحَف
َ
ًح خ ُٓ   ڥإِجٍّ

شباع الًلزم، األزرق عمى إشباع المتصل، -1 عمى  ومعو العتقي والنقل، و)تشق( في البدل، وا 
 .قصر البدل

 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وفويق القصر في المتصل والًلزم، وحده. -2
ومعو أىل وترك النقل، وفويق القصر في المتصل والًلزم، عمى صمة الميم،  الحمواني -3

 الصمة.
 المتصل والًلزم، وحده.المروزي عمى سكون الميم، وتوسط  -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 ؿَُغَٔن ٓح ًح ُح َٰٓ َءاَثَٰؿِِْ ًح لََعَ ُٓ   ڦَذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، )تشق( في البدل،وإشباع المنفصل، األزرق عمى  -1
 .بخمف عنو ومعو المروزيوالفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
ؿَُغٔنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٓح ًح ُح  .وحده، والتقميل، َءاَثَٰؿِِْ
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 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -6

 ىَِۡي وٍّ
َ ََثُ ٱۡلح زح

َ
ًح أ ُٓ   ڧَوىََلؽح َعوٍّ َرجحيَ

 ، والباقون باإلظيار.َوىََلؽح َعوٍّ قرأ اإلمام ورش والقاضي والحمواني باإلدغام في  البيان:

شباع الصماإلدغام، و األزرق عمى  -1  ومعو العتقي. والنقل، ،ةا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 اإلدغام، وصمة الميم، وترك النقل، وحده.الحمواني عمى  -3
 القاضي عمى اإلدغام، وسكون الميم، وحده. -4
 المروزي عمى اإلظيار، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 ابن إسحاق عمى اإلظيار، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -6

 ََ ِِؾرِي ٌَّ  ًِٓ َِة ذِي
رحَقيح
َ
  ڨَوىََلؽح أ

 ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل،  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ََ َِؾرِي ٍُ ح َٰلَِجُح ٱل   کـَٱُُظؿح َنيحَؿ ََكَن َع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَِطَۡي ؼح ٍُ ح ِ ٱل   ڪإَِلٍّ ِغَجةَد ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِضيُجَٔن ٍُ ح ًَ ٱل َِة ُُٔٞح ـَيَِِػح َٰ   ګَوىََلؽح َُةَدى

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ًِ ََ ٱىحَهؿحِب ٱىحَػِظي ٌِ ۥ  ُّ يَ ْح
َ
ُّ َوأ   ڬَوََنٍّيحَنَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َةرَِۡي ًُ ٱۡلح ُْ ۥ  ُّ َِة ُذّرِيٍَّذ   ڭوََصَػيح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ َِة َغيَيحِّ ِِف ٱٓأۡلِػؿِي
  ڮَودََؿكح

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .األصبياني، ومعو قصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -3
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4

 ًٌ َٰ ٍَِۡي  َقَؾ َٰ ُُٖٔح ِِف ٱىحَعَٰيَ   گلََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِكجَِۡي ٍُعح ح   ڰإٍُِّة َنَذَٰلَِم ََنحـِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِِِۡي ؤح ٍُ ح َح ِغَجةدَُِة ٱل ٌِ ۥ  ُّ   ڱإٍُِّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 ََ َِة ٱٓأۡلَػؿِي
َؿرح ؽح
َ
ًٍّ أ  ڲُث

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  ًَ ِي َْٰ ثحَر ٌَِ ِشيَػذِِّۦ َۡلِ   ڳ۞ِإَونٍّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ثَِليحٖت ُّ  ڴَقيِيٍم إِذح َصةَٓء َربٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َصةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  ُجُؽوَن  إِذح ةَذا َتػح ٌَ ٌِِّۦ  ٔح بِيِّ َوكَ
َ
  ڵكَةَل ِۡل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 دُؿِيُؽوَن ِ ٗح ُدوَن ٱَّللٍّ َٓ ِ ًَك َءال نِفح
َ
  ڶأ

قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في ، ولمباقين تسييل مع اإلدخال، ويكون من قبيل  البيان:
 المد المتصل.

عمى واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقي الثانية، والنقل، وتسييل اليمزة األزرق عمى  -1
 قصر البدل.

 حركات، وترك النقل، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3
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 ٍَِۡي َُِّسً ثَِؿّبِ ٱىحَعَٰيَ ة َظ ٍَ   ڷَذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٔم َؿٗة ِِف ٱنلَُّض ََِظَؿ َجظح   ڸَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًٞ   ڹَذَلةَل إَِّّنِ َقلِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ ثِؿِي ؽح ٌُ  ُّ ِح اْ َخ ٔح ىٍّ َٔ   ںَذَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُزئَُن ـََؿاَغ
ح
ََل دَأ

َ
ًح َذَلةَل خ ِٓ ذِ َٓ ِ   ڻإََِلَٰٓ َءال

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ًح ََل دَِِؽُلَٔن ة ىَُس   ڼٌَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍِِۡي َ َبۢا ثِٱِلح ًح َۡضح ِٓ   ڽـََؿاَغ َغيَيح

 ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم،  -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َـَّٔن ٔٓاْ إَِِلحِّ يَـِ
َجيُ رح
َ
  ھـَأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ة ٌَ ُجُؽوَن  َتػح
َ
ِحِعُذَٔن كَةَل خ   ڿَت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ئَُن ٍَ ة َتػح ٌَ ًح َو ُ َػيََلُس  ۀَوٱَّللٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ًِ َِعي ٔهُ ِِف ٱۡلح ىحُل
َ
ة ـَد ِٗ ِحَيَٰ ٔاْ ََلُۥ ُب ُِ ٔاْ ٱبح ُ   ہكَةل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َفيَِۡي قح
َ ًُ ٱۡلح ُٓ َراُدواْ ثِِّۦ َنيحٗؽا ـََضَػيحَنَٰ

َ
  ۂـَأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َِ ِؽي ٓح اٌِْت إََِلَٰ َرّبِ َقَي
  ۃَوكَةَل إَِّّنِ ذَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.النقلترك المروزي عمى  -2
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 َٰيِِعَۡي ََ ٱىصٍّ ٌِ َْتح َِل    ۄَرّبِ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ثُِؾَؾٍَٰم َظيِيٖم ُّ َنَٰ ح   ١٠١ـَبَِشٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 كَةَل َ َعح ُّ ٱلكٍّ َػ ٌَ ة ثَيََؼ  ٍٍّ ةَذا  َيَٰجََُنٍّ ـَيَ ٌَ ذحََبَُم ـَٱُُظؿح 
َ
ٓ أ َّّنِ
َ
َِةِم خ ٍَ ح َرىَٰ ِِف ٱل

َ
ٓ أ  دََؿىَٰ  إَِّّنِ

 ، وبفتح الياء في َيَُٰجََنٍّ قرأ اإلمام نافع بكسر الياء في  البيان:
َ
ٓ أ ذحََبَُم ، َرىَٰ إَِّّنِ

َ
ٓ أ َّّنِ
َ
 .خ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َۖمُؿ ة دُؤح ٌَ َػوح  ثَِخ ٱذح
َ
د  كَةَل َيَٰٓ

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .ومعو الباقونتحقيق اليمز، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ََ َِِٰبِي ََ ٱىصٍّ ٌِ  ُ   ١٠٢َقَذِضُؽَِّنٓ إِن َشةَٓء ٱَّللٍّ

 .َقَذِضُؽَِّنٓ إِننافع بفتح الياء في  قرأ :البيان

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أبو الزعراء.، وفويق القصر في المتصل، َشةٓءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
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 ۥ لِيحَضجِِۡي ُّ ة َودَيٍّ ٍَ يَ قح
َ
ةٓ أ ٍٍّ   ١٠٣ـَيَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًُ ِي َْٰ إِثحَر ن َيَٰٓ
َ
ُّ أ   ١٠٤َوَنََٰؽيحَنَٰ

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٓ يَة كحَخ ٱلؿَّءح  كَؽح َضؽٍّ

ٓ في  فقط قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال البيان: يَة  .ٱلؿَّءح

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عدا األصبياني الفتح، ومعو أىل الفتحاألزرق عمى  -2
 .اإلبدال، وحدهاألصبياني عمى  -3

 ِكجَِۡي ٍُعح ح   ١٠٥إٍُِّة َنَذَٰلَِم ََنحـِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 جُِۡي ٍُ ح ََلَُٰٓؤاْ ٱل َٔ ٱۡلح ُٓ َ   ١٠٦إِنٍّ َهََٰؾا ل

شباع المتصل، ومعو العتقي.، و ُهوَ ل َضم الياء في األزرق عمى  -1  ا 
 ، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراءفويق القصر في المتصلاألصبياني عمى  -2
 وحده.توسط المتصل، ، و وَ هَ ل َالمروزي عمى سكون الياء في  -3
 الحمواني عمى سكون الياء، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4
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 ثِِؾثحٍط َغِظيٖم ُّ  ١٠٧َوـََؽيحَنَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِة ََ  َودََؿكح  ١٠٨َغيَيحِّ ِِف ٱٓأۡلِػؿِي

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -3
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4

  ًَ ِي َْٰ َٰٓ إِثحَر ًٌ لََعَ َٰ   ١٠٩َقَؾ

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِكجَِۡي ٍُعح ح   ٪١٠َنَذَٰلَِم ََنحـِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِِِۡي ؤح ٍُ ح َح ِغَجةدَُِة ٱل ٌِ ۥ  ُّ   ١٠٫إٍُِّ

 العتقي واألصبياني.، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َحََٰق ُّ بِإِقح َنَٰ ح ة َوبَِشٍّ َٰيِِعَۡي َُبِّيٗ ََ ٱىصٍّ ِ ٌّ١٠٬  

 .ةبً َُبِيقرأ اإلمام نافع باليمز بعد الياء مع المد المتصل في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َحََٰق َٰٓ إِقح
َِة َغيَيحِّ َولََعَ  َوَبََٰؿكح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 .في وجو، وابن سعدان المروزيعدا األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ، وقصر المنفصل، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4

 جِۡٞي ٌُ ِكِّۦ  َفح ًٞ نّلِ ِ َٞ َوَظةل ة ُُمحِك ٍَ ِٓ ٌَِ ُذّرِيٍّذِ   ٭١٠َو

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ِكِّۦاألصبياني عمى الغنة في  -2 َفح ًٞ نّلِ ِ  ، ومعو ابن إسحاق.َوَظةل

 ُمََٔسَٰ َوَهَُٰؿوَن َٰ ٍِّة لََعَ َِ ٌَ  ٮ١٠َوىََلؽح 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ًِ ََ ٱىحَهؿحِب ٱىحَػِظي ٌِ ة  ٍَ ُٓ َم ٔح ة َوكَ ٍَ ُٓ   ٯ١٠َوََنٍّيحَنَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱىحَغَٰيِجَِۡي ًُ ُْ ٔاْ  ًح ـَََكُُ ُٓ َنَٰ  ١٠َٰوََُِصح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  تَجَِۡي ٍُكح ح ة ٱىحِهَتََٰت ٱل ٍَ ُٓ   ٱ١٠َوَءاَتيحَنَٰ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
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 ًَ َذلِي كح ٍُ ح َرََٰط ٱل ة ٱلّطِ ٍَ ُٓ َؽيحَنَٰ َْ   ٲ١٠َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ ة ِِف ٱٓأۡلِػؿِي ٍَ ِٓ َِة َغيَيح
 ٳ١٠َودََؿكح

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

  ُمََٔسَٰ َوَهَُٰؿوَن َٰ ًٌ لََعَ َٰ  ٴ١٠َقَؾ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح. األزرق عمى -2

  ِكجَِۡي ٍُعح ح  ٵ١٠إٍُِّة َنَذَٰلَِم ََنحـِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٌَِِِۡي ؤح ٍُ ح َح ِغَجةدَُِة ٱل ٌِ ة  ٍَ ُٓ   ٶ١٠إِجٍّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ََ ٍِ َ َةَس ل ؿحَقيَِۡي ِإَونٍّ إِِلح ٍُ ح   ٷ١٠ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََل َتذٍُّلَٔن
َ
ٌِِّۦٓ خ ٔح  ٸ١٠إِذح كَةَل ىَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  ََ َك ظح
َ
ًٗل َودََؾُروَن أ ُغَٔن َبػح دَؽح

َ
  ٹ١٠ٱىحَخَٰيِلَِۡي  خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًٍّح َورَب َ َربٍُّس ىَِۡي ٱَّللٍّ وٍّ
َ ًُ ٱۡلح   ٺ١٠َءاثَةٓنُِس

ُ  قرأ اإلمام نافع بالرفع في  البيان: ًح َورَبَّ رَ  ٱَّللٍّ  .بَُّس

شباع المتصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، ا 
 والنقل، وحده. عمى فويق القصر في المتصل،األصبياني  -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 وَن َضُ ٍُعح َ ًح ل ُٓ ٔهُ ـَإِجٍّ ثُ  ٻ١٠ـََهؾٍّ

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  يَِطَۡي ٍُؼح ح ِ ٱل   ټ١٠إَِلٍّ ِغَجةَد ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ َِة َغيَيحِّ ِِف ٱٓأۡلِػؿِي
  ٽ١٠َودََؿكح

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .األصبياني، ومعو قصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -3
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4
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 َٰٓ ًٌ لََعَ َٰ   پ١٠يَةِقَۡي إِلح َقَؾ

 ، وفييا بدل لألزرق.ٓالح في  بمد بعد اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.)تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِكجَِۡي ٍُعح ح   ٿ١٠إٍُِّة َنَذَٰلَِم ََنحـِي ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِِِۡي ؤح ٍُ ح َح ِغَجةدَُِة ٱل ٌِ ۥ  ُّ   ڀ١٠إٍُِّ

 العتقي واألصبياني.، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ؿحَقيَِۡي ٍُ ح ََ ٱل ٍِ ٍّ   ځ١٠ِإَونٍّ لُٔٗؼة ل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ََ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍِ ٍّ  ، ومعو ابن إسحاق.لُٔٗؼة ل

 َػَِۡي َجح
َ
ۥٓ أ ُّ يَ ْح

َ
ُّ َوأ   ڂ١٠إِذح ََنٍّيحَنَٰ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََ  ڃ١٠إَِلٍّ َغُضٔٗزا ِِف ٱىحَغَِِٰبِي

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ََ َُة ٱٓأۡلَػؿِي ؿح ٌٍّ ًٍّ َد   ڄ١٠ُث

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 جِِعَۡي طح ٌَّ  ًِٓ وَن َغيَيح ؿَّ ٍُ ًح َِلَ   څ١٠ِإَوٍُُّس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
جِِعۡيَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 طح ٌَّ  ًِٓ  ، وحده.َغيَيح
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -3

  حِو  َوبِٱِلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  لِئَُن ـًََل َتػح
َ
  چ١٠أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ؿحَقيَِۡي ٍُ ح ََ ٱل ٍِ َ  ڇ١٠ِإَونٍّ ئُنَُف ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُعِٔن ٍَشح ح َبَق إََِل ٱىحُفيحِم ٱل
َ
  ڈ١٠إِذح خ

 واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َظِغَۡي ؽح ٍُ ح ََ ٱل ٌِ ًَ ـَََكَن  َْ   ډ١٠ـََكة

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًٞ َٔ ُميِي ُْ ُُٔت َو ُّ ٱۡلح ٍَ ََل   ڊ١٠ـَٱِلح

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 َكّجِِعَۡي ٍُ ح ََ ٱل ٌِ ۥ ََكَن  ُّ ٍُّ
َ
ََلٓ خ ٔح  ڋ١٠ـَيَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِِِّٓۦ ٔحِم ُحجحَػُسَٔن  لَيَجَِر ِِف َبؽح   ڌ١٠إََِلَٰ يَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًٞ َٔ َقلِي ُْ ُّ ثِٱىحَػَؿآءِ َو َنَٰ ََِجؾح   ڍ١٠۞َذ

وضم الياء في األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 ومعو العتقي.، ُهوَ وَ 

 .ابن إسحاق وأبو الزعراءومعو وضم الياء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
الحمواني عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون عدا المروزي.وَ هَ وَ 
 وحده. وسكون الياء، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ِؽٖۡي َِ َحلح ٌّ َِة َغيَيحِّ َشَضَؿٗة  ۢنَجتح
َ
  ڎ١٠َوأ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2
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 وح يَـِيُؽوَن
َ
ىحٍؿ أ

َ
ٌِةْاَحِ خ ُّ إََِلَٰ  رحَقيحَنَٰ

َ
  ڏ١٠َوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًح ُٓ َنَٰ ذٍّػح ٍَ ٔاْ َذ ُِ ٌَ  ڐ١٠إََِلَٰ ِظٖۡي  ـَـَٔة

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. وا 
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةال قصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  َُِٔن َ ًُ ٱۡلح ُٓ َ َِةُت َول َ لَِؿّبَِم ٱۡلح
َ
ًح أ ِٓ ذِ َذفح   ڑ١٠ـَٱقح

 ومعو العتقي. إشباع الصمة،األزرق عمى  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةال قصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ُِٓؽوَن ًح َشَٰ ُْ َلَٰٓهَِهَح إَِنَٰٗسة َو ٍَ
ح َِة ٱل مح َػيَلح

َ
  ڒ١٠أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و في المتصل،  األصبياني عمى فويق القصر -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ًح َِلَُلٔلَُٔن ِٓ َح إِـحِه ِ ٌّ  ً ُٓ ََلٓ إِجٍّ
َ
  ړ١٠خ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َِٰؾثَُٔن ًح ىََؽ ُٓ ُ ِإَوجٍّ  ڔ١٠َودَلَ ٱَّللٍّ

 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  َجَِۡي َِةِت لََعَ ٱۡلح َ َؽَِف ٱۡلح ضح
َ
  ڕ١٠أ

سماعيل بيمزة وصل في  البيان: َؽَِف قرأ اإلمام األصبياني وا  ضح
َ
 ، والباقون بيمزة قطع.أ

سماعيل.األزرق عمى القراءة بيمزة قطع، ومعو الكل عدا األصبياني  -1  وا 
 ، ومعو إسماعيل.مكسورة األصبياني عمى القراءة بيمزة وصل -2

 َٔن ٍُ ًح َنيحَؿ ََتحُه ة ىَُس  ږ١٠ٌَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ـًََل
َ
ُؿوَن أ   ڗ١٠دََؾنٍّ

ُؿونَ دَؾٍّ : قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في البيان  .نٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 جِۡٞي ٌَّ  َٞ ًح ُقيحَطَٰ مح ىَُس
َ
  ژ١٠أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًح َصَِٰؽرَِۡي ًح إِن ُنُِذ ٔاْ ثِِسَتَٰجُِس دُ
ح
 ڙ١٠ـَد

شباع الصماإلبدال، و األزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.ةا 
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 عمى قصر الصمة، وحده. األصبياني -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تحقيق اليمز، عمى المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

   ٍِّحِ نََكٗجة ِ
َ ٱۡلح ۥ َوبَۡيح ُّ َِ ٔاْ ثَحح  وََصَػيُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن َضُ ٍُعح َ ًح ل ُٓ ٍُِّح إِجٍّ ِ
ِخ ٱۡلح ٍَ   ښ١٠َوىََلؽح َغيِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ة يَِطُفَٔن ٍٍّ ِ َخ ََ ٱَّللٍّ   ڛ١٠ُقجحَحَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَِطَۡي ؼح ٍُ ح ِ ٱل   ڜ١٠إَِلٍّ ِغَجةَد ٱَّللٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُجُؽوَن ة َتػح ٌَ ًح َو  ڝ١٠ـَإٍُُِّس

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ًح َغيَيحِّ ثَِػَٰذِجَِۡي ُُذ
َ
ةٓ أ   ڞ١٠ٌَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
في وجو وأبو عون والقاضي  لمروزياومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .وأبو الزعراء
 ، وحده.َغيَيحِّ كون الميم، وصمة الياء في ابن سعدان عمى س -3
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 ومعو أىل الصمة.وترك صمة الياء، الجمال عمى صمة الميم،  -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ًِ َِعي َٔ َضةِل ٱۡلح ُْ َح  ٌَ  ڟ١٠إَِلٍّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞئُم ػح ٌٍّ َلةمٞ  ٌَ ٍِّةٓ إَِلٍّ ََلُۥ  ٌِ ة  ٌَ   ڠ١٠َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َـَّٔن ٓا َُ ٱلطٍّ   ڡ١٠ِإَوٍُّة نَلَعح

 ، ومعو العتقي.الًلزماألزرق عمى إشباع  -1
 ا المروزي.، ومعو الباقون عدالًلزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الًلزمالمروزي عمى توسط  -3

 َكّجُِعَٔن ٍُ ح َُ ٱل   ڢ١٠ِإَوٍُّة نَلَعح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٔاْ َِلَُلٔلَُٔن   ڣ١٠ِإَون ََكُُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ىَِۡي وٍّ
َ ََ ٱۡلح ِ ٌّ ٗؿا  نٍّ ِغَِؽَُة ذِنح

َ
ٔح أ َ   ڤ١٠ل

ٗؿاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في الراء في  البيان:   .ذِنح

 .األصبيانيوتفخيم الراء، ومعو العتقي في وجو و  األزرق عمى النقل، -1
 .ومعو العتقي وترقيق الراء،األزرق عمى النقل،   -2
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َيَِطۡي ؼح ٍُ ح ِ ٱل ٍِّة ِغَجةَد ٱَّللٍّ   ڥ١٠ ىَُه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖـََسَفُؿواْ ثِِّۦ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٔن ٍُ يَ ٔحَف َحػح   ڦ١٠ـََك

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ؿحَقيَِۡي ٍُ ح َِة ىِػَِجةدَُِة ٱل ُذ ٍَ ِ  ڧ١٠َوىََلؽح َقَجَلخح َُك

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِطُٔروَن ٍَ ح ًُ ٱل ُٓ َ ًح ل ُٓ   ڨ١٠إِجٍّ

 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٱىحَغَٰيُِجَٔن ًُ ُٓ َ  ک١٠ِإَونٍّ ُصَِؽَُة ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِظٖۡي َٰ ًح َظَّتٍّ ُٓ ِح لٍّ َخ َٔ   ڪ١٠َذَذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 وَن ٔحَف ُحجحِِصُ ًح ـََك ُْ ثحِِصح
َ
  ګ١٠َوخ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِضئَُن َذػح َِة يَكح ِ ـَجَِػَؾاث
َ
  ڬ١٠أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َل ـَ ََ ـَإَِذا َُ َِؾرِي ٍُ ح ًح ـََكةَٓء َضجَةُح ٱل ِٓ   ڭ١٠بَِكةَظذِ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 مة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الص -4

 ِظٖۡي َٰ ًح َظَّتٍّ ُٓ ِح لٍّ َخ َٔ   ڮ١٠َودَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ٔحَف ُحجحِِصُ ثحِِصح ـََك
َ
  گ١٠َوخ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ََ ة يَِطُفَٔن  ُقجحَحَٰ ٍٍّ ٍـّةِ َخ   ڰ١٠َرّبَِم رَّبِ ٱىحػِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ؿحَقيَِۡي ٍُ ح ًٌ لََعَ ٱل َٰ   ڱ١٠وََقَؾ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَِۡي ِ رَّبِ ٱىحَعَٰيَ ُؽ َّلِلٍّ ٍح َ
 ڲ١٠َوٱۡلح

 األزرق، ومعو الكل. -1
 
 

 سورة الصافات تمت

 حلمد هلل رب العاملنيوا
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 ُقَٔرةُ ٓص 

 ًِ ِ ٱلؿٍِّنَٰمۡح ٱلؿٍِّظي  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ٓص 

 م، ومعو العتقي.ز األزرق عمى إشباع الًل -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الًلزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط الًلزم، وحده. -3

 ِؿ  ١َوٱىحُلؿحَءاِن ذِي ٱَّّلِنح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ ِي ةٖ وَِشَلةٖق ثَِو ٱَّلٍّ ٍـّ  ٢َزَفُؿواْ ِِف ِغ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِةٖص ٌَ ََلَت ِظَۡي  َِةَدواْ وٍّ ٖن َذ َِ كَؿح ٌّ  ًِٓ ٌَِ َرجحيِ َِة 
يَهح ْح
َ
ًح أ  ٣َز

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 أىل اإلسكان.ومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم،  -3

 ۖ ًح ُٓ ِح ِ ٌّ ِِؾرٞ  ٌَّ  ً ُْ ن َصةَٓء
َ
ٔٓاْ أ  وََغِضُج

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 .القاضي ومعووسكون اليم، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة  -4
ًُْابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -5  ، ومعو أبو الزعراء.َصةَٓء
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 وحده. والفتح، توسط المنفصل،توسط المنفصل، و المروزي عمى  -6

 اٌب َٰفُِؿوَن َهََٰؾا َسَِٰعؿٞ َنؾٍّ  ٤َوكَةَل ٱىحَؽ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ۖة َنَِٰظًؽا ٗٓ َٰ َح إَِل َٓ ِ َصَػَو ٱٓأۡلل
َ
 أ

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيواألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٌء ُغَضةٞب  ٥إِنٍّ َهََٰؾا لَََشح

 .حده، و عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ۖ ًح ذُِس َٓ ِ َٰٓ َءال واْ لََعَ ِِبُ ٔاْ َوٱضح ُش ِن ٱمح
َ
ًح أ ُٓ ِح ٌِ  

ُ
ََل ٍَ ح  َوٱَُؽيََق ٱل

شباعو  ،َوٱَُؽيَقَ تغميظ الًلم في  األزرق عمى -1  واإلشباع وترقيق الراء، المنفصل،و  الصمة ا 
 وحده. في البدل،

شباعو  عمى ترقيق الًلم، العتقي -2  .وحده وترقيق الراء، وقصر البدل، المنفصل،و  الصمة ا 
 .وأبو عون أىل الصمةالمنفصل، ومعو الصمة، وتفخيم الراء، وقصر األصبياني عمى قصر  -3
 توسط المنفصل، وحده.و  عمى سكون الميم، المروزي -4
 أىل اإلسكان. المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو -5

 ءٞ يَُؿاُد  ٦إِنٍّ َهََٰؾا لَََشح

 .حده، و عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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 ٌَٰق ذَِؾ ٍِيٍّحِ ٱٓأۡلِػَؿةِ إِنح َهََٰؾآ إَِلٍّ ٱػح ح َِة ثَِفََٰؾا ِِف ٱل ٍِػح ة َق ٌَ٧ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى و ، وترقيق الراء في البدل)تشق( النقل واألزرق عمى  -1 ا 
 قصر البدل.

 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، وتفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل،  المروزي -4

  َِة َۢ ثَححِِ ُؿ ٌِ ُءُـَِل َغيَيحِّ ٱَّّلِنح
َ
 أ

قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخال ووافقو الحمواني والقاضي وأبو الزعراء  البيان:
ُءُـَِل في 

َ
ويكون بمقدار المد  ل مع اإلدخال، وقرأ اإلمام المروزي والمسيبي وابن فرح بالتسييأ

 المتصل.

 .العتقيومعو وترقيق الراء، األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال،  -1
 والحمواني والقاضي وأبو الزعراء.تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال، وتفخيم الراء، األصبياني  -2
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3
 حركات، ومعو ابن فرح. 3المسيبي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -4

 ؿِي   ثَوح َِ ذِنح ٌّ ًح ِِف َشّمٖ  ُْ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٔاْ َغَؾاِب ة يَُؾوكُ ٍٍّ ٍّ  ٨ثَو ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةِب ٍّْ َٔ ح َػـِيـِ ٱل
َحِ َرّبَِم ٱىح َُ رَۡحح ِ آن ـَ ًح َػ ُْ مح ِغَِؽ

َ
 ٩أ

 المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
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عدا  أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو وسكون الميم، و األصبياني عمى  -2
 المروزي.

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ة ٌَ ۡرِض َو
َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ يحُم ٱلكٍّ ٌَّ  ً ُٓ َ مح ل

َ
ةۖ أ ٍَ ُٓ َِ  ثَحح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .أىل اإلسكانتحقيق اليمز، ومعو سكون الميم، و المروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 َبَِٰت قح
َ ٔاْ ِِف ٱۡلح َتُل  ٪ـَيحَۡيح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو الباقون.، ترك النقلالمروزي عمى  -2

 اِب ـَ ظح
َ ََ ٱۡلح ِ ٌّ ومٞ  ـُ ٓح َِةلَِم َم ُْ ة  ٌٍّ  ٫ُصِٞؽ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِدَةد وح
َ ُن ُذو ٱۡلح ٔح ٔحُم ُُٖٔح وَََعدٞ َوـِؿحَغ ًح كَ ُٓ ثَخح َرجحيَ   ٬َنؾٍّ

 واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي  -1
 .أىل اإلسكان، ومعو وترك النقل سكون الميم، المروزي عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َحَُٰت ضح
َ
ٔحُم لُٖٔط َوأ ُٔد َوكَ ٍُ َٔيحَهحِ  َوَث   ىـح

 .يحَهحَ ىَـ في  نافع بفتح الًلم والتاءقرأ اإلمام  البيان:
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ْوَلَٰٓهَِم
ُ
ـَاُب أ ظح

َ  ٭ٱۡلح

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 َب ٱلؿَُّقَو ـََعقٍّ ِغَلةِب  ٮإِن ُكٌّ إَِلٍّ َنؾٍّ

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َٔاٖق ٌَِ ـَ ة  َٓ َ ة ل ٌٍّ ُؤََلٓءِ إَِلٍّ َضيحَعٗح َنَِٰظَؽٗة  ة يَُِظُؿ َهَٰٓ ٌَ  ٯَو

ُؤََلٓءِ إَِلٍّ قرأ اإلمام ورش والحمواني بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ، ويزيد لألزرق وجو َهَٰٓ
 اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين تسييل اليمزة األولى، وىو الوجو الثاني لمحمواني.

شباع المتصل،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي. وتسييل اليمزة الثانية، ا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
اليزة الثانية، ومعو وتسييل فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3

 .الحمواني في وجو لو
 وحده. وتوسط المتصل، وتسييل اليمزة األولى، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
 وحده.وتسييل اليمزة األولى، توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
الحمواني عمى تسييل اليمزة األولى، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو  -6

 ون.الباق

 َِكةِب ٔحِم ٱۡلح َِة َرجحَو يَ َة كِؽٍّ و نلٍّ َِة َغّضِ ٔاْ َربٍّ ُ   َٰوكَةل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِِۖيحؽ
َ ة َحُلٔلَُٔن َوٱذحُنؿح َخجحَؽَُة َداوُۥَد َذا ٱۡلح ٌَ  َٰ ِِبح لََعَ   ٱضح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 اٌب وٍّ
َ
ۥٓ أ ُّ  ٱإٍُِّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 اِق َ َشح ِ
ََ ثِٱىحَػَِشِّ َوٱۡلح ۥ يَُكّجِعح ُّ َػ ٌَ َجةَل  ِ

َُة ٱۡلح ؿح  ٲإٍُِّة َقؼٍّ

 الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى النقل، ترقيق -1
 . وحدهتفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 َُۖمحُشَٔرٗة َ ۡيح  َوٱىؽٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 اٞب وٍّ
َ
ۥٓ أ ُ ٞ َلٍّ  ٳُكّ

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ۥٓ الغنة في  األصبياني عمى -4 ُ ٞ َلٍّ  .ابن إسحاققصر المنفصل، ومعو و  ،ُكّ
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 َو َح َوـَطح ٍَ ِهح ُّ ٱۡلح ۥ َوَءاَتيحَنَٰ ُّ َُة ُميحَه َِؽةِب وََشَؽدح   ٴٱۡلح

َو عمى  وقًفاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتغميظ ثم الترقيق  البيان:  .َوـَطح

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وتغميظ الًلم، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 الًلم، ومعو الباقون. ترك تغميظاألصبياني عمى  -2

 إِذح ًِ َطح ََٰم َجَجُؤاْ ٱۡلح دَى
َ
وح خ َْ َؿاَب  ۞َو ٍِعح ح ُرواْ ٱل ٍّٔ   ٵتََك

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، والتقميل، األزرق عمى -1
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 .وحدهتفخيم الراء، والفتح، و  النقل، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
  التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل  -5

 ۖ ًح ُٓ ِح َٰ َداوُۥَد َذَفـَِع ٌِ ٔاْ لََعَ  إِذح َدَػيُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ۖ ٔاْ ََل ََّتَؿح ُ   كَةل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َرَِٰط آءِ ٱلّطِ َٔ ِؽَُةٓ إََِلَٰ َق ْح ِؽػح َوٱ َّقِ َوََل تُشح
َِة ثِٱۡلح َِ ُسً ثَحح َٰ َبػحٖظ ـَٱظح َِة لََعَ ُغ ةِن َبَِغَٰ َبػح ٍَ  ٶَػطح

شباع المنفصل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و  التقميل، وا   ا 
أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن  -2

 سعدان وأبو الزعراء.
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
ومعو الباقون عدا فويق القصر في المتصل، و  الفتح، وقصر المنفصل، األصبياني عمى -4

 المروزي.
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 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

  َِؽ ِِن ِِف ٱۡلح ٍـّ ة وََغ َٓ فِيحِِي زح
َ
َضحٞ َنَِٰظَؽةٞ َذَلةَل أ َضٗح َوِِلَ َجػح ُػَٔن َجػح ٞع َوتِكح ِِخ ََلُۥ تِكح

َ
  ٷةِب إِنٍّ َهََٰؾآ أ

 .َوِِلَ في  نافع بإسكان الياءقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۖضذَِم إََِلَٰ َُِػةِصِّۦ َم بُِكَؤاِل َجػح ٍَ  كَةَل ىََلؽح َظيَ

َم في  باإلدغامقرأ اإلمام ورش والحمواني  البيان: ٍَ  ، وقرأ الباقون بفتحيا.ىََلؽح َظيَ

 .عمى قصر البدل لعتقيا ومعو و)تشق( في البدل، تغميظ الًلم، ، ومععمى اإلدغام األزرق -1
 .الحمواني عمى اإلدغام، وترك تغميظ الًلم، ومعو األصبياني -2
 المروزي عمى اإلظيار، ومعو الباقون. -3

  َٰ ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ٍظ إَِلٍّ ٱَّلٍّ َٰ َبػح ًح لََعَ ُٓ ُغ ُيََؽةٓءِ َِلَجحِِغ َبػح ََ ٱۡلح ِ ٌّ ٰۗٓ ِإَونٍّ َنسِۡٗيا  ًح ُْ ة  ٌٍّ  يَِحَِٰخ َوكَيِيٞو 

شباع المتصل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى والنقل، وا 
 قصر البدل.

 والنقل، وحده. فويق القصر في المتصل،و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ٍَّفَؿ َرب َذؾح ُّ ـَٱقح َٰ ة َذَذنٍّ ٍَ جٍّ
َ
ٍَّ َداوُۥُد خ َُةَب۩ َوَظ

َ
ۥ َوَّۤرَخ ۤاٗعِكاَر َوخ   ٸُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٰۖلَِم َُة ََلُۥ َذ  َذَؾَفؿح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـَٔةٖب ٌَ  ََ ىحَِفَٰ وَُظكح ـُ َ   ٹِإَونٍّ ََلُۥ ِغَِؽَُة ل

شباع البدل، األزرق عمى التقميل، -1  .باعتباره عارض لمسكون ومعو أىل التقميل وا 
شباع البدل، األزرق عمى الفتح،  -2  .باعتباره عارض لمسكون ومعو أىل الفتحوا 

 ٍَّٔىَٰ َذيُِغي َٓ ح َّقِ َوََل دَتٍّجِِع ٱل
َ ٱنلٍّةِس ثِٱۡلح ُسً َبۡيح ۡرِض ـَٱظح

َ َم َغَ َيََٰؽاوُۥُد إٍُِّة َصَػيحَنََٰم َػيِيَفٗح ِِف ٱۡلح
  ِ  َقبِيِو ٱَّللٍّ

 .ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.لنقل، والفتح، ومعو األزرق عمى ا -2
 .أىل الفتحومعو  والفتح، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  َِكةِب ٔحَم ٱۡلح ٔاْ يَ ة نَُك ٍَ ِ ًح َغَؾاٞب َشِؽيُؽۢ ث ُٓ
َ ِ ل ََ يَِغئََّن َغَ َقبِيِو ٱَّللٍّ ِي   ٺإِنٍّ ٱَّلٍّ

 أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ة َبَِٰؽًٗل ٍَ ُٓ َِ ة ثَحح ٌَ ۡرَض َو
َ ةَٓء َوٱۡلح ٍَ َِة ٱلكٍّ ة َػيَلح ٌَ  َو

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 عدا المروزي.ومعو الباقون الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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   ْ ََ َزَفُؿوا ِي ََّ ٱَّلٍّ َٰلَِم َظ  َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٱنلٍّةر ََ ٌِ ََ َزَفُؿواْ  ي ِ يحٞو ىَِّّلٍّ َٔ   ٻـَ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .الجمال وابن فرحعمى الفتح، ومعو  المروزي -2
ََ األصبياني عمى الغنة في  -3 ِي يحٞو ىَِّّلٍّ َٔ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ـَ

 ذٍّلَِۡي َنٱىح ٍُ ح مح ََنحَػُو ٱل
َ
ۡرِض أ

َ ََ ِِف ٱۡلح ِكِؽي فح ٍُ ح َٰيَِحَِٰخ َنٱل ٔاْ ٱىصٍّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي مح ََنحَػُو ٱَّلٍّ
َ
ةرِ أ   ټُفضٍّ

 ل.ومعو العتقي عمى قصر البدوالنقل، والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ىحَبَِٰت
َ ٔاْ ٱۡلح ُ ْول

ُ
َؿ أ ثٍُّؿٓواْ َءاَيَٰذِِّۦ َوِِلََذَؾنٍّ َؽٍّ َبََٰؿٞك ِّلِ ٌُ ُّ إَِِلحَم  ىحَنَٰ ـَ ُ

َ
  ٽنَِتٌَٰت أ

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، ا 
ْ والغنة في  النقل،األصبياني عمى  -2 ثٍُّؿٓوا َؽٍّ َبََٰؿٞك ِّلِ ٌُ،  وحده.قصر المنفصل، و 
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقونعمى قصر المنفصل،  المروزي -4
 الغنة، وحده.ابن إسحاق عمى  -5

  ََ اوُۥَد ُقيَيحَؿَٰ َِة دِلَ جح َْ  َوَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 اٌب وٍّ
َ
ۥٓ أ ُّ ًَ ٱىحَػجحُؽ إٍُِّ   پُِػح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َيةُد  إِذح ِ
َٰفَِنَُٰخ ٱۡلح   ٿُغؿَِض َغيَيحِّ ثِٱىحَػَِشِّ ٱىصٍّ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

 َِضةِب َٔاَرتح ثِٱۡلح َٰ دَ ؿِ َرّبِ َظَّتٍّ
ِ َغَ ذِنح َۡيح َججحُخ ُظتٍّ ٱۡلح ظح

َ
ٓ أ   ڀَذَلةَل إَِّّنِ

َججحُخ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: ظح
َ
ٓ أ  .إَِّّنِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖ ٍّ ة لََعَ َْ و  ُردَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِةِق خح
َ ِٔق َوٱۡلح َعۢا ثِٱلكَّ  ځَذَؽفَِق َمكح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َُةَب
َ
ًٍّ خ َٰ ُنؿحِقّيِِّۦ َصَكٗؽا ُث َِة لََعَ ىحَليح

َ
ََ َوخ ٍِّة ُقيَيحَؿَٰ   ڂَوىََلؽح َذَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِِۖؽٓي َۢ َبػح ِ ٌّ َظٖؽ 
َ
َْتح َِل ُميحَٗك َلٍّ يَۢنَجِِغ ِۡل فِؿح َِل َو  كَةَل َرّبِ ٱؽح

ِؽٓيِۖ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء وصًًل في  البيان:  .َبػح

 .األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 ، ومعو ابن إسحاق.ُميحَٗك َلٍّ األصبياني عمى الغنة في  -2

 ةُب ٍّْ َٔ ح َُخ ٱل
َ
  ڃإٍَُِّم أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َضةَب
َ
ؿِهِۦ رَُػةًٓء َظيحُر أ مح

َ
َُة ََلُ ٱلّؿِيَط ََتحؿِي ثِأ ؿح   ڄـََكؼٍّ

 العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٍّٔاٖص ٍِّةٓءٖ وََؽ َيَِٰؽَۡي ُكٍّ َب   څَوٱلشٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِفةد ضح
َ جَِۡي ِِف ٱۡلح َلؿٍّ ٌُ  ََ   چَوَءاَػؿِي

 األزرق عمى )تشق( في البدل، النقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِظَكةٖب ِ ِكمح ثَِؾۡيح مح
َ
وح أ
َ
ُُنح أ ٌح  ڇَهََٰؾا َخَؽةُٓؤَُة ـَٱ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ـَٔةٖب ٌَ  ََ ىحَِفَٰ وَُظكح ـُ َ  ڈِإَونٍّ ََلُۥ ِغَِؽَُة ل

شباع البدل، األزرق عمى التقميل، -1  .باعتباره عارض ومعو أىل التقميل وا 
شباع البدل، األزرق عمى الفتح، -2  .باعتباره عارض ومعو أىل الفتح وا 

  ٖت وََغَؾاٍب َُ ثُِِطح يحَطَٰ َِنَ ٱلشٍّ َّّنِ َمكٍّ
َ
ۥٓ خ ُّ َب إِذح َُةَدىَٰ َربٍّ ئَّ

َ
  ډَوٱذحُنؿح َخجحَؽَُةٓ خ

 عو العتقي.وموالتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 الفتح، وحده.و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ۖيَِم ُنظح ثِؿِصح   ٱرح

 األزرق، ومعو الكل. -1

  اٞب َهََٰؾا تََكُوۢ ثَةرِدٞ َوََشَ ؾح    ڊٌُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ىحَبَِٰت
َ ْوِِل ٱۡلح

ُ
َؿىَٰ ِۡل ٍِّة َوذِنح ِ ٌّ َٗح  ًح رَۡحح ُٓ َػ ٌٍّ  ً ُٓ ٌِسحيَ ۥ َو ُّ يَ ْح

َ
ۥٓ أ َِة ََلُ جح َْ   ڋَوَو

 ومعو العتقي. والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، وحده المروزي -3
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
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ًح أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ُٓ َػ ٌٍّ  ً ُٓ ٌِسحيَ  ، والتقميل، وحده.َو
 وحده. وسكون الميم، والفتح، عمى توسط المنفصل،المروزي  -7

 ٰٓۗ َِرح ِب ثِِّّۦ َوََل ََتح ٗسة ـَٱۡضح  وَُػؾح بَِيِؽَك ِعؾح

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َضةثِٗؿا ُّ َنَٰ  إٍُِّة وََصؽح

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ٱىحَػجحُؽ ًَ اٞب ّجِػح وٍّ
َ
ۥٓ أ ُّ  ڌإٍُِّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِثحَصَٰؿ
َ يحِؽي َوٱۡلح

َ ْوِِل ٱۡلح
ُ
ُلَٔب أ َحََٰق َويَػح ًَ ِإَوقح ِي  ڍَوٱذحُنؿح ِغَبََٰؽَُةٓ إِثحَرَْٰ

 ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى الفتح، وترك النقل، ومعو أىل الفتح المروزي -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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  ً ُٓ َنَٰ يَطح ػح
َ
ةٓ أ ارِ ِِبَةلَِطحٖ إِجٍّ َؿى ٱدلٍّ   ڎذِنح

ارِ قرأ اإلمام األزرق والعتقي بالترقيق ثم التفخيم في  البيان: َؿى ٱدلٍّ
، وقرأ اإلمام نافع بترك ذِنح

 .ِِبَةلَِطحِ التنوين في 

 ومعو العتقي.، والتقميل، لمراء والترقيقاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 العتقي.األزرق عمى تفخيم الراء، ومعو  -2
 أىل اإلسكانومعو  وتفخيم الراء، والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3

 بخمف عن المروزي.
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ُٓ َيةرِ ِإَوجٍّ ػح
َ َ ٱۡلح َؽَفۡيح ٍُطح ح ََ ٱل ٍِ َ  ڏًح ِغَِؽَُة ل

 .العتقيالتقميل، ومعو و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده. الفتح،و  النقل، عمى األصبياني -2
 .حدهو  المروزي عمى ترك النقل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

  ِوِۖ َوٱذحُنؿح َؿَٰػِيَو َوٱىححََكَع َوذَا ٱىحِهفح  إِقح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َِيةر ػح
َ ََ ٱۡلح ِ ٌّ  ٞ   ڐَوُُكّ

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
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 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  ترك النقل، عمى المروزي -3
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -4

  ٞؿ  َهََٰؾا ذِنح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـَٔةٖب ٌَ  ََ ذٍّلَِۡي َۡلُكح ٍُ   ڑِإَونٍّ لِيح

 .كل باعتباره عارض، ومعو الالبدلاألزرق عمى إشباع  -1

 َُٰب ـَ ثح
َ ًُ ٱۡلح ُٓ ٍّ َفذٍَّعٗح ل ٌَّ ٖن  َِٰخ َغؽح   ڒَصنٍّ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
ًُ عمى الغنة في  األصبياني -3 ُٓ ٍّ َفذٍَّعٗح ل ٌَّوالنقل، وحده ،. 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 ٖحٖ َنسَِۡية َٓ ة ثَِػَِٰه َٓ ُغَٔن ذِي ة يَؽح َٓ ذٍِّهـَِٔۡي ذِي اٖب ٌُ   ړَوََشَ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 دحَؿاٌب
َ
ؿحِف خ َِٰطَرَُٰت ٱىؽٍّ ًح َؼ ُْ   ڔ۞وَِغَِؽ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِكةِب ٔحِم ٱۡلح َٔغُؽوَن ِِلَ ة دُ ٌَ  ڕَهََٰؾا 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  جٍَّفةٍد ٌَِ ة ََلُۥ  ٌَ َِة    ږإِنٍّ َهََٰؾا لَؿِزحُر

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َهََٰؾا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّـَٔةٖب ِإَون ٌَ َٰؾَِۡي لََِشٍّ    ڗلِيطٍّ

 .عارض باعتباره ، ومعو الكلعمى إشباع البدل األزرق -1

 ةُد َٓ ٍِ ح ة ـَجِئحَف ٱل َٓ َج ٔح يَ ًَ يَطح ٍِّ َٓ   ژَص

 .، ومعو العتقيواإلبدال تغميظ الًلم، األزرق عمى -1
 .عمى ترقيق الًلم، واإلبدال، وحده األصبياني -2
 الباقون.المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو  -3

 ًٞ ٔهُ َۡحِي ةقٞ َهََٰؾا ـَيحَيُؾوكُ   ڙ وََؽكٍّ

 .ةقٞ وََؽكَ قرأ اإلمام نافع بتخفيف السين في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َنٌَٰج زح
َ
ِِّۦٓ أ ٌَِ َشَكح   ښَوَءاَػُؿ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى قصر -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ًح ِٓ ِ ًح ََل َمؿحَظَجۢا ث َػُس ٌٍّ  ًٞ َذِع لح ٌَّ ٞج  ٔح  َهََٰؾا ـَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٔاْ ٱنلٍّةر ُ ًح َضةل ُٓ  ڛإِجٍّ

 ومعو أىل التقميل.سكون الميم، و األزرق عمى التقميل،  -1
 .المروزيومعو الفتح، عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -3

  ۖ ًح ًح ََل َمؿحَظَجۢا ثُِس ُُذ
َ
ٔاْ ثَوح أ ُ  كَةل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.سكون و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۖٔهُ نَلَة ٍُ ُذ ٌح ًح كَؽٍّ ُُذ
َ
 أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ڜـَجِئحَف ٱىحَلَؿاُر  

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المروزي  -2

 ِٗفة ِِف ٱنلٍّةر هُ َغَؾاٗثة ِعػح َم نَلَة َهََٰؾا ـَـِدح َ كَؽٍّ ٌَ َِة  ٔاْ َربٍّ ُ   ڝكَةل

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ِ ٌّ  ً ُْ ٍِّة َجُػؽَّ ة نَلَة ََل ََُؿىَٰ رَِصةَٗل ُن ٌَ ٔاْ  ُ ارِ َوكَةل َ َشح
َ   ڞََ ٱۡلح

 .النقل، ومعو العتقيو  التقميل، األزرق عمى -1
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 ، وحده.بو عون عمى التقميل، وصمة الميمأ -3
 .عمى الفتح، والنقل، وحده األصبياني -4
 .حدهو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

 ًح ُٓ َنَٰ َؾح َّتٍّ
َ
ؿِيًّة خ ثحَصَُٰؿ ِقؼح

َ ًُ ٱۡلح ُٓ ِح مح َزاَؽخح َخ
َ
  ڟأ

ؿِيًّةقُ قرأ اإلمام نافع بضم السين في  البيان: . وقرأ ابن سعدان وأبو الزعراء بالتقميل والفتح ؼح
 التصاليا بالتاء. َزاَؽخح في 

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو ومعو وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2

 .الزعراء في وجو ليما
 ، ومعو أبو الزعراءَزاَؽخح ابن سعدان عمى وجو التقميل في  -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4

 ِِو ٱنلٍّةر ْح
َ
ًُ أ َٰلَِم َۡلَّقٞ ََّتَةُض   ڠإِنٍّ َذ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ِِٞۖؾر ٌُ َُة۠ 
َ
ةٓ خ ٍَ  كُوح إِجٍّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4
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 ةُر ٍّٓ َِٰظُؽ ٱىحَل ـَ ُ ٱىح ٍّ إَِلٍّ ٱَّللٍّ َٰ َح إَِل ٌِ ة  ٌَ   ڡَو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َُٰؿ ـُ ٱىحَؾػٍّ ة ٱىحَػـِي ٍَ ُٓ َِ ة ثَحح ٌَ ۡرِض َو
َ َِٰت َوٱۡلح ـَ َؿَٰ   ڢَربَّ ٱلكٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًٌ َٔ َجَجٌؤاْ َغِظي ُْ  ڣكُوح 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ؿُِعَٔن ػح ٌُ  ُّ ِح ًح َخ ُُذ
َ
 ڤأ

 الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َٔن ٍُ َٰٓ إِذح ََيحَذِط َ لَعح
َ ََلِ ٱۡلح ٍَ

ح َح ِغيحِۭم ثِٱل ة ََكَن َِلَ ٌِ  ڥٌَ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، والتقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، والفتح، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -4
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

  جٌِۡي ٌَّ َُة۠ َُِؾيٞؿ 
َ
ةٓ خ ٍَ جٍّ

َ
ٓ خ   ڦإِن ئََُحَٰٓ إََِلٍّ إَِلٍّ

شباع المنفصل، التقميل، و األزرق عمى  -1  ومعو العتقي.وترقيق الراء، ا 
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 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
بخمف عن  أىل الفتحومعو  وتفخيم الراء، قصر المنفصل،و  الفتح، األصبياني عمى -3

 المروزي.
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ِؼٖۡي  إِذح َِ ٌّ ا  َلَٰٓهَِهحِ إَِّّنِ َخَٰيُِقۢ بََِشٗ ٍَ   ڧكَةَل َربََّم لِيح

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُخ ۥ َوَجَفؼح ُّ يحُذ ٍّٔ ََ  ـَإَِذا َق ٔاْ ََلُۥ َسَِٰضِؽي وَِح َذَلُػ  ڨذِيِّ ٌَِ رَّ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
وَِح األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.ٌَِ رَّ

  َُػَٔن َجح
َ
ًح أ ُٓ َلَٰٓهَِهُح ُُكَّ ٍَ ح  کـََكَضَؽ ٱل

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 .أىل الصمة وأبو عونومعو وقصر الصمة، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ََ َٰفِؿِي ََ ٱىحَؽ َِبَ َوََكَن ٌِ َذهح ٓ إِثحيِحَف ٱقح   ڪإَِلٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ۖ ُخ بِيََؽيٍّ ة َػيَلح ٍَ ِ ُضَؽ ل ن تَكح
َ
ََِػَم أ ٌَ ة  ٌَ إِثحيِحُف   كَةَل َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٱىحَػةىَِۡي ََ مح ُنَِخ ٌِ
َ
َِبحَت أ َذهح قح

َ
  ګأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ٌَِ ِؼٖۡي ُّ َذ َذَِن ٌَِ ٍُّةرٖ وََػيَلح ُّ َػيَلح ِح ِ ٌّ  ٞ َُة۠ َػۡيح
َ
  ڬكَةَل خ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 ًٞ ة ـَإٍَُِّم رَِصي َٓ ِح ٌِ ُؿجح    ڭكَةَل ـَٱػح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِ ٔحِم ٱدّلِي ََِِّتٓ إََِلَٰ يَ   ڮِإَونٍّ َغيَيحَم ىَػح

ََِِّتٓ إََِلَٰ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:  .ىَػح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٔحِم ُحجحَػُسَٔن ِِنٓ إََِلَٰ يَ ُِظؿح
َ
 گكَةَل َرّبِ ـَأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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   ََ ٌِ ََ كَةَل ـَإٍَُِّم  َِظؿِي ٍُ
ح   ڰٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِٔم يُ ػح ٍَ ح َٔكحِخ ٱل ح ٔحِم ٱل   ڱإََِلَٰ يَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َػَِۡي َجح
َ
ًح أ ُٓ ٍِّ َِٔي ؽح

ُ
دَِم َۡل ٍـّ  ڲكَةَل ـَجِػِ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  يَِطَۡي ٍُؼح ح ًُ ٱل ُٓ ِح ٌِ   ڳإَِلٍّ ِغَجةَدَك 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َقَّ كَةَل كُُٔل  ـَٱۡلح
َ
َقٍّ أ  ڴَوٱۡلح

َقٍّ قرأ اإلمام نافع بالنصب في  البيان:  .ـَٱۡلح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍّن
َ
ََل مح
َ
َػَِۡي  َۡل َجح

َ
ًح أ ُٓ ِح ٌِ َ دَجَِػَم  ٍٍّ ٌَِِم َومِ  ًَ ٍِّ َٓ  ڵَص

نٍّ قرأ اإلمام األصبياني بأربعة أوجو في  البيان:
َ
ََل مح
َ
، بتحقيق اليمزتين، وبتحقيق األولى َۡل

 تحقيق الثانية، وبتسييل اليمزتين.وتسييل الثانية، وتسييل األولى و 

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةوقصر ال تحقيق اليمزتين، عمى األصبياني -2
 .األصبياني والباقون عدا أوجعمى سكون الميم، ومعو  المروزي -3
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 األصبياني عمى ما بقي من األوجو، وحده. -4

 ذَََكِّفَِۡي ٍُ ح ََ ٱل ٌِ َُة۠ 
َ
ةٓ خ ٌَ ؿٖ َو صح

َ
َح أ ٌِ ًح َغيَيحِّ  ـَٔيُُس قح

َ
ةٓ أ ٌَ   ڶكُوح 

 ومعو العتقي. والنقل، عمى إشباع المنفصل، األزرق -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وأبو  المروزي  -3

 .الزعراء
 ، وحده.َغيَيحِّ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وترك صمة الياء، ومعو  -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ٍَِۡي ٞؿ ّىِيحَعَٰيَ َٔ إَِلٍّ ذِنح ُْ   ڷإِنح 

 ومعو العتقي.، عمى ترقيق الراء األزرق -1
ٍِۡيَ األصبياني عمى تفخيم الراء، والغنة في  -2 ٞؿ ّىِيحَعَٰيَ  ، ومعو ابن إسحاق.ذِنح
 .الباقونومعو المروزي عمى ترك الغنة،  -3

 َؽ ِظين هُۥ َبػح
َ
ٍَّ َجَجأ ٍُ يَ  ڸَوَِلَػح

 األزرق، ومعو الكل. -1
 

 ص سورة تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 سورة الزمر وغافر وفصلت

 (81المجلد)

 

  

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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َمؽِ  َٜرةُ الؾُّ  ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِٓ ُِي َّۡكؾِيؾِ ٱۡۡلَ ِ ٱ َٖ ٱَّلله ِٔ َُِتَِٰب  ُِ ٱّۡ  ١حزَنِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٓٗؾۡۡلَا
َ
آ أ َٖ إِنه ُ ٱّلِي َ ُُمِْۡٗطا َّله َُِتََٰب ةِٱۡۡلَّيِ وَٱۡعتُِػ ٱَّلله ّۡ ٍَ ٱ  ٢إََِلۡ

 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
ُ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2  ابن إسحاق.، ومعو ُُمِْۡٗطا َّله
 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون المروزي -3
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -4

  ٱۡۡلَالُِص ُٖ ِ ٱّلِي ََل َّلِله
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ ِ ُزََّۡفٰٓ إِنه ٱَّلله ّؽُِبَٜٗآ إََِل ٱَّلله ٌَ ٓۡ إَِله َِلُ ُٚ ا َنۡكُتُػ َٔ ۡوَِلَآَء 
َ
ِٖٔ ُدوِِٗٙۦٓ أ َُؼواْ  َٖ ٱَّته ِي ٓۡ َوٱَّله ُٚ ا  َٔ ٓۡ َِم  ُٛ َ٘ ُٓ ةَۡه  َُكُۡؾ

 ػِيِٙ ََيَۡخُِْىَٜنَۗ 

ََّۡفٰٓ والتقميل في  ،والمتصل والصمة عمى إشباع المنفصل األزرق -1  .لعتقيومعو ا  ،ُز
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، والفتح، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ٓۡ إَِله  أبو عون عمى صمة الميم في -5 ُٚ ا َنۡكُتُػ َٔ

.والتقميل، وحده ، 
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -8
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 ٞار ىه ََ َٜ َكَِٰؼٞب  ُٚ  ٖۡ َٔ ِػي  ۡٛ َ ََل َي  ٣إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا يََشآُء َٔ ا ََيُُْۡي  ٕه ۡضَؽََفَٰ مِ ا َّله ن َيخهِغَؼ َوَلٗ
َ
ُ أ َراَد ٱَّلله

َ
ٜۡ أ ّه

 

شباع المتصل، ومعو العتقي.والتقميل، و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
ۡضَؽََفَٰ والغنة في  النقل، األصبياني عمى -3 ا َّله  فويق القصر في المتصل،و  والفتح، ،َوَلٗ

 وحده.
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، والفتح، و المروزي عمى   -4
  .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، الفتح، ومعو ابن فرح -5
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 ابن إسحاق الغنة، والفتح، وحده. -7

  ۥ ُٙ َ٘ ۡتَحَٰ ـُ
 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٜ اُر ُٚ ٛه ٌَ َِٰضُػ ٱّۡ َّۡن ُ ٱ  ٤ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۡرَض ةِٱۡۡلَّي
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  َعََْي ٱلفه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِِ ۡ اَر لََعَ ٱَله َٛ ُِر ٱۡله ّٜ ارِ َويَُؾ َٛ َِ لََعَ ٱۡله ۡ ُِر ٱَله ّٜ  يَُؾ

  ومعو العتقي. التقميل،و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
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 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  تفخيم الراء، عمى األصبياني -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

  َؽ َٕ ٌَ َؿ َوٱّۡ ٕۡ َؽ ٱلشه غه ـَ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َفًّمى ُّٔ  ِٖ َس
َ
ٞ ََيۡؽِي ِۡل  ُكّ

 ىل التقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أ -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َُٰؽ َّۡنفه َّۡكؾِيُؾ ٱ َٜ ٱ ُٚ ََل 
َ
 ٥أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۚۡزَوَٰٖج
َ
َِيَث أ ِٓ ذََمَٰ٘ َٰ َٗۡع

َ
َٖ ٱۡۡل ِ ّٔ َٗؾَل َُّؾٓ 

َ
ا َوأ َٛ ا َزوَۡس َٛ ۡ٘ ِٔ  َِ ٓه َسَك ِٖ نهۡىٖؿ َوَِٰضَػةٖ ُث ّٔ ُؾٓ  ٌَ  َعَْ

 ي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتق -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 َٰٖٖۚد ْٖۡي َِم ُؿَُْمَٰٖج ذََل ٖۢ َبۡكِػ َع ِ ّٔ ا  ٌٗ ْۡ ٓۡ َع َهَٰخُِؾ ٔه ُ
ٓۡ َِم ُبُؽِٜن أ ُؾ ٌُ  ََيُْۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة -2

  ٍُ ْۡ ُٕ ۡ ٓۡ ََّلُ ٱل ُ َربُُّؾ ُٓ ٱَّلله ُِؾ َّٰ  َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  َٜ ُٚ َٙ إَِله  َٰ  ََلٓ إَِل

 .عتقيومعو ال ،عمى إشباع المنفصل األزرق -1
 ن بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقو  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 وَُٜن َٰ حُۡۡصَ َّنه
َ
 ٦وَأ

َٰ عمى التقميل في  األزرق -1 َّنه
َ
 .أىل التقميل، ومعو وَأ

 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ۡٓ َ َمِِنٌّ َقُ٘ؾ  إِن حَۡؾُىُؽواْ وَإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُّۡؾۡىَؽ  َوََل يَۡؽََضَٰ ِّكِت  ادِهِ ٱ

 .أىل التقميل، ومعو يَۡؽََضَٰ عمى التقميل في  األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َۗ ۡٓ ُٙ َُّؾ ُؽواْ يَۡؽَع ُُ  ِإَون تَۡش

ُٙ بن سعدان بالصمة في اقرأ اإلمام إسماعيل و  البيان:  ، والباقون بترك الصمة.يَۡؽَع

 عدا إسماعيل وابن سعدان. الكلاألزرق عمى ترك الصمة، ومعو  -1
 ابن سعدان عمى صمة الياء، ومعو إسماعيل. -2

  َٰۡعَؽى
ُ
 َوََل حَؾُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .أىل الفتح ومعو والفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
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 َٰٓه إََِل َُْٜن  ُث َٕ ٓۡ َعۡك ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ ٓۡ َػيُبَّتُِكُؾٓ ة ؽِۡسُكُؾ ٔه   َرّبُِؾٓ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
ٓۡ أبو عون عمى الصمة في  -3 ؽِۡسُكُؾ ٔه  ، وحده.َرّبُِؾٓ 

 ُِػور ۢ ةَِؼاِت ٱلطُّ ُٓ ۥ َقِْي ُٙ  ٧إِٗه

 لكل.األزرق، ومعو ا -1

 َا ََكَن ي َٔ ُٙ نَِِسَ  ۡ٘ ِ ّٔ ٗث  َٕ ََّلُۥ ِٗۡك ٜه ٓه إِذَا َع ِ٘هًتا إََِلِۡٙ ُث ُٔ ۥ  ُٙ ٞ َدََع َربه َٖ ُضّ نَسَٰ ُِ ۞ِإَوَذا َمؿه ٱۡۡلِ ِٖٔ َؼۡت ٜٓاْ إََِلِۡٙ  ۡػُق
بِيِْٙۦِ   ـَ ِه َقٖ  ُِغ َٗػاٗدا َّلِ

َ
ِ أ َِ َّلِله  وََسَك

شباع المنفصل، ومعو الو  النقل، األزرق عمى -1  عتقي.ا 
ِه والغنة في قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2 ُِغ َٗػاٗدا َّلِ

َ
 ، وحده. أ

 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقونعمى قصر المنفصل،  المروزي -4
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -5

 
َ
ٖۡ أ ِٔ  ٍَ خهۡف ةُِؾۡىؽَِك ًَِْيًًل إِٗه َٕ ِۡ َع   ٨ۡضَحَِٰب ٱۡلهارِ ًُ

 وعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده. األصبياني النقل، والفتح، -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ٖۡ ٔه َ
ا َُكَۡؼُر ٱٓأۡلعِ  أ ٕٗ ِ اِسٗػا َوًَآن ـَ  ِِ ۡ ٌِج َءاَٗآَء ٱَله َٰ٘ َٜ َق ۗۦَ ُٚ ٜاْ رَۡۡحََث َرّبِِٙ  َؽةَ َوَيؽُۡس

ٖۡ قرأ اإلمام نافع بتخفيف الميم في  البيان: ٔه َ
 .أ

شباع المتصل،و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 والنقل والبدل والترقيق في  ا 
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 َٱٓأۡلِعَؽة، .ومعو العتقي عمى قصر البدل 
 يم الراء، وحده.وتفخفويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  ََٜۗن ُٕ َٖ ََل َيۡكَْ ِي َٜن َوٱَّله ُٕ َٖ َيۡكَْ ِي ِۡ يَۡفَخِٜي ٱَّله َٚ  ِۡ ًُ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۡبَِٰب َ
ٜاْ ٱۡۡل ُ ْول

ُ
ُؽ أ َه ا َيَخَؼ َٕ  ٩إِنه

َّۡبَٰبِ عمى النقل في  قاألزر  -1
َ
 .لعتقي واألصبياني، ومعو اٱۡۡل

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ۡٓ ٜاْ َربهُؾ ٌُ ٜاْ ٱعه ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ِۡ َيَٰكَِتادِ ٱَّله ًُ 

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 َۡنَيا َضف ٜاْ َِم َهَِٰؼهِ ٱلُّ ُ٘ ۡضَف
َ
َٖ أ ي ِ َۗ لَِّله َ٘ثٞ

 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َۗ َكٌث ـِ ِ َوَٰ ۡرُض ٱَّلله
َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَِنۡۡيِ ِضَفاٖب ٓ ُٚ ۡسَؽ
َ
وَن أ َِِٰبُ َّفه ٱّصه َٜ ا يُ َٕ  ٪إِنه

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و ، األصبياني عمى تفخيم الراء -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َٖ ُ ٱّلِي َ ُُمِْۡٗطا َّله ۡعتَُػ ٱَّلله
َ
ۡن أ

َ
ِمۡؽُت أ

ُ
ٓ أ ِۡ إَِّّنِ ًُ٫ 

ِمۡؽُت قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
ُ
ٓ أ  .إَِّّنِ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ُ  ُُمِْۡٗطاقل، والغنة في عمى الن األصبياني -2  .، وحدهَّله
 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

 ِٕنَي ۡفِْ ُٕ ۡ َل ٱل وه
َ
ُؽَٜن أ

َ
ۡن أ

َ
ِمۡؽُت ِۡل

ُ
 ٬َوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِۡ يٖم ًُ ـِ ٍم َق ٜۡ َعاُف إِۡن َقَطۡيُج َرّّبِ َقَؼاَب يَ
َ
ٓ أ  ٭إَِّّنِ

َعاُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .إَِّّنِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ُۥ دِيِِن ۡعتُُػ ُُمِْۡٗطا َّله
َ
َ أ ِِ ٱَّلله  ٮًُ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق ق، ومعو الكلاألزر  -1
ُۥاألصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ُُمِْۡٗطا َّله

 َُدوِِٗٙۗۦ ِٖ ّٔ ا ِشۡئُخٓ  َٔ  وَٱۡعُتُػواْ 

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .حده، و ِشۡئُخٓبدال في عمى اإلصبياني األ -2
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، لميم، عمى صمة ا الحمواني -3
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 ثِى َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡيَٰ ٓۡ يَ ِٛ ِْي ۡٚ َ
ٓۡ َوأ ُٛ ُٗىَف

َ
ٓواْ أ َٖ َعِِسُ ِي َٖ ٱَّله َّۡخَِِٰسِي ِۡ إِنه ٱ ًُ 

شباع المنفصل، و ترقيق الراء، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.ا 
 .وحدهقصر المنفصل، و تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، عمىالمروزي  -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -4
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 تنُِي ُٕ ۡ اُن ٱل َٜ ٱۡۡلُِۡسَ ُٚ  ٍَ ِ َٰل ََل َذ
َ
 ٯأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٛ ِٖٔ ََتۡخِ َٖ ٱۡلهارِ َو ِ ّٔ  ِٞ ٓۡ ُؿَْ ِٛ ِ ًٜۡ ِٖ وَ ّٔ  ٓ ُٛ َ ِٞ  ل ٓۡ ُؿَْ
 

 .أىل التقميل عدا أبو عون، ومعو والتقميلسكون الميم، عمى  األزرق -1
 .ومعو المروزي األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، -2
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -3
ِٖأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ّٔ  ٓ ُٛ َ  ، والتقميل، وحده.ل

 ِِٙة ُ ُِّٜف ٱَّلله ٍَ َُيَ ِ َٰل ۥ  َذ  ۦ ِقَتاَدهُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٜن ٌُ  َٰيَٰكَِتادِ وَٱعه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٰى ُٓ ٱّۡبُۡۡشَ ُٛ َ ِ ل ٜٓاْ إََِل ٱَّلله َٗاةُ
َ
ا َوأ َٚ ن َيۡكُتُػو

َ
َُٰنَٜت أ ٜاْ ٱّطه َٖ ٱۡسَخبَُت ِي  َوٱَّله

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، منفصل، األصبياني عمى قصر ال -2
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ِِقَتاد ۡ  ٱوَبَّۡشِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٓۥ ُٙ َ٘ ۡضَف
َ
َل َػَيتهتُِكَٜن أ ٜۡ ٌَ ُِٕكَٜن ٱّۡ َٖ يَۡفَخ ِي  ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْو
ُ
ُ  أ ُٓ ٱَّلله ُٛ َٰ َػى َٚ  َٖ ِي ٍَ ٱَّله ِ ه  َلٰٓ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 الفتح، وحده.و إشباع المتصل، األزرق عمى  -2
 عدا المروزي.أىل الفتح ومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المتصل،المروزي عمى توسط  -5

 َّۡبَِٰب َ
ٜاْ ٱۡۡل ُ ْول

ُ
ٓۡ أ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
 ٲَوأ

شباع الصمة، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 وقصر الصمة، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .أىل الصمةومعو الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 معو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، و  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
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 َِِم ٱۡلهار ٖ َٔ َٗج حٌُُِ٘ؼ 
َ
وَأ

َ
َّۡكَؼاِب أ ُث ٱ َٕ ِ ٖۡ َضيه َقَْۡيِٙ ََك َٕ َػ

َ
  ٳأ

َٗج قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان:
َ
وَأ

َ
 .أ

 .عدا ابن سعدان األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -1
 .عدا األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح روزيالم -2
 األصبياني عمى التسييل، والفتح، وحده. -3
 .والتقميل، وحده وتحقيق اليمز، ،َقَْۡيِٙ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4

 ََۡت ِٖٔ ۡتبِيهثٞ ََتۡؽِي  ٔه ا ُمَؽٞف  َٛ ًِٜۡ ِٖ وَ ّٔ ٓۡ ُمَؽٞف  ُٛ َ ٓۡ ل ُٛ اْ َربه ٜۡ ٌَ َٖ ٱعه ِي ِٖ ٱَّله َٗۡهَُٰؽ  َلَِٰؾ
َ
ا ٱۡۡل َٛ  خِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِٕيَكاَد ۡ ُ ٱل ِ ََل َُيُِْۡه ٱَّلله  ٴوَۡقَػ ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ نه ٱَّلله
َ
ٓۡ حََؽ أ َ ل

َ
ۥ ثُ أ ُٙ ُ َٰٗ َّۡن

َ
َۡخًِْىا أ ٓه َُيۡؽُِج ةِِٙۦ َزرَٗۡع ُمُّ ۡرِض ُث

َ
ۥ يََنَٰتِيَف َِم ٱۡۡل ُٙ َُ اٗٓء وََفَْ َٔ آءِ  َٕ َٖ ٱلفه ِٔ َٗؾَل 

َ
ٓه أ

ا   ًٕ ۥ ُضَطَٰ ُٙ ٓه ََيَۡكُْ ا ُث ُٙ ُمۡطَىّؽٗ َٰ ى ِٛيُز َػََتَ  يَ

 ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، والفتح، وحده. عمى فويق القصر في المتصل،األصبياني  -2
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو  الجمال عمى ترك النقل، والفتح، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 َّۡبَِٰب َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
ٍَ ََّلِۡكَؽىَٰ ِۡل ِ َٰل  ٵإِنه َِم َذ

 .النقل، ومعو العتقيو  ميل،التق األزرق عمى -1
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 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 .عمى الفتح، والنقل، وحده األصبياني -3
 ، ومعو الباقون.وترك النقلالفتح، المروزي عمى  -4

  ِّبِٙۦ ِٖ ره ّٔ َٰ ُٜٗرٖ  َٜ لََعَ ُٛ ِٓ َػ َٰ َل ـۡ ُ َضۡػَرهُۥ لِۡۡلِ َح ٱَّلله ٖ ََشَ َٕ َػ
َ
 أ

نقل، وضم الياء في األزرق عمى ال -1
 ، ومعو العتقي.ُهوَ فَ 

ّبِِٙۦاألصبياني عمى النقل، وضم الياء، والغنة في  -2 ِٖ ره ّٔ.وحده ، 
المروزي عمى ترك النقل، وسكون الياء في  -3

ومعو الباقون عدا ابن  وترك الغنة، ،وَ هَ فَ 
 إسحاق وأبو الزعراء.

 ابن إسحاق عمى ضم الياء، ومعو أبو الزعراء. -4

 ۡي َٜ ِ  وَ ؽِ ٱَّلله
َۡ ِٖ ذِ ّٔ  ٓ ُٛ َْۡقَِٰفَيثِ ًُُُْٜب ِ ّّ  ِٞ

 

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
َْۡقَِٰفيَثِ األصبياني عمى الغنة في  -3 ِ ّّ  ِٞ ۡي َٜ  ، وحده.وَ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َِم ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
تنٍِي أ ُّٔ  ِٖ َٰ   ٶ َعَل

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِ ُٙ ُسُُْٜد ٱَّله ۡ٘ ِٔ َشكِؽُّ  ٌۡ َراَِّنَ َع ٔه ا  ٗٛ تََشَٰتِ ُّٔ َٖ ٱۡۡلَِػيِد ََِتَٰٗتا  ۡضَف
َ
َل أ ُ َٗؾه ٓه حَْنُِي ٱَّلله ٓۡ ُث ُٛ َن َربه ٜۡ َٖ ََيَۡش ي

  ِ ؽِ ٱَّلله
َۡ ٓۡ إََِلَٰ ذِ ُٛ ٓۡ َوًُُُْٜب ُٚ  ُسُُْٜد

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. وا 
 .أبو عونومعو  وقصر الصمة، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
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 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
  ميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ال -4

  يََشآُء ٖ َٔ ِػي ةِِٙۦ  ۡٛ ِ َي َػى ٱَّلله ُٚ  ٍَ ِ َٰل  َذ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 اٍد َٚ  ٖۡ ِٔ ا ََّلُۥ  َٕ ُ َػ ِِ ٱَّلله ٖ يُۡغِْ َٔ   ٷَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۚ ثِ َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡيَٰ َٜٓء ٱَّۡكَؼاِب يَ ـُ ِِٛٙۦ  َٜۡس ِ ٖ َيخهِِق ة َٕ َػ
َ
 أ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ْٜا ِٕنَي ُذوًُ ِ َْٰ َِ لِْظه ٓۡ حَۡؾِفُتَٜن َوؼِي ٘خُ َُ ا   ٸَٔ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َضۡيُد ََل يَۡشُكُؽوَن ٖۡ ِٔ َّۡكَؼاُب  ُٓ ٱ ُٛ َٰ حَى
َ
ٓۡ وَأ ِٛ ِٖٔ َؼۡتِْ  َٖ ِي َب ٱَّله ؼه  ٹََ

 ومعو أىل التقميل. وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .األصبياني والمروزيسكون الميم ومعو و عمى الفتح،  األزرق -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -3
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  ۡنَيا ةِ ٱلُّ َٰٜ ُ ٱۡۡلِۡؾَي َِم ٱۡۡلَيَ ُٓ ٱَّلله ُٛ َذاَؼ
َ
 وَأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِۡؽَِبُ  َوََّكَؼاُب ٱٓأۡلِعَؽة
َ
 أ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، النقل، واألزرق عمى  -1
 وحده. تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك النقل، -3

 َٜن ُٕ ٜاْ َيۡكَْ ٜۡ ََكُٗ َ  ٺل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٘هاِس َِم َهَٰؼ َ٘ا لِْ ۡب ۡػ َضَ ٌَ ُؽوَن َوَّ َه ٓۡ َيخََؼ ُٛ ْه ّهَك  ِٖ َر َٔ  ِ
ِٖٔ ُكّ ۡؽَءاِن  ٌُ ّۡ  ٻا ٱ

ۡبَ٘اقرأ اإلمام ورش والحمواني والقاضي باإلدغام في  البيان: ۡػ َضَ ٌَ  ، والباقون باإلظيار.َوَّ

 .العتقي والقاضي سكون الميم، ومعوو  اإلدغام، األزرق عمى -1
 الحمواني عمى اإلدغام، وصمة الميم، وحده. -2
ٓۡ عمى اإلدغام، والغنة في  بيانياألص -3 ُٛ ْه ّهَك  ِٖ َر َٔ

.وسكون الميم، وحده ، 
 المروزي عمى اإلظيار، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 .وحدهعمى صمة الميم،  ابن فرح -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -6

 ّه ٖج  َٜ َٜن ًُۡؽَءاًٗا َقَؽبًِيا َغۡۡيَ ذِي ِق ٌُ ٓۡ َيخه ُٛ ْه  ټَك

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ٓۡ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ُٛ ْه ّهَك ٖج  َٜ  ، وحده.ِق
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ، والغنة، وصمة الميم، وحده.ا َغۡۡيَ َقَؽبِيً ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5

  َرًًل َٔ ِۡ يَۡفَخَِٜياِن  َٚ  ٍِ ِّّؽَُس ا  ٕٗ َْ ـَ ُُِفَٜن َورَُسًٗل  تََشَٰ ُٔ ََكُٓء  َرًٗل رهُسًٗل ػِيِٙ َُشَ َٔ  ُ  َضََب ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. الحمواني عمى فويق القصر في -3
ٍِ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ِّّؽَُس ا  ٕٗ َْ ـَ

.وحده ، 
َرًٗل رهُسًٗل الغنة في  األصبياني عمى -5 َٔ،  ٍِ ِّّؽَُس ا  ٕٗ َْ ـَ

،  وحدهفويق القصر في المتصل، و. 

  ِ ُػ َّلِله ٕۡ  ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََۡل َيك ۡٓ ُٚ ۡؽََثُ
َ
ِۡ أ َٜن ةَ ُٕ  ٽَْ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ّيُِخَٜن ٔه  ٓ ُٛ ّيِٞج ِإَونه َٔ  ٍَ  پإِٗه

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 معو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، و  -2

 َٜن ُٕ ٓۡ ََّتَۡخِط ثِ ِقَ٘ػ َرّبُِؾ َٕ ٌَِّۡيَٰ َٜۡم ٱ ٓۡ يَ ٓه إِٗهُؾ  ٿُث

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
ٜنَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ُٕ ٓۡ ََّتَۡخِط  ، وحده.َرّبُِؾ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ََؼَب لََع ََ  ٖ ٕه ُٓ ِم ۡؿَْ
َ
ٖۡ أ َٕ ۥٓ   ۞َػ ۡػِق إِۡذ َسآَءهُ َب ةِٱلّطِ ِ َوَكؼه  ٱَّلله

شباع المتصل،وتغميظ الالم، و  النقل، األزرق عمى -1  وحده. ا 
 .عمى ترك التغميظ، وحده العتقي -2
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .تصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضيالحمواني عمى فويق القصر في الم -5
ۥٓ  ابن سعدان عمى التقميل في  -6  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءهُ

 َٖ َٰىِؽِي َْۡك ِ ّّ ى  ٜٗ ۡر َٔ  َٓ ٘ه َٛ َّهَۡؿ َِم َس
َ
 ڀأ

 .العتقياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .الباقون عدا األصبياني وابن إسحاقعمى الفتح، ومعو  المروزي -2
َٖ نة في األصبياني عمى الغ -3 َٰىِؽِي َْۡك ِ ّّ ى  ٜٗ ۡر َٔ

.ومعو ابن إسحاق ، 

 َٜن ٌُ خه ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
َق ةِِٙۦٓ أ ۡػِق وََضػه ِي َسآَء ةِٱلّطِ  ځَوٱَّله

شباع المنفصل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 روزيومعو الباقون عدا الم وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 أبو الزعراء.

  ۡٓ ِٛ ِ ا يََشآُءوَن ِقَ٘ػ َرّب ٔه  ٓ ُٛ َ  ل

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وإشباع المتصل، زرق عمى األ -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو سكون الميم، و األصبياني عمى  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم، الحمواني -4

 َُسَؾآء ٍَ ِ َٰل ۡطِفبنَِي  َذ ُٕ ۡ   ڂٱل

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِي َك ِٖ ٱَّله ۡضَف
َ
ٓ ةِأ ُٚ ۡسَؽ

َ
ٓۡ أ ُٛ ٜاْ َويَۡشؾَِي ُِْٕ ِي َق  ٱَّله

َ
َٜأ ـۡ َ

ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ ُ َع َُْٜن َِلَُؾّىَِؽ ٱَّلله َٕ ٜاْ َيۡك  ڃُٗ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ومعو العتقي.وا 
 . أبو عونومعو  وقصر الصمة، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4

  ۥ ُ ةَِؾاٍف َعۡتَػهُ َّهَۡؿ ٱَّلله
َ
 أ

 و الكل.األزرق، ومع -1

  ُدوِِٗٙۦ ِٖٔ  َٖ ِي ٍَ ةِٱَّله ِوَُٜٗ ّٜ  َوُيَغ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖاد َٚ  ٖۡ ِٔ ا ََّلُۥ  َٕ ُ َػ ِِ ٱَّلله ٖ يُۡغِْ َٔ  ڄَو

  األزرق، ومعو الكل. -1

 َۗ ٍ
ِّ ِغ ُّٔ  ِٖٔ ا ََّلُۥ  َٕ ُ َػ ِػ ٱَّلله ۡٛ ٖ َي َٔ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٖام ٌَ ُ ةَِكؾِيؾٖ ذِي ٱٗخِ َّهَۡؿ ٱَّلله
َ
 څأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُ ٖه ٱَّلله ُّٜ ٌُ ۡرَض ََلَ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ٖۡ َعََْي ٱلفه ٔه  ٓ ُٛ ۡۡلَ

َ
أ ـَ  َوَّهِٖ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقلالمروزي عمى  -2
 ابن فرح.عمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
ٖۡ َعَْيَ ة الميم، واإلخفاء في ابن إسحاق عمى صم -4 ٔه

.وحده ، 

 َر
َ
ۡو أ

َ
ِهِۦٓ أ ٖه َكَِٰشَفَُٰج ُضّ ُٚ  ِۡ َٚ  ٍ ُ ةُِضّ َراَدَِّنَ ٱَّلله

َ
ِ إِۡن أ ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله ا حَۡػُقَٜن  ٔه وََؽَءۡيُخٓ 

َ
ِۡ أ اَدَِّن ةِؽَۡۡحٍَث ًُ

َُٰج رَۡۡحَخِٙۦِ   ِفَك ٕۡ ٖه ُم ُٚ  ِۡ َٚ
 

وََؽَءۡيُخٓيل في قرأ اإلمام نافع بالتسي البيان:
َ
 ، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع.أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، وتسييل اليمزة، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، وتسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -3
 المنفصل، وحده.توسط و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .أىل اإلسكانومعو  عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، المروزي -5
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

  ُ ِۡ َضۡفِِبَ ٱَّلله ًُ 

 األزرق، ومعو الكل. -2

 َُٜن ّّكِ َٜ َخ ُٕ ۡ ُ ٱل َّكه َٜ  چَقَْۡيِٙ َيَخ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َقَْۡيِٙ ابن سعدان عمى الصمة في  -2
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  ِٞ ِٕ َٰ ٓۡ إَِّّنِ َع ََكَٗخُِؾ َٔ  َٰ ٜاْ لََعَ ُْ َٕ ِٜۡم ٱۡع ٌَ َٰ ِۡ َي ًُ 

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةال قصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 َٜن ُٕ َٜۡف َعۡكَْ   ڇوََف

 ل.األزرق، ومعو الك -1

 ُِّ ؾِيِٙ َويَِط
عِيِٙ َقَؼاٞب َُيۡ

ۡ
ٖ يَأ َٔ  ٌٓ ٌِي ُّٔ  ڈَقَْۡيِٙ َقَؼاٞب 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .عدا ابن سعدان المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
 ، وحده.َقَْۡيِٙ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3

 َُِتََٰب ّۡ ٍَ ٱ َٗؾۡۡلَا َقَْۡي
َ
آ أ ٘هاِس ةِٱۡۡلَّيِ   إِنه  لِْ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َ٘ۡىِفِٙۦ ِ خََػىَٰ وَْ ۡٚ ِٖ ٱ َٕ  َػ

َخَػىَٰ عمى التقميل في  األزرق -1 ۡٚ  .أىل التقميل، ومعو ٱ
 تح، ومعو أىل الفتح.األزرق عمى الف -2

  ا َٛ ُِّ َقَْۡي ا يَِغ َٕ ِه وَإِنه ٖ َع َٔ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍِ كِي َٜ ِ ِٛٓ ة َٗج َقَْۡي
َ
آ أ َٔ  ډَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 يم، ومعو أىل الصمة.عمى صمة الم الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ا َٛ َ٘اِم َٔ ۡج َِم  ُٕ ٓۡ َع َ ّهِِت ل ا َوٱ َٛ ِ ح ٜۡ ُٗىَؿ ِضنَي َم
َ
َّفه ٱۡۡل َٜ ُ َيَخ  ٱَّلله

َٱعمى النقل في  األزرق -1 نُفس 
 .لعتقي واألصبياني، ومعو اۡل  

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِف ٕۡ َفًّمٖۚ َػُي ُّٔ  ِٖ َس
َ
ۡعَؽىٰٓ إََِلٰٓ أ

ُ
ُِ ٱۡۡل ـِ َٜۡت َوُيۡؽ َٕ ۡ ا ٱل َٛ ّهِِت ًَََضَٰ َقَْۡي ٍُ ٱ

 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، والنقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
َفًّمٖۚ ، ًَََضَٰ في  األزرق عمى الفتح -3 ُّٔ

سبق لو، وحده. ، وما 
 وحده. قصر المنفصل،الفتح، والنقل، و األصبياني عمى  -4
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -5
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -6

 ُؽوَن ُه ٖم َيخََى ٜۡ ٌَ ِ ّّ ٍَ ٓأَلَيَٰٖج  ِ َٰل  ڊإِنه َِم َذ

 عمى قصر البدل. صبياني وابن إسحاقالكل عدا األاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
ٖم األصبياني عمى الغنة في  -2 ٜۡ ٌَ ِ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَيَٰٖج ّّ

  ُشَىَكآَء ِ ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله َُؼواْ  ِم ٱَّته
َ
 أ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المتصل األزرق -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 مى توسط المتصل، وحده.المروزي ع -3

 ا َوََل َيۡكٌَُِْٜن َٜن َشۡيـٔٗ ُُ ِْ ٕۡ ٜاْ ََل َي ٜۡ ََكُٗ َ َول
َ
ِۡ أ  ڋًُ

ٜۡ عمى النقل في  األزرق -1 َ َول
َ
ِۡ أ ًُ، .وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده 

ٜۡ لعتقي عمى النقل في ا -2 َ َول
َ
ِۡ أ ًُ، وترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني. 

 مى ترك النقل، ومعو الباقون.المروزي ع -3

  َفََٰكُث ََجِيٗكا ِ ٱلشه ه  ًُِ َّلّلِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ٍُ ٱلفه ْۡ ُۥ ُم  َّله

َٱعمى النقل في  األزرق -1
َۡرۡل    .لعتقي واألصبياني، ومعو اض 

 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٓه إََِلِۡٙ حُؽَۡسُكَٜن   ڌُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُِٜ٘ن ةِٱٓأۡلِعَؽة ِٔ َٖ ََل يُۡؤ ِي زهۡت ًُُُْٜب ٱَّله
َ
أ َٕ ُ وَۡضَػهُ ٱۡش  ِإَوَذا ذََُِؽ ٱَّلله

ُٜ٘نَ ، وعمى اإلبدال في ُذَِؽَ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1 ِٔ والنقل مع ترقيق الراء  ،يُۡؤ
ِ في البدل في  واإلشباع  ، وحده.ةِٱٓأۡلِعَؽة

 .، وحدهقصر البدلب ما سبق، ولكن عمىلعتقي ا -2
 األصبياني عمى ما سبق، ولكن عمى تفخيم الراء، وعمى قصر البدل، وحده. -3
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -4

 وَن ٓۡ يَۡفَخبِۡۡشُ ُٚ ِٖٔ ُدوِِٗٙۦٓ إَِذا   َٖ ِي   ڍِإَوَذا ذََُِؽ ٱَّله

ونَ يَۡفَخبۡ  ،ُذَِؽَ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1 شباع المنفصل، ،ِۡشُ  لعتقي.ومعو ا وا 
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األصبياني عمى تفخيم الراء، وعمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان  -2
 بخمف عن المروزي.

 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َِٰت َمََٰن ٓه وَاِؼَؽ ٱلفه ُٛ ْه ِِ ٱل ٜاْ ػِيِٙ ًُ ا ََكُٗ َٔ ُٓ َبنۡيَ ِقَتادَِك َِم  َٗج ََتُۡؾ
َ
َهََٰػةِ أ َّۡنۡيِب َوٱلشه َٓ ٱ ِ َْٰ ۡرِض َع

َ
َوٱۡۡل

 ڎََيَۡخُِْىَٜن 

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 نه
َ
ٜۡ أ َ ٌَِّۡيَٰ َول َٜۡم ٱ َّۡكَؼاِب يَ ٜٓءِ ٱ ـُ  ِٖٔ ۥ ََّلۡػَخَػۡواْ ةِِٙۦ  ُٙ َك َٔ ۥ  ُٙ ِٔۡرَْ ۡرِض ََجِيٗكا َو

َ
ا َِم ٱۡۡل َٔ ٜاْ  ُٕ َٖ َؿَْ ي ِ ٖۚ لَِّله ثِ َٕ

 

شباع المتصل، و و وتغميظ الالم، و  النقل، األزرق عمى -1  حده.ا 
 .عمى ترك التغميظ، وحده العتقي -2
 وحده. متصل،فويق القصر في الو  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -5

 ٜاْ َُكۡتَِفُتَٜن ٓۡ يَُؾُٜٗ َ ا ل َٔ  ِ َٖ ٱَّلله ِ ّٔ  ٓ ُٛ َ  ڏَوَبَػا ل

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َؾُِءوَن َوب ۡٛ ٜاْ ةِِٙۦ يَۡفَخ ا ََكُٗ ٔه  ِٓٛ ِ ٜاْ وََضاَق ة َفُت ََ ا  َٔ ّيِـَٔاُت  ـَ  ۡٓ ُٛ َ  ڐَػا ل

ّيِـَٔاُت  األزرق عمى )تشق( في البدل -1 ـَ
،  شباع ؾُِءونَ وا  ۡٛ  وحده. ،يَۡفخَ

 .األصبياني والمروزي والقاضيقصر البدل، ومعو و  سكون الميم، عمى العتقي -2
اي أبو عون عمى صمة الميم ف -3 ٔه  ِٓٛ ِ  ، وحده.ة



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[23] 

 

 ، ومعو أبو الزعراء.وََضاَق ابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 ِق َٰ ۥ لََعَ ُٙ وحِهُخ
ُ
آ أ َٕ ٘ها ًَاَل إِنه ِ ّٔ ٗث  َٕ ُٙ ِٗۡك َّۡنَٰ ٜه ٓه إَِذا َع ٞ َدََعَٗا ُث َٖ ُضّ نَسَٰ ْۡم  وَإَِذا َمؿه ٱۡۡلِ

 

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 .ومعو الباقونعمى قصر المنفصل، المروزي  -4

 ََل ۡٓ ُٚ ۡؽََثَ
َ
ٖه أ َ٘ثٞ َوَلَِٰؾ ِۡ ِِهَ وِۡخ َٜن ةَ ُٕ   ڑ َيۡكَْ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٜاْ يَۡؾِفتَُٜن ا ََكُٗ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ۡغَِنَٰ َع
َ
آ أ َٕ ٓۡ َػ ِٛ ِٖٔ َؼۡتِْ  َٖ ِي ا ٱَّله َٛ َ  ڒًَۡػ ًَال

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 وحده. وما سبق لو، تح،األزرق عمى الف -2
 .في وجو ومعو المروزي والفتح، قصر المنفصل،و  سكون الميم، األصبياني عمى -3
اأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘  ، والتقميل، وحده.َع
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6
 عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. الجمال -7

  ْ ٜا َفُت ََ ا  َٔ ّيِـَٔاُت  ـَ  ۡٓ ُٛ َضاَب
َ
 وَأ

 )تشق( في البدل، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.واألزرق عمى سكون الميم،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َـ  ۡٓ ُٛ ُيِطيُت ـَ ُؤََلٓءِ  ٖۡ َهٰٓ ٜاْ ِٔ ُٕ َٖ َؿَْ ِي َٖ َوٱَّله ۡكِشؾِي ُٕ ِ ٓ ة ُٚ ا  َٔ ٜاْ َو َفُت ََ ا  َٔ   ړّيِـَٔاُت 

شباع المنفصل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، و  تغميظ الالم، وا   .وحده)تشق( في البدل، وا 
 .وحده وقصر البدل، وما سبق لألزرق، عمى ترك التغميظ الالم،العتقي  -2
أىل  ومعو، وسكون الميمفويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -3

 عدا المروزي. اإلسكان
َٖ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ۡكِشؾِي ُٕ ِ ٓ ة ُٚ ا  َٔ  ، وحده.َو
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -6
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -7

 
َ
ٜٓاْ أ ُٕ ٓۡ َيۡكَْ َ َول

َ
ِػُر  أ ٌۡ َٕٖ يََشآُء َوَي ِ َ يَۡبُفُػ ٱلّؽِۡزَق ل  نه ٱَّلله

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 توسط المتصل، وحده.و نفصل، المروزي عمى توسط الم -4

 َُٜ٘ن ٖم يُۡؤِٔ ٜۡ ٌَ ِ ّّ ٍَ ٓأَلَيَٰٖج  ِ َٰل   ڔإِنه َِم َذ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -3 ٜۡ ٌَ ِ  واإلبدال، وحده.، ٓأَلَيَٰٖج ّّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

  ِ ٜاْ ِٖٔ رهۡۡحَثِ ٱَّلله َُ٘ؽ ٌۡ ٓۡ ََل َع ُٗىِفِٛ
َ
ٰٓ أ ٜاْ لََعَ وُ ۡۡسَ

َ
َٖ أ ِي ِۡ َيَٰكَِتادَِي ٱَّله ًُ۞ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، وحده.ۡۡحَثِ ِٖٔ ره والغنة في  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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 .أىل اإلسكانومعو  عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

  َُٜٗب ََجِيًكا َ َيۡنىُِؽ ٱَّلُّ  إِنه ٱَّلله

 .لعتقيا ، ومعوَيۡنىِؽُ عمى ترقيق الراء في  األزرق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُٓ َٜ ٱَّۡنُىُٜر ٱلؽهِضي ُٚ ۥ  ُٙ   ڕإِٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ٓه ََل حَُ٘ۡصُ َّۡكَؼاُب ُث ُٓ ٱ عِيَُؾ
ۡ
ن يَأ

َ
ِِ أ ِٖٔ َؼۡت ٜاْ ََّلُۥ  ُٕ ِْ ـۡ َ

ٓۡ َوأ ٜٓاْ إََِلَٰ َرّبُِؾ ِٗهُت
َ
 ږَوأ

 ومعو العتقي.بدال، واإلاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ِٗؾَِل إ
ُ
آ أ َٔ  َٖ ۡضَف

َ
ٜٓاْ أ ُٓ ٱَّۡكَؼاُب َبۡنخَ َوٱحهتُِك عَِيُؾ

ۡ
ن يَأ

َ
ِِ أ ِٖ َؼۡت ّٔ ّبُِؾٓ  ِٖ ره ّٔ ٓۡ ََل تَۡشُكُؽوَن ََلُۡؾٓ  ُٗخ

َ
ٗث َوأ

 ڗ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
ّبُِؾٓوالغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ِٖ ره ّٔ.واإلبدال، وحده ، 
 .ة، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكانعمى قصر المنفصل، وترك الغن المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِٖأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّٔ ّبُِؾٓ  ِٖ ره ّٔ  ، وحده.إََِلُۡؾٓ 
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
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ِإَو ِ ا وَؽهؼُج َِم َسۢنِب ٱَّلله َٔ  َٰ ََتَٰ لََعَ َٜل َنۡىٞؿ َيََٰطِۡسَ ٌُ ن َع
َ
َٖ أ َِٰغؽِي َٖ ٱّسه ِٕ َ ُ٘ج ل َُ  ژن 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 خهٌنَِي ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ُ٘ج  ُُ َِِٰن َّ َػى َٚ  َ نه ٱَّلله
َ
ٜۡ أ َ َٜل ل ٌُ ۡو َع

َ
 ڙأ

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 صبياني.األ الفتح، ومعوو  النقل، األزرق عمى -2
 أىل الفتح. المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ۡطِفبنَِي ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ُؽَٜن 
َ
ٗة وَأ ؽه ََ نه َِل 

َ
ٜۡ أ َ َّۡكَؼاَب ل َٜل ِضنَي حََؽى ٱ ٌُ ۡو َع

َ
  ښأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 معو الباقون.، و ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َٖ َٰىِؽِي َّۡك َٖ ٱ َِبَۡت َوُكَ٘ج ِٔ ُۡ َخ ـۡ ا َوٱ َٛ ِ ةَۡج ة ؼه َُ ٍَ َءاَيَِِٰت وَ  ڛةَََلَٰ ًَۡػ َسآَءحۡ

َٖ  ،ةَََلَٰ التقميل في  األزرق عمى -1 َٰىِؽِي َّۡك شباع المتصل،و  ،ٱ  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ا 
 .عمى قصر البدل

 القصر في المتصل، ومعو القاضي. ، وفويقةَََلَٰ في  أبو عون عمى التقميل -2
ٍَ ، ةَََلَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -3  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءحۡ
 ، وما سبق لو، وحده.ةَََلَٰ األزرق عمى الفتح في  -4
 عدا المروزي. أىل الفتحفويق القصر في المتصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6

 َٜۡم ةٌ   َوَي َٜده ۡف ُّٔ  ٓ ُٛ ُٚ ِ وُُسٜ ٜاْ لََعَ ٱَّلله َؼةُ ََ  َٖ ِي ثِ حََؽى ٱَّله َٕ ٌَِّۡيَٰ  ٱ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َٖ ِي ِّبِ َُ خَ ُٕ ْۡ ِ ّّ ى  ٜٗ ۡر َٔ  َٓ ٘ه َٛ َّهَۡؿ َِم َس
َ
 ڜأ

 .سحاقالكل عدا األصبياني وابن إ، ومعو األزرق -1

َٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي ِّبِ َُ خَ ُٕ ْۡ ِ ّّ ى  ٜٗ ۡر َٔ
.ومعو ابن إسحاق ، 

 َُكَۡؾَُٜٗن ۡٓ ُٚ ُٜٓء َوََل  ُٓ ٱلفُّ ُٛ فُّ َٕ ٓۡ ََل َي ِٛ ِ َىاَزح َٕ ِ اْ ة ٜۡ ٌَ َٖ ٱعه ِي ُ ٱَّله َّّ٘جِ ٱَّلله  ڝَوُي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، صل، األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
ٓۡ َُكَۡؾُٜٗنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُٚ  ، وحده.َوََل 
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

  ٖء ِ ََشۡ
ُِي ُكّ ُ َخَْٰ  ٱَّلله

 وحده. ،ط ثم إشباع المين الميموزتوس عمى األزرق -1

 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

 ِٞ ءٖ َوكِي ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٜ لََعَ ُٚ  ڞَو

ضم الياء في  عمى األزرق -1
 وحده. ،توسط ثم إشباع المين الميموز، و ُهوَ وَ 

 وأبو الزعراء. العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 ۡرِضى
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن اَِلُػ ٱلفه ٌَ َٔ ۥ  ُ  َّله

عمى النقل في  األزرق -1
َٱوَ 

َۡرۡل    .لعتقي واألصبياني، ومعو اض 
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ْو
ُ
ِ أ َٖ َؽَىُؽواْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ِي وَن َوٱَّله َّۡخَِِٰسُ ُٓ ٱ ُٚ  ٍَ ِ ه  ڟَلٰٓ

شباع المتصل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر  الراء، وترقيق ا 
 البدل.

 ومعو الباقون عدا المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِ َػَنۡۡيَ ٱَّلله
َ
ِۡ أ ُمُؽوٓ ًُ

ۡ
ٓ حَأ َُِْٜٛن ّّنِ ا ٱَّۡجَٰ َٛ يُّ

َ
ۡعُتُػ أ

َ
  ڠأ

ُمُؽوِّنَ قرأ اإلمام نافع بتخفيف النون، وفتح الياء في  البيان:
ۡ
 .حَأ

 ومعو العتقي. واإلبدال، ترقيق الراء،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده. واإلبدال، عمى تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني -2
 . ومعو الباقونالمروزي عمى تحقيق اليمز،  -3

 ِٱَّۡخَِِٰس َٖ ِٔ ٖه  َٜن ُُ ٍَ َوَۡلَ ُْ َٕ ٖه َع ۡكَج ََلَۡطتََؽ َۡشَ
َ
ٖۡ أ ِ ٍَ َّه ِٖٔ َؼۡتِْ  َٖ ِي ٍَ ِإَوََل ٱَّله وِِحَ إََِلۡ

ُ
ۡػ أ ٌَ َٖ َوَّ  ڡي

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.واألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِِ َٖ ةَ ُِؽِي َٰ َٖ ٱّشه ِ ّٔ َ وَٱۡعُتۡػ َوُكٖ   ڢٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٰجۢ ب ۡؽِٜيه َٔ َُٰت  َمََٰن ثِ َوٱلفه َٕ ٌَِّۡيَٰ َٜۡم ٱ ۥ يَ ُٙ ۡرُض ََجِيٗكا َؼۡتَغُخ
َ
َ َضيه ًَۡػرِهِۦ َوٱۡۡل ا ًََػُرواْ ٱَّلله َٔ ِٕيِ٘ٙۦِ  َو  َي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلعمى المروزي  -2

 ا يُۡۡشُِكَٜن ٕه ۥ َوحََعَََٰلَٰ َع ُٙ َ٘ ۡتَحَٰ   ڣـُ

 .أىل التقميل، ومعو َوحََعَََٰلَٰ عمى التقميل في  األزرق -3
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -4

 ٓ ٖ َشا َٔ ۡرِض إَِله 
َ
ٖ َِم ٱۡۡل َٔ َِٰت َو َمََٰن ٖ َِم ٱلفه َٔ ٜرِ وََطكَِي  ُ  َوُٗىَِظ َِم ٱلطُّ  َء ٱَّلله

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى النقل،  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ُؽوَن ـُ ٓۡ ؼَِيامٞ يَ٘ ُٚ ۡعَؽىَٰ وَإِذَا 
ُ
ٓه ُٗىَِظ ػِيِٙ أ   ڤُث

 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 .المروزيسكون الميم، ومعو الفتح، و عمى  األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِ ۡرُض ة
َ
ًَِج ٱۡۡل َۡشَ

َ
َُِتَُٰب وَِسآْيَء َوأ ّۡ ا َوُوِعَف ٱ َٛ ِ َٖ ُٜ٘رِ َرّب ٓۡ ََل ةِٱۡلهبِّيِـۧ ُٚ ٓ ةِٱۡۡلَّيِ َو ُٛ َ٘ َػآءِ َوًَُِضَ ةَۡه َٛ َوٱلشُّ

َٜن  ُٕ َْ ـۡ   ڥُي

 .َٖ ةِٱۡلهبِيهِيـقرأ اإلمام نافع باليمز، والمد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، و  النقل، األزرق عمى -1  تغميظ الالم، وحده.و  )تشق( في البدل،وا 
 .وحدهوما سبق لو، ترك تغميظ الالم، العتقي عمى  -2
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -5
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -6
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 ا َيۡىَكَُْٜن َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ
َ
َٜ أ ُٚ َِْٕۡج َو ا َق ٔه  ڦَوُوّػَِيۡج ُكُّ َنۡىٖؿ 

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 َٓ ٘ه َٛ َٖ َؽَىُؽٓواْ إََِلَٰ َس ِي يَي ٱَّله ـِ  ُزَمًؽا   َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا َٚ ٰٓ إَِذا َسآُءو ٓۡ َيخۡ وُخَِطۡج َضِته ُِ٘ؾ ّٔ  ِٞ ـُ ٓۡ ُر حُِؾ
ۡ
ٓۡ يَأ َ ل

َ
آ أ َٛ ٓۡ َعَؾَنُخ ُٛ َ ا َوًَاَل ل َٛ َُٰب ةَۡن

َ
ٓۡ َءاَيَِٰج أ َُْٜن َقَْۡيُؾ

ٓۡ َهََٰؼا   ُِٜۡٔؾ آَء يَ ٌَ ِّ ۡٓ ٓۡ َوُيِ٘ؼُروَُٗؾ  َرّبُِؾ

ِّ قرأ اإلمام نافع بتشديد التاء في  البيان:  .َطۡج وُخ

شباع المتصل، و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 شباع  )تشق( في البدل،وا  والنقل، واإلبدال، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل. الصمة،

والنقل، واإلبدال، وقصر فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، صبياني عمىاأل -2
 الصمة، وحده.

 الجمال عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ٓۡ َءاَيَٰجِ أبو عون عمى صمة الميم في  -4  ، وحده.َقَْۡيُؾ
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -5
 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، و  -6
اابن سعدان عمى التقميل في  -7 َٚ ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو َسآُءو

 الزعراء.
 وحده. والفتح، توسط المتصل،و  توسط المنفصل، المروزي عمى -8
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 َٖ َٰىِؽِي َّۡك َّۡكَؼاِب لََعَ ٱ ُث ٱ َٕ ِ ۡج ََك ٌه ٖۡ َض ٜاْ ةَََلَٰ َوَلَِٰؾ ُ   ڧًَال

َٖ ، ةَََلَٰ في  مى التقميلاألزرق ع- -1 َٰىِؽِي َّۡك  العتقي. ، ومعوٱ
 أىل التقميل. ، ومعوةَََلَٰ أبو عون عمى التقميل في  -2
 .وحده، ةَََلَٰ في  األزرق عمى الفتح -3
 األصبياني عمى الفتح في الموضعين، ومعو الباقون. -4

  ا َٛ َٖ ػِي ي َٓ َخَِِٰلِ ٘ه َٛ ََٰب َس ةَۡن
َ
ٜٓاْ أ َِ ٱۡدُعُْ  ؼِي

 ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل عمى األزرق -1

 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٖ ِي ِّبِ َُ خَ ُٕ ۡ َٜى ٱل ۡر َٔ   ڨوَتِۡئَؿ 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ِ يَي ٱَّله ـِ ٘هثِ ُزَمًؽا  َو ٓۡ إََِل ٱۡۡلَ ُٛ اْ َربه ٜۡ ٌَ َٖ ٱعه  ي

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ا َٚ ٰٓ إَِذا َسآُءو ٓۡ َعَؾَنخُ  َووُخَِطۡج َضِته ُٛ َ ا َوًَاَل ل َٛ َُٰب ةَۡن
َ
َٖ أ ي ا َخَِِٰلِ َٚ ٓۡ وَٱۡدُعُْٜ ٓۡ ِؼۡتُخ ٌٓ َقَْۡيُؾ َٰ َل ـَ ا   کَٛ

ِّ قرأ اإلمام نافع بتشديد التاء في  البيان:  .َطۡج َووُخ

شباع المتصل، و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي  والنقل، )تشق( في البدل،وا 
 عمى قصر البدل.

 والنقل، وحده.صل، فويق القصر في المتو  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
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 الجمال عمى ترك النقل، وصمة الميم، معو أىل الصمة. -3
 .القاضيومعو أبو عون عمى سكون الميم،  -4
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -5
اابن سعدان عمى التقميل في  -6 َٚ ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو َسآُءو

 الزعراء.
 وحده.والفتح، سط المنفصل، وتوسط المتصل، المروزي عمى تو  -7

  ٘هثِ َضۡيُد نََشآُء َٖ ٱۡۡلَ ِٔ  
ُ
أ ٜه ۡرَض َٗتََت

َ
َ٘ا ٱۡۡل ۡوَرَث

َ
َ٘ا وَۡقَػهُۥ َوأ ِي َضَػَؼ ِ ٱَّله ُػ َّلِله ٕۡ ٜاْ ٱۡۡلَ ُ   َوًَال

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.ل، فويق القصر في المتصالنقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ِْٕنَِي ۡسُؽ ٱَّۡعَٰ
َ
َٓ أ   ڪوَِ٘ۡك

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡٓ ِٛ ِ ِػ َرّب ٕۡ َّۡكۡؽِش يَُفّتُِطَٜن ِِبَ ِل ٱ ٜۡ ٖۡ َض ِٔ َث َضٓاوّنَِي  َُ ِ َلٰٓه َٕ ۡ  َوحََؽى ٱل

 ، ومعو العتقي.إشباع المتصل والالزم عمى األزرق -1

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل والالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2

 ، وحده.المتصل والالزمالمروزي عمى توسط  -3

 ٖۚ ٓ ةِٱۡۡلَّيِ ُٛ َ٘  َوًَُِضَ ةَۡه

 .أىل اإلسكان، ومعو عمى سكون الميم األزرق -1
 صمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ال -2
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 ِٕنَي َ ِ رَّبِ ٱَّۡعَْٰ ُػ َّلِله ٕۡ َِ ٱۡۡلَ  ګَوؼِي

 األزرق، ومعو الكل. -1
 سورة الزمر تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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َٜرةُ ََغوِؽٍ   ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٓ  ١ض

األلف التي بعد الحاء في قرأ اإلمام األزرق بالتقميل ثم الفتح، والعتقي بالتقميل في  البيان:
 ٓٓ  ، ولمباقين الفتح.ض

شباع الالزم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

  َُِِتَٰب ُِ ٱّۡ ِٓ  حزَنِي َّۡكِْي ِ ٱَّۡكؾِيؾِ ٱ َٖ ٱَّلله ِٔ٢  

 األزرق، ومعو الكل. -2
  ِل ٜۡ اِب ذِي ٱّؽه ٌَ ّۡكِ ِٜۡب َشِػيِػ ٱ ِِ ٱۡله ِ ۢنِب َوًَاة  ََغوِؽِ ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َٜ ُٚ َٙ إَِله  َٰ  ََلٓ إَِل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 اقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الب -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِطُۡي َٕ ۡ  ٣إََِلِۡٙ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َِٰػ ٓۡ َِم ٱۡۡلَِل ُٛ ُُّْت ٌَ َٖ َؽَىُؽواْ وًََل َيۡنُؽۡرَك َع ِي ِ إَِله ٱَّله ا يَُجَِٰػُل َِمٓ َءاَيَِٰج ٱَّلله َٔ٤  

 عو العتقي عمى قصر البدل.)تشق( في البدل، ومواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ۡٓ ٖۢ َبۡكِػِٚ ِٔ ۡضَؾاُب 
َ
ُٜۡم ُٜٖٗح َوٱۡۡل ًَ ۡٓ ُٛ ةَۡج َؼۡتَْ ؼه ََ

 

 ق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزر  -1
 .أىل اإلسكان، ومعو وترك النقل سكون الميم، المروزي عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

   ُُعُؼوه
ۡ
ٓۡ َِلَأ ِٛ ِ ٜل ـُ ِۭ ةَِؽ ث ٔه ُ

ۡج ُكُّ أ ٕه َٚ   َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۡٓ ُٛ َعۡؼُع
َ
ٜاْ ةِِٙ ٱۡۡلَيه وَأ ِِ َِلُۡػِضُغ َّۡبَِٰؽ ٜاْ ةِٱ ُ  َوَجََٰػل

ٓۡ قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال في التاء في  البيان: ُٛ َعۡؼُع
َ
 .وَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 اِب ٌَ ۡيَه ََكَن ِق َُ   ٥وَ

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1
 ۡج ٌه ٍَ َض ِ ُج َوَكَذَٰل َٕ ِ ۡضَحَُٰب ٱۡلهارِ ََك

َ
ٓۡ أ ُٛ نه

َ
َٖ َؽَىُؽٓواْ أ ِي ٍَ لََعَ ٱَّله ِ  ٦َرّب

اُت قرأ اإلمام نافع بالجمع في  البيان: َٕ ِ  .ََك

 ومعو العتقي. والتقميل، ،والصمة األزرق عمى إشباع المنفصل -1
 .ومعو أىل الصمةل، والفتح، وقصر المنفص األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4
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 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
  ِ َُٜ٘ن ةِِٙۦ َويَۡفَخۡنىُِؽوَن لَِّله ِٔ ٓۡ َوُيۡؤ ِٛ ِ ِػ َرّب ٕۡ ََّلُۥ يَُفّتُِطَٜن ِِبَ ٜۡ ٖۡ َض َٔ َّۡكۡؽَش َو َُِْٕٜن ٱ َٖ َُكۡ ِي ْ  ٱَّله ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا  ي

 وحده. )تشق( في البدل،وترقيق الراء، و اإلبدال، األزرق عمى -1
 .، وحدهقصر البدل ما سبق، ولكن مع العتقي عمى -2
 عمى اإلبدال، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني  -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تحقيق اليمز، عمى المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ََۡقَؼاَب ٱۡل ۡٓ ِٛ ِ ٍَ َوً بِيَْ ـَ ٜاْ  َتُك ٜاْ َوٱعه َٖ حَاةُ ِي ا وَٱۡمىِۡؽ لَِّله ٕٗ ْۡ ءٖ رهۡۡحَٗث وَِق ۡكَج ُكه ََشۡ ـِ َ٘ا َو ِٓ طِ َربه   ٧ي

 وحده. ،عمى توسط ثم إشباع في المين الميموز األزرق -1
 عدا األصبياني. سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ءٖ رهۡۡحَٗث األصبياني عمى الغنة في  -4  ، وسكون الميم، وحده.ََشۡ

 
َ
َ٘ا َوأ ٓۡ  َربه ِٛ َٰخِ ٓۡ َوُذّرِيه ِٛ ۡزَوَِٰس

َ
ٓۡ َوأ ِٛ ِ ٖۡ َءاةَآن ِٔ ٖ َضََْص  َٔ ٓۡ َو ُٛ ّهِِت وََقػعه َِٰج َقۡػٍن ٱ ٓۡ َسنه ُٛ ْۡ  ۡدِع

شباع المتصل، و  تغميظ الالم، والنقل، األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى وا 
 قصر البدل.

 وحده. صر في المتصل،فويق القو  ترك تغميظ الالم، والنقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4

 .الزعراء
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُٓ ُِي َّۡكؾِيُؾ ٱۡۡلَ َٗج ٱ
َ
ٍَ أ   ٨إِٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُٓ ِٛ ِ ّيِـَٔاِتٖۚ َوً  ٱلفه

 .باعتباره عارض الكل ولكنفي البدل، ومعو  اإلشباع األزرق عمى -1
  ۥ ُٙ ۡػ رَِۡحَۡخ ٌَ هِٖؼ َػ َٔ ٜۡ ّيِـَٔاِت يَ ٖ حَِي ٱلفه َٔ  َو

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
  ُٓ ي ـِ َّۡك ُز ٱ ٜۡ َّۡى َٜ ٱ ُٚ  ٍَ ِ َٰل   ٩َوَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 إِنه ِٖ يَمَٰ َن إََِل ٱۡۡلِ ٜۡ ٓۡ إِۡذ حُۡػَق ُٗىَفُؾ

َ
ٓۡ أ خُِؾ ٌۡ ٔه  ِٖٔ ۡؽَِبُ 

َ
ِ أ ُج ٱَّلله ٌۡ َٕ َ َ٘اَدۡوَن ل َٖ َؽَىُؽواْ ُي ِي ٱَّله

  ٪َػَخۡؾُىُؽوَن 

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.إشباع الصمة، والنقل، واألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة.وترك النقل، عمى صمة الميم،  حموانيال -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ِٖ ّٔ ِۡ إََِلَٰ ُعُؽوٖج  َٛ َ٘ا َػ ِ َ٘ا ةُِؼُٜٗب َ٘ا ٱذۡبََخنۡيِ وَٱۡعََتَۡػ ۡضيَهَۡخ
َ
َ٘ا ٱذۡبََخنۡيِ َوأ خه َٔ َ

َ٘آ أ ٜاْ َربه ُ ِٖ ًَال بِي  ٫ـَ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.عمى ترك النقل، المروزي  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ْ ٜا ُ٘ ِٔ ۡك ةِِٙۦ حُۡؤ ٓۡ ِإَون يُۡۡشَ ُ وَۡضَػهُۥ َؽَىۡؽُع ۥٓ إَِذا ُدِِعَ ٱَّلله ُٙ ٗه
َ
ُِؾٓ ةِأ َّٰ  َذ

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ۥٓ اإلبدال ياء في  األصبياني عمى -2 ُٙ ٗه

َ
 واإلبدال، وحده. قصر المنفصل،و  ،ةِأ

 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز،المروزي عمى  -3
 ومعو أىل اإلسكان.وقصر المنفصل،  عمى سكون الميم،المروزي  -4
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 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم، -5
 ُۡتِۡيِ وَٱۡل َُ ِ ٱّۡ َّۡكَِلّ ِ ٱ ُٓ َّلِله   ٬ۡؾ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ا ًٗ آءِ رِۡز َٕ َٖ ٱلفه ِ ّٔ ُِل َُّؾٓ  ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦ َويُزَنّ ِي يُؽِيُؾ َٜ ٱَّله ُٚ

 

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، و إشباع الصمة، األزرق عمى -1 ا 
 البدل.

 وحده. يق القصر في المتصل،فو قصر الصمة، و األصبياني عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 توسط المتصل، وحده.و المروزي عمى سكون الميم،  -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

 يُبِيُب ٖ َٔ ُؽ إَِله  َه ا َيَخَؼ َٔ   ٭َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُُۡم َ ٜاْ ٱَّلله َٰىُِؽوَن وَٱۡدُق ؽِهَ ٱَّۡك ََ  ٜۡ َ َٖ َول   ٮِِْطنَي ََّلُ ٱّلِي

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

َٜۡم ٱ ٖۡ ِقَتادِهِۦ َِلُِ٘ؼَر يَ ٖ يََشآُء ِٔ َٔ  َٰ ۡمؽِهِۦ لََعَ
َ
ٖۡ أ ِٔ وَح  ِِْۡق ٱلؽُّ َّۡكۡؽِش يُ َرَجَِٰج ُذو ٱ  ٯۡلهًَلِق َرػِيُف ٱله

، وقرأ المروزي والحمواني ٱۡلهًَلقِ قرأ اإلمام ورش وابن فرح بإثبات الياء وصالا في  البيان:
.  بالوجيين مع تقديم الحذف، والباقون بالحذف وصالا

شباع المتصل، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وترقيق الراء، ا 
 وتفخيم الراء، وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4
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  َبَٰؽُِزوَن ٓ ُٚ َٜۡم   يَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََۡش ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ِ  ءٞ  ََل ََيََۡفَٰ لََعَ ٱَّلله

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل.العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وسكون الميم،  -2
 وما سبق لو، وحده. األزرق عمى الفتح، -3
 .المروزيومعو  األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  َٜۡم ٍُ ٱَۡلَ ْۡ ُٕ ۡ ِٖ ٱل َٕ ِ ّ  ل

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ِار ٛه ٌَ َِٰضِػ ٱّۡ َّۡن ِ ٱ  َّٰلِله

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َفَتۡج ََ ا  َٕ ِ َٜۡم َُتَۡؾىَٰ ُكُّ َنۡىِۭس ة  ٱَۡلَ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 ق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح.األزر  -2

  َٜۡم َٓ ٱَۡلَ ْۡ  ََل ُؿ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َۡسِيُف ٱۡۡلَِفاِب َ   ٱإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِٕنَي ـِ َ٘اِسؽِ َكَٰ ى ٱۡۡلَ ُُْٜب َلَ ٌُ ّۡ َٜۡم ٱٓأۡلزِوَثِ إِذِ ٱ ٓۡ يَ ُٚ ِٗؼۡر
َ
 َوأ

 عمى قصر البدل. واألصبياني العتقي)تشق( في البدل، ومعو النقل، واألزرق عمى  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۡحِيٖم َوََل َشىِيٖف ُيَؽاُع ٖۡ ِٔ ِٕنَي  ِ َْٰ ا لِْظه   ٲَٔ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ُّا َُّتَِۡف ٱلط َٔ ۡعنُيِ َو

َ
ََ٘ث ٱۡۡل ِ ُٓ َعآن   ٳُػوُر َيۡكَْ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  َِِض ةِٱۡۡلَّي ٌۡ ُ َي  َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َٖ ِي ٍءى ۡػُقَٜن يَ َوٱَّله ُغَٜن بََِشۡ ٌۡ  ِٖٔ ُدوِِٗٙۦ ََل َي

 .حَۡػُقٜنَ قرأ اإلمام نافع بالتاء في  البيان:

 وحده.، مين الميموزإشباع التوسط ثم األزرق عمى  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

 ِٕيُف ٱۡۡلَِطُۡي َٜ ٱلفه ُٚ  َ  ٴإِنه ٱَّلله

 .األزرق، ومعو الكل -1
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   ۡٓ ِٛ ِٖٔ َؼۡتِْ ٜاْ  َٖ ََكُٗ ِي َِتُث ٱَّله ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع ََ ُؽواْ  ـُ ۡرِض َػيَ٘
َ
ٓۡ يَِفُۡيواْ َِم ٱۡۡل َ َول

َ
 ۞أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك النقل، -3
 َشػه

َ
ٓۡ أ ُٚ ٜاْ  ِ ِٖٔ َواٖق  ََكُٗ َٖ ٱَّلله ِ ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ََكَن ل َٔ ٓۡ َو ِٛ ِ ُ ةُِؼُٜٗب ُٓ ٱَّلله ُٚ َعَؼ

َ
ۡرِض وَأ

َ
ٜهٗة َوَءاذَاٗرا َِم ٱۡۡل ًُ ۡٓ ُٛ ۡ٘   ٵِٔ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، )تشق( في البدل،و الصمة، األزرق عمى إشباع -1
 وحده. والنقل، ،قصر الصمةعمى  األصبياني -2
َشػه مة الميم في أبو عون عمى ص -3

َ
ٓۡ أ ُٚ ، َٖ ِ ّٔ  ٓ ُٛ َ  ، وترك النقل، وحده.ل

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -5

  ُ ُٓ ٱَّلله ُٚ َعَؼ
َ
ٓ ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج وََؾَىُؽواْ وَأ ُٛ ُْ ـُ ٓۡ ُر ِٛ عِي

ۡ
ٓۡ ََكَٗج حهأ ُٛ نه

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل  َذ

ٓۡ مام األصبياني عمى اإلبدال ياء في قرأ اإل البيان: ُٛ نه
َ
 .ةِأ

ٓۡ اإلبدال في األزرق عمى  -1 ِٛ عِي
ۡ
 .، ومعو العتقيحهأ

 .عدا األصبيانيتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان و المروزي عمى سكون الميم،  -2
ٓۡ عمى اإلبدال ياء في  األصبياني -3 ُٛ نه

َ
ٓۡ ، ةِأ ِٛ عِي

ۡ
 .، واإلبدال، وحدهحهأ

 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، مة الميم،الجمال عمى ص -4

 اِب ٌَ ّۡكِ ۥ ًَِّٜيٞ َشِػيُػ ٱ ُٙ   ٶإِٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 تنٍِي ُّٔ  ٖٖ َْۡطَٰ ـُ َ٘ا َو َ٘ا ُمََٜسَٰ أَـِبَيَٰخِ ْۡ ـَ ۡر

َ
ۡػ أ ٌَ  ٷَوَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل،  النقل، األزرق عمى -1
 .األصبيانيومعو و)تشق( في البدل، الفتح، و  قل،الن األزرق عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
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 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 اٞب ؼه ََ ٜاْ َسَِٰطٞؽ  ُ ال ٌَ َُٰؽوَن َػ َٖ َوَق َن َوَهََٰمَٰ ٜۡ   ٸإََِلَٰ وِؽَۡق

 ي.األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتق -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ٓ ٜاْ نَِفا َخۡطُي ـۡ ۥ َوٱ ُٙ َك َٔ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َ٘آَء ٱَّله ۡب
َ
ٜٓاْ أ ٜاْ ٱۡؼُخُْ ُ ٖۡ ِقِ٘ػَٗا ًَال ِٔ ٓ ةِٱۡۡلَّيِ  ُٚ ا َسآَء ٕه ٓۡ  وََْ ُٚ  َء

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 قصر عمى  ومعو العتقيوا 
 .البدل

  والقاضي. أبو عون ومعو وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5
ُٓٚدان عمى التقميل في ابن سع -6  .، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءَسآَء

 ِٖ َٰ َٖ إَِله َِم َعَل َٰىِؽِي ۡيُػ ٱَّۡك ََ ا  َٔ   ٹَو

 .العتقياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو الباقون. -2

  ٓۥ ُٙ ِۡ ُمََٜسَٰ َوَۡلَۡػُع َربه ۡؼُخ
َ
ُن َذُروِّنٓ أ ٜۡ  َوًَاَل وِؽَۡق

 ومعو العتقي.والتقميل، زرق عمى إشباع المنفصل، األ -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتح ومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ۡٓ َُ٘ؾ َل دِي ن ُيَتّػِ
َ
َعاُف أ

َ
ٓ أ وۡ  إَِّّنِ

َ
َّۡىَفاَد  أ ۡرِض ٱ

َ
َِٛؽ َِم ٱۡۡل ـۡ ن ُي

َ
  ٺأ
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َعاُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ َو ، وقرأ كذلك بحذف اليمزة مع فتح الواو في إَِّّنِ

ِٛؽَ  ـۡ ن ُي
َ
 .أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 .أىل اإلسكانومعو عمى ترك النقل، وسكون الميم،  المروزي -3
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِٜۡم ٱۡۡلَِفاِب ُٖ بَِي ِٔ ٖ َله يُۡؤ ِّبِ َُ َخ ُٔ  ِ
ِٖ ُكّ ّٔ   ٻَوًَاَل ُمََٜسٰٓ إَِّّنِ ُقۡؼُت ةَِؽّّبِ َوَرّبُِؾٓ 

 .ُقۡؼُت  قرأ اإلمام إسماعيل وحده بإدغام الذال في التاء في البيان:

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.واإلبدال، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
ٖ َله والغنة في قصر المنفصل، و  الفتح، األصبياني عمى -3 ِّبِ َُ َخ ُٔ

.واإلبدال، وحده ، 
 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وتحقيق اليمز، وحده المروزي -4
 لفتح، وصمة الميم، وحده.الجمال عمى ا -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 ، وصمة الميم، وحده.ُقۡؼُت ابن فرح عمى الفتح، واإلدغام في  -7
 وحده. والفتح، وسكون الميم، واإلظيار، المروزي عمى توسط المنفصل، -8
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وحده. -9

 ، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان.القاضي عمى التقميل -11
 أبو الزعراء عمى التقميل، وسكون الميم، واإلدغام، وحده. -11

 َۡوًَػ ُ َ ٱَّلله َٜل َرّّبِ ٌُ ن َي
َ
ُخَُْٜن رَُسًًل أ ٌۡ َع

َ
ۥٓ أ ُٙ َ٘ ُٓ إِيَمَٰ َن يَۡؾُخ ٜۡ ٖۡ َءاِل وِؽَۡق ِ ّٔ  ٖٞ ِٔ ۡؤ ُّٔ  ِٞ  َسآَءُؽٓ َوًَاَل رَُس

  ۡٓ ّبُِؾ ِٖٔ ره  ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج 

شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و اإلبدال، والنقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ا  ومعو وا 
 العتقي عمى قصر البدل.
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وفويق القصر في المتصل، والغنة في قصر المنفصل، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
  ۡٓ ّبُِؾ  .حدهو ، ِٖٔ ره

 وحده.تصل، وترك الغنة، وتوسط المتوسط المنفصل، و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو القاضي. -6
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُؽٓابن سعدان عمى التقميل في  -7

 ََ ٍُ َكَِٰؼٗةا َػَكَْۡيِٙ  ۥ  ِإَون يَ ُٙ  ِؼةُ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َػَكَْۡيِٙ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

  ۡٓ ِي يَكُِػُؽ ًٗا يُِطۡتُؾٓ َبۡكُظ ٱَّله ٍُ َضادِ  ِإَون يَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِػي ۡٛ َ ََل َي اٞب إِنه ٱَّلله ؼه ََ َٜ ُمِۡسِٞف  ُٚ  ٖۡ  ټَٔ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   إِن َسآَءَٗا ِ ِس ٱَّلله
ۡ
ٖۢ ةَأ ِٔ َٗا  َٕٖ يَُ٘ۡصُ ۡرِض َػ

َ
َٖ َِم ٱۡۡل ِٛؽِي َٜۡم َظَٰ ٍُ ٱَۡلَ ْۡ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ِٜۡم َُّؾ ٌَ َٰ  َي

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
ِس النقل، واإلبدال في  األصبياني عمى -2

ۡ
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  ،ةَأ

 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضي. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءَٗا  ابن سعدان عمى التقميل في  -5
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 َٔ َرىَٰ َو
َ
آ أ َٔ ٓۡ إَِله  رِيُؾ

ُ
آ أ َٔ ُن  ٜۡ َِ ٱلؽهَشادِ ًَاَل وِؽَۡق بِي ـَ ٓۡ إَِله  ِػيُؾ ۡٚ َ

 ٽآ أ

شباع الصمة، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 وقصر الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 .عمى سكون الميم، والفتح، وحده المروزي -4
 عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي  -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ۡضَؾاِب
َ
ِٜۡم ٱۡۡل َِ يَ ِۡر ّٔ َعاُف َقَْۡيُؾٓ 

َ
ٓ أ ِٜۡم إَِّّنِ ٌَ َٰ َٖ َي َٔ ِٓي َءا   پَوًَاَل ٱَّله

َعاُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .إَِّّنِ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، )تشق( في البدل،وى إشباع المنفصل، األزرق عم -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ۡٓ ٖۢ َبۡكِػِٚ ِٔ  َٖ ِي َٜد َوٱَّله ُٕ ِٜۡم ُٜٖٗح وَََعدٖ َوَث ِب ًَ
ۡ
َِ َدأ  ِٔۡر

ِب قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في  البيان:
ۡ
 .َدأ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -2

 ِْۡكَِتاد ِ ّّ ا  ٕٗ ْۡ ُ يُؽِيُػ ُؿ ا ٱَّلله َٔ   ٿَو

 عو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق.األزرق، وم -1
ْۡكَِتادِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِ ّّ ا  ٕٗ ْۡ  ، ومعو ابن إسحاق.ُؿ

 َِ٘اد َٜۡم ٱۡله ٓۡ يَ َعاُف َقَْۡيُؾ
َ
ٓ أ ِٜۡم إَِّّنِ ٌَ َٰ  ڀَوَي
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َعاُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ . وقرأ اإلمام ورش وابن فرح بإثبات الياء إَِّّنِ

َ٘ادِ الا في وص ، وقرأ المروزي والحمواني بالوجيين مع تقديم الحذف، والباقون بالحذف ٱۡله
.  وصالا

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
 
 

 ََعِضٖمى ٖۡ ِٔ  ِ َٖ ٱَّلله ِ ّٔ ا َُّؾٓ  َٔ  َٖ ۡػةِؽِي ُٔ َُّّٜن  َٜ َٜۡم حُ  يَ

 ن الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكو  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ٖاد َٚ  ٖۡ ِٔ ا ََّلُۥ  َٕ ُ َػ ِِ ٱَّلله ٖ يُۡغِْ َٔ   ځَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ا َسآَءُؽٓ ةِِٙۦ ٕه ٖ ّمِ ٍّ ٓۡ َِم َش ا زِۡۡلُ َٕ ُِ ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج َػ ِٖٔ َؼۡت ُه  ـُ ٓۡ يُٜ ۡػ َسآَءُؽ ٌَ  َوَّ

 إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 .أبو عون والقاضيومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
ٓۡ ابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -5  عو أبو الزعراء.في الموضعين، وم َسآَءُؽ

  َٜٗل ـُ ٖۢ َبۡكِػهِۦ َر ِٔ ُ ٓۡ َّٖ َيۡتَكَد ٱَّلله ُْۡخ ًُ ٍَ َْ َٚ ٰٓ إَِذا   َضِته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[47] 

 

 وحده.وسكون الميم، مى توسط المنفصل، المروزي ع -4

 ۡؽحَاٌب ُّٔ َٜ ُمِۡسِٞف  ُٚ  ٖۡ َٔ  ُ ُِّ ٱَّلله ٍَ يُِغ ِ َذَٰل   ڂََ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ۡٓ ُٛ َٰ حَى

َ
ٍٖ أ َْۡطَٰ ـُ ِ ةَِنۡۡيِ  َٖ يَُجَِٰػلَُٜن َِمٓ َءاَيَِٰج ٱَّلله ِي  ٱَّله

ومعو العتقي عمى قصر  والتقميل، والنقل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.

 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -2
 والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ًِخا ق ٌۡ َٔ ُِبَ  ََ  ْ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ِ وَِقَ٘ػ ٱَّله  َ٘ػ ٱَّلله

 وحده.في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -1
 .الباقونومعو  ،عمى قصر البدلالعتقي  -2

  َٖستهار ٖ ِّبِ َُ َخ ُٔ ِْۡب  ًَ ِ
َٰ ُكّ ُ لََعَ ٍَ َيۡؽَتُف ٱَّلله ِ َذَٰل   ڃََ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 ل الفتح.عمى الفتح، ومعو أى األصبياني -2

 َبََٰب ـۡ َ
ةُُْۡل ٱۡۡل

َ
ٓ أ ّهَكَّلِ ِٖ َِل ََصۡٗضا  ُٖ ٱةۡ ََٰهََٰمَٰ ُن َي ٜۡ   ڄَوًَاَل وِؽَۡق

ةُْۡلُ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ ّهَكَّلِ

. 

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
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ٓ عمى الغنة في  يانياألصب -3 ّهَكَّلِ  .، والنقل، وحدهََصۡٗضا 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 َِٰت َمََٰن َبََٰب ٱلفه ـۡ َ
َِْف أ ؼه

َ
ۥ َكَِٰؼٗةا  وَأ ُٙ ُّ٘ ُؿ

َ
ِ ُمََٜسَٰ ِإَوَّّنِ َۡل َٰٙ  إََِلٰٓ إَِل

ِْفُ قرأ اإلمام نافع بضم الالم في  البيان: ؼه
َ
 .وَأ

 ومعو العتقي.والتقميل، المنفصل،  األزرق عمى إشباع -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ِِْٙۦ َٕ ُٜٓء َع ـُ َن  ٜۡ َٖ ِّىِؽَۡق ِ ٍَ ُزّي ِ ٖۚ  ُضػه وَ َوَكَذَٰل ِِ بِي ِٖ ٱلفه  َق

 .َوَضػه قرأ اإلمام نافع بفتح الصاد في  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َن إَِله َِم َعتَاٖب ٜۡ ۡيُػ وِؽَۡق ََ ا  َٔ   څَو

 زرق، ومعو الكل.األ -1
 ِٱلؽهَشاد َِ بِي ـَ  ۡٓ ِػُك ۡٚ َ

ِٜۡم ٱحهتُِكِٜن أ ٌَ َٰ َٖ َي َٔ ِٓي َءا   چَوًَاَل ٱَّله

، والباقون باإلثبات ٱحهتُِكٜنِ قرأ اإلمام األزرق والعتقي بحذف الياء وصالا ووقفاا في  البيان:
.  وصالا

ومعو العتقي عمى قصر  وبحذف الياء، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.
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بخمف  أىل اإلسكانومعو  ، وسكون الميم،وبإثبات الياء األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عن المروزي.

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ََٰت َٔ ۡنَيا  َٰٜةُ ٱلُّ َي ا َهَِٰؼهِ ٱۡۡلَ َٕ ِٜۡم إِنه ٌَ َٰ َؽارِ َي ٌَ   ڇٞف ِإَونه ٱٓأۡلِعَؽةَ ِِهَ َداُر ٱّۡ

ۡنَياالتقميل في  األزرق عمى -1 َؽارِ  ،ٱلُّ ٌَ ّۡ ، ومعو وترقيق الراء )تشق( في البدلوالنقل و ،ٱ
 العتقي عمى قصر البدل.

 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
ۡنيَ األزرق عمى الفتح في  -3  ، وما سبق لو.اٱلُّ
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -4
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، ومعو الباقون. -5

  ا َٛ ِٔۡرَْ ّهِكَٗث وًََل َُيَۡؾىٰٓ إَِله  ـَ  َِ ِٕ ٖۡ َق َٔ
 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5
 ِ٘هَث يُۡؽزًََُٜن ػ ٍَ يَۡػُعَُْٜن ٱۡۡلَ ِ ْوَلٰٓه

ُ
ٖٞ وَأ ِٔ َٜ ُمۡؤ ُٚ ََٗثَٰ َو

ُ
ۡو أ

َ
ٍؽ أ ََ ِٖ ذَ ّٔ ِٗطا  َِ َصَْٰ ِٕ ٖۡ َق َٔ ا ةَِنۡۡيِ ِضَفاٖب َو َٛ ي

  ڈ

َٜ قرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان: ُٚ  ، والباقون بسكون الياء.َو

َٜ النقل، والتقميل، وضم الياء في  األزرق عمى -1 ُٚ شباع المتصل، ومعو و  ، واإلبدال،َو ا 
 العتقي.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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 وحده.فويق القصر في المتصل، فتح، وضم الياء، واإلبدال، و النقل، والاألصبياني عمى  -3
َٜ تحقيق اليمز، والفتح، وسكون الياء في  المروزي عمى -4 ۡٚ  توسط المتصل، وحده.و  ،َو
 الجمال عمى الفتح، وسكون الياء، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الفتح، وضم الياء، وحده. -6
 يل، وسكون الياء، ومعو القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى التقم -7
 أبو الزعراء عمى التقميل، وضم الياء، وحده. -8

 ِةِ َوحَۡػُقَِِٜٗنٓ إََِل ٱۡلهار َٰٜ ٓۡ إََِل ٱۡلهَش ۡدُقُٜك
َ
ا َِلٓ أ َٔ ِٜۡم  ٌَ َٰ   ډ۞َوَي

شباع الصمة، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 .أىل الصمةومعو وقصر الصمة، والفتح، نفصل، األصبياني عمى قصر الم -2
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ِ ۡؽُىَؽ ةِٱَّلله
َ
َٰؽِ حَۡػُقَِِٜٗن ِۡل َّۡنفه َّۡكؾِيؾِ ٱ ٓۡ إََِل ٱ ۡدُقُٜك

َ
َٗا۠ أ

َ
ٓٞ َوأ ْۡ ا َّهَۡؿ َِل ةِِٙۦ ِق َٔ َۡشَِك ةِِٙۦ 

ُ
  ڊَوأ

ٓۡ قرأ اإلمام نافع بإثبات األلف وصالا في  البيان: ۡدُقُٜك
َ
َٗا۠ أ

َ
 .َوأ

شباع الصمة، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
  وقصر الصمة، والفتح، ومعو أىل الصمة. صل،األصبياني عمى قصر المنف -2
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 َا ح َٕ نه
َ
ۡ ََل َسَؽَم أ نه ٱل

َ
ِ َوأ َٗآ إََِل ٱَّلله نه َمَؽده

َ
ۡنَيا َوََل َِم ٱٓأۡلِعَؽةِ َوأ َٜةٞ َِم ٱلُّ ِۡسِػنَِي ۡػُقَِِٜٗنٓ إََِلِۡٙ َّۡهَؿ ََّلُۥ َدۡق ُٕ

ۡضَحَُٰب ٱۡلهارِ 
َ
ٓۡ أ   ڋُٚ
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شباع  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 والتقميل، والنقل و)تشق( في البدل وترقيق الراء، وا 
 .عمى قصر البدل عو العتقيوم الصمة،

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وقصر الصمة، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، وسكون الميم، وحده المروزي -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 و عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده.أب -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

  ۡٓ ًُُٜل َُّؾ
َ
آ أ َٔ ُؽوَن  َُ  وََفَخۡؼ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ن بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقو  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِ ۡمؽِٓي إََِل ٱَّلله
َ
ُِّٜض أ وَ

ُ
 َوأ

ۡمؽِٓي إََِل قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
 .أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ِّۡكَِتاد َ ةَِطُۡيۢ ةِٱ   ڌإِنه ٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبياني عم -2

  ْ ُؽوا َُ َٔ ا  َٔ ّيِـَٔاِت  ـَ  ُ ُٙ ٱَّلله َٰ ًََٜى  وَ

 )تشق( في البدل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل.واألزرق عمى التقميل،  -1
 .عمى قصر البدل ومعو أىل الفتح و)تشق( في البدل، األزرق عمى الفتح، -2
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 َُٜٓء ٱَّۡكؼ ـُ َن  ٜۡ   ڍاِب وََضاَق أَـِبِل وِؽَۡق

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 عو أبو الزعراء.، وفويق القصر في المتصل، وموََضاَق ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  ا ا وََقِشّيٗ ا ُمُػّوٗ َٛ  ٱۡلهاُر ُيۡكَؽُعَٜن َقَْۡي

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َشػه ٱَّۡكَؼاِب

َ
َن أ ٜۡ ٜٓاْ َءاَل وِؽَۡق ۡدِعُْ

َ
اَقُث أ ُٜم ٱلفه ٌُ َٜۡم َع   ڎَوَي

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 
َ
ِۡ أ َٛ ٓۡ َعَتٗكا َػ ٘ها َُّؾ َُ ٓواْ إِٗها  َِبُ ُۡ خَ ـۡ َٖ ٱ ي ِ ُؤاْ لَِّله َكَفٰٓ ُٜل ٱلغُّ ٌُ َٜن َِم ٱۡلهارِ َػَي ٘ها ِإَوۡذ َيَخَطآسُّ َُٜ٘ن َع ۡن ُّٔ ُٗخٓ 

َٖ ٱۡلهارِ  ِ ّٔ   ڏَِٗطيٗتا 

شباع المنفصل، والنقل، المتصل،و  الالزم ألزرق عمى إشباعا -1  ومعو العتقي. والتقميل، وا 
وقصر المنفصل، وسكون الميم، والنقل،  ،والالزم األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2

 والفتح، وحده.
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
ُٜ٘نَ الميم في أبو عون عمى التقميل، وصمة  -4 ۡن ُّٔ ُٗخٓ 

َ
 ، وحده.أ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. والفتح، وتوسط المنفصل، المتصل،الالزم و المروزي عمى توسط  -6
 المروزي عمى توسط الالزم والمتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
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 ٞ ٓواْ إِٗها ُكّ َِبُ ُۡ َخ ـۡ َٖ ٱ ِي َٓ َبنۡيَ ٱّۡكَِتادِ  ًَاَل ٱَّله َ ًَۡػ َضَؾ آ إِنه ٱَّلله َٛ  ڐػِي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُٜاْ َربهؾ َٓ ٱۡدُق ٘ه َٛ َٖ َِم ٱۡلهارِ ِۡلََؾَٗثِ َس ِي َّۡكَؼاِب َوًَاَل ٱَّله َٖ ٱ ِ ّٔ ا  ٗٔ ٜۡ ٘ها يَ   ڑٓۡ َُيَّىِۡه َع

 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُُْٰؾٓ ةِٱۡۡلَّيَِن ـُ ٓۡ ُر عِيُؾ
ۡ
ٍُ حَأ ٓۡ حَ َ َول

َ
ٜٓاْ أ ُ  ِج  ًَال

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو أىل اإلسكان.عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم،  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ٖۚ ٜاْ ةَََلَٰ ُ  ًَال

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َْۗ ٜا ٜاْ وَٱۡدُق ُ  ًَال

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٍِ َٰ َٖ إَِله َِم َعَل َٰىِؽِي ا ُدَعُٰٓؤاْ ٱَّۡك َٔ   ڒَو

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 ومعو الباقون عدا المروزي.والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡشَهَُٰػ
َ
ُٜم ٱۡۡل ٌُ َٜۡم َي ۡنَيا َوَي َٰٜةِ ٱلُّ َي ٜاْ َِم ٱۡۡلَ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َ٘ا َوٱَّله َْ ـُ  ړإِٗها َۡلَُ٘ۡصُ ُر

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -2
 األزرق عمى الفتح، والنقل، ومعو األصبياني عمى القصر. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو أىل الفتح. -4

   ۡٓ ُٛ ۡكِؼَرُع َٔ ِٕنَي  ِ َْٰ َٜۡم ََل يََ٘ىُف ٱّظه  يَ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 الباقون.  األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو -2

 ِار ُٜٓء ٱله ـُ  ۡٓ ُٛ َ َُ٘ث َول ْهۡك ُٓ ٱل ُٛ َ   ڔَول

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .حدهو  والفتح، فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. ح،والفت المروزي عمى توسط المتصل، -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 َُِتََٰب َِ ٱّۡ ٰٓءِي َر ـۡ َ٘ا ةَِِنٓ إِ ۡوَرۡث
َ
َػىَٰ َوأ ُٛ ۡ َ٘ا ُمََٜس ٱل ۡػ َءاحَۡه ٌَ   ڕَوَّ

شباع المنفصل، )تشق( في البدل،و النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو و  والتقميل، وا  ا 
 مى قصر البدل.العتقي ع

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .وحدهفويق القصر في المتصل، والفتح، وقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، والفتح، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
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المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن الجمال عمى الفتح، وقصر  -6
 فرح.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

 َّۡبَِٰب
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
َؽىَٰ ِۡل َۡ ٗػى َوذِ  ږُٚ

 .النقل، ومعو العتقيو  التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 .لنقل، وحدهعمى الفتح، وا األصبياني -3
 .أىل الفتح، ومعو رك النقل، والفتحالمروزي عمى ت -4

 َِٰؽ ةَۡك ٍَ ةِٱَّۡكَِشِّ َوٱۡۡلِ ِ ِػ َرّب ٕۡ ّتِۡص ِِبَ ـَ ٍَ َو ۢنتِ َخۡنىِۡؽ َِّلَ ـۡ ِ َضّيٞ َوٱ  ڗوَٱۡضِِبۡ إِنه وَۡقَػ ٱَّلله

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده ألصبيانيا -2
 .أىل الفتح، ومعو ترك النقلالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ِ ٓ ة ُٚ ا  ٔه ٓۡ إَِله َِِۡبٞ  ٓۡ إِن َِم ُضُػورِِٚ ُٛ َٰ حَى
َ
ٍٖ أ َْۡطَٰ ـُ ِ ةَِنۡۡيِ  َٖ يَُجَِٰػلَُٜن َِمٓ َءاَيَِٰج ٱَّلله ِي ِنِيِٖٙۚ إِنه ٱَّله  َبَْٰ

شباع الصمة، وترقيق البدل،  )تشق( فيواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 والنقل، والتقميل، وا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.الراء، 

 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -2
 والنقل، والفتح، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، وحده المروزي -4
 مى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال ع -5
ٓۡ إِنأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6 ُٛ َٰ حَى

َ
ٓۡ إَِله ، أ  ، وحده.ُضُػورِِٚ

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -8
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  ِ َخكِۡؼ ةِٱَّلله ـۡ  وَٱ

 الكل. األزرق، ومعو -1
  ِٕيُف ٱۡۡلَِطُۡي َٜ ٱلفه ُٚ ۥ  ُٙ   ژإِٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َٜن ُٕ ۡؽََثَ ٱۡلهاِس ََل َيۡكَْ

َ
ٖه أ ِْۡي ٱۡلهاِس َوَلَِٰؾ ٖۡ َع ِٔ ۡؽَِبُ 

َ
ۡرِض أ

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ُْۡي ٱلفه   ڙَۡلَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .عدا ابن إسحاق لباقون، ومعو اترك النقلالمروزي عمى  -2
ْۡيِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٖۡ َع ِٔ.وحده ، 

  ُء ُِِٕسٓ ۡ َِحَِٰج َوََل ٱل َْٰ ٜاْ ٱّصه ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ۡعَّمَٰ َوٱۡۡلَِطُۡي َوٱَّله
َ
ا يَۡفَخِٜي ٱۡۡل َٔ  َو

شباع المتصل،و )تشق( في البدل، و النقل، والتقميل، وترقيق الراء، األزرق عمى -1 عو العتقي وم ا 
 عمى قصر البدل.

 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -2
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، والفتح، وتفخيم الراء، األصبياني عمى -3
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 تقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى ال -6
 

 ا ٔه ُؽونَ ًَِْيًٗل  َه   ښ َعَخَؼ

ُؽونَ قرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان: َه  .َيَخَؼ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُٜ٘ن ِٔ ۡؽََثَ ٱۡلهاِس ََل يُۡؤ
َ
ٖه أ ا َوَلَِٰؾ َٛ اَقَث ٓأَلعَِيثٞ َله َرۡيَب ػِي   ڛإِنه ٱلفه
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 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
 ، واإلبدال، وحده.ٓأَلعَِيثٞ َله األصبياني عمى الغنة في  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4

  ۡٓ َخِشۡب َُّؾ ـۡ َ
ُٓ ٱۡدُقِّٜنٓ أ  َوًَاَل َربُُّؾ

 ق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزر  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٖ َٓ َداِعؽِي ٘ه َٛ َيۡػُعَُْٜن َس ـَ ٖۡ ِقَتاَدِِت  وَن َع ِِبُ ُۡ َٖ يَۡفخَ ِي   ڜإِنه ٱَّله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األصبيا -2

  ا ۡتِۡصً ُٔ اَر  َٛ ٜاْ ػِيِٙ َوٱۡله ُ٘ ُُ َِ ِّتَۡف ۡ ُٓ ٱَله َِ َُّؾ ِي َسَك ُ ٱَّله  ٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  
َ
ٖه أ ٍِ لََعَ ٱۡلهاِس َوَلَِٰؾ و وَۡغ َ ََّلُ ُؽوَن إِنه ٱَّلله ُُ  ڝۡؽََثَ ٱۡلهاِس ََل يَۡش

 األزرق، ومعو الكل. -1
 

   َٜ ُٚ َٙ إَِله  َٰ ٓ إَِل ءٖ َله ِ ََشۡ
ُِي ُكّ ٓۡ َخَْٰ ُ َربُُّؾ ُٓ ٱَّلله ُِؾ َّٰ  َذ

شباع المنفصل،و  توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق عمى -1  وحده. ا 
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 .ط المنفصل، وحدهعمى توس المروزي -3
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 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكانوقصر المنفصل، عمى سكون الميم،  المروزي -4
ٓ الغنة في  األصبياني عمى -5 ءٖ َله  وحده.قصر المنفصل، و  ،ََشۡ
 .ابن فرحومعو  وترك الغنة، الجمال عمى صمة الميم، -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

 َٜن ُُ َٰ حُۡؤوَ َّنه
َ
  ڞوَأ

 واإلبدال، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، -2
 واإلبدال، ومعو األصبياني. األزرق عمى الفتح، -3
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، -4

 ََۡي ِ ٜاْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله َٖ ََكُٗ ِي ٍُ ٱَّله ٍَ يُۡؤوَ ِ َذَٰل   ڟَطُػوَن ََ

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو اإلبدال، األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٖ ِ ّٔ ٓۡ َوَرزًََُؾٓ  َرُك َٜ َٖ ُض ۡضَف
َ
ٓۡ وَأ َرُك ٜه َ٘اٗٓء َوَض ِ آَء ة َٕ ۡرَض ًََؽاٗرا َوٱلفه

َ
ُٓ ٱۡۡل َِ َُّؾ ِي َسَك ُ ٱَّله   ٱَّلله

ّيَِبَِٰجٖۚ   ٱّؽه

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -4
ِ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّٔ  ، وحده.َٖ َوَرزًََُؾٓ 
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

  ۡٓ ُ َربُُّؾ ُٓ ٱَّلله ُِؾ َّٰ  َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِٕنَي َ َّۡعَْٰ ُ َربُّ ٱ   ڠَػَخَتاَرَك ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
 َۗ َٖ ٜهُ ُُمِِْۡطنَي ََّلُ ٱّلِي َٜ وَٱۡدُق ُٚ َٙ إَِله  َٰ ََّۡحُّ ََلٓ إَِل َٜ ٱ ُٚ

 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِٕنَي َ َّۡعَْٰ ِ َرّبِ ٱ ُػ َّلِله ٕۡ   ڡٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٖٔ َٖ حَۡػُقَٜن  ِي ۡعُتَػ ٱَّله
َ
ۡن أ

َ
ِٛيُج أ ِۡ إَِّّنِ ُٗ ًُ۞ َٓ ِْ ـۡ ُ

ۡن أ
َ
مِۡؽُت أ

ُ
ّّبِ َوأ ا َسآَءَِّنَ ٱۡۡلَّيَِنَُٰج ِٖٔ ره ٕه َ ِ ل ُدوِن ٱَّلله

ِٕنَي  َ َّۡعَْٰ   ڢلَِؽّبِ ٱ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
ّّبِ والغنة في  فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2  ، وحده.ِٖٔ ره
 توسط المتصل، وحده.و  ترك الغنة،ترك النقل، و  المروزي عمى  -3
 .الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضي -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءَِّنَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ِۡؼى ۡٓ ٓه َُيۡؽُِسُؾ ثٖ ُث ٌَ ٖۡ َقَْ ِٔ ٓه  ِٖٔ نُّۡؽَىثٖ ُث ٓه  ِٖ حَُؽاٖب ُث ّٔ ُؾٓ  ٌَ ِي َعَْ َٜ ٱَّله ٓه ُٚ ٓۡ ُث ُؽ ُشػه
َ
ٜٓاْ أ ٓه ِۡلَۡتُُْن ًٗل ُث

ٜٗعا   ٜاْ ُشُي ُٜٗ ُُ  ِۡلَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانقصر المنفصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أى -4
ِٖأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّٔ ُؾٓ  ٌَ  ، وحده.َعَْ
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  ُِ ِٖٔ َؼۡت  َٰ َّفه َٜ ٖ ُيَخ ٔه ُِٔ٘ؾٓ   َو

 .عدا أبو عون ومعو أىل التقميلوسكون الميم األزرق عمى التقميل،  -1
 .األصبياني والمروزيومعو  وسكون الميم، األزرق عمى الفتح، -2
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل  -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4

 َعۡكٌَُِْٜن ۡٓ َفّّمٗ َوََّكْهُؾ ُّٔ َسًٗل 
َ
ٜٓاْ أ   ڣَوِۡلَۡتُُْن

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ىل الصمة.عمى صمة الميم، ومعو أ الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ِٕيُج ۦ َويُ ِي يَُۡحِ َٜ ٱَّله ُٚ
 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُٜن ُُ ُٜل ََّلُۥ ُؽٖ َػَي ٌُ ا َي َٕ ۡمٗؽا وَإِنه

َ
 ڤوَإَِذا ًَََضٰٓ أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو الفتح، و اني عمى األصبي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  وَُٜن َٰ يُۡۡصَ َّنه
َ
ِ أ َٖ يَُجَِٰػلَُٜن َِمٓ َءاَيَِٰج ٱَّلله ِي ٓۡ حََؽ إََِل ٱَّله َ ل

َ
 ڥأ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، )تشق( في البدل، وفصل، األزرق عمى إشباع المن -1
 .الفتح، وحدهاألزرق عمى  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ّٜۡاْ ةِٱ ةُ ؼه ََ  َٖ ِي َ٘ا  ٱَّله َْ ـُ َ٘ا ةِِٙۦ ُر ْۡ ـَ ۡر
َ
آ أ َٕ ِ  َُِتَِٰب َوب

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٜن ُٕ َٜۡف َيۡكَْ  ڦوََف

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِ ۡقَنٌَٰ
َ
ُِ َِمٓ أ َٰ ۡمَل

َ
ُِ يُۡفَطُتَٜن إِذِ ٱۡۡل َلَِٰف ٓۡ َوٱلفه  ڧِٛ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.قصر المنفصل، و عمى  المروزي -4
 لصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ا -5

  ٓه َِم ٱۡلهارِ يُۡفَشُؽوَن ِٓ ُث ِٕي  ڨَِم ٱۡۡلَ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  تُۡۡشُِكَٜن ۡٓ ُ٘خ َُ ا  َٔ  َٖ ۡي
َ
ٓۡ أ ُٛ َ َِ ل ٓه ؼِي   کُث

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .األصبياني عمى قصر الصمة، وحده -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
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   ِ  ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
  ا ُِ َشۡيـٔٗ ِٖٔ َؼۡت ٜاْ  ٓۡ َُٗؾٖ ٗهۡػُق ّه ٘ها ةَِ  ٜاْ َع ُّْ ٜاْ َع ُ  ًَال

 وحده.، عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 باقون.ومعو العمى ترك المد في المين الميموز، العتقي  -2

 َٖ َٰىِؽِي ُ ٱَّۡك ُِّ ٱَّلله ٍَ يُِغ ِ َذَٰل   ڪََ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األصبياني -2

 ُؽَض ٕۡ ٓۡ َع ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ ۡرِض ةَِنۡۡيِ ٱۡۡلَّيِ َوب
َ
ٓۡ َعۡىؽَُضَٜن َِم ٱۡۡل ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ ُِؾٓ ة َّٰ   ګَٜن َذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
ؽَُضٜنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٕۡ ٓۡ َع ُ٘خ َُ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ا َٛ َٖ ػِي َٓ َخَِِٰلِي ٘ه َٛ ََٰب َس ةَۡن
َ
ٜٓاْ أ  ٱۡدُعُْ

 ق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزر  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٖ ِي ِّبِ َُ خَ ُٕ ۡ َٜى ٱل ۡر َٔ   ڬوَتِۡئَؿ 

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َۡضّيٞ   وَٱۡضِِب ِ  إِنه وَۡقَػ ٱَّلله
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 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َ٘ا يُؽَۡسُكَٜن ٍَ وَإََِلۡ ٘ه َي َٜػه ۡو َنَخ
َ
ٓۡ أ ُٚ ِي َٗكُِػ ٍَ َبۡكَظ ٱَّله ٘ه ا ُٗؽَِي ٔه ِ   ڭوَإ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 وأبو عون. ومعو أىل الصمةعمى قصر الصمة،  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 َۗ ٍَ ُطۡص َقَْۡي ٌۡ ٓۡ َن ّه  ٖ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ٍَ َو َ٘ا َقَْۡي ٖ ًََطۡط ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ٍَ ِٖ َؼۡتِْ ّٔ ًٗل  ـُ َ٘ا ُر ْۡ ـَ ۡر
َ
ۡػ أ ٌَ  َوَّ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ٓۡ غنة في عمى النقل، وال األصبياني -2 ّه  ٖ ٔه

وحده ،. 
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -3
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

  ِ ِِتَ أَـِبيٍَث إَِله بِإِۡذِن ٱَّلله
ۡ
ن يَأ

َ
ٍٜل أ ـُ ا ََكَن لَِؽ َٔ  َو

)تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر و ال،واإلبد األزرق عمى النقل، -1
 البدل.

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۡتِؽَُْٜن ُٕ ۡ ٍَ ٱل ِ َ٘ال ُٚ ِ ًَُِضَ ةِٱۡۡلَّيِ وََعِِسَ  ۡمُؽ ٱَّلله
َ
 ڮوَإَِذا َسآَء أ

ۡمؽُ  َسآءَ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق أ
 وجو اإلشباع، ولمباقين إسقاط اليمزة األولى، فتكون من قبيل المد المنفصل.

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 .الحمواني في وجوراء، ومعو تفخيم الو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
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 صل، وحده.نفتوسط المو  إسقاط اليمزة األولى، المروزي عمى -4
المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو  -5

 الزعراء.
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

  
َ
ُٓ ٱۡۡل َِ َُّؾ ِي َسَك ُ ٱَّله ُؽَُْٜن ٱَّلله

ۡ
ا حَأ َٛ ۡ٘ ِٔ ا َو َٛ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ُت ََ َٓ ََِّتۡ   گَٗۡعَٰ

 ومعو العتقي واألصبياني. واإلبدال، األزرق عمى النقل، -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍِ ُّۡىْۡ ا َولََعَ ٱ َٛ ٓۡ وََقَْۡي ا َضاَسٗث َِم ُضُػورُِك َٛ ٜاْ َقَْۡي َنَٰىُِف َوِۡلَۡتُُْن َٔ ا  َٛ ٓۡ ػِي َُْٜن  َوَُّؾ َٕ   ڰَُتۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُُِؽوَن ِ حُ٘ يه َءاَيَِٰج ٱَّلله
َ
ٓۡ َءاَيَٰخِِٙۦ وَأ  ڱَوُيؽِيُؾ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، )تشق( في البدل،و إشباع الصمة، األزرق عمى -1
 .وأبو عون ومعو أىل الصمة وتفخيم الراء، صمة،قصر المى ع األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

   ۡٓ ِٛ ِٖٔ َؼۡتِْ  َٖ ِي ِتَُث ٱَّله ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع ََ ُؽواْ  ـُ ۡرِض َػيَ٘
َ
ٓۡ يَِفُۡيواْ َِم ٱۡۡل وََْ

َ
 أ

 .الراء، ومعو العتقيوترقيق األزرق عمى النقل،  -1
  والنقل، وحده. خيم الراء،األصبياني عمى تف -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ٜاْ يَۡؾِفُتَٜن ا ََكُٗ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ۡغَِنَٰ َع
َ
آ أ َٕ ۡرِض َػ

َ
ٜهٗة َوَءاذَاٗرا َِم ٱۡۡل َشػه ًُ

َ
ٓۡ َوأ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۡؽََثَ 

َ
ٜٓاْ أ   ڲََكُٗ

عمى قصر  العتقي ومعوو)تشق( في البدل، والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .البدل

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
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 وحده. والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده المروزي -4
اأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -5 ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘  ، وحده.َع
 أبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان و  -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -8
 َ ٜاْ ةِِٙۦ ي ا ََكُٗ ٔه  ِٓٛ ِ ِٓ وََضاَق ة ْۡ ّۡكِ َٖ ٱ ِ ّٔ  ٓ ُٚ ا ِقَ٘ػ َٕ ِ ٜاْ ة ٓ ةِٱۡۡلَّيَِنَِٰج وَؽُِض ُٛ ُْ ـُ ٓۡ ُر ُٛ ا َسآَءۡع ٕه ؾُِءوَن وََْ ۡٛ  ڳۡفخَ

شباع البدل العارض، مى إشباع المتصل،األزرق ع -1  ومعو العتقي. وا 
 .وسكون الميم، ومعو القاضي األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
َٖ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِ ّٔ  ٓ ُٚ َٖ ، ِقَ٘ػ ِ ّٔ  ٓ ُٚ  ، وحده.ِقَ٘ػ
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر  -5
ٓۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُٛ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.وََضاَق ، َسآَءۡع

  ٘ها ةِِٙۦ ُمۡۡشِكنَِي َُ ا  َٕ ِ ِ وَۡضَػهُۥ َوَكَىۡؽَٗا ة ٘ها ةِٱَّلله َٔ ٜٓاْ َءا ُ َ٘ا ًَال ـَ ۡ
ۡواْ ةَأ

َ
ا َرأ ٕه  ڴوََْ

ْ لتحقيق ثم التسييل في قرأ اإلمام األصبياني با البيان: ۡوا
َ
 .َرأ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 األصبياني. عداالمروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -3
َ٘ااألصبياني عمى اإلبدال في  -4 ـَ ۡ

 ، وحده.ةَأ
ْ ل في األصبياني عمى وجو التسيي -5 ۡوا

َ
 ، واإلبدال، وحده.َرأ

  َ٘ا ـَ ۡ
ۡواْ ةَأ

َ
ا َرأ ٕه َ ٓۡ ل ُٛ ُ٘ ٓۡ إِيَمَٰ ُٛ ٍُ يََ٘ىُك ٓۡ يَ  وََْ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و إشباع الصمة، األزرق عمى -1
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َ٘ااألصبياني عمى قصر الصمة، اإلبدال في  -2 ـَ ۡ
 ، وحده.ةَأ

ٓۡ يََ٘ىكُ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُٛ ُ٘ ٓۡ إِيَمَٰ ُٛ
.وتحقيق اليمز، وحده ، 

ْ األصبياني عمى وجو التسييل في  -4 ۡوا
َ
 ، واإلبدال، وحده.َرأ

 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم، -5
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -6

  ِّهِِت ًَۡػ َعَْۡج َِم ِقَتادِهۦ ِ ٱ ٘هَج ٱَّلله ـُ
 

 عو الكل.األزرق، وم -1
 َٰىُِؽوَن َّۡك ٍَ ٱ ِ َ٘ال ُٚ  ڵوََعِِسَ 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 

 
 سورة غافر تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
 

 

 

 

 

 

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[67] 

 

َْۡج  َٜرةُ وُّطِ  ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٓ   ١ض

قرأ اإلمام األزرق بالتقميل ثم الفتح، والعتقي بالتقميل في األلف التي بعد الحاء في  البيان:
 ٓٓ  ، ولمباقين الفتح.ض

شباع الالزم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
شباع  -2  الالزم، وحده.األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي َٖ ٱلؽه ِ ّٔ  ِٞ   ٢حزَنِي

 األزرق، ومعو الكل. -3

 َٜن ُٕ ٖم َيۡكَْ ٜۡ ٌَ ِ ّّ ا  ۥ ًُۡؽَءاًٗا َقَؽبِّيٗ ُٙ َُٰخ َْۡج َءاَي  ٣ََِتَٰٞب وُّطِ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و النقل، األزرق عمى -4
مٖ النقل، والغنة في األصبياني عمى  -5 ٜۡ ٌَ ِ ا ّّ  .، وحدهَقَؽبِّيٗ
 الغنة، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. النقل، وترك المروزي عمى ترك -6
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -7

  ۡقَؽَض
َ
ُكَٜن بَِشۡٗيا َوَِٗؼيٗؽا وَأ َٕ ٓۡ ََل يَۡف ُٛ ٓۡ َػ ُٚ ۡؽََثُ

َ
 ٤أ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ٓا حَۡػُقَٜٗآ إََِلِۡٙ َوَِّف ٕه ٘هثٖ ّمِ ِؽ
َ
َ٘ا َِمٓ أ ٜاْ ًُُُْٜب ُ َ٘ا  َوًَال ِۡ إِنه َٕ ٍَ ِضَشاٞب وَٱۡع َ٘ا َوبَۡهِ٘ ٖۢ ةَۡهِ٘ ِٔ ًۡؽٞ َو َ٘ا َو ِ َءاذَاٗ

َُِْٕٜن  َٰ   ٥َع

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .ومعو الباقون المروزي عمى ترك النقل، -3
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -4

ٜٓاْ إََِلِۡٙ َوٱ ُٕ خٌَِي ـۡ ٞ َوَِٰضٞػ وَٱ َٰٙ ٓۡ إَِل ُؾ ُٛ َٰ آ إَِل َٕ نه
َ
ٓۡ يَُِٜحٰٓ إََِله أ ِۡرُُْؾ ّٔ َٗا۠ بََۡشٞ 

َ
آ أ َٕ ِۡ إِنه ًُ َۗ خَۡنىُِؽوهُ ـۡ

 

شباع المنفصل،و  النقل، األزرق عمى -1 شباع الصمة، وترقيق الراء، ا   ومعو العتقي. والتقميل، وا 
 رق عمى الفتح، وحده.األز  -2
 .والفتح، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وحدهقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 وحده. ،توسط المنفصلترك النقل، و المروزي عمى  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -5
ٞ أبو عون عمى التقميل، والصمة في  -6 َٰٙ ٓۡ إَِل ُؾ ُٛ َٰ  ، وحده.إَِل
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -8

 ۡۡشِكنَِي ُٕ ْۡ ِ ّّ  ِٞ   ٦َوَوۡي

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ۡۡشِكنِيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٕ ْۡ ِ ّّ  ِٞ  ، ومعو ابن إسحاق.َوَوۡي

 َكَٰىُِؽوَن ۡٓ ُٚ ٓ ةِٱٓأۡلِعَؽةِ  ُٚ ةَ َو َٰٜ ََ َٖ ََل يُۡؤحَُٜن ٱلؾه ِي  ٧ٱَّله

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  )تشق( في البدلوالنقل و اإلبدال، األزرق عمى -1
 . حدهتفخيم الراء، و و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 ل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أى -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 الورد الماتع في جمع طرق اإلمام  نافع

[69] 

 

ٓۡ َكَٰىُِؽونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُٚ
.وحده ، 

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ُٜٖ٘ن ٕۡ ۡسٌؽ َغۡۡيُ َم
َ
ٓۡ أ ُٛ َ َِحَِٰج ل َْٰ ٜاْ ٱّصه ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي   ٨إِنه ٱَّله

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  عمى قصر البدل.ترقيق الراء، ومعو العتقي و  وا 
 .الحمواني وابن فرحتفخيم الراء، ومعو و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
ۡسٌؽ َغۡۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3

َ
  ، وحده.أ

 ومعو أىل اإلسكان. وترك اإلخفاء، المروزي عمى سكون الميم، -4

ِي ٓۡ َۡلَۡؾُىُؽوَن ةِٱَّله ٘هُؾ ِ ن
َ
ِۡ أ َٗػاٗدا   ۞ًُ

َ
ۥٓ أ نۡيِ َوََتَۡكَُْٜن ََّلُ َٔ ٜۡ ۡرَض َِم يَ

َ
 َعََْي ٱۡۡل

ٓۡ قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ٘هُؾ ِ ن
َ
، ولمباقين تسييل اليمزة الثانية مع أ

 اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع المنفصل، النقل، وتسييل اليمزة الثانية، و  األزرق عمى -1  ومعو العتقي.ا 
 .وحدهقصر المنفصل، و  النقل، وتسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى -2
 وحده. وتوسط المنفصل، ،لفتوسط األترك النقل، وبتسييل اليمزة الثانية مع  المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -4
المنفصل، ومعو أىل الجمال عمى التسييل واإلدخال مع فويق القصر، وصمة الميم، وقصر  -5

 الصمة.
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -6

 ِٕنَي َ ٍَ َربُّ ٱَّۡعَْٰ ِ َٰل   ٩َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ ّّ اٗٓء  َٜ ـَ يهامٖ 
َ
ۡرَبَكثِ أ

َ
ا َِمٓ أ َٛ ََٰع ًَۡن َ

آ أ َٛ َر ػِي ا َوًَػه َٛ ا َوَبََٰؽَك ػِي َٛ ًِٜۡ ِٖٔ وَ ا َرَوََِٰسَ  َٛ َِ ػِي آنِْنِيَ وََسَك   ٪ ْفه

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
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آنِْنِيَ والغنة في  فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ِّّْفه اٗٓء  َٜ ـَ
 ،

 ومعو ابن إسحاق.
 توسط المتصل، وحده.ترك الغنة، و  قصر المنفصل، المروزي عمى  -3
 ممروزي.وجو لومعو الباقون عدا الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

 َ٘ حَۡه
َ
ا ًَاَۡلَآ أ ٗٚ ۡؽ ََ ۡو 

َ
ۡرِض ٱئۡتَِيا َؼًَٜۡع أ

َ
ا َولِۡۡل َٛ َ اَل ل ٌَ آءِ َوِِهَ ُدَعاٞن َػ َٕ َٜىٰٓ إََِل ٱلفه َخ ـۡ ٓه ٱ   ٫ا َؼآنِكنَِي ُث

شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1 شباع المتصل،وا  ، والنقل، َوِِهَ وكسر الياء في  ا 
 ومعو العتقي.، ٱئۡتَِياواإلبدال ياء في 

 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
وكسر الياء، والنقل، فويق القصر في المتصل، و  الفتح، وقصر المنفصل، األصبياني عمى -3

 وحده.واإلبدال ياء، 
 ابن إسحاق عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وحده. -4
 ، ومعو ابن فرح.َوِۡهَ الجمال عمى سكون الياء في  -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
أبو عون عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والتقميل، وسكون الياء، ومعو  -8

 القاضي وابن سعدان.
 أبو الزعراء عمى التقميل، وكسر الياء، وحده. -9

  ا َٚ ۡمَؽ
َ
آٍء أ َٕ ـَ  ِ

وَِۡحَٰ َِم ُكّ
َ
نۡيِ َوأ َٔ ٜۡ َٜاٖت َِم يَ َمَٰ ـَ ۡتَف  ـَ ٖه  ُٛ َٰ َغى ٌَ  َػ

شباع المتصل، و  التقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والنقل، ا 
 وترك النقل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل،  -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 والنقل، وحده.فويق القصر في المتصل، الفتح، و األصبياني عمى  -4
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -5
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 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -6

 َۡني آَء ٱلُّ َٕ ٘ها ٱلفه ا  َوَزيه ـٗ َصَٰتِيَص وَِضۡى َٕ ِ  ا ة

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ِٓ َّۡكِْي َّۡكؾِيؾِ ٱ ِػيُؽ ٱ ٌۡ ٍَ َع ِ َٰل  ٬َذ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  َٜد ُٕ ثِ ََعدٖ َوَث ٌَ َِ َصَٰكِ ِۡر ّٔ ٗث  ٌَ ٓۡ َصَٰكِ َٗؼۡرحُُؾ
َ
ِۡ أ ٌُ ٜاْ َػ ۡقَؽُع

َ
 ٭وَإِۡن أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

   َ َله َعۡكُتُػٓواْ إَِله ٱَّلله
َ
ٓۡ أ ِٛ ٖۡ َعْۡىِ ِٔ ٓۡ َو ِٛ يِۡػي

َ
ٖۢ َبنۡيِ أ ِٔ  ُِ ـُ ُٓ ٱلؽُّ ُٛ  إِۡذ َسآَءۡع

شباع المنفصل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 شباع الصمة، وا   ومعو العتقي.وا 
َله وقصر الصمة، والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

َ
، وقصر أ

 .وحده المنفصل،
 أبو عون عمى ترك الغنة، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
ٓۡ واإلخفاء في  ابن إسحاق عمى صمة الميم، -6 ِٛ ٖۡ َعْۡىِ ِٔ  والغنة، وحده. ،َو
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 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -7
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وقصر -8
ُٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -9 ُٛ ، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو َسآَءۡع

 أبو الزعراء.

  ٗث َُ ِ َلٰٓه َٔ َٗؾَل 
َ
َ٘ا َۡل ٜۡ َشآَء َربُّ َ ٜاْ ل ُ ُْۡخٓ ةِِٙۦ َكَٰىُِؽوَن  ًَال ـِ ۡر

ُ
آ أ َٕ ِ  ٮوَإِٗها ة

شباع المنفصل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وسكون الميم،  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 .ومعو أبو عون والقاضي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، وتوسط المنفصل،المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 المنفصل، وحده. المروزي عمى توسط المتصل، وقصر -5
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أبو َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 الزعراء.

  ْ وا َِبُ ُۡ َخ ـۡ ا ََعدٞ وَٱ ٔه َ
ٜهةً   وَأ ٘ها ًُ ِٔ َشػُّ 

َ
ٖۡ أ َٔ ٜاْ  ُ ۡرِض ةَِنۡۡيِ ٱۡۡلَّيِ َوًَال

َ
 َِم ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ٜهٗة ًُ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َشػُّ 
َ
َٜ أ ُٚ  ۡٓ ُٛ ٌَ ِي َعَْ َ ٱَّله نه ٱَّلله

َ
ٓۡ يََؽۡواْ أ َ َول

َ
 أ

 ومعو العتقي واألصبياني. األزرق عمى النقل، -1
 ، سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َ٘ا ََيَۡطُػوَن ٜاْ أَـِبَيَٰخِ   ٯَوََكُٗ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
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 ا ََصٗ ٓۡ رِيٗطا ََصۡ ِٛ َ٘ا َقَْۡي ْۡ ـَ ۡر
َ
يهاٖم وَأ

َ
َِفاتٖ َِمٓ أ ۡنيَا   َّنه َٰٜةِ ٱلُّ َي ٓۡ َقَؼاَب ٱۡۡلِۡؾِي َِم ٱۡۡلَ ُٛ ٌَ ُِؼي  ّۡلِ

ۡ قرأ اإلمام نافع بسكون الحاء في  البيان:  .َفاتٖ َّنه

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
ٓۡ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -3 ُٛ ٌَ ُِؼي َِفاٖت ّۡلِ  ، والفتح، وحده.َّنه
 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، وحده المروزي  -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو ابن فرح. -7
 ى صمة الميم، والغنة، وحده.ابن إسحاق عم -8

  َٰۡعَؾى
َ
  َوََّكَؼاُب ٱٓأۡلِعَؽةِ أ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، ،وترقيق الراء )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 .األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده -2
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -3
 والفتح، ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 وَن ٓۡ ََل يَُ٘ۡصُ ُٚ  َٰو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُٛ َعَؼۡع
َ
َػىَٰ وَأ ُٛ ۡ َّۡكَّمَٰ لََعَ ٱل ٜاْ ٱ خََطتُّ ـۡ ٓۡ وَٱ ُٛ َػيَۡنَٰ َٛ ُٜد َػ ُٕ ا َث ٔه َ

ٜاْ َوأ ا ََكُٗ َٕ ِ ِٜن ة ُٛ ۡ َّۡكَؼاِب ٱل ُث ٱ ٌَ ٓۡ َصَٰكِ

  ٱيَۡؾِفُتَٜن 

 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
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 .األصبياني والمروزيسكون الميم، ومعو و األزرق عمى الفتح،  -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -3

َ٘ا َٜن  َوََنهۡي ٌُ ٜاْ َيخه ٜاْ َوََكُٗ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي   ٲٱَّله

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 َٜۡم ۡقَػآُء  ُُكَۡۡشُ َوَي
َ
ٓۡ يُٜزَُقَٜن أ ُٛ ِ إََِل ٱۡلهارِ َػ   ٳٱَّلله

ۡقَػآءَ ، وبالفتح في َۡشُ ََّنۡ قرأ اإلمام نافع بالنون في  البيان:
َ
 .أ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والفتح، وسكون الميم، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -4
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -6

 َُْٜن َٕ ٜاْ َيۡك ا ََكُٗ َٕ ِ ٓ ة ُٚ ٓۡ وَُسُُْٜد ُٚ ةَۡصَُٰؽ
َ
ٓۡ َوأ ُٛ ُك ٕۡ ـَ  ۡٓ ِٛ َِٛػ َقَْۡي ا َش َٚ ا َسآُءو َٔ ٰٓ إَِذا    ٴَضِته

شباع المتصل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر وا 
 البدل.

وسكون الميم، ومعو أبو عون فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .والقاضي

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -4
افي  ابن سعدان عمى التقميل -5 َٚ ، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو َسآُءو

 الزعراء.
 وحده. وتوسط المتصل، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6
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  َ٘ا ٓۡ َقَْۡي َٓ َشِٛػعُّ ِ ٓۡ ل ٜاْ ِۡلُُْٜدِِٚ ُ  َوًَال

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٗؽَي ُكه
َ
ِٓي أ ُ ٱَّله َ٘ا ٱَّلله ٌَ َٗؽ

َ
ٜٓاْ أ ُ ٖۚ ًَال ءٖ  ََشۡ

 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده لعتقيا -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ِٙۡةٖ ِإَوََل َل َمؽه وه
َ
ٓۡ أ ُؾ ٌَ َٜ َعَْ ُٚ   ٵحُؽَۡسُكَٜن  َو

األزرق عمى ضم الياء في  -1
شباع الصمة، ومعو العتقي.ُهوَ وَ   ، وا 

 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو ابن إسحاق. -2
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، وحده. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان.وَ هَ وَ 
 الميم، ومعو ابن فرح.الحمواني عمى سكون الياء، وصمة  -5

 نه
َ
ٓۡ أ َ٘بُخ ٓۡ َوَلَِٰؾٖ َؿ ٓۡ َوََل ُسُُْٜدُؽ ةَۡصَٰؽُُؽ

َ
ٓۡ َوََلٓ أ ُكُؾ ٕۡ ـَ  ۡٓ َػ َقَْۡيُؾ َٛ ن يَۡش

َ
وَن أ ٓۡ تَۡفتََِتُ ُ٘خ َُ ا  َٔ  َو

َُْٜن  َٕ ا َعۡك ٕه رِۡٗيا ّمِ ََ  ُٓ َ ََل َيۡكَْ   ٶٱَّلله

شباع المنفصل، و  ترقيق الراء،األزرق عمى  -1 شباع الصمة، ا   ومعو العتقي.وا 
 وقصر الصمة، ومعو أبو عون.قصر المنفصل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5
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 ُٓ ُُّ٘ؾ ٓۡ َؿ ُِؾ َّٰ َٖ  َوَذ َٖ ٱَّۡخَِِٰسِي ِ ّٔ ۡضَتۡطخُٓ 
َ
ٓۡ وَأ َُٰؾ ۡرَدى

َ
ٓۡ أ َ٘بخُٓ ةَِؽّبُِؾ ِي َؿ   ٷٱَّله

 ومعو العتقي. والتقميل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، وحده. -3
ٓۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 َُٰؾ ۡرَدى

َ
ٓۡ أ ِّٔ ، ةَِؽّبُِؾ ۡضتَۡطُخٓ 

َ
 ، والتقميل، وحده.َٖ وَأ

 .حدهو والفتح، عمى سكون الميم، المروزي  -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -7

  ۡٓ ُٛ ه ى ل ٜٗ ۡر َٔ واْ وَٱۡلهاُر   وَإِن يَۡطِِبُ

 ومعو العتقي. األزرق عمى ترقيق الراء، -1
ٓۡ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ُٛ ه ى ل ٜٗ ۡر َٔ

.ومعو ابن إسحاق ، 
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك الغنة،  -3

 ۡكَخبنَِي ُٕ ۡ َٖ ٱل ِ ّٔ  ٓ ُٚ ا  َٕ ٜاْ َػ   ٸِإَون يَۡفَخۡكخُِت

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ُٓل َِم ٜۡ ٌَ ّۡ ُٓ ٱ ِٛ ٓۡ وََضيه َقَْۡي ُٛ َْۡى ا َع َٔ ٓۡ َو ِٛ يِۡػي
َ
ا َبنۡيَ أ ٔه  ٓ ُٛ َ ٜاْ ل ُ٘ ٓۡ ًَُؽَٗآَء وََؾيه ُٛ َ َ٘ا ل َمٖم ًَۡػ  ۞َوَؼيهۡغ

ُ
 أ

نِؿ   ِ َوٱۡۡلِ ّٖ َٖ ٱۡۡلِ ِ ّٔ  ِٓٛ ِٖٔ َؼۡتِْ  َعَْۡج 

شباع ال األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. متصل، والنقل،وا 
 وقصر المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .بن سعدان وأبو الزعراءومعو االقاضي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
اأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٔه  ٓ ُٛ َ َٖ ، ل ِ ّٔ  ِٓٛ  ، وحده.َؼۡتِْ
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
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 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -6
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -7

 َٖ ٜاْ َخَِِٰسِي ٓۡ ََكُٗ ُٛ   ٹإِنه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َعۡنُِْتَٜن ۡٓ ْهُؾ اْ ػِيِٙ ََّك ٜۡ َّۡن ۡؽَءاِن َوٱ ٌُ ََٰؼا ٱّۡ ٜاْ َِّه ُك َٕ َٖ َؽَىُؽواْ ََل تَۡف ِي   ٺَوًَاَل ٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َۡؽَىُؽواْ َقَؼاٗةا َشِػيٗػا َوَۡلَش َٖ ِي ٖه ٱَّله ٌَ ُِ٘ؼي َُْٜن وََْ َٕ ٜاْ َيۡك ِي ََكُٗ  ٱَّله
َ
َٜأ ـۡ َ

ٓۡ أ ُٛ ٘ه   ٻؾَِي

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  ٱۡلهاُر ِ ۡقَػآءِ ٱَّلله
َ
ٍَ َسَؾآُء أ ِ َٰل  َذ

ۡقَػآءِ قرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية واواا في  البيان:
َ
 .َسَؾآُء أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۢ ا َداُر ٱۡۡلُِۡلِ َسَؾآَء َٛ ٓۡ ػِي ُٛ َ َ٘ا ََيَۡطُػوَن  ل ٜاْ أَـِبَيَٰخِ ا ََكُٗ َٕ ِ   ټة

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 َ٘ ِٔ ًَۡػا
َ
ا ََتَۡج أ َٕ ُٛ ْۡ نِؿ ََنَۡك ِ َوٱۡۡلِ ّٖ َٖ ٱۡۡلِ ِٔ َٗا  َعًله

َ
ِٖ أ يۡ َ رَِٗا ٱَّله

َ
َ٘آ أ َٖ َؽَىُؽواْ َربه ِي َٖ َوًَاَل ٱَّله ِٔ َٜٗا  ُُ ا َِلَ

َىْنَِي  ـۡ َ
  ٽٱۡۡل

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.ياني عمى قصر المنفصل، األصب -2
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٜاْ َوََل َله ََّتَاوُ
َ
ُث أ َُ ِ َلٰٓه َٕ ۡ ُٓ ٱل ِٛ ُل َقَْۡي ٜاْ حَتَزَنه ُٕ َخَقَٰ ـۡ ٓه ٱ ُ ُث َ٘ا ٱَّلله ٜاْ َربُّ ُ َٖ ًَال ِي ْ إِنه ٱَّله وا بِۡۡشُ

َ
ٜاْ َوأ ٘هثِ  ََتَۡؾُٗ  ةِٱۡۡلَ

َٜقُػوَن  ٓۡ حُ ُ٘خ َُ ّهِِت    پٱ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
َله والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

َ
 ، وتفخيم الراء، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 ابن فرح.الحمواني عمى ترك الغنة، وصمة الميم، ومعو  -4
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -6

  ِۡنَيا َوَِّف ٱٓأۡلِعَؽة َٰٜةِ ٱلُّ َي ٓۡ َِم ٱۡۡلَ ۡوَِلَآؤُُؽ
َ
ُٖ أ  ََّنۡ

 وحده. ،وترقيق الراء في البدل والتقميل، و والنقل واإلشباعاألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .، وحدهقصر البدلو  عمى إشباع المتصل، والتقميل، والنقل، العتقي -2
 .وحده وما سبق لو، الفتح،األزرق عمى  -3
 والفتح، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
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 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

 ُقَٜن ا حَػه َٔ ا  َٛ ٓۡ ػِي ٓۡ َوَُّؾ ُٗىُفُؾ
َ
ا تَۡشَخِِهٓ أ َٔ ا  َٛ ٓۡ ػِي  ٿَوَُّؾ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

  َغُىٜرٖ رهِضيٖم ٖۡ ِ ّٔ   ڀُُٗؾَٗل 

 .وابن إسحاق عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َغُىٜرٖ رهِضيمٖ األصبياني عمى الغنة في  -2
ٖۡ َغُىٜرٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ِ ّٔ، ،وحده. وترك الغنة 

 ِٕنَي ۡفِْ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ِٗطا َوًَاَل إِٗهِِن  َِ َصَْٰ ِٕ ِ وََق ٖ َدََعٓ إََِل ٱَّلله ٕه َٗل ّمِ ٜۡ ًَ ُٖ ۡضَف
َ
ٖۡ أ َٔ   ځَو

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 المنفصل، وحده.توسط و  ترك النقل، المروزي عمى  -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  ّهَِكُث َُ٘ث َوََل ٱلفه  َوََل تَۡفَخِٜي ٱۡۡلََف

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞٓ ۥ َوِِلٌّ َۡحِي ُٙ ٗه
َ
أ ََ ۥ َقَدََٰوةٞ  ُٙ َ٘ ٍَ َوَبۡه َ٘ ِي ةَۡه ُٖ وَإِذَا ٱَّله ۡضَف

َ
ّهِِت ِِهَ أ   ڂٱۡدَػۡف ةِٱ

ۥقرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٙ ٗه
َ
أ ََ

. 

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
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 األصبياني عمى التسييل، وحده. -2

 يٖم ـِ آ إَِله ُذو َضّؾٍ َق َٛ َٰ ى ٌه ا يَُْ َٔ واْ َو َٖ َضَِبُ ِي آ إَِله ٱَّله َٛ َٰ ى ٌه ا يَُْ َٔ   ڃَو

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  ِ َخكِۡؼ ةِٱَّلله ـۡ ِٖ َٗۡؾغٞ وَٱ ۡيَطَٰ َٖ ٱلشه ِٔ ٍَ ٘ه ا يزَنََغ ٔه  ِإَو

 ومعو الكل. األزرق، -1

 ُٓ َّۡكِْي ِٕيُف ٱ َٜ ٱلفه ُٚ ۥ  ُٙ   ڄإِٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُؽ َٕ ٌَ ّۡ ُؿ َوٱ ٕۡ اُر َوٱلشه َٛ ُِ َوٱۡله ۡ ٖۡ َءاَيَٰخِِٙ ٱَله ِٔ  َو

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.واألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 إِيهاهُ َعۡكُتُػوَن ََل ۡٓ ُ٘خ َُ ٖه إِن  ُٛ ٌَ ِي َعَْ ؽِ َوْۤاوُدُجۡسٱ ِۤهَّلِل ٱَّله َٕ ٌَ ْۡ ِ ِؿ َوََل ل ٕۡ   څتَۡفُشُػواْ لِْشه

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةال قصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ۩َٜن ُٕ ٓۡ ََل يَۡفـَٔ ُٚ ارِ َو َٛ ِِ َوٱۡله ۡ ٍَ يَُفّتُِطَٜن ََّلُۥ ةِٱَله ِ َٖ ِقَ٘ػ َرّب ِي واْ وَٱَّله َِبُ ُۡ َخ ـۡ   چوَإِِن ٱ

 سكون الميم، ومعو أىل التقميل.و األزرق عمى التقميل،  -1
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 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -2
 أىل الصمة.صمة الميم، ومعو الفتح، و الجمال عمى  -3

  ََتهۡت َوَربَۡج ۡٚ آَء ٱ َٕ ۡ ا ٱل َٛ َٗؾۡۡلَا َقَْۡي
َ
ۡرَض َخَِٰشَكٗث وَإِذَآ أ

َ
ٍَ حََؽى ٱۡۡل ٗه

َ
ٖۡ َءاَيَٰخِِٙۦٓ أ ِٔ  َو

شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي وا  ا 
 عمى قصر البدل.

 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  وقصر المنفصل، النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، وتوسط المنفصل، و المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -5

  ََٰٓت ٜۡ َٕ ۡ َۡحِ ٱل ُٕ َ ا ل َٚ ۡضَيا
َ
ِٓي أ  إِنه ٱَّله

 ومعو العتقي. والتقميل، صل،األزرق عمى إشباع المنف -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ءٖ ًَِػيٌؽ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ۥ لََعَ ُٙ   ڇإِٗه

 وحده. ،عمى توسط ثم إشباع المين الميموز األزرق -1
 .الباقونومعو  العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2

 َۗ ٓ َ٘ا َن َقَْۡي ٜۡ ِْۡطُػوَن َِمٓ َءاَيَٰخَِ٘ا ََل ََيَۡى َٖ يُ ِي  إِنه ٱَّله

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٖۚ ثِ َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡيَٰ ا يَ ٗ٘ ِٔ ِِتٓ َءا
ۡ
ٖ يَأ ٔه م 

َ
َِْۡقَٰ َِم ٱۡلهارِ َعۡۡيٌ أ ٖ يُ َٕ َػ

َ
 أ

شباع المنفصل، ترقيق الراء،التقميل، و األزرق عمى  -1 )تشق( في البدل، و والنقل، واإلبدال، وا 
 عمى قصر البدل.ومعو العتقي 

 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وتحقيق اليمز، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -2
َِْۡقَٰ الفتح في  األزرق عمى -3  .، وما سبق لو، وحدهيُ
 والنقل، واإلبدال، وقصر المنفصل، وحده. تفخيم الراء،و  الفتح، األصبياني عمى -4
 وتوسط المنفصل، وحده.المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -5
  المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -6

  َُْٜن ةَِطٌۡي َٕ ا َعۡك َٕ ِ ۥ ة ُٙ ٓۡ إِٗه ا ِشۡئُخ َٔ ٜاْ  ُْ َٕ  ڈٱۡع

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
ٓۡ األصبياني عمى اإلبدال في  -2  وحده. ،صمةال وقصر ،ِشۡئُخ
 ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم،  -3
 ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، -4

   ۡٓ ُٚ ا َسآَء ٕه َ ؽِ ل َۡ َٖ َؽَىُؽواْ ةِٱَّّلِ ِي  إِنه ٱَّله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى  -3
ٓۡ  ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٚ  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َسآَء

 َُِتٌَٰب َقؾِيٞؾ ۥ َّ ُٙ   ډِإَوٗه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ْۡىِِٙۦ ٖۡ َع ِٔ ٖۢ َبنۡيِ يََػيِۡٙ َوََل  ِٔ  ُِ َّۡبَِٰؽ عِيِٙ ٱ
ۡ
 َله يَأ

 العتقي واألصبياني.، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
ْۡىِِٙۦ  ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٖۡ َع ِٔ.وحده ، 

 ُِيٍم َۡحِيٖػ ٖۡ َض ِ ّٔ  ِٞ  ڊحزَنِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ٍَ ِٖٔ َؼۡتِْ  ِِ ـُ َِ لِْؽُّ ا ًَۡػ ؼِي َٔ ٍَ إَِله  َ اُل ل ٌَ ا ُي ٔه
 

 ومعو الكل.األزرق،  -1

  َِلٖم
َ
اٍب أ ٌَ ۡنىَِؽةٖ َوذُو ِق َٔ و  ٍَ ََّلُ   ڋإِنه َربه

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ْٜا ُ ال ٌَ ا ّه ّيٗ ِٕ ۡقَش
َ
ُٙ ًُۡؽَءاًٗا أ َْۡنَٰ ٜۡ َسَك َ ۥٓ  َول ُٙ َُٰخ َْۡج َءاَي ََل وُّطِ ٜۡ َ  ل

 وحده.في البدل،  اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
 .، وحدهقصر البدلو  النقل، العتقي عمى -2
ْ عمى النقل، والغنة في  ألصبيانيا -3 ٜا ُ ال ٌَ ا ّه ّيٗ ِٕ ۡقَش

َ
 .، وحدهأ

 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقون وترك الغنة، ،ترك النقلالمروزي عمى  -4
 الغنة، وحده.ابن إسحاق عمى  -5
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 َۗ ٞ ٞ وََقَؽِّبّ  َءاۡ۬قَشِّمّ

ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع ، َءاۡ۬قَشِّمّٞ قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
 ولمباقين بالتسييل مع اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.اإلشباع، 

 واألصبياني.األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، ومعو العتقي  -1
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3
 حركات، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى اإلدخال بمقدار  -4

  ٞٗػى وَِشَىآء ُٚ ٜاْ  ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َٜ لَِّله ُٚ  ِۡ ًُ 

شباع و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ا 
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َٖۚعًّم ۡٓ ِٛ َٜ َقَْۡي ُٚ ًۡؽٞ َو ٓۡ َو َُٜ٘ن َِمٓ َءاذَاِِٗٛ ِٔ َٖ ََل يُۡؤ ِي  َوٱَّله

شباع المنفصل، األزرق عمى -1 وضم الياء في البدل، )تشق( في و اإلبدال، وا 
، ُهوَ وَ 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، 
 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر المنفصل، وضم الياء، والفتح، وحده. -3
المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وسكون الياء في  -4

، وسكون الميم، وَ هَ وَ 
 والفتح، وحده.

 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء، وسكون الميم، والفتح، وحده. -5
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -6
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، وضم الياء، والتقميل، وحده. -7
 الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء، والفتح، ومعو ابن فرح. -8
 ميم، وضم الياء، والفتح، وحده.ابن إسحاق عمى صمة ال -9
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 ََكنِۭ ةَكِيٖػ ٔه  ِٖٔ َ٘اَدۡوَن  ٍَ ُي ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
  ڌأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َُِتََٰب ّۡ َ٘ا ُمََٜس ٱ ۡػ َءاحَۡه ٌَ  وَٱۡعُخَِْه ػِيِٖٙۚ َوَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.واألزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ۡٓ ُٛ َ٘ َِضَ ةَۡه ٌُ َّ ٍَ ِ ّب ِٖٔ ره ۡج  ٌَ َت ـَ ثٞ  َٕ ِ ََل ََك ٜۡ َ  َول

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٍَ  ِٖٔاألصبياني عمى الغنة في  -2 ِ ّب  ، وحده.ره

 ُمؽِيٖب ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ٖ ٍّ ٓۡ ََِّف َش ُٛ   ڍِإَونه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َ٘ۡىِفِٙۦ ِ ِٗطا وَْ َِ َصَْٰ ِٕ ٖۡ َق ٔه
 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۗ ا َٛ آَء َػَكَْۡي ـَ َ
ٖۡ أ َٔ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .فويق القصر في المتصل، ومعو الباقونالحمواني عمى  -4
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 َْۡكتِيِػ ِ ّّ َٰٖم  له ـَ ِ ٍَ ة ا َربُّ َٔ   ڎَو

 وحده، عمى تغميظ الالم األزرق -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق الباقونمعو تغميظ الالم، و  العتقي عمى ترك -2
َْۡكتِيػِ الغنة في  األصبياني عمى -3 ِ ّّ َٰٖم  له ـَ ِ  .ومعو ابن إسحاق، ة

 ٖۚ اَقثِ ُٓ ٱلفه ْۡ  ۞إََِلِۡٙ يَُؽدُّ ِق

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َََٰٗث
ُ
ٖۡ أ ِٔ  ُِ ِٕ ا ََتۡ َٔ ا َو َٛ اِم َٕ ۡؽ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ َرَٰٖت  َٕ ِٖٔ َث ا ََّتُۡؽُج  َٔ ِٕٙۦِ   َو ْۡ  َوََل حََغُف إَِله ةِكِ

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 .أىل الفتحومعو  والفتح، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

ََكٓءِي َٖ َُشَ ۡي
َ
ٓۡ أ ِٛ َ٘ادِي َٜۡم ُي ِٛيٖػ  َوَي ِٖٔ َش ٘ها  ِٔ ا  َٔ  ٍَ َٰ ٜٓاْ َءاذَنه ُ   ڏًَال

شباع المتصل، و إشباع الصمة، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، )تشق( في البدل،وا  ومعو  وا 
 العتقي عمى قصر البدل.

ومعو أىل قصر المنفصل، و  قصر الصمة، وفويق القصر في المتصل، األصبياني عمى -2
 .الصمة وأبو عون

 توسط المنفصل، وحده.وتوسط المتصل، و  ميم،سكون ال المروزي عمى -3
 المروي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

  ُِ ِٖٔ َؼۡت ٜاْ يَۡػُقَٜن  ا ََكُٗ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِه َع  َوَع

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِيٖص ِٖ َّمه ّٔ  ٓ ُٛ َ ا ل َٔ ٜاْ  ُّ٘   ڐَوَؿ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َػَيـُٜٔٞس ُّ ُٙ ٱلۡشه فه ٔه ِٖٔ ُدََعٓءِ ٱۡۡلَۡۡيِ ِإَون   ُٖ نَسَٰ ُٓ ٱۡۡلِ ُٜ٘ٞط  َله يَۡفـَٔ   ڑَؼ

شباع المتصل،و  النقل، األزرق عمى -1  .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ُٙ ًَۡنَٰ َذ
َ
ٖۡ أ ِ ٗث َوَّهِٖ رُِّسكۡ َوَّه َٕ ِ اَقَث ًَآن ُّٖ ٱلفه ُؿ

َ
آ أ َٔ ٖه َهََٰؼا َِل َو َّٜ ٌُ ُٙ ََلَ ۡخ آَء َمفه ٖۢ َبۡكِػ َضه ِٔ ٘ها  ِ ّٔ  ُج إََِلَٰ رَۡۡحَٗث 

 ٖۚ ُْۡطۡفَِنَٰ َ ٓ إِنه َِل ِقَ٘ػهُۥ ل  َرّّبِ

سماعيلقرأ اإلمام ورش والحمواني  البيان: ٓ إِنه بفتح الياء في  وا  المروزي بالفتح ثم  ، وقرأَرّّبِ
 ، وإلسحاق والقاضي اإلسكان.-واإلسكان لممروزي من أنوار التعريف لمحامدي-اإلسكان

شباع المتصل،و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، وبفتح الياء، والتقميل، ا   ومعو العتقي. وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
َوَّهِٖ والغنة في  وقصر المنفصل، فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -3

 .، وبفتح الياء، والفتح، وحدهُج رُِّسكۡ 
، وبالفتح في الياء ثم اإلسكانوتوسط المنفصل، توسط المتصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -4

 وحده.
 ، وحده.وبالفتح ثم اإلسكان في الياءالمروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل،  -5
في المتصل، وقصر المنفصل، وبفتح الياء، وبالفتح، ومعو ابن الجمال عمى فويق القصر  -6

 فرح.
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أبو الزعراء. -7
 القاضي عمى سكون الياء، والتقميل، ومعو وابن سعدان. -8
 ابن إسحاق عمى سكون الياء، والفتح، وحده. -9

 َقَؼاٍب َمِْيٖؾ ٖۡ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ٘ه ٌَ ٜاْ َوَۡلُِؼي ُِْٕ ا َق َٕ ِ َٖ َؽَىُؽواْ ة ِي ُ٘بَّتََِئه ٱَّله   ڒوََْ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
 ، وحده.َقَؼاٍب َمِْيٖؾ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3

 ٓوَُؼو ُدََعٍٓء َقؽِيٖظ ِإَوَذا ُّ ُٙ ٱلۡشه ۡقَؽَض َوَٗـَٔا ِِبَاِٗتِِٙۦ ِإَوَذا َمفه
َ
ِٖ أ نَسَٰ َ٘ا لََعَ ٱۡۡلِ ٕۡ ۡنَك

َ
 ړأ

شباع المتصل، )تشق( في البدل،و والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 ومعو  والتقميل، وا 
 العتقي عمى قصر البدل.

 .وحدهوما سبق لو، الفتح، األزرق عمى  -2
 .والنقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وحدهاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل وترك النقل، والفتح، وفويق القصر في المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 وحده. والفتح، وتوسط المتصل، ي عمى توسط المنفصل،المروز  -7

  اقِۭ ةَكِيٖػ ٌَ َٜ َِم ِش ُٚ  ٖۡ ٕه ُِّ ِم َع
َ
ٖۡ أ َٔ ٓه َؽَىۡؽحُٓ ةِِٙۦ  ِ ُث ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّلله ٓۡ إِن ََكَن ِٔ رََءۡيُخ

َ
ِۡ أ   ڔًُ

ٓۡ في  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان: رََءۡيُخ
َ
اإلبدال مع ويزيد لألزرق وجو  ،أ

 اإلشباع.

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، والتسييل، وقصر الصمة، وحده. -3
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 عو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وم -5
ٓۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -6 رََءۡيُخ

َ
 ، وحده.أ

 َۗ ُٙ ٱۡۡلَيُّ ٗه
َ
ٓۡ أ ُٛ َ َ ل َٰ يَتَتَنيه ٓۡ َضِته ِٛ ُٗىِف

َ
َ٘ا َِم ٱٓأۡلوَاِق َوَِّفٓ أ ٓۡ َءاَيَٰخِ ِٛ ُُنِي ـَ

 

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى والنقل، و  )تشق( في البدل،و إشباع الصمة، األزرق عمى -1 ا 
 البدل.قصر 

 .وحدهقصر المنفصل، ومعو و  قصر الصمة، والنقل، األصبياني عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
َ٘اأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٓۡ َءاَيَٰخِ ُُنِيِٛ ُٙ ، ـَ ٗه

َ
ٓۡ أ ُٛ َ  ، وحده.ل

 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -5
 الميم، وقصر المنفصل، ومعو الباقون.المروزي عمى سكون  -6

 ءٖ َشِٛيٌػ ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ۥ لََعَ ُٙ ٗه

َ
ٍَ أ ِ ٓۡ يَۡؾِه ةَِؽّب َ َول

َ
  ڕأ

 مين الميموز، وحده.إشباع التوسط ثم األزرق عمى  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون العتقي -2

 ِآء ٌَ ِ ّّ ِٖ ّٔ ٓۡ َِم ِمۡؽَيثٖ  ُٛ ََلٓ إِنه
َ
َۗ أ ۡٓ ِٛ ِ  َرّب

شباع المتصل، ومعو العتقي.و إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1  ا 
آءِ والغنة في  وسكون الميم،قصر المنفصل، األصبياني عمى  -2 ٌَ ِ ّّ ِٖ ّٔ،  فويق القصر في و

 وحده.المتصل، 
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 .في وجو المروزيعدا أىل اإلسكان ومعو أبو عون عمى سكون الميم،  -4
 .ابن فرحومعو وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 وحده. وتوسط المتصل،وترك الغنة، وسكون الميم،  المروزي عمى توسط المنفصل، -7
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 ۥ ُٙ ََلٓ إِٗه
َ
ِيُۢط أ ءٖ َّمُّ ِ ََشۡ

ِّ  ږةُِؾ

 ، ومعو ين الميموزمإشباع ال توسط ثم األزرق عمى -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 
 فصلتسورة  تمت

 واحلمد هلل رب العاملني
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 الْوِرْدُ املَاتِعُ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 جزء الشورى

 (91المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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٤َرى    ُظ٤َرةُ الؼُّ

 ِٛ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٛ  ١خ

 فتحة الحاء واأللف التي بعدىاوالعتقي بالتقميل في  بالتقميل ثم الفتح، قرأ اإلمام األزرق البيان:
ٛٓ في   ولمباقين الفتح. ،خ

شباع الالزم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

  ْٓ   ٢ٓيٓع

 حركات، 3ثم  4حركات، ولممروزي  4ثم  6عتقي في عين الشورى ومريم، ليوسف وال البيان:
 أصمو في المد الالزم في السين والقاف.ثم حركتان، وكل عمى  3ولألصبياني والبقية 

 .العتقي، ومعو عمى إشباع الالزم في الحروف الثالثة األزرق  -1
 في عين، واإلشباع في السين والقاف، ومعو العتقي. 4األزرق عمى المد  -2
 ويق القصر في الحروف الثالثة، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى ف -3
 في السين والقاف، ومعو الباقون عدا المروزي. 3في عين، و 2األصبياني عمى المد  -4
 ، وحده.الالزم في الحروف الثالثةالمروزي عمى توسط  -5
 في السين والقاف، وحده. 4في عين، و 3المروزي عمى المد  -6

 ي٤ُِِحٓ إَِلي َٕ ِ َذ ل َٖ ُٛ ِٗي َ ضِيُض ٱۡلي ًَ
ٙي ُ ٱ َٕ ٱَّلله ِٜٞ َرتيِٚ  َٞ ِي   ٣َٕ ِإَوََل ٱَّله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِۖۡرِض
َ ا ِِف ٱۡلي َٜ َم َن ِت َو ا ِِف ٱلعه َٜ  ََلُۥ 

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََو٤٢ُ  ُٛ ِوي ًَ ٙي ِِلُّ ٱ ًَ ٙي  ٤ٱ

األزرق عمى ضم الياء في  -4
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -5
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 َُم َن   حََساد َّۚ ٱلعه ٞه َن ِٜٞ ٤َِي٣ِِٓ صي مه َّ  ُت َحخَ

 .َسادُ يَ قرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرِض
َ َٝٞ ِِف ٱۡلي ِ ُِّصوَن ل َي َخ ٛي َويَعي ِس َرّب٣ِِ ٝي ُث يَُعّتُِد٤َن ِِبَ َٗ ِ ه َلَٰٓ َٝ

ي  َوٱل

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 وتفخيم الراء، والنقل، وحده. ياني عمى فويق القصر في المتصل،األصب -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى ترك النقل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -5

  ُٛ ٤ُر ٱلصهِخي ُّ ََ ٙي َ ٤َ٢ُ ٱ ََلٓ إِنه ٱَّلله
َ
  ٥أ

 مى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق ع -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٖ٘ َٟج َيَٚيي٣ِٛ ة٤َِكِي
َ
آ أ َٜ ٛي َو ُ َخِّيٌن َيَٚيي٣ِ ِلَآَء ٱَّلله وي

َ
ِٜٞ ُدو١ِِٟۦٓ أ َُشواْ  َٞ ٱَّته ِي   ٦َوٱَّله

شباع المتصل، ومعو العتقي.و نفصل، األزرق عمى إشباع الم -1  ا 
أىل ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عدا المروزي.اإلسكان 
ٖ٘ أبو عون عمى صمة الميم في  -3  ، وحده.َيَٚيي٣ِٛ ة٤َِكِي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، ،توسط المتصلو  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ِى ٝي َ ل٣ََا َوح٠ُِشَر ي٤َيَم ٱۡلي ٞي َخ٤ي َٜ َصى  َو ُٔ مه ٱٙي
ُ
٠ُِشَر أ ا ّّلِ َٕ ُٓصيَءاًٟا َيَصبِّيّٗ ويَخيي٠َآ إَِلي

َ
َٕ أ ِ   ََل َرييَب ذِي١ِ  َوَكَذ ل

 ومعو العتقي.التقميل، وترقيق الراء، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
٠ُِشرَ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ا ّّلِ ، وتفخيم الراء، والفتح، ومعو ابن َيَصبِّيّٗ

 إسحاق.
 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح المروزي -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. لفتح،وا المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ًِِري ْٞ ِِف ٱلعه ٠َهثِ َوَِصِي
ْٞ ِِف ٱۡلي   ٧َِصِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِّخ١َِۚۦ ٞ يََؼآُء ِِف رَۡحي َٜ  ُ٘ ِر ثّٗ َن ِخَسةّٗ َوَل ِسٞ يُسي ٜه
ُ
ٛي أ ٣َُٚ ًَ ُ َۡلَ  َول٤َي َػآَء ٱَّلله

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 أىل الصمة أبو عون.ومعو  وقصر الصمة، ق القصر في المتصل،األصبياني عمى فوي -2
 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

  َوََل َِٟؿرٍي ٖ ِٞ َوِلّ ّٜ ا ل٣َُٛ  َٜ ٤َن  ُٝ ِ  ٚ  ٨َوٱٙظه

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  َۖ ِلَآَء وي
َ
ِٜٞ ُدو١ِِٟۦٓ أ َُشواْ  ِم ٱَّته

َ
 أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، روزي عمىالم -3
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ءٖ َِٓسيٞص ِ ََشي
ََت  َو٤َ٢ُ لََعَ  ُكّ ٤ي َٝ ي ِ ٱل ي٤َِلُّ و٤َ٢َُ يُۡحي ُ ٤َ٢ُ ٱل   ٩َِٱَّلله

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ه.، والتقميل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحدُهوَ وَ 

 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو أبو الزعراء. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 األصبياني عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو ابن إسحاق. -4
المروزي عمى سكون الياء في  -5

 ، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح.وَ هَ وَ 
 سعدان.أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن  -6

 َِّۚ ۥٓ إََِل ٱَّلله ١ُ ُٝ ٗي ءٖ َُِد ٛي ذِي١ِ ِٜٞ ََشي ُخ ّي َخَٚ ا ٱري َٜ  َو

شباع المنفصل،و  توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق عمى -1  وحده. ا 
شباع المنفصل، وحده العتقي -2  .عمى ترك المد في المين الميموز، وا 
 مف عن المروزي.بخ أىل اإلسكانقصر المنفصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5
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 جِيُب
ُ
يُج ِإَوَلي١ِ أ ُ َرّّبِ َيَٚيي١ِ ح٤َََّكه ُٛ ٱَّلله ُِس  ٙ   ٪َذ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2

 ُۡرِض   َِاِلص
َ َم َن ِت َوٱۡلي  ٱلعه

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 والنقل، وحده األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

   ِٛي ذِي١ َرؤُُز ا يَشي َن جّٗ زي
َ
ِٛ أ ٟيَع 

َ َٞ ٱۡلي ِٜ ا َو َن جّٗ زي
َ
ٛي أ ِعُس ُّ ٟ

َ
ٞي أ ِ ّٜ َ٘ َُٙسٛ  ًَ  َج

شباع و  النقل، عمىاألزرق  -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى ترك الصمة في الموضع األخير، وحده. -5

 َۖ ءٞ ِٝري١ِِٚۦ ََشي َٖ  َٙييَط 

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق عمى  -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 َِؿرُي ِٝيُى ٱۡلي  ٫َو٤َ٢ُ ٱلعه

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 
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  ُۡرِضِۖ ََل
َ َم َن ِت َوٱۡلي اِلُس ٱلعه َٔ َٜ  ۥ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َّۚ ِسُر ٔي ٞ يََؼآُء َويَ َٝ ِ َق ل  يَبيُعُك ٱلّصِزي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 قون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو البا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٞٛ ٍء َيِٚي ِ ََشي
ّ٘  ٬إِٟه١ُۥ ةُِس

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ويَخيي
َ
ِٓي أ ا َوٱَّله ا َوَّصه  ة١ِِۦ ٤ُٟخّٗ َٜ  ِٞ َٞ ٱّلِي ِ ّٜ َع َُٙسٛ  َٛ َوُم٤ََس  ۞ََشَ يي٠َا ة١ِِۦٓ إِةيَر ٢ِي ا َوؾه َٜ َٕ َو ٠َآ إَِلي
 َۖ  وَِييَسَٰٓ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
شباع المنفصل، وحده. -3  األزرق عمى الفتح، وا 
 .وبخمف عنالمروزي ومعو وسكون الميم، قصر المنفصل، و  لفتح،ا األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7

  ِصه٤ُٓاْ ذِي١ َّ َٞ َوََل َتخَ ٤اْ ٱّلِي ُٝ رِي
َ
ني أ
َ
 أ

 نقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى ال -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِٛي إَِلي١ ُي٢ُ٤ ا حَسي َٜ ِكنَِي  ُٝۡشي ي ُُبَ لََعَ ٱل َٖ 

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ُ ٞ يُيِيُب ٱَّلله َٜ ِسٓي إَِلي١ِ  ٞ يََؼآُء َوي٣َي َٜ  ٭ َۡجيَخِٓيٓ إَِلي١ِ 

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، عمى توسط المنفصل، المروزي -4

  َّۚ ٛي َيۢا ةَيي٣ُ٠َ َي ُٛ َب ٚي ٙيًِ ُٛ ٱ ا َجآَء٢ُ َٜ ِس  ًي ٞۢ َب ِٜ ٤ُٓٓاْ إَِله  صه َّ ا َت َٜ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
ُٛ ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآَء٢ُ
 وحده. وتوسط المتصل، ،والفتح المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  
َ
َٕ إََِلَٰٓ أ ِ ّب ِٜٞ ره جي  َٔ ثٞ َظتَ َٝ ِ ََل ََك َّۚ َول٤َي ٛي ِِضَ ةَيي٣َُ٠ ُٔ َعّّمّٗ ٙه ُّٜ  ٖ٘  َج

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ِِضَ ابن إسحاق عمى الغنة في  -4 ُٔ ٙه َعّّمّٗ  ُّٜ.وحده ، 
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َٕ ِٜٞ ره الغنة في  األصبياني عمى -5 ِ ِِضَ ، ّب ُٔ َعّّمّٗ ٙه ُّٜ،  وحدهقصر المنفصل، و. 

  ٠ِي١ُ ُمصِيٖب ّٜ  ٖ ّٕ ٛي َِِٙف َػ ِس٢ِ ًي ٞۢ َب َِٗت َب ِٜ ورِذ٤ُاْ ٱٙي
ُ
َٞ أ ِي   ٮِإَونه ٱَّله

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِِٚ َُۖع َٕ َِٱدي ِ  َذ ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖمِصيَت
ُ
آ أ َٝ َٖ ٛي  َخِٔ  َوٱظي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َۖ ٛي ٤َآَء٢ُ ٢ي
َ
 َوََل حَتهتِىي أ

شباعو  النقل، األزرق عمى -1  المتصل، ومعو العتقي. ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  َِِٖۖت ٖب ِٜٞ ُ َٟضَل ٱَّلله
َ
آ أ َٝ ِ ٠ُج ة َٜ ٘ي َءا  َوُٓ

 شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.ا  و )تشق( في البدل، النقل، واألزرق عمى  -1
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونعمى قصر المنفصل، المروزي  -4
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  َۖ ُٛ ِسَل ةَيي٠َُس يي
َ
ِمصيُت ِۡل

ُ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖ ٛي ُ َرب٠َُّا َوَربُُّس  ٱَّلله

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1

 َۖ ٛي ُُس َمٚ  يي
َ
ٛي أ ٠َُا َوَُٙس َمٚ  يي

َ
 ََلَآ أ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 وأبو عون. ومعو أىل الصمة وقصر الصمة، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.قصر المنفصل، و عمى  المروزي  -3
 لمنفصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -4

  َۖ ُٛ َث ةَيي٠َ٠َا َوبَيي٠َُس  ََل ُخجه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ ُى ةَيي٠َ٠َا َٝ ُ َۡجي  ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِؿرُي َٝ ي   ٯِإَوَلي١ِ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

ٛي َدا ُخ٣ُ ُخِجيَب ََلُۥ ُخجه ا ٱظي َٜ ِس  ًي ٞۢ َب ِٜ  ِ ٤َن ِِف ٱَّلله َٞ ُُيَآجُّ ِي ٛي َوٱَّله ٍََقٞب َول٣َُ ٛي  ٛي وََيَٚيي٣ِ ِخَقٌث ِي٠َس َرّب٣ِِ
  َٰيَشاٞب َػِسيٌس 

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. ون الميم،وسك ،الالزمالمروزي عمى توسط  -4

  ِٝزَياَن ي ِ َوٱل ّْ َ
َِٗت َب ةِٱۡلي َٟضَل ٱٙي

َ
ِٓي أ ُ ٱَّله  ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  اَيَث َٓصِيٞب ٘ه ٱلعه ًَ َٙ َٕ رِي ا يُسي َٜ  ٱَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ ٤ُ٠َِٜن ة٣َِا َٞ ََل يُؤي ِي ُ٘ ة٣َِا ٱَّله ِج ًي َخ  يَعي

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ُّْ َ
جه٣َا ٱۡلي

َ
٤َن أ ُٝ َٚ ًي ٠ِٜي٣َا َوَي ٤َن  ُٔ ِّ ٤٠ُاْ ُمؼي َٜ َٞ َءا ِي  َوٱَّله

 عمى قصر البدل. الكلي البدل، ومعو األزرق عمى )تشق( ف -1

 اَيثِ َِِٙف َفَل ِۭل ةًَِيٍس اُروَن ِِف ٱلعه َٝ َٞ ُح ِي ََلٓ إِنه ٱَّله
َ
  ٲأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۢ ُُ ُ َِٙمي َۖ  ٱَّلله ٞ يََؼآُء َٜ ُزُق   ةًَِِتادِهِۦ يَصي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ضِيُض ًَ
ٙي ٤ِيُّ ٱ َٔ ٙي   ٳَو٤َ٢ُ ٱ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 بياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي واألصُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

 َذ١ِِۖۦ ٞ ََكَن يُصِيُس َخصيَث ٱٓأۡلِرَصةِ َٟضِدي ََلُۥ ِِف َخصي َٜ 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، و النقل األزرق عمى -1
 وحده، تفخيم الراءو  النقل، األصبياني عمى -2
 معو الباقون. المروزي عمى ترك النقل، و  -3

  ٟهِؿيٍب ِٜٞ ا ََلُۥ ِِف ٱٓأۡلِرَصةِ  َٜ ٠ِٜي٣َا َو ح١ِِۦ  َيا ُٟؤي جي ٞ ََكَن يُصِيُس َخصيَث ٱلُّ َٜ  ٴَو

سماعيل قرأ ورش  البيان: ح١ِِۦبالصمة في وا  سحاق ، وقرأ قالون ُٟؤي  بترك الصمة.وا 

، ومعو وترقيق الراء )تشق( في البدلوصمة الياء، والنقل والتقميل، واإلبدال، األزرق عمى  -1
 العتقي عمى قصر البدل.

وابن أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وعدم الصمة، وتفخيم الراء، ومعو القاضي  -2
 .سعدان

 عمى التقميل، وصمة الياء، وتحقيق اليمز، وحده. أبو الزعراء -3
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
 صبياني عمى الصمة، واإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده.األ -5
 .إسحاقالمروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، وعدم صمة الياء، ومعو الجمال وابن  -6
 عمى صمة الياء، وحده. فرحابن  -7

  َّۚ ُ َذۢن ة١ِِ ٱَّلله
ي
ٛي يَأ َ ا ل َٜ  ِٞ َٞ ٱّلِي ِ ّٜ َُٰٓؤاْ ََشَُي٤اْ ل٣َُٛ  ٛي َُشََك مي ل٣َُ

َ
 أ

 ومعو العتقي.واإلبدال، عمى إشباع المتصل،  األزرق -1
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 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 القاضي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
َٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِ ّٜ  ، وحده.ل٣َُٛ 
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 .عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة الجمال -6

   ٛي ِِضَ ةَيي٣ُ٠َ ُٔ َٙ ِ٘ ؿي َّ
ُث ٱٙي َٝ ِ ََل ََك  َول٤َي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞٛ ِل
َ
ٛي َيَشاٌب أ ِٝنَي ل٣َُ ِ  ٚ   ٵِإَونه ٱٙظه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .ومعو أىل اإلسكان سكون الميم،و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ٛي َعُت٤اْ َو٤َ٢ُ َوآُِىۢ ة٣ِِ َٖ ا  ٝه ِّٔنَِي ِم ِٝنَي ُمؼي ِ  ٚ  حََصى ٱٙظه

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 لباقون.، ومعو اوَ هَ وَ 

 ِۖ٠َهاِت
َِح ِج ِِف َرويَفاِت ٱۡلي  ٚ ٤ُِٚٝاْ ٱٙصه ٤٠ُاْ وََي َٜ َٞ َءا ِي  َوٱَّله

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 َّۚ ٛي ا يََؼآُءوَن ِي٠َس َرّب٣ِِ ٜه  ل٣َُٛ 

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  سكون الميم، ياني عمىاألصب -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم، الحمواني -4
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 ترُِي َٗ ُ٘ ٱٙي قي َّ َٕ ٤َ٢ُ ٱٙي ِ   ٶَذ ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُ ُ ٱَّلله ِي يُبَّۡشِ َٕ ٱَّله ِ َِح ِج  َذ ل  ٚ ٤ُِٚٝاْ ٱٙصه ٤٠ُاْ وََي َٜ َٞ َءا ِي   ِيَتاَدهُ ٱَّله

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

   َّب صي ُٔ ةَ ِِف ٱٙي ٤َده َٝ ي ًصا إَِله ٱل جي
َ
ٛي َيَٚيي١ِ أ ـَُُٔٚس ظي

َ
ٓ أ  ُٓ٘ َله

 ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، وحده المروزي -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -5
 ، والتقميل، وحده.َيَٚيي١ِ صمة الياء في ابن سعدان عمى  -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 َّۚ ٠ًا ََتِفي َخَع٠َثّٗ ٟهضِدي ََلُۥ ذِي٣َا ُخعي ٔي ٞ َح َٜ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤ٌر ُٗ ٤رٞ َػ ُّ َ َد   ٷإِنه ٱَّلله

 عو الكل.األزرق، وم -1

 َۖ ِشةّٗا َٖ  ِ ََتَى  لََعَ ٱَّلله ٤ل٤َُن ٱذي ُٔ مي َح
َ
 أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َٕ تِ
ٚي ٛي لََعَ  َٓ ُ ََييخِ  َِإِن يََؼإِ ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َْه ةِس َ ُّْ ٱۡلي َ٘ َويُِد ٙيَب ِم ُ ٱ ُح ٱَّلله ٝي  َِٚم خ١ِِۦَّٓۚ َوَي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِسور ۢ ةَِشاِت ٱلؿُّ ُٛ   ٸإِٟه١ُۥ َيِٚي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َٜ  ُٛ َٚ ًي ّيِـَٔاِت َوَي ِٞ ٱلعه ٤اْ َي ُّ ًي ٞي ِيَتادِهِۦ َوَي بََث َخ  ٱّله٤ي
ُ٘ َت ٔي ِي َح ٤َُٚن َو٤َ٢ُ ٱَّله ًَ ّي  ٹَت

ُٚ قرأ اإلمام نافع بالياء في  البيان: ًَ ّي  .٤نَ َت

األزرق عمى ضم الياء في  -1
ومعو العتقي واألصبياني وابن )تشق( في البدل، ، وُهوَ وَ 

 .عمى قصر البدل إسحاق وأبو الزعراء
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ِ١ِٚ ِٞ َِقي ّٜ َِح ِج َويَضِيُس٢ُٛ   ٚ ٤ُِٚٝاْ ٱٙصه ٤٠ُاْ وََي َٜ َٞ َءا ِي َخِجيُب ٱَّله  َۚۦّ َويَعي

 سكون الميم، ومعو ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ٛي َيَشاٞب َػِسيٞس ُِصوَن ل٣َُ  ّ ٙيَك   ٺَوٱ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكان. سكون الميم، ومعو أىل اإلو األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َّۚ ا يََؼآُء ٜه َسرٖ  َٔ ِ ُِل ة ۡرِض َوَل ِسٞ ُحَنّ
َ اْ ِِف ٱۡلي ٤ي ََ َق ًَِِٙتادِهِۦ َۡلَ ُ ٱلّصِزي  ۞َول٤َي بََعَك ٱَّلله

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  ٞٻإِٟه١ُۥ ةًَِِتادِهِۦ َرترُِيۢ ةَِؿري  

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ِٜ ييَد  ََ ٙي ُِل ٱ ِي ُحَنّ َۚۥّ َو٤َ٢ُ ٱَّله ََخ١ُ ا َر٠َُم٤اْ َويَيُۡشُ رَۡحي َٜ ِس  ًي  ٞۢ َب

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ِٝيُس َ ي٤َِلُّ ٱۡلي   ټَو٤َ٢ُ ٱل

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 عتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو الُهوَ وَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  َٖدٓاةهث ِٜٞ ا  َٝ ا ةَده ذِي٣ِ َٜ ۡرِض َو
َ َم َن ِت َوٱۡلي ُْ ٱلعه ٚي ٞي َءاَي خ١ِِۦ َر ِٜ  َو

شباع الو )تشق( في البدل، النقل، واألزرق عمى  -1  ل.، ومعو العتقي عمى قصر البدزمالا 
 وحده. ،الزمفويق القصر في الو  النقل، األصبياني عمى -2
 ، وحده.الزمتوسط الو  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في الالزم،  -4
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 ٛي إَِذا يََؼآُء َِٓسيٞص   ٽَو٤َ٢ُ لََعَ  ََجي٣ًِِ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
شباع الصمة، و ُهوَ وَ  شباع ا، وا   ومعو العتقي.لمتصل، ا 

 ومعو ابن إسحاق.فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى ضم الياء، وقصر الصمة، و  -2
 أبو الزعراء عمى ضم الياء، وسكون الميم، وحده. -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وسكون الميم، وتوسط المتصل، وحده.وَ هَ وَ 
 معو ابن سعدان.القاضي عمى سكون الياء، وفويق القصر في المتصل، و  -5
  سكون الياء، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. عمى الحمواني -6

 ٖررِي َٖ ٤اْ َيٞ  ُّ ًي ٛي َوَي ييِسيُس
َ
َعَتجي أ َٖ ا  َٝ ِ ِؿيَتثٖ َِت ُّٜ  ِٞ ّٜ َص َتُسٛ 

َ
آ أ َٜ   پَو

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِٞأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّٜ َص َتُسٛ 

َ
 ، وحده.أ

 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ِۖۡرِض
َ َٞ ِِف ٱۡلي ِجضِي ًي ُٝ ِ ُٟخٛ ة

َ
آ أ َٜ  َو

 ومعو العتقي.ل، والنقاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َوََل ٖ ِٜٞ َوِلّ  ِ ِٞ ُدوِن ٱَّلله ّٜ ُسٛ 
ا َٙ َٜ   ٿ َِٟؿريٖ َو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِٛ َل  يي
َ ٱۡلي َٖ صِ  َدي ٤ََارِ ِِف ٱۡلي ٞي َءاَي خ١ِِ ٱۡلي ِٜ  ڀَو

٤ََارِ قرأ اإلمام نافع بالياء وصاًل في  البيان:
 .ٱۡلي

 عمى قصر البدل. واألصبياني تقي)تشق( في البدل، ومعو العو النقل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِٞ ِس  يُعي
ي
صِهِۦَّٓۚ  ٱلّصِيحَ إِن يََؼأ   َه٣ي

َٞ َرَواَِٖس لََعَ ٚي َٚ  َذَيوي

 .حَ اٱلّصِيَ قرأ اإلمام نافع بالجمع في  البيان:

َٞ عمى تغميظ الالم في  األزرق -1 ٚي َٚ  وحده. ،َذَيوي
 .عدا األصبياني الباقونومعو ميظ، العتقي عمى ترك التغ -2
َ األصبياني عمى اإلبدال في  -3  ي

ي
 ، وحده.َؼأ

  ٤ٍر ُٗ ِ َؾتهارٖ َػ
َٕ ٓأَلَي ٖج ُِّٙكّ ِ   ځإِنه ِِف َذ ل

 عمى قصر البدل. وأىل التقميل ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 ي وابن إسحاق.المروزي عمى الفتح، ومعو الباقون عدا األصبيان -2
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَي ٖج ُِّٙكِّ األصبياني عمى الغنة في  -3

 ٖررِي
َٖ ُُ َيٞ  ًي َعُت٤اْ َوَي َٖ ا  َٝ ِ ٞه ة ٣ُ ٔي ِ وي ي٤ُب

َ
  ڂأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٛ َٚ ًي ِيٖؽ َوَي ِٞ َّمه ّٜ ا ل٣َُٛ  َٜ َٞ يَُج ِسل٤َُن ِِفٓ َءاَي خ٠َِا  ِي   ڃٱَّله

ُٛ في  بالرفعاإلمام نافع قرأ  البيان: َٚ ًي  .َوَي

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.م، وسكون الميالمروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 َّۚ َيا جي ةِ ٱلُّ ََي٤  َت ُى ٱۡلي َٝ ءٖ َذ ِٞ ََشي ّٜ وحِيُخٛ 
ُ
آ أ َٝ  َذ

وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والتقميل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده.

 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 .وحده يل،والتقم ، وترك المد في المين الميموز،العتقي عمى قصر البدل -3
 .في وجو وزيالمر ومعو  وسكون الميم، والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -7
 وحده.ن الميم، والفتح، وسكو المروزي عمى توسط المنفصل،  -8

 ٤َُن ٛي َحَخ٤ََّكه ٤٠ُاْ َولََعَ  َرّب٣ِِ َٜ َٞ َءا ِي بيََق  لَِّله
َ
ٞ َوأ ِ َرريي ا ِي٠َس ٱَّلله َٜ   ڄَو

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، واألزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .مروزيمعو الو تح، وسكون الميم، والفاألصبياني عمى تفخيم الراء،  -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -5
  القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -6

 َٛي ح ِقُت٤اْ ٢ُ ٍَ ا  َٜ َن ِخَغ ِإَوذَا  َّ ِٛ َوٱٙي ذي ِ
هَِص ٱۡلي َبَٰٓ َٖ َٞ َۡجيخَيُِت٤َن  ِي ُِّصوَن َوٱَّله  څَي

 ومعو العتقي.والنقل، ترقيق الراء، و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 وتفخيم الراء، والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
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 الحمواني عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 سط المتصل، وحده.المروزي عمى تو  -5

  ُٔ ٛي ي٠ُِّ ٓيَن ٣ُ ا َرَز ٝه ٛي َوِم ٛي ُػ٤َرى  ةَيي٣َُ٠ ُص٢ُ مي
َ
ةَ َوأ  ٤َٚ َٓاُم٤اْ ٱلؿه

َ
ٛي َوأ َخَجاة٤ُاْ لَِصّب٣ِِ َٞ ٱظي ِي   چ٤َن َوٱَّله

 ومعو العتقي.التقميل، تغميظ الالم، و األزرق عمى  -1
 روزي.األصبياني عمى ترقيق الالم، والفتح، وسكون الميم، ومعو الم -2
٤نَ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3 ُٔ ٛي ي٠ُِّ ٓيَن ٣ُ  ، وحده.َرَز
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 وَن ٛي يَيخَِِصُ ٢ُ ُ َۡغي ُٛ ٱۡلي َؾاَب٣ُ
َ
َٞ إِذَآ أ ِي   ڇَوٱَّله

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،إشباع المنفصلمى األزرق ع -1
أىل اإلسكان بخمف ومعو  وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، -2

 المروزي.عن 
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

 ِري ّٜ ُؤاْ َظّيِئَثٖ َظّيَِئثٞ  َۖ وََجَزَٰٓ  ٣َُٚا

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِّۚ ُصهُۥ لََعَ ٱَّلله جي
َ
ََٚح َِأ ؾي

َ
ا َوأ َّ ٞي َخ َٝ  َذ

 .العتقي، ومعو عمى تغميظ الالم األزرق -1
 ظ، ومعو الباقون.األصبياني عمى ترك التغمي -2
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 ِٝنَي ِ  ٚ  ڈإِٟه١ُۥ ََل ُُيِبُّ ٱٙظه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍ٘ ِٞ َظبِي ّٜ ا َيَٚيي٣ِٛ  َٜ  َٕ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
١ِِٝۦ َِأ ٚي َس ُه ًي ِٞ ٱَٟخَِصَ َب َٝ

َ  ډَول

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. إلسكانأىل اومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

   ِ ّْ َ
ِ ٱۡلي ََريي ِ ۡرِض ة

َ ٤َن ِِف ٱۡلي َُ ٤َن ٱَلهاَس َوَيتي ُٝ ِٚ َٞ َحوي ِي ُ٘ لََعَ ٱَّله بِي ا ٱلعه َٝ  إِجه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلزي عمى المرو  -2

  ٞٛ ِل
َ
ٛي َيَشاٌب أ َٕ ل٣َُ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
  ڊأ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ص -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 ُِم٤ر
ُ ٞي َيضيِم ٱۡلي ِٝ َ َٕ ل ِ َص إِنه َذ ل َّ ٞ َؾَُبَ وََد َٝ َ   ڋَول

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 ِٜ ا ََلُۥ  َٝ ُ َذ ِ٘ ٱَّلله ِٚ ٞ يُقي َٜ ِسهۦِ  َو ًي ٞۢ َب ِ ّٜ  ٖ  ٞ َوِلّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖ٘ ِٞ َظبِي ّٜ  إََِل  َمَصّدٖ 
٘ي ٤ل٤َُن ٢َ ُٔ َشاَب َح ًَ ٙي ُواْ ٱ

َ
ا َرأ ٝه َ ِٝنَي ل ِ  ٚ   ڌَوحََصى ٱٙظه

ْ التسييل في  بالتحقيق ثم قرأ اإلمام األصبياني البيان: ُوا
َ
 .َرأ

 وجو لو.واألصبياني في  األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا وجو لألصبياني ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
 .عمى التسييل، والنقل، وحده األصبياني -3

  ٖ ّلِ ي٠َُوُصوَن ِٜٞ َلصيٍف َرِِفّ
َٞ ٱَّلُّ َصُف٤َن َيَٚيي٣َا َخ ِؼًِنَي ِٜ ًي ٛي ُح  َوحََصى ٣ُ

 سكون الميم، ومعو أىل التقميل.و األزرق عمى التقميل،  -1
 .المروزي مى الفتح، ومعوع األصبياني -2
 .ابن فرحومعو والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -3
 ، وحده.َلصيٍف َرِِفّٖ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4

  ِث َٝ ٙئَِي  ٛي ي٤َيَم ٱ ِٚي٣ِ ٢ي
َ
ٛي َوأ َع٣ُ ُّ ٟ

َ
ٓواْ أ َٞ َرِِسُ ِي َٞ ٱَّله ٙيَخ ِِسِي ٤ٓ٠ُاْ إِنه ٱ َٜ َٞ َءا ِي  َوَٓاَل ٱَّله

شباع المنفصل،و عمى )تشق( في البدل،  األزرق -1 ومعو العتقي عمى قصر  وترقيق الراء، ا 
 البدل.

بخمف  أىل اإلسكانومعو  وتفخيم الراء، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 عن المروزي.

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ََٓل
َ
ِٔيٖم  أ ُّٜ ِٝنَي ِِف َيَشاٖب  ِ  ٚ   ڍإِنه ٱٙظه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِ ِٞ ُدوِن ٱَّلله ّٜ وَج٣ُٛ  ِلَآَء ي٠َُِصُ وي
َ
ٞي أ ِ ّٜ ا ََكَن ل٣َُٛ  َٜ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، عمىاألزرق  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -5

 ُي ٞ َٜ ٍ٘ َو ِٜٞ َظبِي ا ََلُۥ  َٝ ُ َذ ِ٘ ٱَّلله ِٚ
  ڎقي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِّۚ َٞ ٱَّلله ِٜ ِِتَ ي٤َيمٞ َله َمَصده ََلُۥ 
ي
ن يَأ

َ
ِ٘ أ ِٞ َرتي ّٜ َخِجيُت٤اْ لَِصّبُِسٛ   ٱظي

 .، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
 .، وحدهي٤َيمٞ َله عمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و قيق اليمز، المروزي عمى تح -3
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

  ٖٟهِسري ِٞ ّٜ ا َُٙسٛ  َٜ هِٖش َو َٜ ٚيَجإٖ ي٤َي ٜه  ِٞ ّٜ ا َُٙسٛ    ڏَٜ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 و أىل الصمة.عمى صمة الميم، ومع الحمواني -2

 َۖ ٛي َخِّيًوا َٕ َيَٚيي٣ِ ٚيَن  ريَظ
َ
آ أ َٝ َصُف٤اْ َذ يي

َ
 َِإِني أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
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 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 اإلسكان.عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل  المروزي -4
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -5

  ٌُ ََل  َٕ إَِله ٱۡلي  إِني َيَٚيي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ َثّٗ َِصَِح ة٣َِا ٠ِٜها رَۡحي  َٞ نَس  ِ
٠َا ٱۡلي َذري

َ
آ إَِذآ أ  ِإَوجه

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده.والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ٞ٤ر ُّ َٖ  َٞ نَس  ِ
ٛي َِإِنه ٱۡلي ييِسي٣ِ

َ
َٜجي أ ا َٓسه َٝ ِ ٛي َظيَِّئُۢة ة  ڐِإَون حُِؿتي٣ُ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .انأىل اإلسكومعو  وسكون الميم، ،ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

   ۡرِض
َ َم َن ِت َوٱۡلي ُٕ ٱلعه ٚي ِ ُم ه  َّلّلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َّۚ ا يََؼآُء َٜ  ُْ  ََييُٚ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٤َر ُٖ ٞ يََؼآُء ٱَّلُّ َٝ ِ ٞ يََؼآُء إَِن رّٗا َوَي٣َُب ل َٝ ِ  ڑَح٣َُب ل

 ، وىو المقروء بو.يََؼآُء إَِن رّٗاقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية وصاًل في  البيان:

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َۖ ا ّٟٗا ِإَوَن رّٗ َصا ٖي ٛي ُذ وي يَُضوُِّج٣ُ
َ
 أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُيََؼآء ٞ َٜ  ُ٘ ًَ َّۚ  َوَيجي ا ًٝ  َئِي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِٓسيٞص ٞٛ  ڒإِٟه١ُۥ َيِٚي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًيا ُ إَِله وَخي ١ُ ٱَّلله َٝ ِ ّٚ ن يَُس
َ
ا ََكَن ِٙبََۡشٍ أ َٜ وي ۞َو

َ
ِٜٞ َوَرآيِٕ ِخَجاٍب أ وي 

َ
َ٘ أ ا  َذي٤ُِِحَ رَُظ٤َلّٗ  يُصيِظ َٜ بِإِذي١ِِٟۦ 

 َّۚ  يََؼآُء

ُ٘ قرأ اإلمام نافع بضم الالم في  البيان:  .َذُي٤ِِح ، وبسكون الياء في يُصيِظ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 حده.و فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
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 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ٞٛ ِٗي ٌّ َخ   ړإِٟه١ُۥ لََعِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۚ صَِٟا مي
َ
ٞي أ ِ ّٜ ا  َٕ ُروخّٗ ويَخيي٠َآ إَِلي

َ
َٕ أ ِ  َوَكَذ ل

 النقل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. ألصبياني عمى قصر المنفصل،ا -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َّۚ ٞي ِيَتادَِٟا ِٜ هَؼآُء  ٞ ن َٜ ِسي ة١ِِۦ  ا جه٣ي ٚيَن ١ُ ٤ُٟرّٗ ًَ ُٞ َوَل ِسٞ َج يَم  ِ
َِٗت ُب َوََل ٱۡلي ا ٱٙي َٜ رِي  ٠َج حَسي ُٖ ا  َٜ 

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و تشق( في البدل، )و النقل األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 َخِٔيٖم عي ُّٜ ِسٓي إََِل  ِؾَر ٖط  َٕ َّل٣َي   ڔِإَوٟه

 زرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡرِض
َ ا ِِف ٱۡلي َٜ َم َن ِت َو ا ِِف ٱلعه َٜ ِي ََلُۥ  ِ ٱَّله  ِؾَر ِط ٱَّلله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.رك النقلتالمروزي عمى  -2
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  ُم٤ُر
ُ ِ حَِؿرُي ٱۡلي ََلٓ إََِل ٱَّلله

َ
 ڕأ

 ومعو العتقي. والنقل، ترقيق الراء،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. تفخيم الراء،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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ُصِف   ُظ٤َرةُ الضُّري

 ِٛ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٛ  ١خ

والعتقي بالتقميل في األلف التي بعد الحاء في  بالتقميل ثم الفتح، قرأ اإلمام األزرق البيان:
 ٓٛ  ، ولمباقين الفتح.خ

شباع الالزم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. األزرق عمى الفتح، -2  وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

  تنِِي ُٝ ي َِٗت ِب ٱل ٙي  ٢َوٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٤َُِٚٔن ًي ٛي َت ٚهُس ًَ ٙه ا  َٰءًٟا َيَصبِّيّٗ ٚيَن ١ُ ُٓصي ًَ  ٣إِٟها َج

 .عدا األصبياني ن الميم، ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكو  -1
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
ٛي األصبياني عمى الغنة في  -3 ٚهُس ًَ ٙه ا   ، وسكون الميم، وحده.َيَصبِّيّٗ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

  ٌٛ ِٗي ِِلٌّ َخ ًَ ٠َا َٙ حي َِٗت ِب َلَ ٙي ّمِ ٱ
ُ
 ٤ِإَوٟه١ُۥ ِِفٓ أ

 زرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  ِذنَِي ُِّٜسي ا  ّٜٗ ٛي ٤َٓي ٠ُخ ُٖ ن 
َ
ًدا أ ّي َص َؾ ٖي ُٛ ٱَّّلِ ُِب َي٠ُس َذ٠َۡضي

َ
  ٥أ

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده يألصبيانا -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ِٜٞ ٚي٠َا  ريَظ
َ
ٛي أ ٖ َوَك ِٓيّ

ٙنَِي ٟه وه
َ  ٦ِِف ٱۡلي

 .ٟهِٓيءٍ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ل،النق األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  ِٞ ّٜ تِي٣ِٛ 
ي
ا يَأ َٜ ضُِءوَن  ٟهِٓيٍّ َو َخ٣ي   ٧إَِله ََك٤ُٟاْ ة١ِِۦ يَعي

 .ٟهِٓيءٍ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، النقل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1 شباع البدل،  وا   باعتباره عارض. ومعو العتقيوا 
 .عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، والنقل، وحده األصبياني -2
 وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 .أىل اإلسكانومعو  وفويق القصر في المتصل، ون الميم،سكالقاضي عمى  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٙنَِي وه
َ ُ٘ ٱۡلي َر َٜ ا َوَمَِض   ؼّٗ ٠ِٜي٣ُٛ َبمي َػسه 

َ
٠َآ أ ٗي َٚ ٢ي

َ
  ٨َِأ

 ومعو العتقي.والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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 والفتح، والنقل، وحده.عمى قصر المنفصل، األصبياني  -3
 .عمى ترك النقل، وحده المروزي -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

  َم َن َْ ٱلعه ٞي َرَٚ ٜه  ٛ٣َُ ّلي
َ
ُٛ َوَٙهِٞ َظأ ِٚي ًَ ٙي ضِيُض ٱ ًَ ٙي ٞه ٱ ٣ُ َٔ ٞه َرَٚ ُٙ٤ ُٔ ۡرَض َلَ

َ   ٩ِت َوٱۡلي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 ابن فرح.عمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -3
َْ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ٞي َرَٚ  ه.، وحدٜه

 ۡرَض
َ ُٛ ٱۡلي َ٘ َُٙس ًَ ِي َج اٱَّله سّٗ َخُسوَن  َم٣ي ٛي َت٣ي ٚهُس ًَ ٙه ٛي ذِي٣َا ُظُتٗلّٗ  َ٘ َُٙس ًَ   ٪وََج

اَم٣َاقرأ اإلمام نافع بألف بعد الياء مع فتحيا في  البيان:  .دّٗ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ٛي عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 ٚهُس ًَ ٙه  .ده، وحُظُتٗلّٗ 
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -3
َخُسونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٛي َت٣ي ٚهُس ًَ ٙه

.وحده ، 
 ابن فرح.عمى صمة الميم، ومعو  الجمال -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 َٟ نَۡشي
َ
َسرٖ َِأ َٔ ِ آَءۢ ة َٜ آءِ  َٝ َٞ ٱلعه ِٜ َل  ِي َٟضه

َّۚ َوٱَّله ا ييخّٗ ٜه ةّٗ  َ  ا ة١ِِۦ ةَۡلي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 َُّتيصَُج٤َن َٕ ِ َذ ل َٖ٫  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َ٘ ًَ َن َج َُكه٣َا وََج زي
َ َْ ٱۡلي ِي َرَٚ ُت٤َن َوٱَّله َٖ ا حَصي َٜ  ِٛ ٟيَع 

َ ِٕ َوٱۡلي ٚي ُّ ٙي َٞ ٱ ِ ّٜ  ٬َُٙسٛ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ََث ر َٝ ًي ِ ُصواْ ٟ ُٖ ٛه حَشي َخ٤ُۥاْ لََعَ  ُه٤٣ُرِهِۦ ُث َص ََلَا َه َشا ِٙتَعي ِي َظزه َٞ ٱَّله ٤ل٤ُاْ ُظتيَح  ُٔ ٛي َيَٚيي١ِ َوَت َخ٤َييخُ ٛي إِذَا ٱظي ّبُِس
صِجنَِي  ٔي ُٜ ۥ  ٠ها ََلُ ُٖ ا  َٜ   ٭َو

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 أبو عون. ، ومعوصمةقصر العمى  األصبياني -2
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 .القاضي وأبو الزعراءالميم، ومعو عمى سكون  المروزي -4
 ، وحده.َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -5

 ُِٚت٤َن َٔ ٠ ُٝ َ آ إََِل  َرّب٠َِا ل   ٮِإَوجه

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٞي ِيَتادِهِۦ ُجضيًءاَّۚ و ِٜ ۥ  ٤ُٚاْ ََلُ ًَ  َج

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  تنٌِي ُّٜ ٤رٞ  ُّ َٗ َٙ َٞ نَس  ِ
  ٯإِنه ٱۡلي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َينَِي ى ُسٛ ةِٱۡلي َّ ؾي
َ
ُْ َب٠َاٖت َوأ ا ََييُٚ ٝه ََش ِم ِم ٱَّته

َ
  ٰأ

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل صمة. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4

 ا ََضََب َٝ ِ َخُس٢ُٛ ة
َ
َ أ ٌٛ  ِإَوَذا بُّۡشِ ِوي َٖ ا و٤َ٢َُ  ٤َّدّٗ ١ُ٣ُۥ ُمعي ٘ه وَجي َرٗلّٗ َه َٜ  ٱلِٚصهِنَٰمۡح 

٘ه وتغميظ الالم في  األزرق عمى ترقيق الراء، -1 وضم الياء في  ،َه
 وحده. ،ُهوَ وَ 

 .عمى ترك التغميظ الالم، وما سبق، وحده العتقي -2
 عراء.األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، وضم الياء، ومعو أبو الز  -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 ، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان.وَ هَ وَ 
 الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. -5
 عمى صمة الميم، وضم الياء، وحده. ابن إسحاق -6

  ٞ َٜ َو
َ
ْ أ ُؤا تنِٖي  يُيَؼه ُٜ  ُ َِؿاِم َدريي ٚيَيثِ و٤َ٢َُ ِِف ٱۡلي ِ   ٲِِف ٱۡلي

ْ ؼَ يَيي في  ، وتخفيف الشينقرأ اإلمام نافع بفتح الياء وسكون النون البيان:  .ُؤا

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، وترقيق الراء، ومعو العتقي.ُهوَ وَ 

 األصبياني عمى ضم الياء، وتفخيم الراء، ومعو ابن إسحاق وأبو الزعراء. -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 .، ومعو الباقونوَ هَ وَ 
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 ٛي ٢ُ َٞ ِي َث ٱَّله َٗ ِ ه َلَٰٓ َٝ
ي ٤ُٚاْ ٱل ًَ َّۚ  ِيَب سُ وََج  ٱلصهِنَٰمۡح إَِن ًرا

 .ِي٠سَ  في  بالنون مكان الباء، وبحذف األلفقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 َْػ٣ُِسوا
َ
َّۚ أ ٛي ٣ُ َٔ ٚي  َر

ؤُػي قرأ اإلمام نافع باالستفيام في  البيان:
َ
ْ أ ، ولورش وأبو الزعراء والحمواني والقاضي فييا ٣ُِسوا

ح بالتسييل مع اإلدخال، ولممروزي الخمف إدخال التسييل بال إدخال، وإلسحاق المسيبي وابن فر 
 ثم عدم إدخال.

العتقي واألصبياني والحمواني والقاضي وأبو ، ومعو عمى التسييل بدون إدخال األزرق -1
 .الزعراء والمروزي في وجو لو

 وحده. في األلف،توسط ال وجو التسييل مع اإلدخال مع المروزي عمى -2
 فويق القصر في األلف، ومعو ابن فرح.إسحاق عمى التسييل مع اإلدخال مع  -3

  ـ٤ََُٚٔن ٛي َويُعي َخُب َػَه َسُت٣ُ ٗي   ٳَظُخ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ٛ َن ٣ُ ا َختَسي َٜ  ُٞ َم   َوَٓال٤ُاْ ل٤َي َػآَء ٱلصهخي

 .األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ِۖٚيٍم ٞي ِي ِٜ  َٕ ِ ا ل٣َُٛ ةَِذ ل  ٜه

 عو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، وم -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٛي إَِله ََييُصُؾ٤َن  ٴإِني ٢ُ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  َر ِٞ ّٜ ا  ٛي َِٖت تّٗ مي َءاَتييَن ٣ُ
َ
٤َن أ ُٗ ِع ٝي َخ   ٵتي١ِِٚۦ َذ٣ُٛ ة١ِِۦ ُمعي

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو النقل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٰٓ َٟآ َءاةَآَءَٟا لََعَ ٘ي َٓال٤ُٓاْ إِٟها وََجسي خَُسوَن ةَ ٣ي َٰٓ َءاَر ص٢ِِٛ مُّ ثٖ ِإَوٟها لََعَ ٜه
ُ
  ٶ أ

شباع المتصل، و )تشق( في البدل، و إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 ومعو العتقي والتقميل، ا 
 عمى قصر البدل.

 .والفتح، وسكون الميم، وحدهفويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، األصبياني عمى -2
 لفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، وا -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. والفتح، توسط المتصل،و  قصر المنفصل، المروزي عمى -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
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 ِٜٞ ٚي٠َا  ريَظ
َ
آ أ َٜ  َٕ ِ َٰٓ َوَكَذ ل ثٖ ِإَوٟها لََعَ ٜه

ُ
َٰٓ أ َٟآ َءاةَآَءَٟا لََعَ ٢َ٤َُِآ إِٟها وََجسي َتي ُٜ ِٞ ٟهِشيٍص إَِله َٓاَل  ّٜ يَثٖ  َٕ ِِف َٓصي  َرتيِٚ

خَُسوَن  ٔي ُّٜ    ٷَءاَر ص٢ِِٛ 

شباع المتصل، و )تشق( في البدل، و إشباع المنفصل، والنقل، األزرق عمى -1 ومعو والتقميل، ا 
 بدل.العتقي عمى قصر ال

والفتح، وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و  قصر المنفصل، والنقل، األصبياني عمى -2
 .وحده

 وحده. والفتح، توسط المتصل،وترك النقل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون  -6
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، -7

۞ َ٘ َۖ َق  ٛي ٛي َيَٚيي١ِ َءاةَآَءُز ا وََجستُّ ٝه َسى  ِم ٢ي
َ
َول٤َي ِجئيخُُسٛ ةِأ

َ
 أ

ْ٘  سكون الالم في و  ضم القاف قرأ اإلمام نافع بحذف األلف مع البيان: ُٓ. 

شباع المتصل، و )تشق( في البدل، والتقميل، و النقل، رق عمىاألز  -1 ومعو العتقي عمى قصر ا 
 البدل.

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .وحدهفويق القصر في المتصل، النقل، والفتح، و األصبياني عمى  -3
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 بو الزعراء.أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو القاضي وأ -5
 ، وحده.َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

  ُِصوَن ٚيُخٛ ة١ِِۦ َكّ  ريِظ
ُ
آ أ َٝ ِ  ٸَٓال٤ُٓاْ إِٟها ة

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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بخمف  أىل اإلسكانومعو يم الراء، وسكون الميم، وتفخاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عن المروزي.

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  َۖ ٛي ٠ِٜي٣ُ ٠َا  ٝي َٔ  َِٱَٟخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 بنَِي ّشِ َٗ ُٝ ي َِتُث ٱل  ٔ َُ ََكَن َع يي َٖ   ٹَِٱُٟوصي 

 كل.األزرق، ومعو ال -1

 ُتُسوَن ًي ا َت ٝه بِي١ِ َو٤َٓي١ِِٜۦٓ إِٟهِِن ةََصآءٞ ّمِ
َ
ُٛ ِۡل  ٺِإَوذي َٓاَل إِةيَر ٢ِي

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المتصل، وحده. توسطو  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ِٞ ِسي ِي َذَمَصِِن َِإِٟه١ُۥ َظَي٣ي
  ٻإَِله ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤َن ًُ ٛي يَصيِج ٚه٣ُ ًَ َۢة ةَارَِيثّٗ ِِف َئِت١ِِۦ َٙ َٝ ِ ٣ََٚا ََك ًَ  ټوََج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. انيالحمو  -2

  تنِٞي ُّٜ ُّْ َورَُظ٤ٞل  َ ُٛ ٱۡلي ٛي َخَّته  َجآَء٢ُ ُؤََلٓءِ َوَءاةَآَء٢ُ ُج َهَٰٓ ًي خه َٜ ٘ي    ٽةَ

شباع المتصل،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 عمى قصر  ومعو العتقي و)تشق( في البدل، ا 
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 .البدل
وسكون الميم، ومعو أبو عون في المتصل،  فويق القصرو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .والقاضي
ُٛ ابن سعدان عمى التقميل في  -3  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَء٢ُ
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وتوسط المتصل، وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
 وحده.، وسكون الميمتوسط المتصل، و  قصر المنفصل،المروزي عمى  -6

 ُِصوَن صٞ ِإَوٟها ة١ِِۦ َكّ  ُّْ َٓال٤ُاْ َه َشا ِظدي َ ُٛ ٱۡلي ا َجآَء٢ُ ٝه َ  پَول

 ومعو العتقي. ،ترقيق الراءو  األزرق عمى إشباع المتصل، -1
الباقون عدا المروزي وابن ، ومعو وتفخيم الراءاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 .أبو الزعراءسعدان و 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ُٛ ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ومعو أبو الزعراء.وفويق القصر في المتصل، ، َجآَء٢ُ

  َيِويٍم ِ يَتنَيي صي َٔ
َٞ ٱٙي ِ ّٜ  ٖ٘   رَُج

صيَءاُن لََعَ ُٔ ٙي ََل ُّٟضَِل َه َشا ٱ  ٿَوَٓال٤ُاْ ل٤َي

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٝ ِع ٔي ٛي َح ٢ُ
َ
َّۚ أ َٕ ِ ََج َرّب  ٤َن رَۡحي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َّۚ َيا جي ََي٤ ةِ ٱلُّ ٛي ِِف ٱۡلي ًِيَؼَخ٣ُ ٜه ٠َا ةَيي٣ُ٠َٛ  ٝي ُٞ ََٓع  ََني

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 .األصبياني والمروزيألزرق عمى الفتح، سكون الميم، ومعو ا -2
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -3
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ٛي أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ًِيَؼَخ٣ُ ٜه  ، والتقميل، وحده.ةَيي٣ُ٠َٛ 

 ّٗصِّي ا ُظزي ًيقّٗ ُق٣ُٛ َب ًي َخهِزَش َب ـٖ َدَرَج ٖج ّلِ ًي َق َب ٛي ٤َِي َق٣ُ ًي ٠َا َب ًي  ا  َوَرَذ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
َخهِزشَ األصبياني عمى سكون الميم، والغنة في  -2  ، وحده.َدَرَج ٖج ّلِ
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 ٤ًَُن َٝ ا َۡجي ٝه ٞ ّمِ َٕ َرريي ِ َُج َرّب  ڀَورَۡحي

 ألزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.ا -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ِِقه ِٞ ّٜ ا  ّّٗ ُٔ ٛي ُظ ُص ةِٱلصهِنَٰمۡح ِۡلُُي٤ح٣ِِ ُّ ٞ يَسي َٝ ِ ٚي٠َا ل ًَ َ ثّٗ َن ِخَسةّٗ ۡله ٜه
ُ
ن يَُس٤َن ٱَلهاُس أ

َ
ََلٓ أ ارَِج َول٤َي ًَ َٜ ثٖ َو

٣َُصوَن    ځَيَٚيي٣َا َحوي

سماعيل بضم الباء في ق البيان: ٛي رأ اإلمام ورش وا  سحاق بكسر الباء.ِۡلُُي٤ح٣ِِ  ، وقالون وا 

 ومعو العتقي. وبضم الباء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
ٚي٠َاوالغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ًَ َ  .وحده ، وبضم الباء،َن ِخَسةّٗ ۡله
 وحده. وصمة الميم، ابن إسحاق عمى الغنة، وبكسر الباء، -3
وسكون الميم، وكسر الباء، ومعو ابن سعدان  وترك الغنة، المروزي عمى قصر المنفصل، -4

 والقاضي وأبو عون.
 الجمال عمى صمة الميم، وكسر الباء، وحده. -5
 ابن فرح عمى صمة الميم، وبضم الباء، وحده. -6
 أبو الزعراء عمى سكون الميم، وضم الباء، وحده. -7
 وحده. كسر الباء، وسكون الميم،وب المروزي عمى توسط المنفصل، -8
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 ِٗـ٤َُٔن ًرا َيَٚيي٣َا َحخه ةيَن ةّٗا َوُُسُ
َ
ٛي أ  ڂَوِۡلُُي٤ح٣ِِ

شباع و  ضم الباء، األزرق عمى -1 شباع البدل، ، الصمةا   .باعتباره عارض ومعو العتقيوا 
 األصبياني عمى ضم الباء، وقصر الصمة، ومعو ابن فرح. -2
 .و القاضي وابن سعدانومعء، وكسر الباعمى سكون الميم،  المروزي -3
 .و ابن إسحاقومع وكسر الباء، عمى صمة الميم، الحمواني -4
 أبو الزعراء عمى ضم الباء، وسكون الميم، وحده. -5

  َّۚ ا ِّٗ ُص  َوزُري

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٕ ِ ا ِإَون ُكُّ َذ ل ٝه َ َّۚ ل َيا جي َي٤َ ةِ ٱلُّ َت ُى ٱۡلي َٜ 

اي الميم في قرأ اإلمام نافع بالتخفيف ف البيان: َٝ َ  .ل

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 خهٔنَِي ُٝ ٚي ِ َٕ ل ِ   ڃَوٱٓأۡلِرَصةُ ِي٠َس َرّب

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و ترقيق الراءالنقل و األزرق عمى  -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ٞٞ ا َذ٤َ٣ُ ََلُۥ َٓصِي ـي ََلُۥ َػييَط ٠ّٗ ِ ّي َٔ صِ ٱلصهِنَٰمۡح ُج
ٖي ُغ َيٞ ذِ ًي ٞ َح َٜ  ڄَو

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوَ فَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ن.، ومعو الباقو وَ هَ فَ 
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  ِ٘ بِي ِٞ ٱلعه ٛي َي وَج٣ُ ٛي َلَُؿسُّ ٣ُ َعُت٤َن ِإَوجه َخُسوَن َوَيدي ٣ي جه٣ُٛ مُّ
َ
 څأ

عِ قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:  .ُت٤نَ َوَيدي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
َخُسونَ أبو عون عمى الصمة في  -2 ٣ي جه٣ُٛ مُّ

َ
 ، وحده.أ

 ميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ال -3

  إِذَا َٰٓ ُٞ َجآَءَٟا َخَّته صِي َٔ ِ َِتِئيَط ٱٙي َِرنيي َٝۡشي ي َس ٱل ًي َٕ ُب َييَج ةَييِِن َوَبيي٠َ   چَٓاَل َيٚ 

 .َجآَءاَٟاقرأ اإلمام نافع بألف بعد اليمزة عمى في البيان: 

شباع المتصل،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  واإلبدال،، اَٟاَجآءَ و)تشق( في البدل  ا 
 ومعو العتقي.

 واإلبدال، وحده. فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .القاضيومعو  الحمواني عمى تحقيق اليمز، -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 اء.، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعر َجآَءاَٟاابن سعدان عمى التقميل في  -5
 وحده. والفتح، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ََتُِك٤َن َشاِب ُمؼي ًَ ٙي ٛي ِِف ٱ ٟهُس
َ
ٛي أ ُخ ٝي َٚ ٤َيَم إِذ هه ُٛ ٱلي ُس ًَ َّ   ڇَوَٙٞ ي٠َ

شباع تغميظ الالم، و األزرق عمى  -1  وحده. ،الصمةا 
 .عمى ترك التغميظ، وحده العتقي -2
 ون.األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو ع -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 ماتع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد ال

[41] 

 

 تنِٖي ُّٜ  ٖ٘ ٞ ََكَن ِِف َفَل  َٜ َ َو ًُّمي
ٙي ِسي ٱ وي َت٣ي

َ
ٛه أ ُِٝى ٱلؿُّ َٟج تُعي

َ
َِأ
َ
  ڈأ

َٟج قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان:
َ
َِأ
َ
 .أ

 .يانيعدا األصب األزرق، ومعو الكل -1
 األصبياني عمى التسييل، وحده. -2

 ٤َن ُٝ ٠َخِٔ ُّٜ ٠ِٜي٣ُٛ  َٕ َِإِٟها  ِ ٢َََبه ة ا َٟشي ٜه ِ   ډَِإ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َخِسُروَن ٔي ُّٜ ٛي َِإِٟها َيَٚيي٣ِٛ  َن ٣ُ ِي وََيسي َٕ ٱَّله وي ُٟصَِي٠ه
َ
 ڊأ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 ومعو أىل اإلسكان.وتفخيم الراء، سكون الميم،  األصبياني عمى -2
َخِسُرونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٔي ُّٜ  ، وحده.َيَٚيي٣ِٛ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َۖ َٕ وِِحَ إَِلي
ُ
ِٓي أ ٕي ةِٱَّله ِع ٝي َخ  َِٱظي

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي و)تشق( في البدل، المنفصل، األزرق عمى إشباع -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َخِٔيٖم عي ُّٜ َٕ لََعَ  ِؾَر ٖط   ڋإِٟه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ َٕ ِم ٤ي َٔ َٕ َوِٙ ٙه ٞص   ِإَوٟه١ُۥ ََّلِكي

 ى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عم -1
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َٕ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ٙه ٞص   ، ومعو ابن إسحاق.ََّلِكي
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك الغنة، -3

 ـ٤ََُٚٔن  ڌوََظ٤يَف تُعي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٜٞ ٚي٠َا  ًَ َج
َ
ِٜٞ رُُّظ٠َِٚآ أ  َٕ ِٜٞ َرتيِٚ ٚي٠َا  ريَظ

َ
ٞي أ َٜ ٘ي  ـَٔ َتُسوَن  وَظي ًي  ڍُدوِن ٱلصهِنَٰمۡح َءال٣َِثّٗ ُح

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 .وحدهقصر المنفصل، ، و ِٜٞ رُُّظ٠َِٚآ والغنة في  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.وترك الغنة، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون.المروز  -4

  ِٝنَي َ اَل إِّّنِ رَُظ٤ُل َرّبِ ٱٙيَعٚ  َٔ ي١ِْۦ َذ َن َوَمََلِ ٚي٠َا ُم٤ََس  أَـِبَي خ٠َِآ إََِل  ِِصيَي٤ي ريَظ
َ
سي أ َٔ   ڎَوَٙ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، و النقل، والتقميل، األزرق عمى -1 ا 
 البدل.

 .الفتح، وحدهمى األزرق ع -2
 وحده.قصر المنفصل، والفتح، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، والفتح، المروزي عمى -4
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ٠ِي ّٜ ا َجآَء٢ُٛ أَـِبَي خ٠َِآ إَِذا ٢ُٛ  ٝه ٤َن ََِٚ ُٗ َد   ڏ٣َا يَقي

شباع المنفصل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر  وا 
 البدل.

 .القاضيومعو  وقصر المنفصل، وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
٠ِي٣َاأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ّٜ  ٛ٢ُ.وحده ، 
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 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َجآَءٛ٢ُابن سعدان عمى التقميل في  -7

 ري
ُ
ٞي أ ِٜ َُبُ  زي

َ
ٞي َءايٍَث إَِله ِِهَ أ ِ ّٜ ا ُٟصِي٣ِٛ  َٜ َۖ َو  خ٣َِا

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو النقل، األزرق عمى -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٤َن ًُ ٛي يَصيِج ٚه٣ُ ًَ َشاِب َٙ ًَ ٙي َن ٣ُٛ ةِٱ َرشي
َ
 ڐَوأ

 ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم،  -1
٤ًُنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٛي يَصيِج ٚه٣ُ ًَ َٙ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َخُسوَن ٣ي ُٝ َ ٠َا ل ا َي٣َِس ِي٠َسَك إِجه َٝ ِ َٕ ة اِخُص ٱديُع ََلَا َربه ي١َُّ ٱلعه
َ
أ   ڑَوَٓال٤ُاْ َيَٰٓ

 ومعو العتقي. ء،وترقيق الرا األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُر٤َن ُٗ ٛي ي٠َ َشاَب إَِذا ٢ُ ًَ ٙي ُٛ ٱ ٠َا َخ٠ي٣ُ ّي َؼ َٖ ا  ٝه   ڒََِٚ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة.عمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2

  ََٓتيَِّت ِٜٞ ٟيَه ُص ََتيصِي 
َ َ َوَه ِشهِ ٱۡلي ُٕ ِمِصي ٚي َٙييَط َِل ُم

َ
٤يِم أ َٔ ١ِِٜۦ َٓاَل َي  ُن ِِف ٤َٓي  َوَٟاَدى  ِِصيَي٤ي

 والنقل، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
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 ومعو أىل التقميل. وترك النقل، ،أبو عون عمى التقميل -2
 معو األصبياني. والنقل، و األزرق عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -4

 وَن ََِٗل ُتتيِِصُ
َ
  ړأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ِي ٤َ٢ُ َم٣ِنٞي َوََل يََساُد يُبنُِي ٞي َه َشا ٱَّله ِ ّٜ  ٞ َٟا۠ َرريي
َ
مي أ
َ
 ڔأ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  ،النقل األزرق عمى -1
 وحده. تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك النقل، -3

  ِٙيَِقَ َيَٚيي١
ُ
ََلٓ أ ٤َِرةٞ ٤ََِٚي ظي

َ
ََتِجنَِي أ ٔي ُٜ ُث  َٗ ِ َلَٰٓه َٝ

ي ١ُ ٱل ًَ َٜ وي َجآَء 
َ
ِٞ َذ٢ٍَب أ   ڕّٜ

ٞ بعدىا في قرأ اإلمام نافع بفتح السين وألف  البيان: َظاوَِرة
َ
 .أ

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، والنقل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
 ، ومعو.َجآءَ عمى التقميل في أبو الزعراء  -5
 ، وحده.َجآءَ ، والتقميل في َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى الصمة في  -6
 وحده. وترك صمة الياء، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، -7

 َّۚ َلاُي٤هُ
َ
١ُۥ َِأ َٜ ُه ٤َٓي َخَز  َِٱظي

 ومعو الكل. األزرق، -1
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 ا َف ِعٔنَِي ّٜٗ ٛي ََك٤ُٟاْ ٤َٓي ٣ُ  ږإِجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ًَنَِي َجي
َ
ٛي أ ٓيَن ٣ُ َص ٍي

َ
ٛي َِأ ٠ِٜي٣ُ ٠َا  ٝي َٔ ٤َٟا ٱٟخَ ُّ آ َءاَظ ٝه   ڗََِٚ

شباع الصمة، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر  وا 
 البدل.

 وقصر الصمة، ومعو أبو عون. وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإٍلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ٚي ًَ َٞ ََِج ٓأِۡلِرصِي
ّٙ َرٗلّٗ  َٜ ا َو ّّٗ ٛي َظَٚ   ژَن ٣ُ

 وحده. في البدل،اإلشباع و  النقل، األزرق عمى -1
 .، وحدهقصر البدلالنقل، و العتقي عمى  -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3
َٞ األصبياني عمى الغنة في  -4 ّٙٓأِۡلِرصِي َرٗلّٗ  َٜ  ه.، والنقل، وحدَو
 ومعو ابن فرح.وترك النقل، الجمال عمى صمة الميم،  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ُ٠ِٜي١  َٕ ُم رًَٗل إَِذا ٤َٓي َٜ  َٛ َي ُٞ َمصي ا َُضَِب ٱبي ٝه َ ونَ  ۞َول   ڙ يَِؿسُّ

ونَ يَُؿ قرأ اإلمام نافع بضم الصاد في  البيان:  .سُّ

 ياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصب -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َّۚمي ٤َ٢ُ
َ
ٌ أ  ل٣َُِخ٠َا َرريي

َ
 َوَٓال٤ُٓاْ َءأ

 ل٣َُِخ٠َاقرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويمتنع اإلدخال، ولمعتقي وجو َءأ

 وال يخفى البدل لألزرق. باإلخبار.

في  ومعو العتقي وترقيق الراء، والنقل، لبدل،و)تشق( في ا األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .عمى قصر البدل وجو

 العتقي عمى وجو اإلخبار، وحده. -2
 وتفخيم الراء، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .عمى ترك النقل، ومعو الباقون المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َّۚ َٕ إَِله َجَسََلۢ َ ُب٤هُ ل ا ََضَ َٜ 

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1

 ٤َن ُٝ ٛي ٤َٓيٌم َرِؿ ٘ي ٢ُ  ښةَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
٤ُٝنَ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3  ، وحده.٤َٓيٌم َرِؿ

  َّٗرٗل َٜ ٚيَن ١ُ  ًَ ٠َا َيَٚيي١ِ وََج ٝي ًَ جي
َ
َ٘ إِني ٤َ٢ُ إَِله َختيٌس أ َٰٓءِي ََٰٓ َِِنٓ إِظي   ڛ ّۡلِ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و إشباع المنفصل،  النقل، األزرق عمى -1  ا 
َِِنٓ النقل، والغنة في  األصبياني عمى -2 َرٗلّٗ ّۡلِ َٜ، فويق القصر في و صر المنفصل، وق

 وحده. المتصل،
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وتوسط المنفصل، المروزي عمى  -3
 ، وحده.المتصلتوسط قصر المنفصل، و مى المروزي ع -4
 الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق -5
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 .وابن سعدان
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -6
 ، وترك الغنة، وحده.َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -7

 ّٗث َٗ ِ َلَٰٓه ٜه ٠ُِٜسٛ  ٚي٠َا  ًَ ٤َن  َول٤َي نََؼآُء َۡلَ ُّ ۡرِض ََييُٚ
َ   ڜِِف ٱۡلي

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .القاضي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 وحده. وسكون الميم، ،المروزي عمى توسط المتصل -5

  ٤ِن ًُ نه ة٣َِا َوٱحهتِ ََتُ ٝي اَيثِ ََِٗل َت ِّٙٚعه  ٞٛ
ٚي  ِإَوٟه١ُۥ ًَِٙ

٤ِن  إسماعيل وحده بإثبات الياء وصاًل في قرأ اإلمام  البيان: ًُ  .َوٱحهتِ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
اَيثِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِّٙٚعه  ٞٛ ٚي ًَِٙ.ومعو ابن إسحاق ، 

 ٞٛ خَِٔي عي ُّٜ   ڝَه َشا ِؾَر ٞط 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖ ُٞ ييَط  ُٛ ٱلؼه ٟهُس  َوََل يَُؿسه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  تنِٞي ُّٜ ٛي َيُسّوٞ    ڞإِٟه١ُۥ َُٙس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ٝه َ ٤َن ذِي١ِِۖ َول ُّ ِي ََّتيَخِٚ ـَ ٱَّله ًي َ َُٙسٛ َب َبنّيِ
ُ
ثِ َوِۡل َٝ ٗي ِ َّيَِن ِج َٓاَل َٓسي ِجئيُخُسٛ ةِٱۡلي  ا َجآَء ِييَس  ةِٱۡلي

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .حدهو  والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو القاضي. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6
ٓ ابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َء ِييَس  َجا

 ٤ِن ًُ ِلي
َ
َ َوأ ٤اْ ٱَّلله ُٔ   ڟَِٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۚ ُتُسوهُ ٛي َِٱخي َ ٤َ٢ُ َرّّبِ َوَربُُّس  إِنه ٱَّلله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٞٛ خَِٔي عي ُّٜ   ڠَه َشا ِؾَر ٞط 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖ ٛي ٞۢ ةَيي٣ِِ٠ ِٜ َضاُب  خي
َ َُ ٱۡلي َخَٚ  َِٱري

 ألزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.ا -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِلٍم
َ
ٍم أ ٞي َيَشاِب ي٤َي ِٜ ٤اْ  ُٝ َٞ َهَٚ ي ِ ٘ٞ َِّّٙله  ڡ٤ََِيي

 وحده. النقل،تغميظ الالم، و األزرق عمى  -1
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 عمى ترك التغميظ، والنقل، وحده.العتقي  -2
 .ا األصبياني وابن إسحاقعد ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -3
َٞ عمى الغنة في  األصبياني -4 ِي ٘ٞ َِّّٙله  .، والنقل، وحده٤ََِيي
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -5

  ُصوَن ًُ ٛي ََل يَؼي َخثّٗ َو٢ُ َي تَِي٣ُٛ َب
ي
ن حَأ

َ
اَيَث أ ٘ي ي٠َُوُصوَن إَِله ٱلعه   ڢ٢َ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 أىل اإلسكان.ومعو وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 خهٔنَِي ُٝ ي ـٍ َيُسوٌّ إَِله ٱل ًي ٛي ِۡلَ ُق٣ُ ًي هِشِۭ َب َٜ ُٓء ي٤َي ِرٗله
َ   ڣٱۡلي

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 .وحدهفي المتصل، فويق القصر و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -5

 ٛي ََتيَض٤َُٟن ُٟخ
َ
٤َيَم َوََلٓ أ ُٛ ٱلي َِتادِ ََل َر٤يٌف َيَٚييُس  ڤَيً 

َِتادِ ع بإثبات الياء ساكنة وصاًل ووقًفا في نافقرأ اإلمام  البيان:  .َيً 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4
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  ِ ِٝنَي ٱَّله ِٚ ٤٠ُاْ أَـِبَي خ٠َِا َونَا٤ُٟاْ ُمعي َٜ َٞ َءا  ڥي

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  وَن ٛي َُتيَُبُ َن ُجُس زي
َ
ٛي َوأ ُٟخ

َ
٠َهَث أ ُر٤ُٚاْ ٱۡلي   ڦٱدي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
َن ُجسُ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 زي

َ
ونَ َوأ  ، وحده.ٛي َُتيَُبُ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِۖ٤َاٖب زي
َ
ِٞ َذ٢َٖب َوأ ّٜ  ُحَماُف َيَٚيي٣ِٛ ةِِؿَداٖف 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖ نُيُ خي
َ ُط َوحَََّلُّ ٱۡلي ُّ ٟ

َ َخ٣ِي١ِ ٱۡلي ا تَؼي َٜ  َوذِي٣َا 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  وَن ٛي ذِي٣َا َخ ِۡلُ ُٟخ
َ
  ڧَوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٛي ٠ُخ ُٖ ا  َٝ ِ ٢َ٤ا ة ُٝ ُخ ورِثي
ُ
ٙهَِّتٓ أ ٠َهُث ٱ َٕ ٱۡلي ٚي ِ ٤َُٚن َوح َٝ ًي  ڨَت

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 ماتع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد ال

[51] 

 

  ِٛي ذ ُز٤َُٚن َُٙس
ي
٠ِي٣َا حَأ ّٜ ررَِيةٞ  َٖ ٣َِٗثٞ    کي٣َا َف 

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 المروزي عمى سكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان. -3
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َِٜني صِ جي ُٝ
ي وَن  إِنه ٱل َٛ َخ ِۡلُ   ڪِِف َيَشاِب َج٠٣َه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 تيُِٚع٤َن ُٜ ٛي ذِي١ِ  ٛي و٢َُ ُ َخ٠ي٣ُ َته َّ   ګََل ُح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٝنَي ِ  ٚ ُٛ ٱٙظه ٛي َوَل ِسٞ ََك٤ُٟاْ ٢ُ َن ٣ُ ٝي ا َهَٚ َٜ   ڬَو

 تغميظ الالم، وحده. ألزرق عمىا -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  العتقي عمى ترك التغميظ، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۖ َٕ ـِ َيَٚيي٠َا َربُّ ٔي ُٕ ِلَ ِ اْ َي َمٚ   َوَٟاَدوي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِٗر٤َن  ڭَٓاَل إِٟهُسٛ مه 

 ىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أ -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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  َك ص٤٢َُِن ِ ّْ َد
ٛي لِٚي ُك ََثَ زي

َ
ٞه أ ِ َوَل ِس ّْ َ

سي ِجئيَن ُسٛ ةِٱۡلي َٔ  ڮَٙ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُِم ُبي ُٜ ا َِإِٟها  صّٗ مي
َ
ةيَصُم٤ٓاْ أ

َ
مي أ
َ
  گ٤َن أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل، المروزي  -4

 مي
َ
ٛي َوََني٤َى ٣ُٛ   َُييَعُت٤نَ أ ُى ُِسه٢ُ َٝ ٟها ََل نَعي

َ
 أ

 .َُييِعُت٤نَ نافع بكسر السين في أ اإلمام قر  البيان:

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .المروزيومعو  والفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء، وسكون الميم، -3
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 ومعو أىل الصمة.، والفتحالجمال عمى صمة الميم،  -5

 ُخُت٤َن ٛي يَسي يي٣ِ  ڰةََِل  َورُُظ٠َُٚا َلَ

 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -3
 يم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الم -4

 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 ماتع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد ال

[53] 

 

  َٞ ُل ٱٙيَع تِِسي وه
َ
َٟا۠ أ
َ
٘ي إِن ََكَن لِٚصهِنَٰمۡح َوَلٞ َِأ   ڱُٓ

ُل نافع بإثبات األلف في قرأ اإلمام  البيان: وه
َ
َٟا۠ أ
َ
 .َِأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  رك النقل،ت المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل،  -4

 ٤َن ُّ ا يَِؿ ٝه صيِش َخ ًَ ٙي ۡرِض رَّبِ ٱ
َ َم َن ِت َوٱۡلي َٞ رَّبِ ٱلعه  ڲُظتيَح 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َٛي ََي٤ُُف٤اْ َوي ِي ي٤َُيُسوَن ََِشري٢ُ ُٛ ٱَّله َم٣ُ ٤اْ ي٤َي ُٔ ُت٤اْ َخَّته  يَُل  ًَ   ڳٚي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َّۚٞۡرِض إَِل ١
َ آءِ إَِل ١ٞ َوِِف ٱۡلي َٝ ِي ِِف ٱلعه  َو٤َ٢ُ ٱَّله

آءِ إَِل ١ٞ ل اليمزة الثانية في ورش والحمواني في وجو بتسييقرأ اإلمام  البيان: َٝ ، ويزيد لألزرق ٱلعه
 وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين تسييل اليمزة األولى وىو الوجو الثاني لمحمواني.

األزرق عمى ضم الياء في  -1
شباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل، ومعو ُهوَ وَ  ، وا 

 العتقي.
 ع ثالثة البدل، وما سبق لو، وحده.األزرق عمى وجو اإلبدال م -2
األصبياني عمى ضم الياء، وفويق القصر في المتصل، وتسييل اليمزة الثانية، والنقل،  -3

 وحده.
 ابن إسحاق عمى تسييل اليمزة األولى، وترك النقل، ومعو أبو الزعراء. -4
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المروزي عمى سكون الياء في  -5
 ، وتوسط المتصل، وحده.وَ هَ وَ 

سييل اليمزة األولى، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن الحمواني عمى وجو ت -6
 سعدان.

 الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وحده. -7

 ُٛ ِٚي ًَ ٙي ُٛ ٱ ِٗي َ  ڴَو٤َ٢ُ ٱۡلي

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.و ُهوَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ هَ وَ 

  ًُ اَيثِ ِإَوَلي١ِ حُصيَج ُٛ ٱلعه ٚي ا وَِي٠َسهُۥ ِي َٝ ا ةَيي٣ُ٠َ َٜ ۡرِض َو
َ َم َن ِت َوٱۡلي ُٕ ٱلعه ٚي ِي ََلُۥ ُم   ڵ٤َن َوَتَتاَرَك ٱَّله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِ ُٕ ٱَّله ِٚ ٝي ٤َن َوََل َح ُٝ َٚ ًي ٛي َح ِ َو٢ُ ّْ َ
ٞ َػ٣َِس ةِٱۡلي َٜ َث إَِله  ًَ  َٰ ِٜٞ ُدو١ِِٟ ٱلؼه ُي٤َن  َٞ يَسي   ڶي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َۖ ُ ٞه ٱَّلله ُٙ٤ ُٔ ٛي َلَ ٣ُ َٔ ٞي َرَٚ ٜه  ٛ٣َُ ّلي
َ
 َوَٙهِٞ َظأ

 يم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الم -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
ٞي أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٜه  ٛ٣َُ ّلي

َ
 ، وحده.َظأ

ٛي ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ٣ُ َٔ ٞي َرَٚ  ، وحده.ٜه

 ٤َن ُٗ َِ ّنه  يُؤي
َ
  ڷَِأ

 األزرق عمى التقميل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 تحقيق اليمز، ومعو أىل التقميل.و التقميل، أبو عون عمى  -2
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 األزرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األصبياني. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون. -4

 ٤٠َُِٜن َورِي١ِِٚۦ ُؤََلٓءِ ٤َٓيمٞ َله يُؤي   ڸَي َصّبِ إِنه َهَٰٓ

 .١َُٚ َورِينافع بفتح الالم، وضم الياء في قرأ اإلمام  البيان:

شباع المتصل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
، ٤َٓيمٞ َله األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2

 واإلبدال، وحده.
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -4
 روزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.الم -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -6

 َّۚٞٛ ٘ي َظَل  ٛي َوُٓ حي َخ٠ي٣ُ َّ  َِٱؾي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٤َن ََِع٤يَف ُٝ َٚ ًي  ڹَح

٤نَ التاء في نافع بقرأ اإلمام  البيان: ُٝ َٚ ًي  .َت

 األزرق، ومعو الكل. -1
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َرانِ   ُظ٤َرةُ الُّ

 ِٛ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٛ  ١خ

والعتقي بالتقميل في األلف التي بعد الحاء في  بالتقميل ثم الفتح، قرأ اإلمام األزرق البيان:
 ٓٛ  ، ولمباقين الفتح.خ

شباع الالز  -1  م، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

 تنِِي ُٝ ي َِٗت ِب ٱل ٙي  ٢َوٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   َب َصَكٍث ُّٜ ٙيَن ١ُ ِِف َليَٚثٖ  َٟض
َ
آ أ  إِجه

 ألزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.ا -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٞ ٠ِشرِي ُٜ ٠ها  ُٖ   ٣إِٟها 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٗيٍم ٍص َخ مي
َ
َصُق ُكُّ أ ّي  ٤ذِي٣َا ُح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِٞي ِي٠س ِ ّٜ ا  صّٗ مي
َ
َّٓۚ أ  َٟا

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٠ها ُمصيِظٚنَِي ُٖ   ٥إِٟها 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۚ َٕ ِ ّب ِٞ ره ّٜ َثّٗ   رَۡحي

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
َّۚ األصبياني عمى الغنة في  -2 َٕ ِ ّب ِٞ ره ّٜ.وحده ، 

  ُٛ ِٚي ًَ ٙي ِٝيُى ٱ   ٦إِٟه١ُۥ ٤َ٢ُ ٱلعه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٱلعه َرّب َۖٓ ا َٝ ا ةَيي٣ُ٠َ َٜ ۡرِض َو
َ  َم َن ِت َوٱۡلي

 .َربُّ نافع بضم الباء في قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٠ِٓ٤نَِي ُّٜ ٠ُخٛ  ُٖ   ٧إِن 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 لميم، ومعو أىل الصمة.عمى صمة ا الحمواني -2

 َِۖٝيُج ۦ َوُي ِ  ََلٓ إَِل ١َ إَِله ٤َ٢ُ يُۡحي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٙنَِي وه
َ ُٛ ٱۡلي ٛي َوَربُّ َءاةَآنُِس   ٨َربُُّس

شباع المتصل،و مى )تشق( في البدل، األزرق ع -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، ا 
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو أبو عون عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الصمة. الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل -5

 ُت٤َن ًَ ٚي ٖ يَ ّٕ ٛي ِِف َػ ٘ي ٢ُ   ٩ةَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 تنِٖي ُّٜ آُء ةُِسَراٖن  َٝ ِِت ٱلعه
ي
حَِٔبي ي٤َيَم حَأ  ٪َِٱري

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  ،اإلبدال األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  َََۖش ٱَلهاَس َي  َح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َه َشا ٞٛ ِل
َ
 ٫ َيَشاٌب أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.لترك النقالمروزي عمى  -2
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  ٤٠َُِٜن َشاَب إِٟها ُمؤي ًَ ٙي ُي َخ٠ها ٱ ِؼ به٠َا ٱزي   ٬ره

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 تنِٞي ُّٜ ٛي رَُظ٤ٞل  َصى  َوَٓسي َجآَء٢ُ ٖي ُٛ ٱَّّلِ ّنه  ل٣َُ
َ
 ٭أ

شباع و  التقميل، األزرق عمى -1  المتصل، ومعو العتقي.ا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي. -2
ٛي ابن سعدان عمى التقميل الخاص في  -3  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَء٢ُ
ّنه  األزرق عمى الفتح في  -4

َ
 وحده. والفتح في التقميل الخاص، ،أ

 .يم، وحدهوسكون المفويق القصر في المتصل، الفتح، و األصبياني عمى  -5
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -6
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -7

  ي٤٠ٌُن ٛٞ َّمه ٚه ًَ ُٜ اْ َخ٠ي١ُ َوَٓال٤ُاْ  ٙه٤ي ٛه ح٤ََ   ٮُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََّۚشاِب َِٓٚيًٗل ًَ ٙي ٤اْ ٱ ُّ  إِٟها ََكِػ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٛي ََعٓنُِسوَن إ  ٯٟهُس

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم،  الحمواني -4
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 ٤َن ي٤َيَم َجتيِمُغ ٱ ُٝ ٠َخِٔ ُٜ َىَٰٓ إِٟها  ُبي ُٗ َؼَث ٱٙي َمي   ٰۡلي

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 خمف عن المروزي.أىل الفتح بقصر المنفصل، ومعو الفتح، و األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -4

 ََٙو۞ ٌٛ صِي َٖ ٛي رَُظ٤ٞل  َن وََجآَء٢ُ ٛي ٤َٓيَم ِِصيَي٤ي سي َذَخ٠ها َرتي٣َُٚ   ٱَٔ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .أبو عون والقاضيومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ٛي ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََجآَء٢ُ
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 َِۖ ٓواْ إََِله ِيَتاَد ٱَّلله دُّ
َ
ني أ
َ
 أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده. توسط المنفصل،و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  ٜنِٞي
َ
ٛي رَُظ٤ٌل أ   ٲإِّّنِ َُٙس

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َِۖ ٤ُٚاْ لََعَ ٱَّلله ًي ن َله َت
َ
 َوأ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ن َله األصبياني عمى الغنة في  -2

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.َوأ

  تنِٖي ُّٜ  ٖٞ َط 
ٚي ٓ َءاتِيُسٛ بُِع  ٳإِّّنِ

ٓ َءاتِيُسٛنافع بفتح الياء في قرأ اإلمام  البيان:  .إِّّنِ

 .عمى قصر البدل ناألزرق عمى )تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكا -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ن حَصيَُج٤ُِن
َ
ٛي أ ُت ةَِصّّبِ َوَرّبُِس

  ٴِإَوّّنِ ُيشي

ُت إسماعيل بإدغام الذال في التاء في قرأ اإلمام  البيان:  .ُيشي
 .حَصيَُج٤ُنِ وأثبت اإلمام ورش وحده الياء وصاًل في 

 و العتقي.األزرق عمى إشباع الصمة، ومع -1
 .الحمواني وابن إسحاقاألصبياني عمى قصر الصمة، ومعو  -2
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا أبو الزعراء. -3
 ابن فرح عمى اإلدغام، وصمة الميم، وحده. -4
 أبو الزعراء عمى اإلدغام، وسكون الميم، وحده. -5

 ََتِل٤ُِن ٤٠ُِٜاْ َِل َِٱخي ٛي حُؤي ٙه   ٵِإَون 

 ، وَسكََّنَيا الباقون.َِل ورش وحده بفتح الياء في قرأ اإلمام  ن:البيا
ََتِل٤ُنِ وأثبت اإلمام ورش وحده الياء وصاًل في   .َِٱخي

 األزرق عمى اإلبدال، وفتح الياء، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الياء، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -2
ٛي الغنة في األصبياني عمى  -3 ٙه  ، واإلبدال، وبفتح الياء، وحده.ِإَون 
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 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وسكون الياء، وحده. -4

 يصُِم٤َن ُؤََلٓءِ ٤َٓيمٞ َّمُّ نه َهَٰٓ
َ
ۥٓ أ  ٶََِسََع َربه١ُ

شباع المتصلاألزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.إشباع المنفصل، وا 
 القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

  ِ ُسي
َ
٤َن َِأ ًُ خهَت ُّٜ   ٷةًَِِتادِي َليًٗل إِٟهُسٛ 

ِ نافع بيمزة وصل في قرأ اإلمام  البيان:  .َِاُسي
 ، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َۖ٤ًا َص ر٢َي َدي  َوٱحيُصِك ٱۡلي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َص٤َُٓن َي ُّٜ ٛي ُج٠ٞس  ٣ُ  ٸإِجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -2

  َجنه ٖج وَُخي٤ُٖن ِٜٞ ٛي حََصُك٤اْ    ٹَز

 األزرق، ومعو الكل. -1

 صِيٖم
َٖ اٖم  َٔ َٜ   ٺَوُزُروٖع َو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٣ِِٗنَي ثٖ ََك٤ُٟاْ ذِي٣َا َف  َٝ ًي  ٻَوَج

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖ َٕ ِ َذ ل َٖ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََرذيَن ٣ وي
َ
َٞ َوأ ا َءاَرصِي ًٜ  ټا ٤َٓي

 وحده.في البدل،  واإلشباعاألزرق عمى النقل،  -1
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلو  عمى النقل، العتقي -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

  َٞ ٠َوصِي ُٜ ا ََك٤ُٟاْ  َٜ ۡرُض َو
َ آُء َوٱۡلي َٝ ُٛ ٱلعه ا ةََسجي َيَٚيي٣ِ َٝ  ٽَذ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ٣ِنِي ُٝ ي َشاِب ٱل ًَ ٙي َٞ ٱ ِٜ َ٘ َٰٓءِي ََٰٓ سي ََنهيي٠َا ةَِِنٓ إِظي َٔ   پَوَٙ

 شباع المتصل، ومعو العتقي.ا  و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ََّۚن  ِٜٞ ِِصيَي٤ي

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ا ِذنَِي إِٟه١ُۥ ََكَن ََعِلّٗ ُِٝسي ي َٞ ٱل ِ   ٿّٜ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٝنَي َ ٙيَعٚ  ٚيٍم لََعَ ٱ ٛي لََعَ  ِي َن ٣ُ ََتي ِس ٱري َٔ  ڀَوَٙ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  تنٌِي ُّٜ ا ذِي١ِ ةََلَٰٓؤٞاْ  َٜ َٞ ٱٓأۡلَي ِج  ِ ّٜ   ځَوَءاَتييَن ٣ُٛ 

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، والنقل، و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ءالقاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعرا -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٤ل٤َُن ُٔ ُؤََلٓءِ َلَ  ڂإِنه َهَٰٓ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4

  َٞ يَۡشِي ُٝ ِ ُٞ ة ا ََني َٜ وَل  َو
ُ حَت٠َُا ٱۡلي  ڃإِني ِِهَ إَِله َم٤ي

 وحده.، ثم الفتح والتقميلفي البدل،  التوسطو  النقل، األزرق عمى -1
 والتقميل ثم الفتح، وحده.في البدل،  واإلشباع النقل، األزرق عمى -2
 والتقميل، ومعو العتقي.في البدل،  والقصر ،النقل األزرق عمى -3
 والفتح، ومعو األصبياني.في البدل،  والقصر النقل، األزرق عمى -4
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 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

  ٛي َص ِسرنَِي ٠ُخ ُٖ ح٤ُاْ أَـِبةَآن٠َِآ إِن 
ي
 ڄَِأ

شباع المتصل،و )تشق( في البدل، و بدال،اإل األزرق عمى -1 شباع المنفصل، ا  ومعو العتقي  وا 
 عمى قصر البدل.

 وقصر المنفصل، وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 وحده.وتوسط المنفصل، توسط المتصل، تحقيق اليمز، و  المروزي عمى -3
 .عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده المروزي -4
 مواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الح -5
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -6

  َّۚ ٛي َن ٣ُ ٗي َٚ ٢ي
َ
ٛي أ ِٜٞ َرتي٣ِِٚ  َٞ ِي مي ٤َٓيُم ُتتهٖى َوٱَّله

َ
ٌ أ ٛي َرريي ٢ُ

َ
 أ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. والنقل، وا 
 والنقل، وقصر الصمة، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 .أىل اإلسكان ومعوالمروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
َّۚ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٛي َن ٣ُ ٗي َٚ ٢ي

َ
ٛي أ  ، وحده.َرتي٣ِِٚ

  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِٜنَي ٛي ََك٤ُٟاْ َُّميصِ ٣ُ  څإِجه

 كون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى س -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِتنَِي ا َلً  َٝ ا ةَيي٣ُ٠َ َٜ ۡرَض َو
َ َم َن ِت َوٱۡلي ٠َا ٱلعه ٔي ا َرَٚ َٜ   چَو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َآ إَِله ةِٱۡلي َٝ َن ٣ُ ٔي ا َرَٚ ٤َن َٜ ُٝ َٚ ًي ٛي ََل َح ََث٢َُ زي
َ
ٞه أ ِ َوَل ِس   ڇّْ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي. بخمف أىل اإلسكان، ومعو وسكون الميماألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ًَنَِي إِنه ي٤َي َجي
َ
ٛي أ ِٜيَق ُخ٣ُ  ِ٘ ؿي َّ

ٙي  ڈَم ٱ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 وَن ٛي ي٠َُِصُ ا َوََل ٢ُ لّٗ َػييـّٔٗ ٤ي ٜه ًل َيٞ  ِِن َم٤ي َي  ډي٤َيَم ََل ُح

 .حده، و ى توسط ثم إشباع المين الميموزعم األزرق -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك المد في المين الميموز، عمى العتقي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  َّۚ ُ َٛ ٱَّلله ٞ رهِخ َٜ  إَِله 

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
َٛ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٞ رهِخ َٜ.وحده ، 

 ُٛ ضِيُض ٱلصهِخي ًَ ٙي   ڊإِٟه١ُۥ ٤َ٢ُ ٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٤ُِّٓم   ڋإِنه َػَجَصَت ٱلضه

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِٛ ثِي
َ اُم ٱۡلي ًَ  ڌَل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِ٘ ٣ي ُٝ
ي ٱل ِِل َٖ َي ُُم٤ِن  َح   ڍِِف ٱۡلي

ِِل نافع بالتاء في قرأ اإلمام  البيان: َي  .َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٛ ِٝي َ ِ ٱۡلي
ََِلي   ڎَٖ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُخ٤ُِٚهُ ُرُشوه ِٛ َِٱيي َِدي   ڏإََِل  َظ٤َآءِ ٱۡلي

ُخ٤ُٚهُ نافع بضم التاء في قرأ اإلمام  البيان:  .َِٱخي
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِٛ ِٝي َ ٞي َيَشاِب ٱۡلي ِٜ ِظ١ِۦ 
ي
َق َرأ ٛه ُؾت٤ُّاْ ٤َِي  ڐُث

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ِظ١ِۦاألصبياني عمى اإلبدال في  -2

ي
 ، وحده.َرأ

  ًَ ٙي َٟج ٱ
َ
َٕ أ ُٛ ُذقي إِٟه صِي َٗ ٙي   ڑضِيُض ٱ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 وَن ََتُ ٝي ٠ُخٛ ة١ِِۦ َت ُٖ ا  َٜ   ڒإِنه َه َشا 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 خهِٔنَي ِِف ُٝ ي َٔ إِنه ٱل ِٜ اٍم َٜ
َ
 ړنٖي أ

امٍ ُٜ نافع بضم الميم في قرأ اإلمام  البيان: َٔ. 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ڔِِف َجنه ٖج وَُخُي٤ٖن  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َخَق تِٚنَِي ُّٜ ٖق  َ تَُبي ِٜٞ ُظ٠ُسٖس ِإَوظي ٚيبَُع٤َن    ڕيَ

 زرق، ومعو الكل.األ -1

 َن ٣ُٛ ِِب٤ٍُر ِخنٖي َٕ َوَزوهجي ِ َذ ل   ږَٖ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٠ِٜنَِي ٣ٍَِٗث َءا ِ َف 
ّ٘ ُي٤َن ذِي٣َا ةُِس   ڗيَسي

شباع األزرق عمى النقل،  -1  وحده. البدل،وا 
 األصبياني. ، ومعولبدلقصر او  عمى النقل، العتقي -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3
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 ِۖ وَل 
ُ حََث ٱۡلي ٤ي َٝ ي ٤يَت إَِله ٱل َٝ ي  ََل يَُشو٤َُٓن ذِي٣َا ٱل

 وحده. ،ثم الفتح والتقميلفي البدل،  اإلشباعو  النقل، األزرق عمى -1
 .، والتقميل، وحدهقصر البدلالنقل، و العتقي عمى  -2
 الفتح، وحده.النقل، و  األصبياني عمى -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ِٛ َِدي ٛي َيَشاَب ٱۡلي   ژَوَوَٓى ٣ُ

ٛي في  األزرق عمى التقميل -1  ومعو أىل التقميل. وسكون الميم، ،َوَوَٓى ٣ُ
 .روزياألصبياني والم ومعووسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 َّۚ َٕ ِ ّب ِٞ ره ّٜ  
ٗلّٗ  َِقي

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
َّۚ األصبياني عمى الغنة في  -2 َٕ ِ ّب ِٞ ره ّٜ.وحده ، 

 ُٛ ِوي ًَ ٙي ُز ٱ ٤ي َّ َٕ ٤َ٢ُ ٱٙي ِ  ڙَذ ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٙ َٕ ِ َن ١ُ ةَِِٚعاٟ ي ا يَِسه َٝ ُصوَن َِإِجه ٖه ٛي َحَخَش ٚه٣ُ   ښًَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 حَُِٔت٤َن صي ُّٜ حَِٔبي إِجه٣ُٛ   ڛَِٱري

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 ُظ٤َرةُ اَۡلاثِيَثِ 

 ِٛ ِ ٱلصهِنَٰمۡح ٱلصهِخي  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٛ   ١خ

والعتقي بالتقميل في األلف التي بعد الحاء في  بالتقميل ثم الفتح، قرأ اإلمام األزرق البيان:
 ٓٛ  ، ولمباقين الفتح.خ

شباع الالزم، ومعو الع -1  تقي.األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

 ِٛ ِٗي َ ًَضِيضِ ٱۡلي
ٙي ِ ٱ َٞ ٱَّلله ِٜ َِٗت ِب  ُ٘ ٱٙي   ٢حَنِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 
َ َم َن ِت َوٱۡلي ٠ِٜنَِي إِنه ِِف ٱلعه ؤي ُٝ ٚي ِ ّٙ   ٣ۡرِض ٓأَلَي ٖج 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.واإلبدال، )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1
٠ِٜنِيَ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 ؤي ُٝ ٚي ِ ّٙ  ، واإلبدال، وحده.ٓأَلَي ٖج 
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
 ة، وحده.ابن إسحاق عمى الغن -4

 مٖ ي٤٠ُِٓ٤َُن ٤ي َٔ ِ ا َحُتدُّ ِٜٞ َدٓاةهٍث َءاَي ٞج ّٙ َٜ ٛي َو ٚئُِس   ٤َوِِف َر

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، و، الالزماألزرق عمى إشباع  -1
مٖ والنقل، والغنة في  ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2 ٤ي َٔ ِ ّٙ   ، وحده.َءاَي ٞج 
 وحده. وترك النقل، ،الالزمعمى توسط  المروزي -3
أبو عون عمى فويق القصر في الالزم، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو  -4
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 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ِٜ ُ َٟضَل ٱَّلله
َ
آ أ َٜ ِ٘ َوٱَله٣َارِ َو ي

ُِ ٱله خَِل  ُِ َوٱري ِي ح٣َِا َوحَِصي َس َم٤ي ًي ۡرَض َب
َ َيا ة١ِِ ٱۡلي خي

َ
ٖق َِأ آءِ ِٜٞ ّرِزي َٝ َٞ ٱلعه

٤َُِٚٔن  ًي ٖم َح ٤ي َٔ ِ ّٙ   ٥ٱلّصَِي ِح َءاَي ٞج 

شباع المنفصل، و  األزرق عمى -1 شباع المتصل،التقميل، وا  )تشق( في البدل، ومعو و والنقل، ا 
 العتقي عمى قصر البدل.

خي الفتح في األزرق عمى  -2
َ
 ، وحده.َياَِأ

 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -3
قٖ  والغنة في فويق القصر في المتصل، و الفتح، وقصر المنفصل،  األصبياني عمى -4  ،ِٜٞ ّرِزي

مٖ  ٤ي َٔ ِ ّٙ  .وحده ، والفتح، والنقل،َءاَي ٞج 
 ح.الجمال عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو ابن فر  -5
مٖ ابن إسحاق عمى الغنة في  -6 ٤ي َٔ ِ ّٙ  ، وحده.َءاَي ٞج 
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -7
 المروزي عمى توسط المنفصل والمتصل، وحده. -8

 ِۖ ِ ّْ َ
َٕ ةِٱۡلي ِ َجخي٢َ٤ُٚا َيَٚيي َٕ َءاَي ُج ٱَّلله ٚي ِ  ح

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 
َ
٤٠َُِٜن َِتِأ ِ َوَءاَي خ١ِِۦ يُؤي َس ٱَّلله ًي  ٦ّيِ َخِسيدِۭ َب

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء  البيان:
َ
 .َِتِأ

٤٠ُِٜنَ في  واإلبدال األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،يُؤي
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
يِّ صبياني عمى اإلبدال في األ -3

َ
٤٠ُِٜنَ  ،َِتِأ  ، وحده.يُؤي
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  ثِيٖم
َ
ِهاٍك أ

َ
ِ أ
٘ٞ ُِّٙكّ   ٧َويي

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
٘ٞ ُِّٙكِّ في  عمى الغنة األصبياني -3  .، والنقل، وحدهَويي
 الغنة، وترك النقل، وحده.ابن إسحاق عمى  -4

 ٛه ِ ُتخيَِل  َيَٚيي١ِ ُث ُى َءاَي ِج ٱَّلله َٝ ٗي ـيُِؿ يَعي َخ َۖ صُّ ُمعي ٣َا ًي َٝ ٛي يَعي ٙه ن 
َ
أ َٖ ا   ُِبّٗ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  والتقميل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .الزعراءأبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو القاضي وأبو  -2
 ، والتقميل، وحده.َيَٚيي١ِ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -4
ٛي والتسييل والغنة في  تفخيم الراء،و  الفتح، األصبياني عمى -5 ٙه ن 

َ
أ َٖ.وحده ،  

 المروزي عمى ترك التسييل وترك الغنة، ومعو الجمال وابن فرح. -6
 الغنة، وحده.ابن إسحاق عمى الفتح، و  -7

 ِلٖم
َ
َشاٍب أ ًَ ِ هُ ة ي  ٨َِبَّۡشِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ََش٢َا ٞي َءاَي خ٠َِا َػييـًٔا ٱَّته ِٜ  َٛ  ٢ُُضًواَّۚ ِإَوَذا َيِٚ

 فقط. ، وسكون الزاي إسماعيل٢ُُضًواَّۚ نافع باليمز في قرأ اإلمام  البيان:
 .وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده)تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1
 عمى النقل، وترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني.العتقي  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وضم الزاي، ومعو الباقون عدا إسماعيل. -3
 إسماعيل عمى سكون الزاي، وحده. -4
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 ٛي َيَشا َٕ ل٣َُ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
٣ِنٞي أ  ٩ٞب مُّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  َۖ ُٛ ٛي َج٠٣َه ِٞ َوَرآن٣ِِ ّٜ 

 ى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عم -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده. ،المروزي عمى توسط المتصل -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  فويق القصر في المتصل، الجمال عمى -4

ا َٜ ا َوََل  َعُت٤اْ َػييـّٔٗ َٖ ا  ٜه ِِن َخ٠ي٣ُٛ  َي َۖ  َوََل ُح ِلَآَء وي
َ
ِ أ ِٜٞ ُدوِن ٱَّلله َُشواْ   ٱَّته

شباع المتصل، و  توسط ثم إشباع المين الميموز، األزرق عمى -1  وحده.ا 
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 وحده.المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ٌٛ ٛي َيَشاٌب َيِوي   ٪َول٣َُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َۖى  َه َشا ٢ُسّٗ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 معو أىل الفتح.األزرق عمى الفتح، و  -2

 ٍض ِٞ رِّجي ّٜ ٛي َيَشاٞب  ٛي ل٣َُ ُصواْ أَـِبَي ِج َرّب٣ِِ َّ َٞ َز ِي ٌٛ َوٱَّله ِل
َ
  ٫ أ

ِلمٍ نافع بكسر التنوين في قرأ اإلمام  البيان:
َ
 .أ

 عمى قصر البدل. ومعو العتقيوالنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 ىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أ -2
ضٍ األصبياني عمى الغنة في  -3 ِٞ رِّجي ّٜ.والنقل، وحده ، 
 ومعو أىل الصمة. وترك الغنة، وترك النقل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ٛي ٚهُس ًَ ١ِِٚۦ َوَٙ ِٜٞ َِقي ٤اْ  َُ صِهِۦ َوِّلَبيَخ مي
َ
ُٕ ذِي١ِ ةِأ ٚي ُّ صَِي ٱٙي َص ِّلَجي َدي ُٛ ٱۡلي َص َُٙس ِي َظزه ُ ٱَّله ُصوَن تَؼي ۞ٱَّلله ُٗ

٬  

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 
َ ا ِِف ٱۡلي َٜ َم َن ِت َو ا ِِف ٱلعه ٜه َص َُٙسٛ  ٠ِي١َُّۚ وََظزه ّٜ ا  ًّٗ  ۡرِض ََجِي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 أىل اإلسكان. سكون الميم، ومعوو ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ُصوَن ٗه َّ ٖم َحَخ ٤ي َٔ ِ َٕ ٓأَلَي ٖج ّٙ ِ   ٭إِنه ِِف َذ ل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
مٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٤ي َٔ ِ  ، ومعو ابن إسحاق.ٓأَلَي ٖج ّٙ

 ُٓ َٞ ِي َِّّٙله  ٘ َٞ ِي ُِّصواْ لَِّله َي ٤٠ُاْ َح َٜ ِعُت٤َن َءا ا ََك٤ُٟاْ يَسي َٝ ِ ۢا ة َٜ ضَِي ٤َٓي ِ ِلَجي يهاَم ٱَّلله
َ
  ٮََل يَصيُج٤َن أ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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  َص َ٘ ِٝ ٞي َي ِع١ِۖۦَ َٜ ّي ا ٠ََِِٚ  ِٚدّٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۖ َٚيي٣َا ًَ َظآَء َذ
َ
ٞي أ َٜ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .نباقو ومعو الالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ٤َن ًُ ٛي حُصيَج ٛه إََِل  َرّبُِس  ٯُث

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  َٛ ُسي َِٗت َب َوٱۡلي َ٘ ٱٙي َٰٓءِي ََٰٓ سي َءاحَيي٠َا ةَِِنٓ إِظي َٔ ٚيَن  َوٱَلُُّت٤هةَ َوَٙ ّيَِب ِج َوَِقه َٞ ٱٙمه ِ ّٜ ِٝنَي َوَرزَٓيَن ٣ُٛ  َ ٙيَعٚ  ٛي لََعَ ٱ ٣ُ
ٰ  

 .ةَ َوٱَلُُّت٤ءَ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي و ا  ا 
 عمى قصر البدل.

 وحده. فويق القصر في المتصل،و قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وتوسط المنفصل، لمروزي عمىا -3
 ، وحده.المتصلتوسط و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 الجمال عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
َٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ِ ّٜ ٓيَن ٣ُٛ   ، وحده.َوَرَز
 معو الباقون.القاضي عمى سكون الميم، و  -7
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 ِِۖص مي
َ َٞ ٱۡلي ِ ّٜ  َوَءاَتييَن ٣ُٛ َبّيَِن ٖج 

 عمى قصر البدل.واألصبياني ومعو العتقي والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۢٞ ِٜ ٤ٓاْ إَِله  ُّ َخَٚ ا ٱري َٝ َّۚ  َذ ٛي َيۢا ةَيي٣ُ٠َ َي ُٛ َب ٚي ٙيًِ ُٛ ٱ ا َجآَء٢ُ َٜ ِس  ًي  َب

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
ُٛ ابن سعدان عمى التقميل في  -4  ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآَء٢ُ
 وحده.والفتح، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 َ٤ن ُّ ا ََك٤ُٟاْ ذِي١ِ ََييَخِٚ َٝ ثِ ذِي َٝ ٛي ي٤َيَم ٱٙئَِي  ِِض ةَيي٣ُ٠َ ٔي َٕ َح  ٱ إِنه َربه

 أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٤َن ُٝ َٚ ًي َٞ ََل َح ِي ٤َآَء ٱَّله ٢ي
َ
٣َا َوََل حَتهتِىي أ ًي صِ َِٱحهتِ مي

َ َٞ ٱۡلي ِ ّٜ ثٖ  ًَ َٕ لََعَ  ََشِي ٚيَن  ًَ ٛه َج  ٲُث

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. المتصل،فويق القصر في النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، -4

  َّۚ ا ِ َػييـّٔٗ َٞ ٱَّلله ِٜ  َٕ ٤٠ُاْ َي٠ َي ٛي َٙٞ ُح ٣ُ  إِجه

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
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 .يم، ومعو أىل اإلسكانسكون المالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز، و  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِۖ ـٖ ًي ِلَآُء َب وي
َ
ٛي أ ُق٣ُ ًي ِٝنَي َب ِ  ٚ  ِإَونه ٱٙظه

شباع األزرق عمى إشباع -1  المتصل، ومعو العتقي. الصمة، وا 
 .وأبو عونفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ون الميم،سك المروزي عمى -3
 ومعو أىل اإلسكان.فويق القصر في المتصل، عمى سكون الميم،  القاضي -4

 خهٔنَِي ُٝ ي ُ َوِلُّ ٱل   ٳَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖم ي٤٠ُِٓ٤َُن ٤ي َٔ ِ َثٞ ّٙ ى َورَۡحي هُِص ل٠ِٚهاِس َو٢ُسّٗ   ٴَه َشا ةََصَٰٓ

 ومعو العتقي.الراء، وترقيق األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
مٖ والغنة في  فويق القصر في المتصل،و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2 ٤ي َٔ ِ ّٙ َثٞ  ، ومعو َورَۡحي

 ابن إسحاق.
 الحمواني عمى ترك الغنة، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ن
َ
ّيِـَٔاِت أ ََتَُخ٤اْ ٱلعه َٞ ٱجي ِي مي َخِعَب ٱَّله

َ
َِح ِج أ  ٚ ٤ُِٚٝاْ ٱٙصه ٤٠ُاْ وََي َٜ َٞ َءا ِي ٱَّله َٖ ٛي  ٣َُٚ ًَ ي ٛي َظ٤َآءّٗ َنه يَيا٢ُ َّمه

 َّۚ ٛي اُت٣ُ َٝ  َوَم

 .َظ٤َآءٌ قرأ اإلمام نافع بالرفع في  البيان:

شباع المتصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، ا 
 .وحده وما سبق لو، الفتح،األزرق عمى  -2
 .وحده والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
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 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

  ٤َن ُٝ ُٗ ا َُيي َٜ  ٵَظآَء 

 إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٤َن ُٝ َٚ ٛي ََل ُحوي َعَتجي و٢َُ َٖ ا  َٝ ِ ّيِۭس ة َضى  ُكُّ َج ِ َوِّلُجي ّْ َ
ۡرَض ةِٱۡلي

َ َم َن ِت َوٱۡلي ُ ٱلعه َْ ٱَّلله   ٶوََرَٚ

 والتقميل، وتغميظ الالم، وحده. النقل، األزرق عمى -1
 عمى ترك التغميظ، وحده. العتقي -2
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 .ترك التغميظ، وحدهو  النقل، عمى األصبياني -4
 .ترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحدهالمروزي عمى  -5
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 قميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى الت -7

 ًَ ٚيت١ِِۦ وََج ١ًِِۦ َوَٓ ٝي َٛ لََعَ  َظ ٚيٖم وََرَخ ُ لََعَ  ِي ٚه١ُ ٱَّلله َف
َ
ََش إَِل ١ُ٣َۥ ٤َ٢َى ١ُ َوأ ِٞ ٱَّته َٜ َصَءييَج 

َِ
َ
َ٘ لََعَ  ةََِصِهِۦ أ

 َِّۚ ِس ٱَّلله ًي ٞۢ َب ِٜ ِسي١ِ  َٝٞ َح٣ي  ٍَِش ٤َةّٗ َذ

ََِصَءييَج تسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام نافع ب البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  تسييل اليمزة الثانية،األزرق عمى  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل ثم الفتح، وحده. -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 ماتع في جمع طرق اإلمام  نافعالورد ال

[81] 

 

  ََِٗل
َ
ُصونَ أ ٖه   ٷ حََش

ُصونَ حَشه قرأ اإلمام نافع بتشديد الذال في  البيان:  .ٖه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۚ ُص ٢ي ٠َآ إَِله ٱله ُٗ ِٚ ا ُح٣ي َٜ ٤ُت َوََنيَيا َو ُٝ جييَا َج ا ِِهَ إَِله َخَياُت٠َا ٱلُّ َٜ  َوَٓال٤ُاْ 

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -2
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -3
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۖٚيٍم ٞي ِي ِٜ  َٕ ِ ا ل٣َُٛ ةَِذ ل َٜ  َو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ص -2

  ٛي إَِله َحُو٤ُّ٠َن   ٸإِني ٢ُ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةقصر الصمةعمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ا ََكَن ُخجه ٜه ٛي َءاَي ُخ٠َا َبّيَِن ٖج  ٛي َص ِسرنَِي ِإَوَذا ُتخيَِل  َيَٚيي٣ِ ٠ُخ ُٖ ن َٓال٤ُاْ ٱئيُخ٤اْ أَـِبةَآن٠َِآ إِن 
َ
ٓ أ ٛي إَِله  ٹَخ٣ُ

شباع الصمة، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، )تشق( في البدل،و التقميل، وا  واإلبدال واو في  وا 
 ْ ُخ٤ا شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  ،َٓال٤ُاْ ٱئي  ا 

 لميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحده.أبو عون عمى التقميل، وصمة ا -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
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 الفتح، وما سبق لو، وحده. األزرق عمى -4
الفتح، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، واإلبدال، وقصر المنفصل،  األصبياني عمى -5

 الباقون عدا المروزي.فويق القصر في المتصل، ومعو و  واإلبدال،
 الجمال عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 وحده.، توسط المتصلسكون الميم، وتوسط المنفصل، و المروزي عمى  -7
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -8

 ٛي إََِل  ي٤َيِم ٱ ُس ًُ َٝ ٛه َۡجي ٛي ُث ِٝيخُُس ٛه يُ ٛي ُث ُ ُُيييِيُس ِ٘ ٱَّلله ََثَ ٱَلهاِس ََل ُٓ زي
َ
ٞه أ ثِ ََل َرييَب ذِي١ِ َوَل ِس َٝ َِي  ٙٔي

٤َن  ُٝ َٚ ًي   ٺَح

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 ومعو أبو عون.، صمةقصر العمى  صبيانياأل -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -4

 ٱلعه ُٕ ٚي ِ ُم ۡرِض  َوَّلِله
َ  َم َن ِت َوٱۡلي

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  تيِم٤َُٚن ُٝ ي هِٖش ََييَِسُ ٱل َٜ اَيُث ي٤َي ٤ُم ٱلعه ُٔ   ٻَوَي٤يَم َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۚ ثٖ َجاثَِيثّٗ ٜه
ُ
 َوحََصى  ُكه أ

 ىل التقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أ -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2
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 ٤َُٚن َٝ ًي ٛي َت ٠ُخ ُٖ ا  َٜ َن  ٤َيَم َُتيَضوي ََعَٰٓ إََِل  َِٖت ت٣َِا ٱلي ثٖ حُسي ٜه
ُ
  ټُكُّ أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
شباع المنفصل، األزرق عمى الفتح، -2  وحده. وا 
 .في وجو المروزيومعو وسكون الميم، ر المنفصل، قصو  الفتح، األصبياني عمى -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، وحده. -6
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7

 ََه ش  ِ ّْ َ
ُْ َيَٚييُسٛ ةِٱۡلي  ا َِٖت ُت٠َا ي٠َِم

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٤َُٚن َٝ ًي ٛي َت ٠ُخ ُٖ ا  َٜ َخيِعُذ  ٠ها نَعي ُٖ   ٽإِٟها 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 لصمة.عمى صمة الميم، ومعو أىل ا الحمواني -2

 َِّخ١َِۚۦ ٛي ِِف رَۡحي ٛي َرب٣ُُّ ِر٣ُُٚ َِح ِج َذيُسي  ٚ ٤ُِٚٝاْ ٱٙصه ٤٠ُاْ وََي َٜ َٞ َءا ِي ا ٱَّله ٜه
َ
 َِأ

 .عمى قصر البدل سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو  ،األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِ تنُِي َذ ل ُٝ ي ُز ٱل ٤ي َّ ٙي  پَٕ ٤َ٢ُ ٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 يصِٜنَِي ا َّمُّ ّٜٗ ٛي ٤َٓي ٛي َوُك٠ُخ ُت َُبي ٗي َخ ٛي َِٱظي ٞي َءاَي َِّت ُتخيَِل  َيَٚييُس ٛي حَُس ََِٚ
َ
ُصٓواْ أ َّ َٞ َز ِي ا ٱَّله ٜه

َ
  ٿَوأ

ومعو العتقي عمى قصر  والتقميل، )تشق( في البدل،و والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 البدل.

 .وحده ا سبق لو،وم الفتح،األزرق  -2
 والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، وحده المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

إَِله ِإَو ُّٞ اَيُث إِن جهُو ا ٱلعه َٜ رِي  ا َٟسي ٜه ٚيُخٛ  اَيُث ََل َرييَب ذِي٣َا ُٓ ٞ َوٱلعه ّْ ِ َخ َس ٱَّلله َ٘ إِنه وَيي ُٞ  َذا رِي ا ََني َٜ ا َو َه٠ّّٗ
تَيي٠ِٔنَِي  عي ُٝ ِ   ڀة

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َضُِءوَن َوب َخ٣ي ا ََك٤ُٟاْ ة١ِِۦ يَعي ٜه ٤ُِٚٝاْ وََخاَق ة٣ِِٛ  ا َي َٜ ٛي َظّيِـَٔاُت    ځَسا ل٣َُ

ومعو العتقي  واإلشباع في العارض، وسكون الميم، ،األول األزرق عمى )تشق( في البدل -1
 عمى قصر البدل.واألصبياني والمروزي والقاضي 

اأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٜه  .، وحدهة٣ِِٛ 
 .، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراءوََخاَق ابن سعدان عمى التقميل في  -3
 ومعو أىل الصمة.والفتح، عمى صمة الميم،  الجمال -4

 َٞ ِٞ نه ِِصِي ّٜ ا َُٙسٛ  َٜ ُٛ ٱَلهاُر َو َوى ُس
ي
أ َٜ ٛي َه َشا َو ُِٜس آَء ي٤َي َٔ ٛي ِٙ ا نَِعيُخ َٝ َٖ ٛي  ٤َيَم َٟيَعى ُس َ٘ ٱلي   ڂ َورِي

ٛي التقميل في  ىاألزرق عم -1 شباع المتصل، و  ،َٟيَعى ُس والتقميل مع تحقيق اليمز في ا 
 ُٛ َوى ُس

ي
أ َٜ  .في وجو ومعو العتقي، َو
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ُٛ العتقي عمى التقميل مع اإلبدال في  -2 َوى ُس
ي
أ َٜ  وحده. ،َو

ا وصمة الميم في وتحقيق اليمز،  ، وفويق القصر في المتصل، أبو عون عمى التقميل -3 َٜ َو
ِٞ ّٜ  ، وحده.َُٙسٛ 

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -5
ُٛ واإلبدال في فويق القصر في المتصل، و  الفتح، األصبياني عمى -6 َوى ُس

ي
أ َٜ  ، وحده.َو

 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -7
 ميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة ال -8

 ِ ٛي َءاَي ِج ٱَّلله ُت َشي ُٛ ٱَّته ٟهُس
َ
ُِسٛ ةِأ  ٙ اَذ َّۚ  ٢ُُضوّٗ َيا جي َي٤َ ةُ ٱلُّ ُٛ ٱۡلي حيُس صه ٍَ  َو

ٛي قرأ اإلمام نافع بإدغام الذال في التاء في  البيان: ُت َشي ا، وباليمز في ٱَّته ، وسكن الزاي ٢ُُضوّٗ
ُٛ األصبياني باإلبدال ياًء في وقرأ  إسماعيل. ٟهُس

َ
 .ةِأ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، )تشق( في البدل،إشباع الصمة، واألزرق عمى  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان. -4
 والتقميل، وحده.أبو الزعراء إسكان الزاي،  -5
ٛي َءاَي جِ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ُت َشي  ، والتقميل، وحده.ٱَّته
ُٛ األصبياني عمى اإلبدال ياء في  -7 ٟهُس

َ
 ، وقصر الصمة، والفتح، وحده.ةِأ

 ابن إسحاق.ومعو والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -8
 ابن فرح عمى صمة الميم، وسكون الزاي، والفتح، وحده. -9

 َ َخُت٤َن َِٱلي ًي َخ ٛي يُعي ٠ِٜي٣َا َوََل ٢ُ   ڃ٤يَم ََل َُييصَُج٤َن 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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 ِٝنَي َ ٙيَعٚ  ۡرِض َرّبِ ٱ
َ َم َن ِت َورَّبِ ٱۡلي ُس َرّبِ ٱلعه ٝي َ

  ڄِهَّلِلَف ٱۡلي

 واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو العتقي  -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ِۖۡرِض
َ َم َن ِت َوٱۡلي ِيَآُء ِِف ٱلعه ُِٗبي

ٙي  َوََلُ ٱ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 زي عمى توسط المتصل، وحده.المرو  -4

  ُٛ ِٗي َ ضِيُض ٱۡلي ًَ ٙي  څَو٤َ٢ُ ٱ

األزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.و ُهوَ 

المروزي عمى سكون الياء في  -2
 ، ومعو الباقون.وَ و هَ 

 
 
 
 

 تم  جزء الشورى

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 جزء األحقاف

 (20المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[2] 
 

اِف  ٌَ ۡض
َ
َٜرةُ األ  ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ٓٓ  ١ض

في  ىااأللف التي بعدو قرأ اإلمام األزرق بالتقميل ثم الفتح، والعتقي بالتقميل في الحاء  البيان:
 ٓٓ  ولمباقين الفتح.، ض

شباع الالزم، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى التقميل، وا 
شباع الالزم، وحده. -2  األزرق عمى الفتح، وا 
 األصبياني عمى الفتح، وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط الالزم، وحده. -4

 ِٓ ُِي َّۡكؾِيؾِ ٱۡۡلَ ِ ٱ َٖ ٱَّلله ِٔ َُِتَِٰب  ُِ ٱّۡ   ٢حزَنِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۚ َفّّمى ُّٔ  ِٖ َس
َ
آ إَِّله ةِٱۡۡلَّيِ َوأ َٕ ُٛ َ٘ ا ةَۡح َٔ ۡرَض َو

َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ َ٘ا ٱلفه ٌۡ ا َعَْ َٔ

 

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والتقميل، ا 
 سبق لو، وحده. األزرق عمى الفتح، وما -2
 والفتح، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -6

 ْ ِٗؼُروا
ُ
آ أ ٕه َٖ َزَىُؽواْ َخ ِي ۡكؽُِعَٜن  َوٱَّله ُٔ٣ 

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي. وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َٰ ـَ َؿَٰ ٞك ِِف ٱلفه ٓۡ ِِشۡ ُٛ َ ۡم ل
َ
ۡرِض أ

َ
َٖ ٱأۡل ِٔ ٜاْ  ٌُ اَذا َعَْ َٔ ُروِِن 

َ
ِ أ ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله ا حَۡػُقَٜن  ٔه رََءۡحُخٓ 

َ
ِۡ أ  ِت  ًُ

رََءۡحُخٓقرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 ومعو العتقي واألصبياني. وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى النقل، -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 .ترك النقل، وتسييل اليمزة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
اأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٔه رََءۡحُخٓ 

َ
 ، وحده.أ

  َصَِٰػرنَِي ۡٓ ُ٘خ َُ ٍْۡم إِن  ٖۡ ِق ِ ّٔ َثََٰؽةٖ 
َ
ۡو أ

َ
ِِ َهََٰؼآ أ ِٖ َرۡت ّٔ   ٤ٱۡئُخِِٜن ةِِسَتَٰٖب 

 ، وليس فيو بدل لألزرق.ٱۡئُخِِٜن في  ابتداء   قرأ الجميع باإلبدال البيان:

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

َٖٔ  ِ ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله ٜاْ  ٖ يَۡػُق ٕه ُِّ ِم َع
َ
ٖۡ أ َٔ ٓۡ َغَٰىَُِْٜن  َو ٓۡ َقٖ ُدََعٓنِِٛ ُٚ ثِ َو َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ ۥٓ إََِلَٰ يَ َّله يَۡفَخِشيُب ََلُ

٥  

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و ا   ا 
فويق القصر في المتصل، و قصر المنفصل، و  ،َّله  َٖٔالنقل، والغنة في  األصبياني عمى -2

 .وحده
 المتصل، وحده.المنفصل و توسط وترك الغنة، و  عمى ترك النقل، المروزي -3
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 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4
ٓۡ َغَٰىُِْٜنَ أبو عون عمى فويق القصر في المتصل، وصمة الميم في  -5 ِٛ ِ  ، وحده.ُدََعٓن
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 ومعو ابن فرح. الجمال عمى صمة الميم، -7
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -8

 ُضِشـَؽ ٱنلهاُس ِإَوَذا َٖ ٓۡ َكَٰىِؽِي ِٛ ِ ٜاْ ةِكَِتاَدح ۡقَػآءى َوََكُٗ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ ٜاْ ل   ٦ََكُٗ

شباع الصمة، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1 شباع المتصل،وا   ومعو العتقي. والتقميل، ا 
 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، الصمة، و  وقصر تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى سكون الميم، وتوسط المتصل، وحده. -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5

 َ٘ا َبّيَِجَٰٖج َُٰخ ٓۡ َءاَي ِٛ ٓۡ َهََٰؼا ِإَوَذا ُتۡخََلَٰ َقَْۡي ُٚ ا َسآَء ٕه َ َْۡطّيِ ل ِ َٖ َزَىُؽواْ ل ِي تنٌِي ًَاَل ٱَّله ُّٔ ۡطؽٞ    ٧ـِ

شباع الصمة، واألزرق عمى  -1 شباع المتصل،و )تشق( في البدل، التقميل، وا   وترقيق الراء، ا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

َ٘اأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -2 َُٰخ ٓۡ َءاَي ِٛ  الراء، وحده.، وتفخيم َقَْۡي
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -3
ٓۡ ، ُتۡخََلَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٚ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَء
 .الفتح، وما سبق لو، وحده األزرق عمى -5
 .وتفخيم الراء، وحدهفويق القصر في المتصل، الفتح، وقصر الصمة، و األصبياني عمى  -6
 ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -7
 توسط المتصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -8

 ُۖ ُٙ َٰ ى ٜلَُٜن ٱۡذََتَ ٌُ ۡم َح
َ
 أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ُۖ ِ َشۡيـًٔا َٖ ٱَّلله ِٔ َٜن َِل  ُُ ِْ ٕۡ ۥ وَََل َت ُٙ ۡيُخ ِۡ إِِن ٱۡذََتَ ًُ 

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.و  النقل، األزرق عمى -1
 ومعو األصبياني.ترك المد في المين الميموز،  النقل، العتقي عمى -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ِۚٙا حُىِيُغَٜن ذِي َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ
َ
َٜ أ ُٚ

 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۖ ۡٓ ِٛيَػۢا ةَۡحِِن َوَبحَُۡ٘س ََفَٰ ةِِٙۦ َش ََ
 

 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُٓ َّۡنُىُٜر ٱلؽهِضي َٜ ٱ ُٚ  ٨َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ُۖ ۡٓ ُِ ِِب َوََّل ةُِس ا ُحۡىَك َٔ ۡدرِي 
َ
آ أ َٔ ِِ َو ـُ َٖ ٱلؽُّ ِ ّٔ ُ٘ج ةِۡػَعى  َُ ا  َٔ  ِۡ ًُ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َ۠ٗا
َ
آ خ َٔ ا يََُٜحٰٓ إََِله َو َٔ حهتُِف إَِّله 

َ
تنِيٞ إِۡن خ ُّٔ   ٩ إَِّله َِٗؼيٞؽ 

۠ إَِّله اإلمام المروزي في قرأ  البيان: َٗا
َ
ا الحذف مع المد والقصر، ولو باإلثبات لأللف  خ أيض 

مع القصر ، فتكون أوجيو ثالثة. وقرأ اإلمام أبو عون الواسطي بإثبات األلف وىو المقدم وصال  
 قوًل  واحد ا، وأما الباقون فبالحذف قوًل  واحد ا.

شباع المنفصل،  األزرق عمى النقل، -1  .ومعو العتقيوترقيق الراء،  وبحذف األلف،والتقميل، وا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 .وتفخيم الراء، وحده والفتح، وقصر المنفصل، عمى النقل، األصبياني -3
 .وحدهحذف األلف، و  والفتح، وتوسط المنفصل، ،النقل ترك المروزي عمى -4
ثبات الفتح، وتوسط المنفصل، المروزي عمى -5 َٗا۠ إَِّله مع التوسط  األلف وا 

َ
 .وحده، خ

 .الجمال وابن إسحاق وابن فرححذف األلف، ومعو و  الفتح، وقصر المنفصل، المروزي عمى -6
ثبات األلف  قصر المنفصل، والفتح،المروزي عمى  -7 َٗا۠ إَِّله القصرمع وا 

َ
 .، وحدهخ

ثبات األلف في  أبو عون -8 َٗا۠ إَِّله عمى التقميل، وقصر المنفصل، وا 
َ
 .، وحدهخ

 القاضي عمى التقميل، وحذف األلف، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -9

ِٔۡرِِْٙۦ  َٰ َِ لََعَ ٰٓءِي َر ـۡ ٖۢ ةَِِنٓ إِ ِ ّٔ َِٛػ َشاِٚٞػ  ِ َوَكَىۡؽحُٓ ةِِٙۦ وََش ٖۡ ِقِ٘ػ ٱَّلله ِٔ ٓۡ إِن ََكَن  رََءۡحُخ
َ
ِۡ أ ًُ  َٖ َٔ وَـَٔا

 ۡۚ ۡٓ ُت ََبۡ ُۡ َخ ـۡ  َوٱ

رََءۡحُخٓقرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

شباع المتصل، و)تشق( في  وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى النقل، -1 شباع المنفصل، وا  وا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقيالبدل، 

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
األصبياني عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق  -3

 ل، وحده.القصر في المتص
ترك النقل، وتسييل اليمزة، وتوسط المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الميم، المروزي عمى  -4
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 .وحده
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
ٓۡ إِنأبو عون عمى صمة الميم في  -8 رََءۡحُخ

َ
 ، وحده.أ

 ِٕنَي ِ َْٰ َٜۡم ٱّظه ٌَ ّۡ ِػي ٱ ۡٛ َ ََّل َح   ٪إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٜۡ َ ٜاْ ل ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َٖ َزَىُؽواْ لَِّله ِي ا َوًَاَل ٱَّله ٔه ا  َٜٗآ إََِلِۡٙۚ ََكَن َعۡيـؽى ٌُ َت ـَ
 

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر و  وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1 ا 
 البدل.

 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.تفخيم الراء، و األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٞٓ ٍٞ ًَِػي ٜلَُٜن َهََٰؼآ إِۡو ٌُ َخُػواْ ةِِٙۦ وََفيَ ۡٛ ٓۡ َح َ  ٫ِإَوۡذ ل

 المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡۚ ا َورَۡۡحَثى ٔى ا َٔ ِٖٔ َرۡتِِْٙۦ ََِتَُٰب ُمََٜسٰٓ إِ  َو

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
شباع المنفصل،  -2  وحده.األزرق عمى الفتح، وا 
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5
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 َِّّفاًٗا ٞق  َطّػِ ُّٔ ا َوَهََٰؼا ََِتَٰٞب  ُِ٘ؼرَ َقَؽبِّيى َٖ  َّلِ ِي ىَٰ ٱَّله ٜاْ َوبُۡۡشَ ُٕ ۡطِفجنَِي َؿَْ ُٕ ْۡ ِ  ٬ل

ُ قرأ اإلمام نافع بالتاء في  البيان:  .ِ٘ؼرَ ّلِ
 وحده.التقميل، و  ترقيق الراء، وتغميظ الالم، األزرق عمى -1
 ، وحده.في الالم العتقي عمى ترك التغميظ -2
 .، والفتح، ومعو الجمال وابن فرحالمروزي عمى تفخيم الراء -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
َِّّفاًٗااألصبياني عمى الغنة في  -5 ٞق  َطّػِ ُ٘ؼِ ، ُّٔ ا َّلِ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.رَ َقَؽبِّيى

  ََيَۡؾَُٜٗن ۡٓ ُٚ ٓۡ َوََّل  ِٛ ٜاْ وَََل َعٌٜۡف َقَْۡي ُٕ َخَؼَٰ ـۡ ٓه ٱ ُ ُث َ٘ا ٱَّلله ٜاْ َربُّ ُ َٖ ًَال ِي   ٭إِنه ٱَّله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ٓۡ ََيَۡؾُٜٗنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ُٚ  ، وحده.َوََّل 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُْٜن َٕ ٜاْ َحۡك ا ََكُٗ َٕ ِ ا َسَؾآَءۢ ة َٛ َٖ ذِي ٘هثِ َخَِِٰلِي ۡضَدَُٰب ٱۡۡلَ
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
  ٮأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِٙۡي َِِٰلَ ـَ ِ َٖ ة نَسَٰ َ٘ا ٱۡۡلِ ۡي ُۖ َوَوضه ً٘ا  إِۡضَسَٰ

ُۖ ُضفۡ قرأ اإلمام نافع بحذف اليمزة وبضم الحاء وسكون السين في  البيان: ً٘ا
. 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 ۥ ُٙ ُّٔ ُ
ُٙ أ ا َۡحََْۡخ ٚى ۡؽ َُ ُٙ ُۖ َوَوَعَكۡخ ا ٚى ۡؽ َُ

 

ُۖ في  بفتح الكافقرأ اإلمام نافع  البيان: ا ٚى ۡؽ ََ
. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًۡۚؽا ۡٛ َُٰرَٜن َش ۥ ذََؾ ُٙ ُ ۥ َووَِصَْٰ ُٙ  وََۡحُْۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡجك
َ
ّهَِّتٓ خ ٍَ ٱ َخ َٕ َؽ ِٗۡك ُُ ۡش

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡقِِنٓ أ

َ
َ٘ثى ًَاَل َرّبِ أ ـَ ۡربَكِنَي 

َ
هُۥ َوَبََْل أ ُشػه

َ
ٰٓ إَِذا ةَََْل أ َٰ َضَّته ه َولََعَ َج لََعَ ٕۡ

ۡضِْۡص َِل ِِف ذُّرِيهَِّتٓ  
َ
ُٙ َوأ َٰ ا حَۡؽَعى ِطى َِ َصَْٰ َٕ ۡخ

َ
ۡن أ

َ
يه َوأ  َوَِِٰلَ

نۡ بفتح الياء في  والعتقي وأبو عون وابن فرحاألزرق قرأ اإلمام  البيان:
َ
ۡوزِۡقِِنٓ أ

َ
، والباقون أ

سحاق وأبو الزعراء باإلسكان.  األصبياني والقاضي والجمال والمروزي وا 

 ومعو العتقي. وبفتح الياء، والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
نۡ وبسكون الياء في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3

َ
ۡوزِۡقِِنٓ أ

َ
 ، والنقل، والفتح، وحده.أ

عمى قصر المنفصل، وسكون الياء، وترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن  لمروزيا -4
 .إسحاق

 القاضي عمى التقميل، وسكون الياء، وابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 ل، وحده.أبو عون عمى فتح الياء، والتقمي -6
 ابن فرح عمى فتح الياء، والفتح، وحده. -7
 وحده. وبسكون الياء، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ِٕنَي ۡفِْ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ٍَ ِإَوّّنِ   ٯإِّّنِ ُتۡتُج إََِلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َٖ ِي ٍَ ٱَّله ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ُِ أ ته ٌَ ٓۡ  َجخَ ُٛ ۡ٘ َٖ َخ ۡضَف

َ
ٜاْ أ ُِْٕ ا َق ٘هثِ  َوَجَخَشاَوُز َٔ ۡضَدَِٰب ٱۡۡلَ

َ
ٓۡ ِِفٓ أ ِٛ ِ ّيِـَٔاح ـَ  َقٖ 

ُِ حُ في  بالياء مع ضمياقرأ اإلمام نافع  البيان: ته ٌَ ُٖ ، وبالرفع في َخ ۡضَف
َ
، وبالياء مع ضميا أ

 .َخَشاَوزُ َويُ في 

شباع الصمة، و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1 شباع المنفصل،  وا  ومعو وا 
 .عمى قصر البدل العتقي

أبو ومعو  نفصل،وقصر الصمة، وقصر الم األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .عون

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -6

 َٜقُػوَن ٜاْ يُ ِي ََكُٗ ۡػِق ٱَّله  ٰوَۡقَػ ٱلّطِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡا يَف َٕ ُٚ ُؽوُن ِٖٔ َرۡتَِل َو ٌُ ّۡ ۡعَؽَج َوًَۡػ َعَِْج ٱ
ُ
ۡن أ

َ
حَكَِػاِِِٗنٓ أ

َ
آ خ َٕ ُُ ّفٖ ّه

ُ
يِۡٙ أ َِِٰلَ ـَ ِي ًَاَل ِّ َ َوٱَّله خَنِيَراِن ٱَّلله

 ٓ ا َهََٰؼآ إَِّله َٔ ُٜل  ٌُ ِ َضّيٞ َذَي ٖۡ إِنه وَۡقَػ ٱَّلله ِٔ ٍَ َءا َسَِٰؽيـُؽ َوۡيَْ
َ
ّنَِي أ وه

َ
 ٱٱأۡل

نۡ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
حَكَِػاِِِٗنٓ أ

َ
 .خ

عمى  ومعو العتقيو)تشق( في البدل، وترقيق الراء،  والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .قصر البدل

 وحده.وترك النقل، وتفخيم الراء، المروزي عمى توسط المنفصل،  -2
 وابن إسحاق. المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني -3
ٓ الغنة في  األصبياني عمى -4 ا َٕ ُُ ّه ّفٖ 

ُ
 .والنقل، وحدهقصر المنفصل، و  ،أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -5
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   نِؿ ِ َوٱۡۡلِ ّٖ َٖ ٱۡۡلِ ِ ّٔ  ِٓٛ ِٖٔ َرۡتِْ َمٖم ًَۡػ َعَْۡج 
ُ
ُل ِِفٓ أ ٜۡ ٌَ ّۡ ُٓ ٱ ِٛ َٖ َضيه َقَْۡي ِي ٍَ ٱَّله ِ ه ْوَلٰٓ

ُ
 أ

شباع المنفصل،و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي. والنقل، ا 
 والنقل، وحده.قصر المنفصل، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .ابن سعدان وأبو الزعراء ومعوالقاضي عمى ترك النقل،  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، توسط المنفصل،و المروزي عمى توسط المتصل،  -5
 وحده. توسط المتصل، وقصر المنفصل، المروزي عمى -6

  َٖ ٜاْ َخَِِٰسِي ٓۡ ََكُٗ ُٛ   ٲإِجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُْۖ ٜا ُِْٕ ا َق ٕه ٖ َدَرَجَٰٞج ّمِ
 َوُِّكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٓ ُٛ َّٜذَِي َٜن َوَِلُ ُٕ َْ ـۡ ٓۡ ََّل ُح ُٚ ٓۡ َو ُٛ َ ۡقَؿَْٰ
َ
  ٳأ

ٓۡ في  بالنونقرأ اإلمام نافع  البيان: ُٛ َّٜذَِي  .َونِلُ

 عمى إشباع الصمة، وتغميظ الالم، وحده. األزرق -1
 العتقي عمى ترك التغميظ، وحده. -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -3
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي  -5
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 َٓخۡكُخ ٕۡ َخ ـۡ ۡجَيا َوٱ ُٓ ٱِلُّ ٓۡ ِِف َضَياحُِس ٓۡ َؼّيَِبَٰخُِس ۡتُخ َٚ ۡذ
َ
َٖ َزَىُؽواْ لََعَ ٱنلهارِ أ ِي َٜۡم ُحۡكَؽُض ٱَّله َٜۡم َوَي ا وَٱَۡلَ َٛ ِ ة

ِٜن  ُٛ ۡ تِـُؽوَن ُُتَۡؾۡوَن َقَؼاَب ٱل ُۡ ٓۡ تَۡفخَ ٘خُ َُ ا  َٕ ِ َٜن ة ٌُ ٓۡ َتۡىُف ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ ۡرِض ةَِنۡۡيِ ٱۡۡلَّيِ َوب
َ
  ٴِِف ٱأۡل

 العتقي.ومعو  وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى التقميل، -1
ٜنَ أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، وصمة الميم في  -2 ٌُ ٓۡ َتۡىُف ُ٘خ َُ

.وحده ، 
 سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن  -3
ۡجَيافي  األزرق عمى الفتح -4  .وحده وما سبق لو، ،ٱِلُّ
 األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، والنقل، وحده. -5
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وحده. -6
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

 
َ
ْۡىِِٙۦٓ خ ٖۡ َع ِٔ ٖۢ َبنۡيِ يََػيِۡٙ َو ِٔ اِف َوًَۡػ َعَِْج ٱنلُُّؼُر  ٌَ ۡض

َ
ۥ ةِٱأۡل ُٙ َٔ ٜۡ َٗؼَر ًَ

َ
َعا ََعٍد إِۡذ أ

َ
ۡؽ أ َُ َّله َتۡكُتُػٓواْ ۞َوٱۡذ

يٖم  ـِ ٍم َق ٜۡ ٓۡ َقَؼاَب يَ َعاُف َقَْۡيُس
َ
ٓ أ َ إِّّنِ   ٵإَِّله ٱَّلله

َعاُف قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.النقل، و  األزرق عمى -1  ا 
َّله والغنة في قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2

َ
 .، وحدهخ

 وحده. وترك الغنة، توسط المنفصل،ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الميم، ومعو ابن فرح.الجمال عمى صمة  -5
ْۡىِِٙۦابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -6 ٖۡ َع ِٔ  ، والغنة، وصمة الميم، وحده.َو

 َِٰػرنَِي َٖ ٱّصه ِٔ َ٘ج  َُ ا حَكُِػَٗآ إِن  َٕ ِ َ٘ا ة ِ ح
ۡ
َ٘ا وَأ خِ َٛ ِ ٖۡ َءال َ٘ا َخ َُ ِ و

ۡ
َ٘ا ِلَأ ِسۡئتَ

َ
ٜٓاْ أ ُ   ٶًَال

)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر واإلبدال، والنقل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.

 واإلبدال، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، ومعو الباقون المروزي -3
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َُْٜن َٛ ا َُتۡ ٔى ٜۡ ًَ ۡٓ َُٰس َرى
َ
ٓ أ ُِِّنِ ُْۡج ةِِٙۦ َوَلَٰ ـِ ۡر

ُ
آ أ ٔه ُِّْنُسٓ  ةَ

ُ
ِ َوخ ُٓ ِقَ٘ػ ٱَّلله ْۡ ّۡكِ ا ٱ َٕ   ٷًَاَل إِجه

ٓۡ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َُٰس َرى
َ
ٓ أ ُِِّنِ  .َوَلَٰ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .بخمف عنو المروزيومعو  والفتح، وسكون الميم، قصر المنفصل،األصبياني عمى  -2
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
ِّْنُ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ةَ

ُ
ٓ َوخ ا ٔه  ، والتقميل، وحده.ُسٓ 

 ۡۚ ِؽُؽَٗا ٕۡ ٜاْ َهََٰؼا ََعرِٞض مُّ ُ ٓۡ ًَال ِٛ ِ ۡودِيَخ
َ
َِ أ تِ ٌۡ ۡفخَ ُّٔ ا  ۡوهُ ََعرِعى

َ
ا َرأ ٕه  وََْ

ۡوهُ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان:
َ
 .َرأ

 .بخمف عن األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -2
ۡوهُ في األصبياني عمى التسييل  -3

َ
 ، وسكون الميم، وحده.َرأ

 ُُْۡخٓ ةِِٙۖۦ َخۡكَش ـۡ ا ٱ َٔ  َٜ ُٚ  ِۡ  ةَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٞٓ َِل
َ
ا َقَؼاٌب أ َٛ  ٸرِيٞص ذِي

 ومعو العتقي واألصبياني. األزرق عمى النقل، -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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  ُِؽ ُُكه ّٔ ٜاْ ََّل حَُػ ۡضَتُط
َ
ا وَأ َٛ ِ ۡمؽِ َرّب

َ
ِۭ ةِأ ء ۚۡ إَِّله  يَُؽىٰٓ ََشۡ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َسَٰ َٔ

 

ۚۡ ، وبفتح النون في حََؽىٰٓ قرأ اإلمام نافع بالتاء مع فتحيا في  البيان: ۡٓ ُٛ َ٘ ُِ َسَٰ َٔ
. 

 وحده. ،والتقميلتوسط ثم إشباع المين الميموز، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .، وما سبق لألزرق، وحدهترك المد في المين الميموزالعتقي عمى  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو تفخيم الراء، والفتح، و األصبياني عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -5

 ۡشؽِِٔنَي ُٕ ۡ َٜۡم ٱل ٌَ ٍَ ََنۡؾِي ٱّۡ ِ َذَٰل   ٹََ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰۡدَِن
َ
آ أ َٕ ۡوـَِٔػةى َذ

َ
ا َوأ ةَۡصَٰؽى

َ
ا َوخ كى ٕۡ ـَ  ۡٓ ُٛ َ َ٘ا ل ْۡ ٓۡ ذِيِٙ وََسَك َُٰس جه ُه ٔه آ إِن  َٕ ٓۡ ذِي ُٛ َٰ جه ُه َٔ ۡػ  ٌَ ٓۡ  َوَّ ُٛ ُك ٕۡ ـَ  ۡٓ ُٛ ۡ٘  َخ

ا ََكُٗ  ٔه  ِٓٛ ِ ِ وََضاَق ة ٜاْ ََيَۡطُػوَن أَـِبَيَِٰج ٱَّلله ٍء إِۡذ ََكُٗ ِٖ ََشۡ ّٔ  ٓ ُٛ ۡوـَِٔػُت
َ
ٓۡ َوََّلٓ أ ُٚ ةَۡصَُٰؽ

َ
ؾُِءوَن َوََّلٓ خ ۡٛ ٜاْ ةِِٙۦ يَۡفَخ

  ٺ

والنقل، و)تشق( في  توسط ثم إشباع المين الميموز،و  والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
شباع البدل العارض  ؾُِءونَ البدل، وا  ۡٛ  ، وحده.يَۡفَخ

 .وقصر البدل، وما سبق لألزرق، وحدهالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 .األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده -3
 والفتح، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -4
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، والفتح، وترك النقل، وحده المروزي -5
ِٖأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6 ّٔ  ٓ ُٛ ۡوـَِٔػُت

َ
ا، أ ٔه  ِٓٛ ِ  ، وحده.ة

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -7
ۡدَِنَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -8

َ
 ، ومعو أبو الزعراء.وََضاَق ، أ

 وحده. والفتح، نفصل،المروزي عمى توسط الم -9
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الصمة. -11
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 يَؽِۡسُكَٜن ۡٓ ُٛ ْه َ٘ا ٱٓأۡلَيَِٰج ََّك ۡذ َؽىَٰ َوََصه ٌُ َٖ ٱّۡ ِ ّٔ َُّسٓ  ٜۡ ا َض َٔ َ٘ا  ُۡ َْ ۡٚ َ
ۡػ أ ٌَ   ٻَوَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.النقل، والتقميل، واألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، وسكون الميم، وحده. -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6

 َُۖۢة َٛ ِ ِ ًُۡؽَباًٗا َءال ِٖٔ ُدوِن ٱَّلله َُؼواْ  َٖ ٱَّته ِي ُٓ ٱَّله ُٚ ََّل َََٗصَ ٜۡ  وََْ

 وحده.في البدل،  اإلشباعو  النقل، األزرق عمى -1
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلو  عمى النقل، لعتقيا -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ۡۚ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ٜاْ َخ ُّْ ِۡ َع  ةَ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

 وَن ٜاْ َحۡىََتُ ا ََكُٗ َٔ ٓۡ َو ُٛ ُُ ٍَ إِۡو ِ َٰل   ټَوَذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ْٜٓا ُ وهُ ًَال ا َضََضُ ٕه ۡؽَءاَن وََْ ٌُ ّۡ ُِٕكَٜن ٱ ِ يَۡفَخ ّٖ َٖ ٱۡۡلِ ِ ّٔ ا  ٍَ َجَىؽى َ٘آ إََِلۡ ۡذ ُْۖ ِإَوۡذ ََصَ ٜا ِٗطُخ
َ
 أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  َٖ ِ٘ؼرِي ُّٔ  ِٓٛ ِم ٜۡ اْ إََِلَٰ ًَ ٜۡ ّه ا ًُِِضَ َو ٕه   ٽوََْ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ِػٓي إََِل ۡٛ ا َبنۡيَ يََػيِۡٙ َح َٕ ِ ّ ا ل ًى ٖۢ َبۡكِػ ُمََٜسَٰ ُمَطّػِ ِٔ ٗؾَِل 
ُ
َ٘ا ََِتًَٰتا أ ِٕۡك ـَ َ٘آ إِٗها  َٔ ٜۡ ٌَ َٰ ٜاْ َي ُ ٱۡۡلَّيِ ِإَوََلَٰ َؼؽِيٖي  ًَال

ۡفَخٌِيٖم    پُّٔ

 ومعو العتقي.والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده. األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، -2
اوالنقل، والفتح، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 َٕ ِ ّ ا ل ًى  ، وحده.ُمَطّػِ
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح المروزي -4
 ابن إسحاق عمى الفتح، والغنة، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 وحده.لفتح، واالمروزي عمى توسط المنفصل،  -7

 َِٖلم
َ
ٖۡ َقَؼاٍب أ ِ ّٔ ٓۡ َوُيِشؽُۡزٓ  ِٖ ُذُٜٗبُِس ّٔ ٜاْ ةِِٙۦ َحۡنىِۡؽ َُّسٓ  ُ٘ ِٔ ِ َوَءا ٜاْ َداِِعَ ٱَّلله ِسيُت

َ
َ٘آ أ َٔ ٜۡ ٌَ َٰ   ٿ َي

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ٓۡ أبو عون عمى ترك الصمة في  -5 ِٖ ُذُٜٗبُِس ّٔ.وحده ، 
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6
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 ۡۚ ۡوَِلَآُء
َ
ِٖٔ ُدوِِٗٙۦٓ أ ۡرِض َوَّحَۡؿ ََلُۥ 

َ
ۡكِشؾٖ ِِف ٱأۡل ُٕ ِ ِ وََْحَۡؿ ة ٖ َّله َُيِۡب َداِِعَ ٱَّلله َٔ  َو

ٍَ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ۚۡ أ ۡوَِلَآُء

َ
، ويزيد أ

 ولمباقين تسييل اليمزة األولى وىو وجو الحمواني الثاني.وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، لألزرق 

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و ا   ا 
 المتصل، وحده. المنفصل، وتوسط توسطو  ترك النقل، المروزي عمى -2
 ، وحده.المتصلتوسط و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني  -4

 وابن إسحاق.
ٖ َّله الغنة في  األصبياني عمى -5 َٔ فويق القصر في المتصل، و قصر المنفصل، و  ، والنقل،َو

 .وحده
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -6

 تنٍِي ُّٔ  ِٖ َٰ ٍَ ِِف َعَؾ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
  ڀأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡن َُي
َ
ٰٓ أ ٖه ةَِؼَِٰػٍر لََعَ ِٛ ٌِْۡ ٓۡ َحۡۡعَ ِِبَ َ ۡرَض َول

َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ِي َعََْي ٱلفه َ ٱَّله نه ٱَّلله

َ
ٓۡ يََؽۡواْ أ َ َول

َ
ۚ أ َىَٰ ٜۡ َٕ ۡ  ـيَِ  ٱل

شباع المنفصل،و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 والفتح، وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 وحده. والفتح، توسط المنفصل،و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
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 ۡۚ  ةَََلٰٓ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 الفتح.األزرق عمى الفتح، ومعو أىل  -2

 ءٖ ًَِػيٞؽ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ۥ لََعَ ُٙ   ځإِٗه

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
 

  َِّۡحَؿ َهََٰؼا ةِٱۡۡلَّي
َ
َٖ َزَىُؽواْ لََعَ ٱنلهارِ خ ِي َٜۡم ُحۡكَؽُض ٱَّله  َوَي

 ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل،  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ۡۚ َ٘ا ِ ٜاْ ةَََلَٰ َوَرّب ُ  ًَال

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 حَۡسُىُؽوَن ۡٓ ُ٘خ َُ ا  َٕ ِ َّۡكَؼاَب ة ٜاْ ٱ   ڂًَاَل وَُؼوًُ

 اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۡۚ ۡٓ ُٛ ه ِِ َوََّل تَۡفَخۡكِشِ ل ـُ َٖ ٱلؽُّ ِٔ َّۡكۡؾِم  ٜاْ ٱ ُ ْول
ُ
ا َضََبَ أ َٕ ََ  وَٱۡضَِبۡ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡۚار َٛ ِٖ جه ّٔ اَقثى  ـَ ٜٓاْ إَِّله  َْۡتُر ٓۡ يَ َ َٜقُػوَن ل ا يُ َٔ َٜۡم يََؽۡوَن  ٓۡ يَ ُٛ جه
َ
د ََ

 

ٓۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٛ جه
َ
د ََ

. 

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. المنفصل،قصر و  تسييل اليمزة، األصبياني عمى -5
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -6

 َٰۡۚٞل  ةََؾ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٜن ٌُ َّۡػَِٰف ُٜۡم ٱ ٌَ ٍُ إَِّله ٱّۡ َْ ۡٛ ِۡ ُح َٛ  ڃَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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ػٍ  ٕه َٜرةُ ُُمَ  ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِِ بِي ـَ واْ َقٖ  َٖ َزَىُؽواْ َوَضػُّ ِي ٓۡ ٱَّله ُٛ َ ۡقَؿَْٰ
َ
ِه أ َع

َ
ِ أ  ١ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َز ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖٔ ره َٜ ٱۡۡلَيُّ  ُٚ ٖػ َو ٕه َٰ ُُمَ ا ُّٗؾَِل لََعَ َٕ ِ ٜاْ ة ُ٘ َٔ َِدَِٰج َوَءا َْٰ ٜاْ ٱّصه ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ٓۡ َوٱَّله ُٛ ۡ٘ َؽ َخ ىه
 ۡٓ ُٛ َ ۡضََْص ةَال

َ
ٓۡ َوأ ِٛ ِ ّيِـَٔاح   ٢ـَ

ومعو  وسكون الميم، وتغميظ الالم، ،َوُهوََضم الياء في و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
  البدل. العتقي عمى قصر

 أبو الزعراء عمى ترك تغميظ الالم، وحده. -2
 ابن إسحاق عمى ضم الياء، وصمة الميم، وحده. -3
ٓۡ عمى ضم الياء، والغنة في  األصبياني -4 ِٛ ِ ّب  وحده.وسكون الميم، ، ِٖٔ ره
المروزي عمى سكون الياء في  -5

 .وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان ،وَََوهَ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -6

 ۡۚ ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖٔ ره ٜاْ ٱۡۡلَيه  َتُك ٜاْ ٱته ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي نه ٱَّله
َ
َِ َوأ َّۡبَِٰؽ ٜاْ ٱ َٖ َزَىُؽواْ ٱتهتَُك ِي نه ٱَّله

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل  َذ

نه قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال ياء  في  البيان:
َ
 .ةِأ

 عمى قصر البدل. الكل عدا األصبيانياألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
ۚۡ األصبياني عمى اإلبدال، والغنة في  -2 ۡٓ ِٛ ِ ّب  ، وحده.ِٖٔ ره

 ۡٓ ُٛ َ َثَْٰ ۡٔ َ
٘هاِس أ ُ لِْ ٍَ يََۡضُِب ٱَّلله ِ َذَٰل ََ٣  

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۢ ٘ه َٔ ا  ٔه ِ ذَاَق وَإ َٜ ۡ واْ ٱل ٓۡ وَُشػُّ ُٚ ٜ ُٕ ۡۡثَُ٘خ
َ
ٰٓ إَِذآ خ َٖ َزَىُؽواْ وَََضَۡب ٱلّؽًَِاِب َضَّته ِي ُٓ ٱَّله ا وَِػآًء وَإَِذا ٌَِّيُخ ٔه َب ا َبۡكُػ ِإَو

 ۡۚ ا َٚ ۡوَزاَر
َ
َٰ حََغَف ٱۡۡلَۡؽُب أ  َضَّته

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أىل ومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، فويق القصر في المتصل،  -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ُۖ ٍَ ِ َٰل  َذ

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ٖۗاْ َبۡكَغُسٓ ةِتَۡكٖظ َٜ َۡتُْ ٓۡ َوَلَِٰسٖ َّلِ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُ ََلَٗخََصَ  ٜۡ يََشآُء ٱَّلله َ  َول

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ْ والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ا َٜ َۡتُْ  ، وحده.َوَلَِٰسٖ َّلِ
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو وترك الغنة، عمى سكون الميم،  أبو عون -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
 وحده.وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المتصل،  -6

 َٖ ِي ْ َوٱَّله ٜا ٓۡ  ًُخُِْ ُٛ َ ۡقَؿَْٰ
َ
ِه أ ِ وََْٖ يُِغ ِِ ٱَّلله بِي ـَ  ٤ِِف 

ْ ًَاحَ قرأ اإلمام نافع بفتح القاف وألف بعدىا وبفتح التاء في  البيان:  .ُْٜا

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ َوُيۡطُِْص ةَال ِٛ ِػي ۡٛ َي   ٥ـَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡٓ ُٛ َ ا ل َٛ َذ ٘هَث َقؽه ُٓ ٱۡۡلَ ُٛ   ٦َوُيۡػِعُْ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٓ ُس َٔ ًَۡػا َ
ٓۡ َويُثَّتِۡج أ َ يََُ٘صُۡز واْ ٱَّلله ٜٓاْ إِن حََُ٘صُ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ

َ
د  ٧َيٰٓ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ۡٓ ُٛ َ ۡقَؿَْٰ
َ
ِه أ َع

َ
ٓۡ َوأ ُٛ ه ا ل َٖ َزَىُؽواْ َذَخۡكفى ِي  ٨ َوٱَّله

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .ابن فرح ال عمى صمة الميم، ومعوالجم -2
ٓۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٛ ه ا ل  ، وحده.َذَخۡكفى
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َٰۡقَؿ
َ
ۡضَتَػ أ

َ
ُ وَأ َٗؾَل ٱَّلله

َ
آ أ َٔ ٜاْ  ُٚ ؽِ

ََ  ۡٓ ُٛ جه
َ
ٍَ ةِد ِ َٰل ٓۡ َذ ُٛ َْ٩ 

ٓۡ قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال ياء  في  البيان: ُٛ جه
َ
 .ةِد

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
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 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال ياء، األصبياني عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -5

 ُۖ ۡٓ ِٛ ِٖٔ َرۡتِْ  َٖ ِي ِتَُث ٱَّله ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع ََ ُؽواْ  ـُ ۡرِض َذَي٘
َ
ٓۡ يَِفُۡيواْ ِِف ٱأۡل وََْ

َ
 ۞أ

 .النقل، ومعو العتقيو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .عمى تفخيم الراء، والنقل، وحده األصبياني -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ُۖ ۡٓ ِٛ ُ َقَْۡي َؽ ٱَّلله ٔه  َد

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َٛ ُ َثَْٰ ۡٔ َ
َٖ أ َٰىِؽِي َْۡؽ ِ   ٪َول

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األصبياني -2

 ۡٓ ُٛ َ ََلَٰ ل ٜۡ َٖ ََّل َم َٰىِؽِي َّۡؽ نه ٱ
َ
ٜاْ َوأ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ََل ٱَّله ٜۡ َ َم نه ٱَّلله

َ
ٍَ ةِأ ِ َٰل   ٫َذ

نه قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال ياء  في  البيان:
َ
 .ةِأ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. التقميل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
ََلَٰ الفتح في األزرق عمى  -2 ٜۡ  .، وحدهَم
 .عدا األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح مروزيال -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
نه في األصبياني عمى اإلبدال  -5

َ
 ، والفتح، وحده.ةِأ

 ُۖ َٗۡفَُٰؽ
َ
ا ٱأۡل َٛ ِٖٔ ََتۡخِ َٰٖج َُتۡؽِي  َِدَِٰج َسجه َْٰ ٜاْ ٱّصه ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُِ ٱَّله َ يُۡػِع  إِنه ٱَّلله

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 ، ومعو الباقون.النقل تركالمروزي عمى  -2
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 ۡٓ ُٛ ه ى ل ٜى ۡر َٔ ُٓ َوٱنلهاُر  َٗۡعَٰ
َ
ُِ ٱأۡل ُز

ۡ
ا حَأ َٕ ََ ُزَُْٜن 

ۡ
خهُكَٜن َويَأ َٕ َٖ َزَىُؽواْ َحَخ ِي  ٬َوٱَّله

 .النقل، ومعو العتقيو  اإلبدال، األزرق عمى -1
ٓۡ عمى اإلبدال، والنقل، والغنة في  األصبياني -2 ُٛ ه ى ل ٜى ۡر َٔ

وحده ،. 
 .عدا ابن إسحاق ومعو الباقونوترك الغنة، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ وَََل َٗاَِصَ ل ُٛ َجَٰ ُۡ َْ ۡٚ َ
ٍَ أ ۡعؽََسۡخ

َ
ّهَِّتٓ أ ٍَ ٱ ِٖ ًَۡؽَيخِ ّٔ ٜهةى  َشػُّ ًُ

َ
ِٖ ًَۡؽَيٍث ِِهَ أ ّٔ يِّٖ 

َ
 ٭َوَكد

يِّٖفي  فقط بالتحقيق: قرأ اإلمام األصبياني البيان
َ
 . وما ورد في التعريف سيو.َوَكد

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو تفخيم الراء، و  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

 عن المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ٓ ُٚ آَء َٜ ۡٚ َ
ٜٓاْ أ َتُك ِِْٙۦ َوٱته َٕ ُٜٓء َخ ـُ َٖ ََلُۥ  ِ ٖ ُزّي َٕ ََ ّبِِٙۦ  ِٖ ره ّٔ َ٘ثٖ  ِ َٰ ةَّح َٕٖ ََكَن لََعَ َذ

َ
  ٮأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ا 
 وحده. ،توسط المنفصلو  ،المروزي عمى توسط المتصل -2
 المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -4
ّبِِٙۦالغنة في  األصبياني عمى -5 ِٖ ره ّٔ،  وحدهقصر المنفصل، و فويق القصر في المتصل، و. 

 َُٜۖن ٌُ خه ُٕ ۡ ّهَِّت وُِقَػ ٱل ٘هثِ ٱ ُِ ٱۡۡلَ َر ٔه
 

 الكل.األزرق، ومعو  -1
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 ه ٖۡ ََخۡؽٖ َّله ِ ّٔ َٗۡفَٰٞؽ 
َ
ۥ َوخ ُٙ ُٕ ۡ َؼۡك ٓۡ َحخََنۡيه ّه ََبٖ 

ِٖ ّه ّٔ َٗۡفَٰؽٞ 
َ
ٖٖ َوخ ـِ آٍء َدۡۡيِ َءا ٔه  ِٖ ّٔ َٗۡفَٰٞؽ 

َ
آ خ َٛ ٖۡ ذِي ِ ّٔ َٗۡفَٰٞؽ 

َ
َٰؽِبنَِي َوخ ِه ِّّْ ةٖ 

َطَّفى   ُّٔ  ِٖ  َقَف

شباع المتصل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 ومعو العتقي  والتقميل، )تشق( في البدل،و وا 
 عمى قصر البدل.

 الفتح، وما سبق لو، وحده.األزرق عمى  -2
ٓۡ وفويق القصر في المتصل، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 ّه ََبٖ 

ِٖ ّه ََخۡؽٖ ، ّٔ
َٰؽِبنِيَ  ِه ِّّْ ةٖ  ه  ، والفتح، وحده.َّله

 الجمال عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو ابن فرح. -4
 مى التقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون ع -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، والفتح، وحده. -6
آٍء َدۡۡيِ ابن إسحاق عمى فويق القصر في المتصل، واإلخفاء في  -7 ٖۡ ََخۡؽٖ ، ٔه ِ ّٔ ،والغنة ،

 والفتح، وحده
 وحده. وتوسط المتصل، وترك اإلخفاء، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ُۖ ۡٓ ِٛ ِ ّب ِٖ ره ّٔ ۡنىَِؽةٞ  َٔ َرَِٰت َو َٕ ِ ٱثله
ِٖٔ ُُكّ ا  َٛ ٓۡ ذِي ُٛ َ  َول

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ِ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2 ّب ِٖ ره ّٔ ُۖ ۡٓ ِٛ.وحده ،  
 ومعو أىل اإلسكان.وترك الغنة، عمى سكون الميم،  المروزي -3
 أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4

 ۡٓ ُٚ َكآَء ۡٔ َ
َف أ ؽه ٌَ ا َذ ٕى آًء َۡحِي َٔ ٜاْ  ٌُ ـُ َٜ َخَِِٰلٞ ِِف ٱنلهارِ َو ُٚ  ٖۡ َٕ  ٯََ

شباع المتصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.فويق القصر في المتصل، و  الفتح، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
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  اذَا ًَاَل َٔ  َٓ ْۡ ّۡكِ ٜاْ ٱ وحُ
ُ
َٖ أ ي ِ ٜاْ لَِّله ُ ٖۡ ِقِ٘ػَك ًَال ِٔ ٜاْ  ٰٓ إَِذا َعؽَُس ٍَ َضَّته ُِٕف إََِلۡ ٖ يَۡفَخ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۚۡ َو  َءاًِٗىا

شباع البدل )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  المتطرف، وحده.وا 
 .، وحدهقصر البدلو  إشباع المنفصل، العتقي عمى -2
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 ُ َٖ َؼتََف ٱَّلله ِي ٍَ ٱَّله ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ٓۡ  أ ُٚ آَء َٜ ۡٚ َ

ٜٓاْ أ َتُك ٓۡ َوٱته ِٛ ِ َٰ ًُُْٜب   ٰلََعَ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ا 
أىل قصر المنفصل، ومعو و  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 توسط المنفصل، وحده.و  وسكون الميم، توسط المتصل،المروزي عمى  -4
 عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.المروزي  -5

 ۡٓ ُٛ َٰ ى َٜ ٌۡ ٓۡ َت ُٛ َٰ ى َوَءاحَى ػى ُٚ  ۡٓ ُٚ َخَػۡواْ َزاَد ۡٚ َٖ ٱ ِي  ٱَوٱَّله

 وحده.، ثم الفتح التقميلو البدل،  توسطاألزرق عمى  -1
 وحده.األزرق عمى إشباع البدل، والتقميل ثم الفتح،  -2
 عمى قصر البدل.والقاضي ومعو العتقي األزرق عمى قصر البدل، والتقميل،  -3
 .عمى الفتح، وقصر البدل، وسكون الميم، ومعو األصبياني والمروزياألزرق  -4
ٓۡ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -5 ُٛ َٰ ى َٜ ٌۡ ٓۡ َت ُٛ َٰ  ، وحده.َوَءاحَى
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل  -6
ٓۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -7 ُٚ ٓۡ ، َزاَد ُٛ َٰ ى َٜ ٌۡ ٓۡ َت ُٛ َٰ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َوَءاحَى

  ُۖ ٓ َبۡنَخثى ُٛ تَِي
ۡ
ن حَأ

َ
اَقَث أ ُؽوَن إَِّله ٱلفه ـُ ِۡ يَ٘ َٛ  َذ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
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 أىل اإلسكان. سكون الميم، ومعوو المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡۚ ا َٛ اُؼ ِۡشَ
َ
ۡػ َسآَء أ ٌَ  َذ

ۚۡ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ا َٛ اُؼ ِۡشَ
َ
، ويزيد َسآَء أ

 المنفصل. لألزرق وجو اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين إسقاط اليمزة األولى، ويكون من قبيل المد

 ومعو العتقي.وبتسييل المزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 .الحمواني في وجو ومعووبتسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 وحده. مع توسط المد، ،إسقاط اليمزة األولىالمروزي عمى  -4
 إسقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراء.المروزي عمى  -5
 ، وبإسقاط اليمزة األولى، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

  ۡٓ ُٛ َٰ َؽى َۡ ٓۡ ذِ ُٛ ٓۡ إَِذا َسآَءۡت ُٛ َ َٰ ل ّنه
َ
  ٲوَد

شباع الصمة، و  التقميل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعووا   العتقي. ا 
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -3
َٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ّنه

َ
ٓۡ ، وَد ُٛ َٰ َؽى َۡ ٓۡ ذِ ُٛ  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءۡت

َٰ األزرق عمى الفتح في  -5 ّنه
َ
 ، وما سبق لو، وحده.وَد

 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  الفتح، وقصر الصمة، األصبياني عمى -6
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7
 توسط المتصل، وحده.سكون الميم، و المروزي عمى  -8

 َِٖۗٔجَِٰج ۡؤ ُٕ ۡ ۡؤِٔ٘نَِي َوٱل ُٕ ْۡ ِ ٍَ َول ۢنتِ َخۡنىِۡؽ َِّلَ ـۡ ُ َوٱ َٙ إَِّله ٱَّلله َٰ ۥ ََّلٓ إَِل ُٙ ٗه
َ
ٓۡ خ  وَٱۡقَْ

شباع المنفصل،و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
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 واإلبدال، وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمز، و المروزي عمى  -3
 .ومعو الباقون قصر المنفصل، المروزي عمى -4

 ۡٓ َُٰس ى َٜ ۡر َٔ ٓۡ َو ْهَتُس ٌَ َخ ُٔ  ُٓ ُ َحۡكَْ   ٳَوٱَّلله

 .عدا أبو عون أىل التقميلالتقميل، ومعو سكون الميم، و األزرق عمى  -1
 األصبياني والمروزي.ومعو  وسكون الميم، األزرق عمى الفتح، -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -4

 ُٞۖ َٜرة ـُ ََّل ُّٗؾَِّۡج  ٜۡ َ ٜاْ ل ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُٜل ٱَّله ٌُ  َوَي

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ُۡؽوَن إََِل ـُ َؽٞض يَ٘ ٔه  ِٓٛ ِ َٖ ِِف ًُُْٜب ِي يَۡج ٱَّله
َ
ا ٱٌَِّۡخاُل َرخ َٛ ثٞ َوذََُِؽ ذِي َٕ َُ ۡ َٜرةٞ ُمُّ ـُ ٗؾَِّۡج 

ُ
َؽ وَإَِذآ أ ـَ ٍَ َج

ِٜۡت   َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ ۡنِشِّ َقَْۡيِٙ  َٕ ۡ  ٱل

يَۡج قرأ اإلمام األصبياني وحده بالتسييل في  البيان:
َ
 .َرخ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 وتفخيم الراء، والتسييل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو القاضي وأبو الزعراء المروزي -3
 ، وحده.َقَْۡيِٙ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، وعدم صمة الياء، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

  ۡٓ ُٛ َ ۡوََلَٰ ل
َ
  ٴوَأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 ۡۚۡكُؽوٞف ٔه ٞل  ٜۡ  َؼاَقثٞ َوًَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٓ ُٛ ه ا ل َ َََّكَن َعۡۡيى ٜاْ ٱَّلله ٜۡ َضَػًُ ۡمُؽ وََْ
َ
  ٵوَإَِذا َقَؾَم ٱأۡل

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
ٓۡ والغنة في تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2 ُٛ ه ا ل  ، وحده.َعۡۡيى
 . عدا ابن إسحاق ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

 ِۡ َٛ ٓۡ َذ ٓۡ  َقَفحۡخُ ُس َٔ رَۡضا
َ
ٜٓاْ أ ُك ّؽِ ٌَ ۡرِض َوُت

َ
ن ُتۡىِفُػواْ ِِف ٱأۡل

َ
ٓۡ أ ُۡخ َله َٜ   ٶإِن حَ

ٓۡ قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:  .َقِفۡحُخ

شباع األزرق عمى إشباع  -1  المنفصل، ومعو العتقي.الصمة، والنقل، وا 
 وحده.المنفصل،  الصمة، والنقل، وقصر األصبياني عمى قصر -2
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -3
 توسط المنفصل، وحده.سكون الميم، و المروزي عمى  -4
 .عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -5

 َٖ ِي ٍَ ٱَّله ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
ٓۡ  أ ُٚ ةَۡصََٰؽ

َ
ۡخَّمٰٓ خ

َ
ٓۡ َوأ ُٛ ٕه َض

َ
ُ وَأ ُٓ ٱَّلله ُٛ َ٘  ٷََّك

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 الفتح، وحده.و  إشباع المتصل، األزرق عمى -2
 وسكون الميم، والفتح، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 .التقميل أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وتوسط المنفصل، وسكون الميم،المروزي عمى توسط المتصل،  -6
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -7
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  ٓا َٛ ُ ۡرَىال
َ
َٰ ًٍُُْٜب أ ۡم لََعَ

َ
ۡؽَءاَن أ ٌُ وَََل َحَخَػةهُؽوَن ٱّۡ

َ
  ٸأ

 ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل،  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡم
َ
ٓۡ َوأ ُٛ َ َل ل ٜه ـَ  ُٖ ۡيَطَٰ َػى ٱلشه ُٛ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َ َ ل ا حَبنَيه َٔ ٖۢ َبۡكِػ  ِ ّٔ ۡدَبَٰؽِِٚٓ 

َ
ٰٓ أ واْ لََعَ َٖ ٱۡرحَػُّ ِي ٓۡ إِنه ٱَّله ُٛ َ  ٹََلَٰ ل

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ۡمََلَٰ األزرق عمى الفتح في  -2

َ
 ، وحده.َوأ

 .بخمف عنو ومعو المروزيوالفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
ٖۢ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ّٔ ۡدَبَٰؽِِٚٓ 

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

 و أىل التقميل.القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومع -6
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

   ِۡمؽ
َ
ٓۡ ِِف َبۡكِظ ٱأۡل ُِ٘ؽيُكُس ـَ  ُ َل ٱَّلله ا َٗؾه َٔ ٜاْ  ُٚ ؽِ

ََ  َٖ ي ِ ٜاْ لَِّله ُ ٓۡ ًَال ُٛ جه
َ
ٍَ ةِد ِ َٰل  َذ

ُٓ في  األصبياني بإبدال اليمزة ياء  قرأ اإلمام  البيان: ُٛ جه
َ
 .ةِد

 .العتقياألزرق عمى النقل، ومعو  -1
 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكانوترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 والنقل، وحده. عمى اإلبدال، األصبياني -3
 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ُٓ ُ َحۡكَْ ٓۡ َوٱَّلله ُٚ اَر   ٺإِۡۡسَ

 في  بفتح اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
ٓۡ أ ُٚ اَر  .ۡۡسَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡٓ ُٚ ََٰؽ ۡدَب
َ
ٓۡ َوأ ُٛ َٚ ُث يََۡضُِبَٜن وُُسٜ َُ ِ َلٰٓه َٕ ۡ ُٓ ٱل ُٛ ۡخ َٜذه ۡيَه إَِذا حَ َُ  ٻوَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  ۡٓ ُٛ َ ۡقَؿَْٰ
َ
ۡضتََػ أ

َ
ۥ وَأ ُٙ َ َٰٗ ـَ ٜاْ رِۡع ُٚ َ َوَكؽِ َغَػ ٱَّلله ـۡ َ

آ أ َٔ ٜاْ  َتُك ُٓ ٱته ُٛ جه
َ
ٍَ ةِد ِ َٰل   ټَذ

ُٓ في  األصبياني بإبدال اليمزة ياء  قرأ اإلمام  البيان: ُٛ جه
َ
 .ةِد

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 األصبياني. عداعمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  المروزي -3
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -4

 ۡٓ ُٛ َ٘ َٰ ۡعَغ
َ
ُ أ ؽَِج ٱَّلله

ّهٖ ُُيۡ ن 
َ
َؽٌض أ ٔه  ِٓٛ ِ َٖ ِِف ًُُْٜب ِي ۡم َضِفَب ٱَّله

َ
  ٽأ

 .النقل، ومعو العتقياألزرق عمى  -1
ّهٖعمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 ن 

َ
 .، وحدهأ

 ومعو أىل اإلسكان. وترك الغنة، سكون الميم،و ، ترك النقلالمروزي عمى  -3
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ۡٓ ُٛ َُ َرۡيَجَٰ
َ
ٜۡ نََشآُء أَل َ ۚۡ َول ۡٓ ُٛ ٓ بِِفيَؿَٰ ُٛ  وَََْكَؽۡذخَ

ۚۡ والتقميل في األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ۡٓ ُٛ  ومعو العتقي.، بِِفيَؿَٰ
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 وسكون الميم، والفتح، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -3
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال  -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -6

  ِۚل ٜۡ ٌَ ّۡ ِٖ ٱ ٓۡ ِِف َۡلۡ ُٛ ٘ه  َوَلَۡكؽَِذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡٓ َُس ۡقَؿَْٰ
َ
ُٓ أ ُ َحۡكَْ   پَوٱَّلله

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ۡٓ ۡعَتاَرُك
َ
اْ أ َٜ َٖ َوَجۡتُْ ََِٰبِي ٓۡ َوٱّصه ُِٔ٘س  َٖ ِِٛػي َخَٰ ُٕ ۡ َٓ ٱل َٰ َجۡكَْ ٓۡ َضَّته ٗهُس َٜ   ٿَونَلَۡتُْ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َّ ََٰػى ُٛ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َ َ ل ا حَبنَيه َٔ ٖۢ َبۡكِػ  َٜل ِٔ ـُ ٜاْ ٱلؽه ًُّ ِ وََشٓا ِِ ٱَّلله بِي ـَ واْ َقٖ  َٖ َزَىُؽواْ َوَضػُّ ِي َ إِنه ٱَّله واْ ٱَّلله ٖ يََُضُّ
 ۡٓ ُٛ َ ۡقَؿَْٰ

َ
ُيۡطتُِػ أ ـَ ا َو   ڀَشۡيـٔى

 وحده.توسط ثم إشباع المين الميموز، و  والتقميل، ،الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 .وحدهالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
أىل ومعو  والفتح، وترك المد في المين الميموز، ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -4

 عدا المروزي. الفتح
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. ،والفتح ،الزمط الالمروزي عمى توس -6

 ۡٓ َُس ۡقَؿَْٰ
َ
ٜٓاْ أ َٜل َوََّل ُتۡتِؽُْ ـُ ٜاْ ٱلؽه ِؼيُك

َ
َ َوأ ٜاْ ٱَّلله ِؼيُك

َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ

َ
د   ځ۞َيٰٓ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡٓ ُٛ َ ُ ل ارٞ وََْٖ َحۡنىَِؽ ٱَّلله ىه َُ  ۡٓ ُٚ ٜاْ َو احُ َٔ ٓه  ِ ُث ِِ ٱَّلله بِي ـَ واْ َقٖ  َٖ َزَىُؽواْ َوَضػُّ ِي   ڂإِنه ٱَّله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۡٓ َُس ۡقَؿَْٰ
َ
ٓۡ أ ُك ٓۡ َوَّٖ يََِتَ َكُس َٔ  ُ َن َوٱَّلله ٜۡ ۡقَْ

َ
ُٓ ٱأۡل ُٗخ

َ
ِٓ َوأ ْۡ ٜٓاْ إََِل ٱلفه ٜاْ َوحَۡػُق ُ٘ ِٛ  ڃوَََل حَ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ومعو العتقي. والنقل، وترقيق الراء، وا 
 والنقل، وتفخيم الراء، وقصر الصمة، وحده. المنفصل،األصبياني عمى قصر  -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
ٓۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 َُس ۡقَؿَْٰ

َ
ٓۡ أ ُك  ، وحده.يََِتَ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  ۡۚ ٜٞ ۡٛ َ ۡجَيا َّكِٞب َول ةُ ٱِلُّ َٰٜ َي ا ٱۡۡلَ َٕ  إِجه

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ۡٓ َُس َّٰ ـَ ۡٔ َ
ٓۡ أ ُْۡس ٓۡ َوََّل يَۡفـَٔ ُسَٜرُك

ُ
ٓۡ أ ٜاْ يُۡؤحُِس ٌُ ٜاْ َوَتخه ُ٘ ِٔ  ڄِإَون حُۡؤ

شباع الصمة، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. اإلبدال، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وحده. -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ٓۡ َوََّل أبو عون عمى ترك الصمة في  -5 ُسَٜرُك

ُ
 ، وحده.أ
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  ۡٓ َُ٘س ۡعَغَٰ
َ
ٜاْ َويُۡغؽِۡج أ ٓۡ َتۡتَغُْ ا َذيُۡطىُِس َٚ ٜ ُٕ ُُ ْۡ  څإِن يَۡفـَٔ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُۖ ُِ ٖ َحۡتَغ ٔه ُِٕ٘سٓ  ِ وَ ِِ ٱَّلله بِي ـَ ٜاْ ِِف  ٌُ َن ِلُ٘ىِ ٜۡ ُؤََّلٓءِ حُۡػَق ٓۡ َهٰٓ ُٗخ
َ
أ  َهٰٓ

  البيان:
َ
أ ٓۡ َهٰٓ يوسف والعتقي، ويزيد ليوسف األزرق وجو األلف  قرأ بالتسييل مع حذف ُٗخ
ا، وقرأ األصبياني بحذف األلف مع التحقيق، والباقون شاإلبدال مع اإل بإثبات األلف مع باع أيض 

 .التسييل، واأللف تعامل معاممة المنفصل، فمممروزي توسط ثم قصر، والباقون قصر

 في  حذف األلفاألزرق عمى تسييل اليمز مع  -1
َ
أ ٓۡ َهٰٓ شباع المنفصلُٗخ شباع المتصل، وا  ، ، وا 

 .ومعو العتقي
 في  إبدال اليمز مع اإلشباعاألزرق عمى  -2

َ
أ ٓۡ َهٰٓ شباع المنفصلُٗخ شباع المتصل، وحده، ، وا   .وا 

 األصبياني عمى حذف األلف وتحقيق اليمزة في  -3
َ
أ ٓۡ َهٰٓ وفويق القصر في  وقصر المنفصل، ،ُٗخ

 وحده. المتصل،
 في إثبات األلف وتسييل اليمز المروزي عمى  -4

َ
أ ٓۡ َهٰٓ  وتوسط المتصل، ، مع توسط المنفصل،ُٗخ

 .وحدهوسكون ميم الجمع، 
 في إثبات األلف وتسييل اليمز المروزي عمى   -5

َ
أ ٓۡ َهٰٓ ، مع توسط مع قصر المنفصل ،ُٗخ

 .وسكون ميم الجمع، وحده ،المنفصل
 في إثبات األلف وتسييل اليمز عمى أبو عون  -6

َ
أ ٓۡ َهٰٓ فويق القصر ، مع مع قصر المنفصل ،ُٗخ

ٔهٖوصمة الميم في  ،صلالمت ُِٕ٘سٓ   ، وحده.وَ
 في إثبات األلف وتسييل اليمز عمى القاضي  -7

َ
أ ٓۡ َهٰٓ فويق القصر ، مع مع قصر المنفصل ،ُٗخ

 وسكون ميم الجمع، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. ،صلالمت
 في إثبات األلف وتسييل اليمز الجمال عمى  -8

َ
أ ٓۡ َهٰٓ وفويق القصر في ، مع قصر المنفصل ،ُٗخ

 عمى صمة ميم الجمع، ومعو أىل الصمة.و  المتصل،
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 َِۡقٖ جهۡىِفٙۚۦ ُِ ا َحۡتَغ َٕ ِۡ وَإِجه ٖ َحۡتَغ َٔ  َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۚ َؽآُء ٌَ ُٓ ٱُّۡى ُٗخ
َ
َّۡنِِنُّ َوأ ُ ٱ  َوٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َُٓس َثَْٰ ۡٔ َ
ٜٓاْ أ ٓه ََّل يَُسُٜٗ ٓۡ ُث ُك ا َدۡۡيَ ًٔ ٜۡ اْ يَۡفتَۡتِػۡل ًَ ٜۡ ّه َٜ  چِإَون َتَخ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1  ا 
بخمف  أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، قصر المنفصل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2

 عن المروزي.
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
ٓۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ُك ا َدۡۡيَ ًٔ ٜۡ ًَ.وحده ، 
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َٜرةُ اَّىۡخصِ   ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ا ٘ى تِح ُّٔ ا  ٍَ َذۡخطى َ َ٘ا ل   ١إِٗها َذَخۡط

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََۡنىِؽ ا  َّلِ ٕى ۡفخٌَِي ُّٔ ا  ٍَ ِضَرَٰؼى ِػيَ ۡٛ ٍَ َوَي ۥ َقَْۡي ُٙ َخ َٕ ٓه ِٗۡك َؽ َوُيخِ عه
َ
ا حَأ َٔ ٍَ َو ِٖٔ َذۢنتِ َم  ػه ٌَ ا َت َٔ  ُ ٍَ ٱَّلله َ  ٢ل

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ا َقؾِيًؾا ُ ََٗۡصً   ٣َوَيَُ٘صََك ٱَّلله

 ومعو الكل.األزرق،  -1

  ۡٓ ِٛ ِ َف إِيَؿَٰ٘ ٔه ا  ٘ى ِٔ٘نَِي ََِّيَۡداُدٓواْ إِيَؿَٰ ۡؤ ُٕ ۡ ََ٘ث ِِف ًُُِْٜب ٱل ُِي َٗؾَل ٱلفه
َ
ِٓي أ َٜ ٱَّله ُٚ

 

شباع البدل المتطرف، وحده. )تشق( في البدل،واإلبدال، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  وا 
 .، وما سبق لألزرق، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 واإلبدال، وحده. عمى قصر المنفصل،األصبياني  -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ِ ُسُُٜ٘د ٱلفه   َوَّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا ٕى ُِي ا َض ًٕ ُ َقِْي   ٤َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡٓ ُٛ ۡ٘ ا َوُيَسّىَِؽ َخ َٛ َٖ ذِي َٗۡفَُٰؽ َخَِِٰلِي
َ
ا ٱأۡل َٛ َٰٖج َُتۡؽِي ِٖٔ ََتۡخِ َِٔجَِٰج َسجه ۡؤ ُٕ ۡ ۡؤِٔ٘نَِي َوٱل ُٕ ۡ َِ ٱل ُۡػِع ۚۡ َّلِ ۡٓ ِٛ ِ ّيِـَٔاح ـَ   

 وحده. في البدل، اإلشباعوالنقل، وترقيق الراء، و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 .، وما سبق لألزرق، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تحقيق اليمز، عمىالمروزي  -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ا ٕى ي ـِ ًزا َق ٜۡ ِ وَ ٍَ ِقَ٘ػ ٱَّلله ِ َٰل   ٥َوََكَن َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٜۚۡء ٖه ٱلفه ِ َؿ ٓاٗنَِّي ةِٱَّلله ـه ۡۡشَِكَِٰج ٱّ ُٕ ۡ ۡۡشِكنَِي َوٱل ُٕ ۡ َجَٰىَِؼَِٰج َوٱل ُٕ ۡ َجَٰىٌِنَِي َوٱل ُٕ ۡ َب ٱل  َوُيَكّؼِ

 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. ،الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وما سبق، وحده العتقي -2
 عدا المروزي. الباقون، ومعو الالزميق القصر في فو  األصبياني عمى -3
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -4

  ِٜۡء ٓۡ َدآنَِؽةُ ٱلفه ِٛ  َقَْۡي

 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
 أىل اإلسكانيق القصر في المتصل، ومعو فو و  سكون الميم، وتفخيم الراء، األصبياني عمى -3

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -5

 ُۖ َٓ ٘ه َٛ ٓۡ َس ُٛ َ َقػه ل
َ
ٓۡ َوأ ُٛ َ٘ ٓۡ َوََّك ِٛ ُ َقَْۡي  وََمِغَب ٱَّلله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ا آَءۡت َمِطۡيى ـَ  ٦َو

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ُُٜ٘د ٱلفه ِ ُس  َوَّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ا ًٕ ُِي ُ َقؾِيًؾا َض  ٧َوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ا َوَِٗؼيؽى ى بَّۡشِ ُٔ ا َو ِٛػى ٍَ َشَٰ َْۡجَٰ ـَ ۡر
َ
آ أ  ٨إِجه

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المنفصل، وحده.المروزي عمى  -3

 ۡۚ ًُِّؽوهُ َٜ َِٜلِۦ َوُتَكّؾُِروهُ َوحُ ـُ ِ َوَر ٜاْ ةِٱَّلله ُ٘ ِٔ ُۡؤ  ّلِ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 وحده. تفخيم الراء،اإلبدال، و األصبياني عمى  -2
 ومعو الباقون.  المروزي عمى تحقيق اليمز، -3

 ِضيًَل
َ
ٜهُ ةُۡسَؽةى َوأ  ٩َوتَُفّتُِط

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡۚ ۡٓ ِٛ يِۡػي
َ
َق خ ٜۡ ِ وَ َ يَُػ ٱَّلله ا ُحَتايُِكَٜن ٱَّلله َٕ ٍَ إِجه َٖ ُحَتايُِكَٜٗ ِي  إِنه ٱَّله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُجۡىِفِٙۖۦ َٰ ُد لََعَ ُُ ا يَ٘ َٕ ٖ ٗهَسَد وَإِجه َٕ  َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َػ َٛ َٰ ا َع َٕ ِ ۡوََفَٰ ة
َ
ٖۡ أ َٔ ُٙ َو َ َقَْۡي ا  وََفيُۡؤتِيِٙ ٱَّلله ٕى ي ـِ ۡسًؽا َق

َ
  ٪أ

ُ٘ۡؤتِيِٙ في  نافع بالنونقرأ اإلمام  البيان: وًل يخفى ترقيق ًلم  َقَْۡيِٙ ، وقرأ بكسر الياء في وََف
 .لفظ الجاللة بعدىا

 األزرق عمى النقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 النقل، والفتح، ومعو األصبياني.األزرق عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۡۚ َخۡنىِۡؽ نَلَا ـۡ َُْٜٗا وَٱ ۡٚ َ
َٰنُلَا َوأ ـَ ۡٔ َ

َ٘آ أ ۡقَؽاِب َشَنَْۡخ
َ
َٖ ٱأۡل ِٔ ْهُىَٜن  َغ ُٕ ۡ ٍَ ٱل َ ُٜل ل ٌُ َي ـَ

 

شباع و  النقل، األزرق عمى -1  المنفصل، ومعو العتقي.ا 
 وحده. قصر المنفصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ۡۚ ۡٓ ِٛ ِ ا َّۡحَؿ ِِف ًُُْٜب ٔه  ِٓٛ ِ لِۡفجَخ
َ
ٜلَُٜن ةِد ٌُ  َح

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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 ۡۚ ٓۡ َجۡىَكَب ۢا َراَد ةُِس
َ
ۡو أ

َ
ا أ ٓۡ ََضًّ َراَد ةُِس

َ
ِ َشۡيـًٔا إِۡن أ َٖ ٱَّلله ِ ّٔ ٍُ َُّسٓ  ِْ ٕۡ َٕٖ َح ِۡ َذ ًُ 

 وحده.والنقل، األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز،  -1
 .والنقل، ومعو األصبيانيالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
َٖ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ّٔ  ، وحده.َُّسٓ 

 َُْٜن َعتَِۡيۢا َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة ِۡ ََكَن ٱَّلله  ٫ةَ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  َو ۡٓ ٍَ ِِف ًُُْٜبُِس ِ َٰل َٖ َذ ِ ا َوُزّي ةَػى
َ
ٓۡ خ ِٛ ِْي ۡٚ َ

َُٜ٘ن إََِلٰٓ أ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ُٜل َوٱل ـُ َِْب ٱلؽه ٌَ ّهٖ يَ٘ ن 
َ
ٓۡ أ َ٘جُخ ِۡ َؿ ٖه ةَ ٓۡ َؿ َ٘جُخ َؿ

ا  َب ۢا ةُٜرى َٔ ٜۡ ًَ ۡٓ ٜۡءِ َوُكُ٘خ  ٬ٱلفه

شباع الصمة، واإلبداألزرق عمى إشباع  -1 وتوسط ثم إشباع المين الميموز، المنفصل، ال، وا 
 وحده.

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
ّهٖقصر الصمة، والغنة في  األصبياني عمى -3 ن 

َ
 وحده. قصر المنفصل،واإلبدال، و  ،أ

 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -5
نأبو عون عمى صمة الميم في  -6

َ
ٓۡ أ َ٘جُخ ا، َؿ ةَػى

َ
ٓۡ خ ِٛ ِْي ۡٚ َ

 ، وحده.أ
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -7
 .المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو الباقون -8

  ا كِۡيى ـَ  َٖ َٰىِؽِي َْۡؽ ِ ۡخَخۡػَٗا ل
َ
آ أ َِٜلِۦ وَإِجه ـُ ِ َوَر ٖۢ ةِٱَّلله ِٔ ٓۡ يُۡؤ ٖ ّه َٔ   ٭َو

شباع المنفصل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. والتقميل، وترقيق الراء، ا 
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 والفتح، وتفخيم الراء، وحده.توسط المنفصل، تحقيق اليمز، و  المروزي عمى -2
 .نفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاقالمروزي عمى قصر الم -3
ٓۡ الغنة في  األصبياني عمى -4 ٖ ّه َٔ  .وحده قصر المنفصل،و  ، واإلبدال،َو
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -5

 ۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ٍُ ٱلفه ْۡ ِ ُم  َوَّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡۚ ٖ يََشآُء َٔ ُب  َٕٖ يََشآُء َويَُكّؼِ ِ  َحۡنىُِؽ ل

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا ٕى ا رهِضي ُ َدُىٜرى   ٮَوََكَن ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
االغنة في األصبياني عمى  -2 ٕى ا رهِضي  .، وحدهَدُىٜرى

 ُۖ ۡٓ ا َذُروَٗا َٗتهتِۡكُس َٚ ُعُؼو
ۡ
َٓ ِلَأ ِ َناٗ َٔ ٓۡ إََِلَٰ  ُخ ٌۡ ْهُىَٜن إِذَا ٱَٗؽَْ َغ ُٕ ۡ ُٜل ٱل ٌُ َي ـَ

 

شباع و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1  وحده. واإلبدال، ،الصمةا 
شباع الصمة، واإلبدال، وحده لعتقيا -2  .عمى ترك التغميظ، وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، واإلبدال، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، عمى صمة الميم، الحمواني -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5
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 ِۡۚ َٓ ٱَّلله َٰ َؾ ََ ٜاْ  ُ ل ن ُحتَّػِ
َ
 يُؽِيُػوَن أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۖ ُِ ُ ِٖٔ َرۡت ٓۡ ًَاَل ٱَّلله ُِس َذَّٰ ََ ّهٖ حَتهتُِكَٜٗا   ًُِ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۚ َ٘ا ِۡ ََتُۡفُػوَج ٜلَُٜن ةَ ٌُ  وََفَي

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 َٜن إَِّله ًَِْيَلى ُٛ ٌَ ٜاْ ََّل َحۡى ِۡ ََكُٗ   ٯةَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُٜۖن ُٕ ۡو يُۡفِْ
َ
ٓۡ أ ُٛ ٖس َشِػيٖػ حَُؼَٰخَُِْٜج

ۡ
ْوَِل ةَأ

ُ
ٍم أ ٜۡ َن إََِلَٰ ًَ ٜۡ ُخۡػَق ـَ ۡقَؽاِب 

َ
َٖ ٱأۡل ْهىنَِي ِٔ َغ ُٕ ْۡ ِ ّّ  ًُِ 

ٖس في  األصبياني فقط باإلبدالقرأ اإلمام  البيان:
ۡ
 .ةَأ

شباع الصمة، األزرق عمى النقل،  -1  .ومعو العتقيوا 
 .عمى النقل، واإلبدال، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُۖ ا ٘ى ۡسًؽا َضَف
َ
ُ أ ُٓ ٱَّلله ٜاْ يُۡؤحُِس  وَإِن حُِؽيُك

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ا ٕى َِل
َ
ٓۡ َقَؼاةًا أ ةُۡس ُِ ُحَكّؼِ ِٖ َرۡت ّٔ ُۡخٓ  َله َٜ ا حَ َٕ ََ اْ  ٜۡ ّه َٜ  ِٰإَون َتَخ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[43] 
 

 أىل اإلسكان.سكون الميم، ومعو و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ِٖأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ّٔ ُۡخٓ  َله َٜ  ، وحده.حَ

   ؽِيِظ َضَؽٞج َٕ ۡ ۡقَؽِج َضَؽٞج َوََّل لََعَ ٱل
َ
ۡخَّمَٰ َضَؽٞج َوََّل لََعَ ٱأۡل

َ
ّهحَۡؿ لََعَ ٱأۡل

 

 العتقي. التقميل، ومعوو  النقل، األزرق عمى -1
 ومعو األصبياني. الفتح،النقل، و األزرق عمى  -2
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى ترك النقل، -3
 أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، ومعو -4

 ََٜلُۥ ـُ َ َوَر ٖ يُِؽِف ٱَّلله َٔ ُٙ َو ْۡ ُۖ يُۡػِع َٗۡفَُٰؽ
َ
ا ٱأۡل َٛ ِٖٔ ََتۡخِ َٰٖج َُتۡؽِي   َسجه

ُٙ في  نافع بالنونقرأ اإلمام  البيان: ْۡ  .ُٗۡػِع

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 له َٜ ٖ َحَخ َٔ ُٙ َو ةۡ ا ُحَكّؼِ ٕى َِل
َ
  ٱَقَؼاةًا أ

ُٙ في  نافع بالنونقرأ اإلمام  البيان: ةۡ  .ُجَكّؼِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َٗؾَل ٱلفه
َ
ٓۡ وَأ ِٛ ِ ا ِِف ًُُْٜب َٔ  َٓ َشَؽةِ َذَكِْ ٍَ ََتَۡج ٱلشه ۡؤِٔ٘نَِي إِۡذ ُحَتايُِكَٜٗ ُٕ ۡ ِٖ ٱل ُ َق ۡػ رَِِضَ ٱَّلله ٌَ ّه ۞ ۡٓ ِٛ ََ٘ث َقَْۡي ُِي

ا  ا ًَؽِيتى ٓۡ َذۡخطى ُٛ َثََٰت
َ
  ٲَوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.سكون و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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  ا َٛ ُعُؼوَج
ۡ
رَِۡيةى يَأ ََ  َٓ ِ َناٗ َٔ  َو

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3

 ا ٕى ُِي ُ َقؾِيًؾا َض   ٳَوََكَن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٜن ُُ ٓۡ َوِلَ يِۡػَي ٱنلهاِس َقُ٘س
َ
ٓۡ َهَِٰؼهِۦ َوَكهه خ َِ َُّس ا َذَكشه َٛ ُعُؼوَج

ۡ
رَِۡيةى حَأ ََ  َٓ ِ َناٗ َٔ  ُ ُٓ ٱَّلله َءايَثى  وََقَػُز

ا  ٕى ۡفَخٌِي ُّٔ ا  ٓۡ ِضَرَٰؼى ِػيَُس ۡٛ ِٔ٘نَِي َوَي ۡؤ ُٕ ْۡ ِ   ٴّّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واإلبدال، واألزرق عمى ترقيق الراء،  -1
ۡؤِٔ٘نِيَ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ُٕ ْۡ ِ ّّ  واإلبدال، وحده. ،َءايَثى 
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ۡۚ ا َٛ ِ ُ ة َضاَط ٱَّلله
َ
ا ًَۡػ أ َٛ ِػُرواْ َقَْۡي ٌۡ ٓۡ َت َ ۡعَؽىَٰ ل

ُ
 َوأ

 العتقي.ومعو  وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى التقميل، -1
 أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، ومعو  -2
 والنقل، وحده. الفتح، األصبياني عمى -3
 .الباقونومعو المروزي عمى ترك النقل،  -4

 ا ءٖ ًَِػيؽى ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ُ لََعَ   ٵَوََكَن ٱَّلله

 وحده. وترقيق الراء، األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، -1
 وترقيق الراء، وحده. العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2
 ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخيم الراء، -3
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 ا ٓه ََّل ََيُِػوَن َوَِلّىا َوََّل َِٗطۡيى ۡدَبََٰؽ ُث
َ
اْ ٱأۡل ُٜ ّه َٜ َ َٖ َزَىُؽواْ ل ِي ُٓ ٱَّله ََٰخَُْس ٜۡ َق َ  ٶَول

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده. تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

  ُۖ ُِ ِٖٔ َرۡت ّهَِّت ًَۡػ َعَْۡج  ِ ٱ ٘هَث ٱَّلله ـُ
 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َتۡتِػيَلى ِ ٘هثِ ٱَّلله   ٷَوَّٖ َُتَِػ لُِف

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٓ ۡؿَىَؽُك
َ
ۡن أ

َ
ٖۢ َبۡكِػ أ ِٔ َث  ُه َٔ  ِٖ ٓ ةَِتۡؽ ُٛ ۡ٘ ٓۡ َخ يِۡػيَُس

َ
ٓۡ َوخ ٓۡ َقُ٘س ُٛ يِۡػَح

َ
ََهه خ ِي  َٜ ٱَّله ُٚ ۚۡ َو ۡٓ ِٛ  َقَْۡي

، وقرأ قالون وابن سعدان َوُهوََقرأ اإلمام ورش وابن إسحاق وأبو الزعراء بضم الياء في  البيان:
 .بسكون الياء وابن فرح

 .ومعو العتقي واألصبيانيوالنقل، ، َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 .عمى ضم الياء، وترك النقل، وحده أبو الزعراء -2
 عمى ضم الياء، وصمة الميم، وحده. ابن إسحاق -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 .وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان، وَََوهَ 
 الجمال عمى سكون الياء، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -5

  َُْٜن ةَِطًۡيا َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ة   ٸَوََكَن ٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ۡۚۥ ُٙ ْه ن َحۡتَُْل َُمِ
َ
ٜوًا أ ُُ ۡك َٔ ۡػَي  َٛ ۡ ۡفِشِػ ٱۡۡلََؽاِم َوٱل َٕ ۡ ِٖ ٱل ٓۡ َق وُك َٖ َزَىُؽواْ َوَضػُّ ِي ُٓ ٱَّله ُٚ

 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .، سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۢ ةُ َكؽه ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ٓۡ َذُخِطيَتُسٓ  ُٚ ن َتَؽـُٜٔ
َ
ٓۡ أ ُٚ ٜ ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ّه َِٔجَٰٞج  ۡؤ ُّٔ َُٜ٘ن َونَِفآءٞ  ِٔ ۡؤ ُّٔ ََّل رَِساٞل  ٜۡ َ ْۡمٖ   َول  ةَِنۡۡيِ ِق

شباع الصمة، ، اإلبدالاألزرق عمى  -1 شباع المتصل، وا   .ومعو العتقيوا 
ٓۡ عمى اإلبدال، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  ألصبيانيا -2 ّه َِٔجَٰٞج  ۡؤ ُّٔ

 وقصر ،
 .الصمة، وحده

 وتوسط المتصل، وسكون الميم، وترك الغنة، وحده. المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 .ابن فرحصمة الميم، ومعو و  فويق القصر في المتصل، الجمال عمى -4
ٓۡ أبو عون عمى ترك الصمة في  -5 ُٚ  وحده.، َتَؽـُٜٔ
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6
 .ابن سعدان وأبو الزعراءعمى سكون الميم، ومعو قاضي ال -7

 ۡۚ ٖ يََشآُء َٔ ُ ِِف رَۡۡحَخِِٙۦ  َِ ٱَّلله ُۡػِع  َّلِ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا ًٕ َِل
َ
ٓۡ َقَؼاةًا أ ُٛ ۡ٘ ِٔ َٖ َزَىُؽواْ  ِي َ٘ا ٱَّله ۡب ٜاْ ََّكؼه ٜۡ حََؾيهُْ َ   ٹل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َٰ ۥ لََعَ ُٙ ُِيجََخ ـَ  ُ َٗؾَل ٱَّلله
َ
ِِْٛيهثِ وَأ َّۡخَٰ ِٕيهَث َۡحِيهَث ٱ ُٓ ٱۡۡلَ ِٛ ِ َٖ َزَىُؽواْ ِِف ًُُْٜب ِي َِ ٱَّله َِٜلِۦ َولََعَ إِۡذ َسَك ـُ َر

 ۡۚ ا َٛ َْ ۡٚ َ
ا َوأ َٛ ِ َضيه ة

َ
ٜٓاْ أ َٜىَٰ َوََكُٗ ٌۡ َث ٱله َٕ ِ ٓۡ ََك ُٛ لَۡؾَم

َ
ِٔ٘نَِي َوخ ۡؤ ُٕ ۡ  ٱل

شباع المنفصل، ومعو العتقي.والتقميل، و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، والفتح، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -5
 التقميل.أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل  -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

 ا ٕى ٍء َقِْي ِ ََشۡ
ِّ ُ ةُِس   ٺَوََكَن ٱَّلله

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

  ََِٜلُ ٱلؽُّۡءيَا ةِٱۡۡلَّي ـُ ُ َر ۡػ َضَػَق ٱَّلله ٌَ ّه
 

، وفييا التقميل ألىل التقميل ولألزرق ٱلؽُّۡءيَافي  األصبياني فقط باإلبدالقرأ اإلمام  البيان:
 الخمف.

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -3

  ََُّۖل ََّتَاوَُٜن َٖ ِي َّصِ ٌَ ُٔ ٓۡ َو ُس ـَ ٌِّْنَِي رُُءو ُ َءأِ٘نَِي ُُمَ ۡفِشَػ ٱۡۡلََؽاَم إِن َشآَء ٱَّلله َٕ ۡ ٖه ٱل  َلَۡػُعُْ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 .والقاضيأبو عون ومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 وحده.وسكون الميم،  المروزي عمى توسط المتصل، -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

  ا ًَؽِيًتا ٍَ َذۡخطى ِ َٰل َِ ِٖٔ ُدوِن َذ ٜاْ وََشَك ُٕ ٓۡ َتۡكَْ َ ا ل َٔ  َٓ   ٻَذَكِْ

 ومعو الكل.األزرق،  -1
 

 َُِۡكِّٙۚۦ ِٖ َِٛؽهُۥ لََعَ ٱِّلِي ـۡ ِٖ ٱۡۡلَّيِ َِلُ َُٛػىَٰ َودِي ۡ ََٜلُۥ ةِٱل ـُ َِ َر ـَ ۡر
َ
ِٓي أ َٜ ٱَّله ُٚ

 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.والتقميل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحتفخيم الراء، ومعو و  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ا ِٛيػى ِ َش   ټَوَكََفَٰ ةِٱَّلله

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُٜل ـُ ٞػ ره ٕه َ ِۚۡ ُمُّ  ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ُٜل الغنة في األصبياني عمى  -2 ـُ ٞػ ره ٕه َ  .، وحدهُمُّ

  ُۖ ۡٓ ُٛ َ٘ ارِ رَُۡحَآُء ةَۡح ىه ُُ آُء لََعَ ٱّۡ ِشػه
َ
ۥٓ أ ُٙ َك َٔ  َٖ ِي  َوٱَّله

شباع المتصل،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي. والتقميل، ا 
عدا  أىل الفتحومعو  والفتح، فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 المروزي.
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 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َا يَۡبَخُنٜن ػى شه ـُ ا  كى َه ٓۡ ُر ُٛ َٰ ُۖ  حََؽى ٗىا َٰ ـَ ِ َورِۡع َٖ ٱَّلله ِ ّٔ  وَۡغَلى 

 ومعو أىل التقميل. وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .المروزيومعو وسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۚ ُشٜدِ ذَؽِ ٱلفُّ
َ
ٖۡ خ ِ ّٔ  ِٓٛ ِٜٚ ٓۡ ِِف وُُس ُٚ ا َٕ ي  ـِ

 والنقل، وسكون الميم، ومعو العتقي. التقميل،األزرق عمى  -1
 .ابن سعدان وأبو الزعراءومعو  القاضي عمى التقميل، وترك النقل، -2
ٖۡ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3 ِ ّٔ  ِٓٛ ِٜٚ  ، وحده.وُُس
 األزرق عمى الفتح، والنقل، ومعو األصبياني. -4
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، وحده. -5
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -6

  َِٰۚث َرى ٜۡ ٓۡ ِِف ٱله ُٛ َرُْ َٔ  ٍَ ِ َٰل  َذ

ۚ في  بالتقميلقرأ  البيان: َٰثِ َرى ٜۡ  أىل التقميل، ومعيم المروزي بالفتح ثم التقميل. ٱله

 األزرق عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل ومعيم المروزي في وجو. -1
 الميم، والفتح، ومعو المروزي في وجيو الثاني.األصبياني عمى سكون  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

ًِِٜٙۦ ُحۡكِشُب ٱل ـُ  َٰ َٜىَٰ لََعَ َخ ـۡ َخۡنََْؾ وَٱ ـۡ ۥ وَـَٔاَزَرهُۥ وَٱ ُٙ ۡعَؽَج َشۡؽـَٔ
َ
َؾۡرٍع أ ََ  ِِ َِني ٓۡ ِِف ٱۡۡلِ ُٛ َرُْ َٔ اَع َو ره ؾُّ

اَر   ىه ُُ ّۡ ُٓ ٱ ِٛ ِ  َِلَنِيَؾ ة

 وحده. والتقميل،وتغميظ الالم، )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1
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 .، وترك تغميظ الالم، والتقميل، وحدهقصر البدلو  النقل، لعتقي عمىا -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -4
 والتقميل ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى سكون الميم،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

 َب ۢا َٕ ي ـِ ۡسًؽا َق
َ
ۡنىَِؽةى َوأ ٔه  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َِدَِٰج  َْٰ ٜاْ ٱّصه ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُ ٱَّله  ٽوََقَػ ٱَّلله

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 ومعو أىل اإلسكان.وتفخيم الراء، عمى سكون الميم،  األصبياني -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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َٜرةُ اُۡلُشَؽاتِ   ـُ

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 َُِِٜلۖۦ ـُ ِ َوَر ٜاْ َبنۡيَ يََػِي ٱَّلله ُم ّػِ ٌَ ٜاْ ََّل ُت ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ
َ
د  َيٰٓ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٌُ ۚۡ َوٱته َ  ٜاْ ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞٓ ِٕيٌف َقِْي ـَ  َ   ١إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٜۡت َق َض ٜۡ ٓۡ وَ َٰحَُس ـَ ۡض
َ
ٜٓاْ أ ٜاْ ََّل حَۡؽَذُك ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ

َ
د ٓۡ  ٱنلهِبِّ َيٰٓ ؽِ َبۡكِغُس ۡٛ َش ََ ِل  ٜۡ ٌَ ُؽواْ ََلُۥ ةِٱّۡ َٛ  َوََّل َُتۡ

ن 
َ
ٓۡ ََّل تَۡشُكُؽوَن ِِلَۡكٍظ أ ُٗخ

َ
ٓۡ َوأ ُُس ۡقَؿَْٰ

َ
 ٢ََتَۡتَػ أ

 .ٱنلهِبءِ في  اإلمام نافع باليمز، معو المد المتصل قرأ البيان:

شباع المتصل، و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو العتقي والنقل، ا 
 عمى قصر البدل.

 والنقل، وحده. المتصل،فويق القصر في و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.كون الميم، وتوسط المتصل، وسالمروزي عمى توسط المنفصل،  -6
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  َٜ ٌۡ ٓۡ لِْخه ُٛ ُ ًَُُْٜب َٖ ٱَّلله َخَط ۡٔ َٖ ٱ ِي ٍَ ٱَّله ِ ْوَلٰٓه
ُ
ِ أ ِٜل ٱَّلله ـُ ٓۡ ِقَ٘ػ َر ُٛ ََٰت ـَ ۡض

َ
َٜن أ َٖ َحُنغُّ ِي ۚۡ إِنه ٱَّله  ىَٰ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 الفتح، وحده.و  إشباع المتصل، األزرق عمى -2
 والفتح، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 .أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

  ٌٓ ي ـِ ۡسٌؽ َق
َ
ۡنىَِؽةٞ َوأ ٔه  ٓ ُٛ َ  ٣ل

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 تفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. و  األصبياني عمى سكون الميم، -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ََّل َحۡكٌَُِْٜن ۡٓ ُٚ ۡزََثُ
َ
ٍَ ِٖٔ َوَرآءِ ٱۡۡلُُشَرَِٰت أ َ٘اُدوَٗ َٖ ُح ِي   ٤إِنه ٱَّله

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ۡۚ ۡٓ ُٛ ه ا ل ٓۡ َََّكَن َعۡۡيى ِٛ َٰ ََّتُۡؽَج إََِلۡ واْ َضَّته ٓۡ َضََبُ ُٛ جه
َ
ٜۡ خ َ  َول

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
ُٛ والغنة في تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2 ه ا ل ۚۡ َعۡۡيى ۡٓ.وحده ، 
 .المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
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 ٞٓ ُ َدُىٜرٞ رهِضي   ٥َوٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٓٞ الغنة في األصبياني عمى  -2  .، وحدهَدُىٜرٞ رهِضي

 َثٖ َذُخۡط َب ۢا ِِبََفَْٰ َٔ ٜۡ ٜاْ ًَ ن حُِطيُت
َ
ٜٓاْ أ ُ٘ ُيۢ ةِجََتإٖ َذخَبَيه ـِ ٓۡ وَا ٜٓاْ إِن َسآَءُز ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ

َ
د ٓۡ َيٰٓ ُْۡخ ا َذَك َٔ  َٰ ٜاْ لََعَ تُِط

ِٔنَي    ٦َنَِٰػ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ا 
 البدل.

 القاضي.ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
ٓۡ َنَِٰػٔنِيَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُْۡخ  ، وحده.َذَك
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
ٓۡ ابن سعدان عمى سكون الميم، والتقميل في  -6  ، ومعو أبو الزعراء.َسآَءُز
 وحده.وتوسط المتصل، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

 ِۡۚ َٜل ٱَّلله ـُ ٓۡ َر نه ذِيُس
َ
ٜٓاْ أ ُٕ  َوٱۡقَْ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، سكون الميم، ومعو  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ًُ ۥ ِِف ُٙ َ٘ َٖ َوَزيه يَؿَٰ ُٓ ٱۡۡلِ َ َضتهَب إََِلُۡس ٖه ٱَّلله ٓۡ َوَلَِٰس ۡمؽِ ََّكِ٘خُّ
َ
َٖ ٱأۡل ِ ّٔ رِۡيٖ  ََ ٓۡ ِِف  ٜۡ يُِؽيُكُس َ ٓۡ َوَكؽه ل  هَ ُْٜبُِس

ُٓ ٱُّۡسۡىَؽ َوٱُّۡىُفَٜق َوٱّۡكِۡطَياَنۚۡ   إََِلُۡس

 .عمى قصر البدل ومعو العتقي واألصبياني )تشق( في البدل،واألزرق عمى النقل،  -1
 المروزي عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان.  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َِٰشُػوَن ُٓ ٱّره ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
  ٧أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡۚ ثى َٕ ِ َوِٗۡك َٖ ٱَّلله ِ ّٔ  وَۡغَلى 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞٓ ُِي ٌٓ َض ُ َقِْي  ٨َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُۖ ا َٕ ُٛ َ٘ ٜاْ ةَۡح ۡضُِْط
َ
ٜاْ وَأ ِٔ٘نَِي ٱۡرَخَخُْ ۡؤ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ  ِإَون َؼآنَِىَخاِن 

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى تحقيق اليمز، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِۡۚ ۡمؽِ ٱَّلله
َ
َء إََِلٰٓ أ َٰ حََِفٓ ّهَِّت َتۡتِِغ َضَّته ٜاْ ٱ ۡعَؽىَٰ وََؼَٰخُِْ

ُ
ا لََعَ ٱأۡل َٕ ُٛ َٰ  وَإِۢن َبَنۡج إِۡضَػى

َء إََِلٰٓ في  اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية قرأ البيان:  .حََِفٓ

شباع المتصل، و  النقل، والتقميل، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، ومعو العتقي.و ا   ا 
 وحده.وما سبق لو، األزرق عمى الفتح،  -2
 وحده. قصر المنفصل،و فويق القصر في المتصل، و  النقل، والفتح، األصبياني عمى -3
 وحده. توسط المنفصل،و توسط المتصل، ترك النقل، والفتح، و  المروزي عمى -4
 .قصر المنفصل، وحدهالمروزي عمى  -5



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[55] 
 

عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو ابن إسحاق وابن الجمال  -6
 فرح.

 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -7

 ُْۖ ٜٓا ًِۡفُؽ َ
َّۡكۡػِل َوأ ا ةِٱ َٕ ُٛ َ٘ ٜاْ ةَۡح ۡضُِْط

َ
 وَإِن وَآَءۡت وَأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِفِؽنَي ٌۡ ُٕ ۡ َ َُيِبُّ ٱل   ٩إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۚ ۡٓ ۡيُس َٜ َع
َ
ٜاْ َبنۡيَ أ ۡضُِْط

َ
َٜةٞ وَأ َُٜ٘ن إِۡع ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ا ٱل َٕ  إِجه

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 يق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى تحق -2

 حُؽَۡۡحَُٜن ۡٓ ْهُس َ ََّك ٜاْ ٱَّلله ٌُ   ٪َوٱته

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ِّٔ ٓۡ َوََّل نَِفآءٞ  ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٜاْ َعۡۡيى ن يَُسُٜٗ
َ
ٍم َقََسٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡمٞ  ٜاْ ََّل يَۡفَغۡؽ ًَ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ

َ
د ٖ نَِّفآٍء َقََسٰٓ َيٰٓ

 ُۖ ٖه ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٖه َعۡۡيى ن يَُس
َ
 أ

شباع المو  والتقميل، وترقيق الراء، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 تصل، ا 
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 .وحدهفويق القصر في المتصل، والفتح، وتفخيم الراء، و  األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
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 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و  المروزي عمى -4
 الصمة.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل  -5
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6
 وحده. والفتح، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

  َّۡؼَِٰب َ
ٓۡ َوََّل َتَ٘اةَُؾواْ ةِٱأۡل ُٗىَفُس

َ
ُِٕؾٓواْ أ ْۡ  َوََّل حَ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو أىل اإلسكان. وترك النقل، سكون الميم،عمى قصر المنفصل، و  المروزي  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ۚ ِٖ يَؿَٰ ُٓ ٱُّۡىُفُٜق َبۡكَػ ٱۡۡلِ ـۡ  ةِۡئَؿ ٱَِل

 وحده.في البدل،  والنقل، واإلشباع اإلبدال، األزرق عمى -1
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلعمى النقل، و  العتقي -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 َٜن ُٕ ِ َْٰ ُٓ ٱّظه ُٚ  ٍَ ِ ْوَلٰٓه
ُ
ٓۡ َحُخۡب وَأ ّه  ٖ َٔ   ٫َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 ومعو الباقون عدا األصبياني وابن سحاق. المتصل، عمى فويق القصر فيالحمواني  -3
ٓۡ الغنة في األصبياني  -4 ٖ ّه َٔ  .، وفويق القصر في المتصل ومعو ابن إسحاقَو

 ُۖٞٓ ِ إِذۡ ّٖ ـه ِ إِنه َبۡكَظ ٱّ ّٖ ـه َٖ ٱّ ِ ّٔ ا  رِۡيى ََ ٜاْ  ٜاْ ٱۡسخَجُِت ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ا ٱَّله َٛ حُّ
َ
د  َيٰٓ

ومعو العتقي عمى قصر وترقيق الراء، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.
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 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡۚ ٜاْ َوََّل َحۡنَخب بهۡكُغُسٓ َبۡكًغا ُف  َوََّل َُتَفه

 .اإلسكانأىل ، ومعو سكون ميم الجمعاألزرق عمى  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِِٙعي
َ
َٓ أ َِ َۡلۡ ُز

ۡ
ن يَأ

َ
ٓۡ أ َضُػُز

َ
َُيِبُّ أ

َ
ۡيخىا خ َٔ ۡۚ ٜهُ ُٕ ُخ ۡٚ ؽِ

َُ  وَ

افي  اإلمام نافع بتشديد الياء قرأ البيان: يِّخى َٔ
. 

 ومعو العتقي. واإلبدال، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر الصمة،  -2
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، عمى صمة الميم،  الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ۡۚ َ ٜاْ ٱَّلله ٌُ  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٞٓ اٞب رهِضي ٜه َ حَ   ٬إِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٓٞ األصبياني عمى الغنة في  -2 اٞب رهِضي ٜه  ، وحده.حَ

 ْۡۚ ٜٓا َِ ِلََكاَروُ ِ ٓۡ ُشُكٜبىا َوَرَتآن َْۡجَُٰس ََٗثَٰ وََسَك
ُ
ؽٖ َوأ

ََ ِٖ َذ ّٔ َجَُٰسٓ  ٌۡ ا ٱنلهاُس إِٗها َعَْ َٛ حُّ
َ
د  َيٰٓ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 وحده.فويق القصر في المتصل، والفتح، و  المنفصل،األصبياني عمى قصر  -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
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القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو  -5
 الزعراء.

 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6
َجَٰ أبو عون عمى صمة الميم في  -7 ٌۡ َِٖعَْ ّٔ  ، والتقميل، وحده.ُسٓ 
 وحده. وسكون الميم، والفتح، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ۡۚ ۡٓ َُٰس ى ٌَ ۡت
َ
ِ خ ٓۡ ِقَ٘ػ ٱَّلله ُس َٔ ۡزَؽ

َ
 إِنه أ

 والتقميل، ومعو أىل التقميل. األزرق عمى سكون الميم، -1
 األزرق عمى سكون الميم، والفتح، ومعو األصبياني والمروزي. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َٞعتِۡي ٌٓ َ َقِْي  ٭إِنه ٱَّلله

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ٌٓ َعتِۡيٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2  ، وحده.َقِْي

  ُۖ ٘ها َٔ ۡقَؽاُب َءا
َ
 ۞ًَاَِّج ٱأۡل

 وحده. في البدل، واإلشباعاألزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني. عمى النقل، وقصر البدل، ومعو العتقي -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ُۖ ۡٓ ُٖ ِِف ًُُْٜبُِس يَؿَٰ ِِ ٱۡۡلِ ا يَۡػُع ٕه َ َ٘ا َول ٕۡ َْ ـۡ َ
ٜٓاْ أ ُ ٜاْ َوَلَِٰسٖ ًُٜل ُ٘ ِٔ ٓۡ حُۡؤ ّه  ًُِ 

شباع المنفصل،اإلبدال، و  األزرق عمى -1 قصر  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمىو والنقل، ا 
 البدل.

 والنقل، وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل، المروزي  -4
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 ۡۚ ٓۡ َشۡيـًٔا ُِس ۡقَؿَْٰ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ََٜلُۥ ََّل يَِْۡخُسٓ  ـُ َ َوَر ٜاْ ٱَّلله  ِإَون حُِؽيُك

 ثم إشباع المين الميموز، وحده. توسطو  النقل، األزرق عمى -1
 .األصبيانيترك المد في المين الميموز، ومعو و  النقل، العتقي عمى -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ٖۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ِ ّٔ  ، وحده.ََّل يَِْۡخُسٓ 

 ٌٓ َ َدُىٜرٞ رهِضي   ٮإِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٌٓ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُىٜرٞ رهِضي

 
َ
ٓۡ َوأ ِٛ ِ َٰل ـَ ۡٔ َ

ُػواْ ةِأ َٛ ٜاْ َوَجَٰ ٓۡ يَۡؽحَاةُ َ ٓه ل َِٜلِۦ ُث ـُ ِ َوَر ٜاْ ةِٱَّلله ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َُٜ٘ن ٱَّله ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ ا ٱل َٕ ِۚۡ إِجه ِِ ٱَّلله بِي ـَ ٓۡ ِِف  ِٛ  ُٗىِف

 عمى قصر البدل.واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقي و اإلبدال، األزرق عمى -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، اليمز،المروزي عمى تحقيق  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِٰػًَُٜن ُٓ ٱّصه ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلٰٓ
ُ
  ٯأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۚۡرِض
َ
ا ِِف ٱأۡل َٔ َِٰت َو ـَ َؿَٰ ا ِِف ٱلفه َٔ  ُٓ ُ َحۡكَْ ٓۡ َوٱَّلله َ ةِِػيُِ٘س َٜن ٱَّلله ُٕ ِ ّْ ُتَك

َ
ِۡ خ ًُ 

 .واألصبياني ومعو العتقيالنقل،  األزرق عمى -1
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ِ ِّ ُ ةُِس ٓٞ  َوٱَّلله ٍء َقِْي   ََٰشۡ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ُْۖ ٜا ُٕ َْ ـۡ َ
ۡن أ

َ
ٍَ أ َُّٜ٘ن َقَْۡي ُٕ  َح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

   ٓ ُس َٕ َٰ َؾ ـۡ ه إِ ٜاْ لََعَ ُّ٘ ُٕ  ًُِ َّله َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َصَِٰػرنَِي ۡٓ ُ٘خ َُ ِٖ إِن  يَؿَٰ ٓۡ لِۡۡلِ َُٰس َػى َٚ ۡن 
َ
ٓۡ أ ُّٖ َقَْۡيُس ُٕ ُ َح ِِ ٱَّلله  ٱةَ

لعتقي عمى قصر ومعو ا والتقميل، والنقل، و)تشق( في البدل، ،عمى إشباع الصمة األزرق -1
 .البدل

 وحده. األزرق عمى الفتح، -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، والنقل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -4
نۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -5

َ
ٓۡ أ ٓۡ َصَِٰػرنِيَ ، َقَْۡيُس ُ٘خ َُ

.والتقميل، وحده ، 
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -6
 تقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، وال -7

  ۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ ُٓ َدۡيَب ٱلفه َ َحۡكَْ  إِنه ٱَّلله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َُْٜن َٕ ا َتۡك َٕ ِ ُ ةَِطُۡيۢ ة  ٲَوٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 قٓ 

 ِٓ ِنَٰمۡح ٱلؽهِضي ِ ٱلؽه  ِمۡسِب ٱَّلله

 ۡۚٓق 

 ، ومعو العتقي.زمالاألزرق عمى إشباع ال -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 ِشيِػ َٕ ۡ ۡؽَءاِن ٱل ٌُ ّۡ   ١َوٱ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌء َقِشيٌب َٰىُِؽوَن َهََٰؼا ََشۡ َّۡؽ اَل ٱ ٌَ ٓۡ َذ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ِ٘ؼرٞ  ُّٔ  ٓ ُٚ ن َسآَء
َ
ٜٓاْ أ ِۡ َقِشُت   ٢ةَ

شباع المتصل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين ا 
 الميموز، وحده.

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده العتقي -2
وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3

 .لقاضيومعو ا
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 الجمال عمى صمة الميم ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
ِ٘ؼرٞ َسآءَ في  أبو عون عمى صمة الميم -6 ُّٔ  ٓ ُٚ

.وحده ، 
ُٓٚابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَء
 وحده. وتوسط المتصل، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -8

 ُۖ ٘ها حَُؽاةىا َ٘ا َوُك ِٔۡخ ءَِذا 
َ
 أ

ءَِذاقرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخال في  البيان:
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع أ

 اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.
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 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 ومعو الباقون.حركات،  3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -3

 رَۡسُفۢ ةَكِيٞػ ٍَ ِ َٰل  ٣َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُۖ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۡرُض 
َ
ُص ٱأۡل ٌُ ا حَ٘ َٔ َ٘ا  ٕۡ  ًَۡػ َقِْ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٤وَِقَ٘ػَٗا ََِتٌَٰب َضىِيُۢظ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡ ٓۡ ةَ ُٚ ا َسآَء ٕه َ ٜاْ ةِٱۡۡلَّيِ ل ةُ ؼه ؽِيٍز  ََ ٔه ۡمؽٖ 
َ
ٓۡ ِِفٓ أ ُٛ  ٥َذ

شباع المنفصل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
أبو عون  ومعو وسكون الميم، وقصر المنفصل، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 والقاضي.
 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -5
ٓۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -6 ُٚ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَء

 ا َٛ ۡيَه ةَجَۡيَجَٰ ََ  ۡٓ ُٛ َٜۡر آءِ وَ َٕ ُؽٓواْ إََِل ٱلفه ـُ ٓۡ يَ٘ وََْ
َ
ِٖٔ وُُؽوٖج أ ا  َٛ َ ا ل َٔ ا َو َٛ َٰ   ٦َوَزيهجه

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أىل  ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
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 عدا المروزي. اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

َ٘ا ذِي ۢنَتۡت
َ
ا َرَوََِٰسَ َوأ َٛ َ٘ا ذِي ۡي ٌَ ّۡ َ

ا َوخ َٛ َػۡدَنَٰ َٔ ۡرَض 
َ
ِٛيٖز َوٱأۡل ِ َزۡوِۭج ةَ

ِٖٔ ُُكّ ا  َٛ٧ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الباقون.، ومعو ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِ٘يٖب ُّٔ ِ َخۡتٖػ 
َؽىَٰ ُِّكّ َۡ ةى َوذِ  ٨َتۡتَِصَ

 .و العتقيالتقميل، ومعو  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  تفخيم الراء، عمى األصبياني -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

  َِِٙ٘ا ة ۢنَتۡت
َ
َبََٰؽَكى وَأ ُّٔ آءى  َٔ آءِ  َٕ َٖ ٱلفه ِٔ نۡلَا  َٰٖج وََضبه ٱۡۡلَِطيِػ َوَٗؾه  ٩ۦ َسجه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َؼَٰٖج ـِ َِ ةَا ْۡٞف ٗهِغيٞػ َوٱنلهۡغ ا َؼ َٛ ه  ٪ل

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 َٛ ه َؼَٰٖج ل ـِ  ، ومعو ابن إسحاق.ةَا

   ِْۡكَِتاد ِ ّّ ا  ًى  ّرِۡز

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ْۡكَِتادِ  األصبياني عمى الغنة في  -2 ِ ّّ ا  ًى  ابن إسحاق.، ومعو ّرِۡز
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 ۡۚ ا ۡيخى ٔه ةى  َ٘ا ةِِٙۦ ةَِۡلَ ۡضَيۡح
َ
  َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱۡۡلُُؽوُج ٍَ ِ َذَٰل ََ٫  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٜد ُٕ ۡضَدَُٰب ٱلؽهّسِ َوَث
َ
ُٜۡم ُٜٖٗح َوأ ًَ ۡٓ ُٛ ةَۡج َرۡتَْ ؼه ََ٬  

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

 َُٰن لُٜٖط ـَ ُن ِإَوۡع ٜۡ   ٭وَََعدٞ َووِؽَۡق

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٖٜۚۡم ُتتهف يَۡسثِ َوًَ
َ
ۡضَدَُٰب ٱأۡل

َ
 َوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  وََطيه وَِخيِػ َِ ـُ َب ٱلؽُّ ؼه ََ  ٞ   ٮُُكّ

 .وَِخيػِ في  بإثبات الياء وصال   وحده قرأ اإلمام ورش البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۚل وه
َ
ِْۡي ٱأۡل َ٘ا ةِٱۡۡلَ َذَكيِح

َ
 أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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  ْٖۡي َسِػيٖػ ٖۡ َع ِ ّٔ ٓۡ ِِف َّبٖۡؿ  ُٚ  ِۡ   ٯةَ

 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
ٖۡ َعْۡيٖ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3 ِ ّٔ.وحده ، 

 ُۖۥ ُٙ ُِٜس ةِِٙۦ َجۡىُف ـۡ َٜ ا حُ َٔ  ُٓ َٖ َوَجۡكَْ نَسَٰ َ٘ا ٱۡۡلِ ٌۡ ۡػ َعَْ ٌَ  َوَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.النقلترك المروزي عمى  -2

  رِيِػ َٜ ۡ ِِ ٱل ٖۡ َضۡت ِٔ ًَۡؽُب إََِلِۡٙ 
َ
ُٖ أ  َٰوََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  اِل ًَكِيٞػ َٕ ِٖ ٱلّشِ ِٕنِي وََق ِٖ ٱَۡلَ َِياِن َق ٌّ َخَْ ُٕ ۡ   ٱإِۡذ َحَخََّْقه ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يِۡٙ رَرِيٌب َقخِيٞػ ٍل إَِّله َِلَ ٜۡ ًَ ِٖٔ ْۡىُِؾ  ا يَ  ٲٔه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

   ِِٜۡت ةِٱۡۡلَّي َٕ ۡ َؽةُ ٱل ُۡ ـَ   وََسآَءۡت 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََسآَءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -4
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 ََتِيُػ ُٙ ۡ٘ ِٔ َ٘ج  َُ ا  َٔ  ٍَ ِ َٰل   ٳَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٜۚر  َوُٗىَِظ ِِف ٱلطُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِٜخيِػ ۡ ُٜۡم ٱل ٍَ يَ ِ َٰل  ٴَذ

 ومعو الكل.األزرق،  -1

  ِٛيٞػ آنِٞي وََش ـَ ا  َٛ َك ٔه   ٵوََسآَءۡت ُُكُّ َجۡىٖؿ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََسآَءۡت ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 َٜۡم َضِػيٞػ ٍَ ِمَؽآَءَك َذتَََصَُك ٱَۡلَ َ٘ا َق٘ َشۡى َُ ٖۡ َهََٰؼا وَ ِ ّٔ َ٘ج ِِف َدۡىَْثٖ  َُ ۡػ  ٌَ   ٶّه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 يه َقخِيٌػ ا َِلَ َٔ ۥ َهََٰؼا  ُٙ ُ٘   ٷَوًَاَل ًَؽِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 اٍر َقِ٘يٖػ ىه ََ َٓ ُُكه  ٘ه َٛ ٌَِّۡيا ِِف َس َ
  ٸخ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ؽِيٍب ُّٔ ۡكَخٖػ  ُٔ َْۡغۡۡيِ  ِ ّّ ٘هاٖع    ٹٔه

 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو األزرق -1
َْۡغۡۡيِ الغنة في عمى  األصبياني -2 ِ ّّ ٘هاٖع  ٔه

ومعو ابن إسحاق ،. 

 ِػيِػ َّۡكَؼاِب ٱلشه ٌَِّۡياهُ ِِف ٱ
َ
ا َءاَعَؽ وَد ًٛ َٰ ِ إَِل َف ٱَّلله َٔ  َِ ِي َسَك   ٺٱَّله

 .العتقي واألصبيانيومعو  و)تشق( في البدل، ،عمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ۥ َوَلَِٰسٖ ََكَن ِِف َعَؾَِٰۭل ةَكِيٖػ ُٙ ۡؼَنۡيُخ
َ
آ أ َٔ َ٘ا  ۥ َربه ُٙ ُ٘  ٻ۞ًَاَل ًَؽِي

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َِٜخيِػ ۡ ُج إََِلُۡسٓ ةِٱل ۡٔ يه َوًَۡػ ًَػه ٜاْ َِلَ ُٕ   ټًَاَل ََّل ََّتَۡخِط

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َ۠ٗا
َ
آ خ َٔ يه َو ُل َِلَ ٜۡ ٌَ ُل ٱّۡ ا ُحَتػه َْۡكتِيِػ َٔ ِ ّّ َٰٖم  ؾه ـَ ِ   ٽة

َٰمٖ وتغميظ الالم في  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 ؾه ـَ ِ  ، وحده.ة
 .عمى ترك التغميظ، وحده العتقي -2
َِّّْۡكتِيػِ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3 َٰٖم  ؾه ـَ ِ  .بن إسحاقومعو ا، ة
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 َٜۡم ُٜل يَ ٌُ ؾِيٖػ َج ٔه  ِٖٔ  ِۡ َٚ ُٜل  ٌُ ِت َوَت
ۡ
َخََل ۡٔ ِِ ٱ َٚ  َٓ ٘ه َٛ  پِۡلَ

ُٜل في  نافع بالياءقرأ اإلمام  البيان: ٌُ  .َح

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
تِ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
َخََل ۡٔ  ، وحده.ٱ

  ِ ٘هُث ل ۡزَِّىِج ٱۡۡلَ
ُ
خهٌنَِي َدۡۡيَ ةَكِيٍػ َوأ ُٕ  ٿْۡ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َُٜقػ ا حُ َٔ اٍب َضىِيٖؾ َهََٰؼا  وه
َ
ِ أ

 ڀوَن ُِّكّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََّۡنۡيِب وََسآء َٖ ةِٱ ٖۡ َعِشَ ٱلؽهۡضَؿَٰ ِ٘يٍب  ٔه ُّٔ ْٖۡب  ٌَ ِ  ځة

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن إسحاق وابن  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .سعدان وأبو الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 أبو الزعراء.، وفويق القصر في المتصل، ومعو وََسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
ٖۡ َعِشَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -5 ٔه

.والفتح، وحده ، 

  ٖا بَِفَؾَٰم َٚ  ٱۡدُعُْٜ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِٜۡم ٱۡۡلُُْٜد ٍَ يَ ِ َٰل  ڂَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َ٘ا َمؾِيٞػ ۡح ا َوَِلَ َٛ ا يََشآُءوَن ذِي ٔه  ٓ ُٛ َ   ڃل

 البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.)تشق( في واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 
َ
ٓۡ أ ُٚ ِٖ ًَۡؽٍن  ّٔ  ٓ ُٛ َ٘ا َرۡتَْ ُۡ َْ ۡٚ َ

ٓۡ أ ِيٍص َوَك ِٖٔ ُمه  ِۡ َٚ َِٰػ  ٜاْ ِِف ٱِۡلَِؾ ُت ٌه َ٘ ا َذ ٓ َبۡؽشى ُٛ ۡ٘ ِٔ   ڄَشػُّ 

شباع الصمة، األزرق عمى النقل،  -1  .ومعو العتقيوا 
 .عمى النقل، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِٖأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّٔ  ٓ ُٛ َشػُّ ُٚ ، َرۡتَْ

َ
ٓۡ أ

.وحده ، 

 ِٛيٞػ َٜ َش ُٚ َف َو ٕۡ ََّّۡق ٱلفه
َ
ۡو خ

َ
ٌْۡب أ ٖ ََكَن ََلُۥ ًَ َٕ ِ ٍَ ََّلِۡكَؽىَٰ ل ِ َٰل   څإِنه ِِف َذ

 .، ومعو العتقيَوُهوََضم الياء في والنقل، و  التقميل، األزرق عمى -1
في أبو عون عمى ترك النقل، وسكون الياء  -2

 ، ومعو القاضي وابن سعدان.وَََوهَ 
 .عمى ضم الياء، وحده أبو الزعراء -3
 عمى الفتح، وضم الياء، والنقل، وحده. األصبياني -4
 .الجمال وابن فرحسكون الياء، ومعو وترك النقل، و  الفتح، المروزي عمى -5
 عمى الفتح، وضم الياء، وحده. ابن إسحاق -6

 ُُّّنٜٖب  ِٖٔ َ٘ا  ا َمفه َٔ يهاٖم َو
َ
خهثِ خ ـِ ا ِِف  َٕ ُٛ َ٘ ا ةَۡح َٔ ۡرَض َو

َ
َِٰت َوٱأۡل ـَ َؿَٰ َ٘ا ٱلفه ٌۡ ۡػ َعَْ ٌَ   چَوَّ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ُُّّنٜبٖ عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2  ِٖٔوحده ،. 
 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -3
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 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

 ُّۡنُؽوِب َِ ٱ ِؿ َوَرۡت ٕۡ َِ ُؼُِْٜع ٱلشه ٍَ َرۡت ِ ِػ َرّب ٕۡ ّتِۡص ِِبَ ـَ ٜلَُٜن َو ٌُ ا َح َٔ  َٰ   ڇوَٱۡضَِبۡ لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٙ ِِ وََفّتِۡط ۡ َٖ ٱَله ِٔ ۡدَبََٰؽ َو
َ
ُشٜدِ َوأ   ڈٱلفُّ

 .ِإَوۡدَبَٰؽَ في  نافع بكسر اليمزةقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََكٖن ًَؽِيٖب ٔه  ِٖٔ َ٘ادِ  ُٕ ۡ َ٘ادِ ٱل َٜۡم ُح ِٕۡف يَ َخ ـۡ   ډَوٱ

َ٘ادِ في  نافع بإثبات الياء وصال  قرأ اإلمام  البيان: ُٕ ۡ  .ٱل

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1

 ۚ ۡيَطَث ةِٱۡۡلَّيِ ُكَٜن ٱلطه َٕ َٜۡم يَۡف  يَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٜۡم ٱۡۡلُُؽوِج ٍَ يَ ِ َٰل   ڊَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِطُۡي َٕ ۡ َ٘ا ٱل ِٕيُج ِإَوََلۡ ۦ َوُٗ ُٖ ُٗۡۡحِ   ڋإِٗها ََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٜۡم يُ يَ ٌه ۚۡ  تََش اَعى ٓۡ ِۡسَ ُٛ ۡ٘ ۡرُض َخ
َ
 ٱأۡل

يُ تَشه في  نافع بتشديد الشينقرأ اإلمام  البيان: ٌه
. 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
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 . وحدهتفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 َٞ٘ا يَِفۡي ٍَ َضۡۡشٌ َقَْۡي ِ َٰل   ڌَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٜۖلَُٜن ٌُ ا َح َٕ ِ ُٓ ة ۡقَْ
َ
ُٖ أ ۡ  َنه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِِٖبَتهار ِٓٛ َٗج َقَْۡي
َ
آ أ َٔ  َو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .بخمف عنو المروزيومعو  وسكون الميم، والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 والفتح، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم،  -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َُيَاُف وَِخيِػ ٖ َٔ ۡؽَءاِن  ٌُ ّۡ ِۡؽ ةِٱ َّ  ڍوََؼ

 ، والسكت لو حكم الوقف.وَِخيػِ في  بإثبات الياء وصال   وحده قرأ اإلمام ورش البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 جزء األحقاف تم

 العاملنيواحلمد هلل رب 
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 جزء الذاريات

 (21المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني 
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ارَِياتِ   ُشَٔرةُ اذلَّ

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َّٰرَِيَِّٰج ذَۡرٗوا   ١َوٱىذَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َلَِّٰج وِۡكٗرا ٍِ   ٢فَٱۡىَحَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا   ٣فَٱۡىَجَّٰرَِيَِّٰج يُۡۡسٗ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡمًرا
َ
َمَِّٰج أ َلّصِ ٍُ ۡ   ٤فَٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔغُدوَن لََػادِٞق ا حُ ٍَ   ٥إِجَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّٰكِٞع ََ ىََن   ٦ِإَونَّ ٱّلِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 آءِ َذاِت ٱۡۡلُُتِم ٍَ  ٧َوٱلصَّ

 المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  َۡخيِٖف ٖل ُّمخ ۡٔ ًۡ ىَِِف كَ  ٨إَُُِّس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  فَِم
ُ
َۡ أ ٌَ  ُّ ِۡ  ٩يُۡؤفَُم َخ

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َُّٰغَٔن   ٪كُخَِو ٱۡۡلَرَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ ِي َٔن  ٱذلَّ ُْ َرةٖ َشا ٍۡ ًۡ ِِف َد ُْ٫ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُيَۡصـَٔي َِ ُٔۡم ٱّلِي يَّاَن يَ
َ
 ٬َٔن أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن ًۡ لََعَ ٱنلَّارِ ُحۡفَخ ُْ َٔۡم    ٭يَ

 ومعو أىل التقميل. وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .المروزيومعو وسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -3

 ِي ُنُِخً ةِِّۦ تَۡصَخۡػِشئَُن ًۡ َهََّٰذا ٱذلَّ ٔاْ فِۡخنََخُس  ٮُذوكُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  َّٰٖج وَُخًٍُٔن خَّلنَِي ِِف َسجَّ ٍُ ۡ   ٯإِنَّ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًۡ ُٓ ًۡ َربخ ُٓ َّٰ آ َءاحَى ٌَ  ََ  َءاِخِذي
شباع المنفصل،و في البدل،  التوسطاألزرق عمى  -1 ًۡ في  ثم الفتح والتقميل ا  ُٓ َّٰ  .وحده ،َءاحَى
شباع المنفصل،و في البدل،  اإلشباعاألزرق عمى  -2 ًۡ والتقميل ثم الفتح في  ا  ُٓ َّٰ  .وحده ،َءاحَى
شباع المنفصل،و في البدل،  القصراألزرق عمى  -3 ًۡ والتقميل ثم الفتح في  ا  ُٓ َّٰ ومعو  ،َءاحَى

 .العتقي عمى التقميل
 .بخمف عنو ومعو المروزي والفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -6
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

  َّٰلَِم ُُمِۡصننَِي ٔاْ َرۡتَو َذ ًۡ ََكُُ ُٓ   ٰإِجَّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َشُػَٔن ۡٓ ا َح ٌَ ِۡو  ََ ٱَّلَّ ِ ٌّ ٔاْ كَيًِٗٗل    ٱََكُُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 يَۡصَخۡغفُِروَن ًۡ ُْ ۡشَطارِ 
َ
  ٲَوبِٱۡۡل

 .ومعو العتقيوالتقميل، وترقيق الراء، األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحدهالمروزي عمى  -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 التقميل، وصمة الميم، وحده.أبو عون عمى  -5
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

 ۡطُروِم ٍَ ۡ آنِِو َوٱل ًۡ َضّقٞ ّىِيصَّ ِٓ ِ َّٰل َن ٌۡ َ
 ٳَوِِفٓ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
آنِوِ َضّقٞ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 فويق القصر في المتصل، ، و ىِّيصَّ

 .وحده
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، وترك الغنة، المروزي عمى -3
، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى سكون الميم -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وحده. -6
 وحده.وسكون الميم، وترك الغنة، وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

  ٔكِِنَِي ٍُ ۡرِض َءاَيَّٰٞج ىِّيۡ
َ
 ٴَوِِف ٱۡۡل

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى النقل،  -1
ٔكِِنِيَ عمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 ٍُ  .، وحدهَءاَيَّٰٞج ّىِۡي
 .ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاقالمروزي عمى  -3
 ابن سحاق عمى الغنة، وحده. -4

   ًۡ ُُفِصُس
َ
 َوِِفٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  وَن فََٗل ُتۡتِِصُ
َ
  ٵأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 َٔغُدوَن ا حُ ٌَ ًۡ َو آءِ رِۡزكُُس ٍَ   ٶَوِِف ٱلصَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 حَِِفُلَٔن ًۡ َُُّس
َ
آ أ ٌَ ِۡرَو  ٌّ ۥ َۡلَّقٞ  ُّ ۡرِض إَُِّ

َ
آءِ َوٱۡۡل ٍَ َرّبِ ٱلصَّ َٔ  ٷفَ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ا 
 .وحدهقصر المنفصل، و  والنقل، لمتصل،األصبياني عمى فويق القصر في ا -2
 الحمواني عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 وحده.وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -5
 وحده. وقصر المنفصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  ۡهَرٌِنَي ٍُ ۡ ًَ ٱل ًِ َّْٰ ًِۡف إِةَۡر ََّٰم َضِديُد َؽ حَى
َ
ۡو أ   ٸَْ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو األصبياني. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 ۖا ٍٗ َّٰ ٔاْ َشَل ُ ًِّۡ َذَلال ٔاْ َغيَ  إِۡذ َدَخيُ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َغيَ

 َِهُروَن ٌخ ٔۡمٞ  ًٞ كَ َّٰ  ٹكَاَل َشَل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٍِنٖي يِِّۦ فََشآَء ةِػِۡشٖو َش ْۡ َ
  ٺفََراَغ إََِلٰٓ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المتصل، ومعو أبو الزعراء.، وفويق القصر في فََشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
 وحده. والفتح، وتوسط المتصل،المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ُزئَُن
ۡ
ََل حَأ

َ
ًۡ كَاَل أ ِٓ ۥٓ إََِّلۡ ُّ َب   ٻَذَلرَّ

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ِۖخًَفٗث ًۡ ُٓ ِۡ ٌِ وَۡسَس 
َ
 فَأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۖٔاْ ََل ََتَۡف ُ  كَال

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وهُ ةُِغَلٍَّٰم َغيًِٖم ُ   ټَوبََّشَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًٞ ا َوكَاىَۡج َغُشٌٔز َغلًِ َٓ َٓ ۡج وَۡس ةٖ فََػهَّ ۥ ِِف ََصَّ ُّ حُ
َ
ۡرَتيَِج ٱۡمَرأ

َ
  ٽفَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۖٔاْ َنَذَّٰلِِم كَاَل َربخِم ُ  كَال

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ًُ ًُ ٱۡىَػيًِ َٔ ٱۡۡلَِهً ُْ ۥ  ُّ   پإَُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرَشئَُن ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حخ
َ
ًۡ أ ا َخۡفُتُس ٍَ   ٿ۞كَاَل َذ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةال قصر عمى األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ۡرٌِِنَي ٖم ُّمخ ۡٔ َِآ إََِلَّٰ كَ رِۡشۡي
ُ
آ أ ٔٓاْ إِجَّ ُ   ڀكَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 نٖي ـِ  َِ ٌّ ًۡ ِضَشاَرٗة  ِٓ ًۡ   ځىُُِنِۡشَو َغيَ
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡۡسِذنَِي ٍُ ًث ِغَِد َرّبَِم لِۡي ٌَ َّٔ َص   ڂٌخ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ا  َٓ َ ََكَن ذًِ ٌَ َِا  ۡخرَۡس
َ
 ڃفَأ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 ومعو الباقون. المروزي عمى تحقيق اليمز، -2

  ٍِنَي ۡصيِ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ ًٖۡج  ا َدۡۡيَ َب َٓ ا وََسۡدَُا ذًِ ٍَ  ڄَذ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ًَ َِّل
َ
ََ ََيَافَُٔن ٱۡىَػَذاَب ٱۡۡل ِي آ َءايَٗث ىَِّّلَّ َٓ َِا ذًِ  څَوحََرۡك

 .عمى قصر البدل ، ومعو العتقيإشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل األزرق عمى -1
ََ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ِي  ، والنقل، وحده.َءايَٗث ىَِّّلَّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. -4
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -5

  تنِٖي ٌخ  َٖ َن بُِصۡيَطَّٰ ۡٔ ُّ إََِلَّٰ فِرَۡغ رَۡشۡيَجَّٰ
َ
 چَوِِف ُمََٔسٰٓ إِۡذ أ

شباع المنفصل،و  التقميل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. والنقل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والنقل، وحده.قصر المنفصل، الفتح، و األصبياني عمى  -3
 .عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك النقل، ومعو أىل الفتح المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -6

  ُِٔٞن ۡو َُّمۡ
َ
َّٰ ةُِرۡنِِِّۦ َوكَاَل َسَِّٰطٌر أ َّلَّ َٔ  ڇَذَخ

 ومعو العتقي. والنقل، ترقيق الراء،و  التقميل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق، وحده. -3
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 وحده.تفخيم الراء، و  الفتح، والنقل، األصبياني عمى -4
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -5

  ًٞ َٔ ُميًِ ُْ ًِّ َو ًۡ ِِف ٱَّۡلَ ُٓ ََِتۡذَنَّٰ َُِٔدهُۥ َذ ُّ وَُس َخۡذَنَّٰ
َ
 ڈ فَأ

  ، ومعو العتقي واألصبياني وأبو الزعراء.َوُهوََضم الياء في و  سكون الميم، األزرق عمى -1
سكون الياء في سكون الميم، و المروزي عمى  -2

 .أبو عون والقاضي وابن سعدان، ومعو وَََوهَ 
 الجمال عمى صمة الميم، وسكون الياء، ومعو ابن فرح. -3
 عمى صمة الميم، وضم الياء، وحده. ابن إسحاق -4

  ًَ ًُ ٱلّرِيَص ٱۡىَػلًِ ِٓ ًۡ َِا َغيَ رَۡشۡي
َ
 ډَوِِف ََعٍد إِۡذ أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .الباقون، ومعو ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ًِ ًٌِ ُّ َنٱلرَّ ًِّۡ إَِلَّ َسَػيَۡخ حَۡج َغيَ
َ
ٍء أ ا حََذُر ٌَِ ََشۡ   ڊٌَ

 وحده. والنقل، األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، -1
 والنقل، ومعو األصبيانيالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 .عدا ابن سعدان معو الباقونو المروزي عمى ترك النقل،  -3
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -4  ، وحده.َغيَ

 ِضنٖي َّٰ ٔاْ َضَّتَّ خَُّػ ٍَ ًۡ َت ُٓ َ َٔد إِۡذ رًَِو ل ٍُ   ڋَوِِف َث
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 يَُِظُروَن ًۡ ُْ َّٰػَِلُث َو ًُ ٱىصَّ ُٓ َخَذۡت
َ
ًۡ فَأ ۡمرِ َرّبِِٓ

َ
َۡ أ اْ َخ ۡٔ   ڌَذَػَخ

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  رك النقل،المروزي عمى ت -2
ًۡ يَُِظُرونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُْ  ، وحده.َو
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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 ََ َِخِِصِي ٌُ ٔاْ  ا ََكُُ ٌَ ًَاٖم َو ٌَِ رِ ٔاْ  ا ٱۡشَخَطَُّٰػ ٍَ  ڍَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۖرۡتُو َِ ٌّ َٔۡم ُُٖٔح   َوكَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِّٰصلنَِي ا َف ٌٗ ۡٔ ٔاْ كَ ًۡ ََكُُ ُٓ   ڎإِجَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٔشُػَٔن ٍُ َ ۡحًْٖد ِإَوَُّا ل
َ
ا ةِأ َٓ ًَۡجَّٰ آَء ةَنَ ٍَ   ڏَوٱلصَّ

 المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُِدوَن ًَ ٱۡىَمَّٰٓ ا فَِِۡػ َٓ ۡرَض فَرَۡطَجَّٰ
َ
  ڐَوٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِ ٌَِ ُكّ ًۡ َو َِا َزوَۡسنۡيِ ىََػيَُّس ٍء َخيَۡل ُروَن  ََشۡ   ڑحََذنَّ

ُرونَ حَذَّ في  نافع بتشديد الذالقرأ اإلمام  البيان:  .نَّ
 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 .وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2
 الميم، ومعو ابن فرح.الحمواني عمى صمة  -3
َِاابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ٍء َخيَۡل  ، وصمة الميم، وحده.ََشۡ
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 ِۖ ٓواْ إََِل ٱَّللَّ  فَفِرخ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ا 
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

  تنِٞي ٌخ ُّ َُِذيٞر  ِۡ ِ ٌّ   ڒإِّّنِ ىَُسً 
 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
  الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۖا َءاَخَر ًٓ َّٰ ِ إَِل َع ٱَّللَّ ٌَ ٔاْ   َوََل ََتَۡػيُ
 وحده. في البدل، اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
 .األصبياني عمى النقل، وقصر البدل، ومعو العتقي -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 تنِٞي ٌخ ُّ َُِذيرٞ  ِۡ ِ ٌّ   ړإِّّنِ ىَُسً 
 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 .اإلسكانأىل تفخيم الراء، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
  الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٌُِٔن ۡو َُّمۡ
َ
ٔاْ َشاِضٌر أ ُ َِ رَُّشٍٔل إَِلَّ كَال ٌّ  ًِٓ ََ ٌَِ َرۡتيِ ِي ََت ٱذلَّ

َ
آ أ ٌَ   ڔَنَذَّٰلَِم 

 ومعو العتقي. والنقل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
َِ رَُّشٔلٍ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ٌّ.والنقل، وتفخيم الراء، وحده ، 
 عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. المروزي  -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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  ِاْ ةِّۦ ۡٔ َٔاَغ حَ
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  اُغَٔن ـَ ٔۡمٞ  ًۡ كَ ُْ   ڕةَۡو 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ئُٖم ٍَ ِ َُج ة
َ
آ أ ٍَ ًۡ َذ ُٓ ِۡ لَّ َخ َٔ  ږَذَخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي.قصر المنفصل، ومعو أىل اإلسكان و األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

  ٌِِنَِي ۡؤ ٍُ ۡ   ڗَوَذّنِۡر فَإِنَّ ٱذّلِۡنَرىَّٰ حََِفُع ٱل
 واإلبدال، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، -2
 واإلبدال، وحده.عمى الفتح،  األصبياني -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4

 نَس إَِلَّ َِّلَۡػُتُدوِن ََّ َوٱۡۡلِ ا َخيَۡلُج ٱۡۡلِ ٌَ   ژَو
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِٔن ٍُ ن ُحۡفػِ
َ
رِيُد أ

ُ
آ أ ٌَ َِ ّرِۡزٖق َو ٌّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ رِيُد 

ُ
آ أ   ڙٌَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
َِ ّرِۡزقٖ والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ٌّ.وحده ، 
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
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 الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة  -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 خنُِي ٍَ ۡ َّٔةِ ٱل زَّاُق ذُو ٱىُۡل َٔ ٱلرَّ ُْ  َ   ښإِنَّ ٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 فََٗل يَۡصَخۡػِشئُِن ًۡ ِٓ ۡغَحَّٰتِ
َ
ِۡرَو َذُُِٔب أ ٌّ ٔاْ َذُُٔٗبا  ٍُ ََ َظيَ ي ِ   ڛفَإِنَّ لَِّلَّ

 وحده. ،تغميظ الالماألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك التغميظ، العتقي عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔغُدوَن ِي يُ ًُ ٱذلَّ ِٓ مِ ۡٔ ٌَِ يَ ََ َزَفُرواْ  ي ِ ۡيٞو ىَِّّلَّ َٔ  ڜفَ
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ََ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي ۡيٞو ىَِّّلَّ َٔ  ، ومعو ابن إسحاق.فَ
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ٔرِ   ُشَٔرةُ اىفخ

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٔر  ١َوٱىفخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖۡصُفٔر ٌَّ   ٢َوكَِتَّٰٖب 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖنُظٔر ٌَّ  ٣ِِف َرّقٖ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٔر ٍُ ۡػ ٍَ ۡ ًِۡج ٱل  ٤َوٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرفُِٔع ٍَ ۡ ۡلِف ٱل  ٥َوٱلصَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡصُشٔر ٍَ ۡ  ٦َوٱۡۡلَۡطرِ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِّٰكِٞع إ  ٧نَّ َغَذاَب َرّبَِم ىََن

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َدافِٖع ٌَِ ا ََلُۥ  ٌَّ٨ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٗرا ۡٔ آُء َم ٍَ ُٔر ٱلصَّ ٍُ َٔۡم َت  ٩يَ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ا َتاُل َشۡۡيٗ  ٪َوتَِصُۡي ٱۡۡلِ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ۡيٞو َٔ بنَِي فَ َهّذِ ٍُ هِٖذ ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ٫يَ
 .الكل عدا األصبياني وابن إسحاق، ومعو األزرق -1
هِذٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌَ ۡٔ ۡيٞو يَ َٔ  ، ومعو ابن إسحاق.فَ

 ََ ِي ًۡ ِِف َخٖٔۡض يَۡيَػُتَٔن  ٱذلَّ ُْ٬ 
 الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َِٔن إ َٔۡم يَُدغخ ًَ َدَعا يَ َِّ َٓ  ٭ََلَّٰ َُارِ َس
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ةَُٔن ا حَُسّذِ َٓ ِ  ٤َهَِّٰذهِ ٱنلَّاُر ٱىََِّّت ُنُِخً ة
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ًۡ ََل ُتۡتِِصُ ُُخ
َ
ۡم أ

َ
فَِصۡطٌر َهََّٰذآ أ

َ
 ٯأ

شباع المنفصل، والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. وا 
 وقصر المنفصل، والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 .أىل اإلسكانومعو المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم،  -3
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
  المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -5

  ۖ ًۡ ًُۡس آٌء َغيَ َٔ واْ َش ۡو ََل حَۡػِِبُ
َ
ٓواْ أ ا فَٱۡغِِبُ َْ ۡٔ  ٱۡغيَ

شباع ترقيق الراء، تغميظ الالم، و األزرق عمى  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.المنفصل، و وا   ا 
فويق القصر في المتصل، و  وقصر المنفصل، تفخيم الراء،و  يظ،مترك التغ األصبياني عمى -2

 ومعو الباقون عدا المروزي.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ئَُن ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٌَ ا َُتَۡزۡوَن  ٍَ   ٰإِجَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َّخ ٍُ ۡ َّٰٖج َوَُػًِٖم إِنَّ ٱل  ٱلِنَي ِِف َسجَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًۡ ُٓ َّٰ ًۡ َوَوكَى ُٓ ًۡ َربخ ُٓ َّٰ آ َءاحَى ٍَ ِ ِٓنَي ة َِّٰه ًِ َف ًۡ َغَذاَب ٱۡۡلَِطً ُٓ   ٲَربخ

ومعو العتقي عمى قصر ، ثم الفتح والتقميل)تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .والتقميل البدل

 .في وجو ومعو المروزيوالفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3
 عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون  -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

  ًَِِٔٓـ َْ ٔاْ  ُب ٔاْ َوٱۡۡشَ ئَُن ُُكُ ٍَ ًۡ َتۡػ ا ُنُِخ ٍَ ِ  ٳا ة

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
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 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِٖۖۡػُفٔفَث ٌَّ رٖ  َّٰ ُُسُ خَِّهـِٔنَي لََعَ ٌُ
 

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ِِبٍُٔر ِخنٖي ً ُٓ   ٴَوَزوَّۡسَجَّٰ

 اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًۡ ِٓ ِ َِا ة ۡل ۡۡلَ
َ
ٍَ أ ً بِإِيَمَّٰ ُٓ ًۡ ُذّرِيَّخُ ُٓ َتَػۡخ ٔاْ َوٱتَّ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ًۡ َوٱذلَّ ُٓ ٖۚ  ذُّرِيََّخ ءٖ َِ ََشۡ ٌّ  ًِٓ يِ ٍَ َۡ َخ ِ ٌّ  ً ُٓ ََلَۡجَّٰ

َ
آ أ ٌَ  َو

ِ ُذّرِيَّ قرأ اإلمام نافع بالجمع في  البيان: ًۡ اح ُٓ
. 

شباع المنفصل، والنقل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 توسط ثم إشباع المين الميموز، و ا 
 وحده.

شباع المنفصل، العتقي عمى -2  .وحدهترك المد في المين الميموز، و  قصر البدل، وا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 .ومعو أىل اإلسكانعمى سكون الميم، وقصر المنفصل،  المروزي -5
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -6 ٌّ  ًِٓ يِ ٍَ َۡ َخ ِ ٌّ  ً ُٓ ََلَۡجَّٰ

َ
آ أ ٌَ  ، وحده.َو

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

 ا َنَصَب رَْنِٞي ٍَ ِ   ٵُكخ ٱۡمرِِۭٕي ة

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٖث َٓ ً ةَِفَِّٰه ُٓ َدۡدَنَّٰ ٌۡ َ
َٔن َوأ ُٓ ا يَۡظَخ ٍَّ  ٶَوَۡلٖۡم ّمِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًٞ ثًِ
ۡ
ا َوََل حَأ َٓ ٗشا َلَّ ىَۡغٔٞ ذًِ

ۡ
ا َنأ َٓ  ٷَحَخَجَّٰزَُغَٔن ذًِ

ٗشاقرأ اإلمام األصبياني عمى اإلبدال في  البيان:
ۡ
 .َنأ

ًٞ اإلبدال في األزرق عمى  -1 ثًِ
ۡ
 .، ومعو العتقيحَأ

 .األصبياني وابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
ٗشاعمى اإلبدال في  األصبياني -3

ۡ
ًٞ ، َنأ ثًِ

ۡ
ٗشا َلَّ ، والغنة في حَأ

ۡ
 .، وحدهَنأ

 ابن إسحاق عمى تحقيق اليمز، والغنة، وحده. -4

 اٞن ٍَ ًۡ ِغۡي ِٓ ًۡ ُِٔٞن ۞َوَيُفُٔف َغيَ ۡه ٌَّ ًۡ لُۡؤلُٞؤ  ُٓ جَّ
َ
ًۡ َنأ ُٓ َّ  ٸل

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٓ جَّ
َ
 .َنأ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُٓ َّ اٞن ل ٍَ  ، تسييل اليمزة، وحده.ِغۡي
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 َبۡػٖؼ يَتََصآَءلَُٔن َّٰ ًۡ لََعَ ُٓ ۡرَتَو َبۡػُؾ
َ
 ٹَوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4
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 َِّٓا َرۡتُو ِِف ٔٓاْ إَُِّا ُن ُ َِا ُمۡظفِلنَِي كَال يِ ْۡ َ
 ٺ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِٔم ٍُ َِا َغَذاَب ٱلصَّ َّٰ َِا َوَوكَى ًۡ ُ َغيَ ََّ ٱَّللَّ ٍَ   ٻَذ

 .أىل التقميل، ومعو عمى التقميل األزرق -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُۖٔه ٌَِ َرۡتُو َُۡدُغ َِّا   إَُِّا ُن

 األزرق، ومعو الكل. -1

ۥ ُّ ًُ  إَُِّ َٔ ٱىَِۡبخ ٱلرَِّضً   ټُْ

 قرأ اإلمام نافع بفتح اليمزة في  البيان:
َ
ۥأ ُّ َُّ. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍُِٔن َٖ َوََل َُّمۡ ِج َرّبَِم ةَِساِْ ٍَ َُج ةِِِۡػ
َ
آ أ ٍَ   ٽفََذّنِۡر َذ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

 ُِِٔن ٍَ ۡ بَُّع ةِِّۦ َرۡيَب ٱل ۡم َحُلٔلَُٔن َطاِغرٞ جَََّتَ
َ
  پأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ّبِِػنَي ََتَ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َػُسً  ٌَ ٔاْ فَإِّّنِ    ٿكُۡو حََربَُّػ

 أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ٓ ً ةَِهََّٰذا ُٓ ٍُ َّٰ ۡضَل
َ
ًۡ أ ُْ ُمُر

ۡ
ۡم حَأ

َ
  أ

شباع اإلبدال، و األزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األصبياني عمى اإلبدال، وقصر الصمة، وحده. -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.تحقيق اليمز، و عمى  المروزي -3
 الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة -4
ًُٓأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٍُ َّٰ ۡضَل

َ
ًۡ أ ُْ ُمُر

ۡ
 ، وحده.حَأ

 اُغَٔن ـَ ٔۡمٞ  ًۡ كَ ُْ ۡم 
َ
  ڀأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ۥ ََلُ َّٔ ۡم َحُلٔلَُٔن َتَل
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُِّٔن  ةَو َل ٌِ  ځيُۡؤ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ٔاْ َصَِّٰدرنَِي ِۡريِِّۦٓ إِن ََكُُ ٌّ ٔاْ ِِبَِديٖد  حُ
ۡ
ًَأ  ڂفَۡي

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
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 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  ٱىَۡخَّٰيُِلَٔن ًُ ُْ ۡم 
َ
ٍء أ َۡ َدۡۡيِ ََشۡ ٔاْ ٌِ ۡم ُخيُِل

َ
  ڃأ

 وحده.والنقل، األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز،  -1
 .ومعو األصبيانيوالنقل، العتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
َۡ َدۡۡيِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ٌِ.وحده ، 

  ۡرَض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ٔاْ ٱلصَّ ۡم َخيَُل

َ
 أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََُِّٔن ةَو َل ِ ٔك  ڄيُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًُ ُْ ۡم 
َ
َُ َرّبَِم أ ِ ًۡ َخَزآن ُْ ۡم ِغَِد

َ
ًِۡفُرونَ أ ٍُػَۜ ۡ  څ ٱل

ًِۡفُرونَ قرأ اإلمام نافع بالصاد في  البيان: ػَۜ ٍُ ۡ  .ٱل

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو و فويق القصر في المتصل، و  سكون الميم، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

  ِِّۖ ٍُِػَٔن ذًِ ًٞ يَۡصَخ ًۡ ُشيَّ ُٓ َ ۡم ل
َ
 أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -2
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 تنٍِي ٌخ  َٖ ً بُِصۡيَطَّٰ ُٓ ٍُِػ ِت ُمۡصَخ
ۡ
ًَأ   چفَۡي

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ًُ ۡم ََلُ ٱۡۡلََجَُّٰج َوىَُس
َ
َُِٔن أ  ڇٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرَلئَُن ٌخ ۡغَرٖم  ٌَّ  َِ ٌّ  ً ُٓ ۡسٗرا َذ
َ
ًۡ أ ُٓ ۡم تَۡصـَٔيُ

َ
  ڈأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 يَۡسخُُتَٔن ًۡ ُٓ ًُۡب َذ ًُ ٱۡىَغ ُْ ۡم ِغَِد
َ
 ډأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ًۖۡٗدا ۡم يُرِيُدوَن َن
َ
 أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِهًُدوَن ٍَ ۡ ًُ ٱل ُْ ََ َزَفُرواْ  ِي  ڊفَٱذلَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ِ ٌّ َدۡۡيُ ٱَّللَّ َّٰ ًۡ إَِل ُٓ َ ۡم ل
َ
 أ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
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 .الحمواني وابن فرح ومعووتفخيم الراء، ، صمةال قصر عمى األصبياني -2
ٌّ َدۡۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3 َّٰ  ، وحده.إَِل
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ا يَُّۡشُِكَٔن ٍَّ ِ َخ ََ ٱَّللَّ   ڋُشۡتَحَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞۡرُنٔم ٌَّ ٔاْ َشَطاٞب  ُ آءِ َشاكِٗفا َحُلٔل ٍَ ََ ٱلصَّ ِ ٌّ   ڌِإَون يََرۡواْ نِۡصٗفا 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 عمى توسط المتصل، وحده.المروزي  -3

 ًِِِّي ذ ًُ ٱذلَّ ُٓ َم ۡٔ ٔاْ يَ َُّٰل َّٰ يَُل ًۡ َضَّتَّ ُْ   ڍيُۡػَػُلَٔن فََذۡر

 .ۡػَػُلٔنَ يَ في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ًۡ يَُِِصُ ُْ ا َوََل  ًۡـٔٗ ًۡ َط ُْ ًُۡد ًۡ َن ُٓ ِۡ َٔۡم ََل ُحۡغِِن َخ   ڎيَ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2
ونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ًۡ يَُِِصُ ُْ  ، وحده.َوََل 
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال -4

 َٔن ٍُ ًۡ ََل َحۡػيَ ُْ ۡزََثَ
َ
ََّ أ َّٰلَِم َوَلَِّٰس ٔاْ َغَذاٗةا ُدوَن َذ ٍُ ََ َظيَ ي ِ  ڏِإَونَّ لَِّلَّ

 .حده، و عمى تغميظ الالم األزرق -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك التغميظ، عمى العتقي -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِۖا ِ ًُن ۡخ
َ
ًِ َرّبَِم فَإََُِّم ةِأ  َوٱۡغِِبۡ ِۡلُۡس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٔم ِد َرّبَِم ِضنَي َتُل ٍۡ  ڐوََشّتِۡص ِِبَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِٔم ََّٰر ٱنلخُش ُّ ِإَوۡدَب ِۡو فََصّتِۡط ََ ٱَّلَّ ٌِ  ڑَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًِ  ُشَٔرةُ انلَّۡش

ًِ ِمۡسِب  ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ٱَّللَّ

 ََّٰٔى َْ ًِ إَِذا    ١َوٱنلَّۡش

 ألزرق.لإلمام اىذه من السور التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا  البيان:

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ََّٰٔى ا َغ ٌَ ًۡ َو ا َؽوَّ َغاِضُتُس ٌَ٢ 

 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  سكون الميم، األزرق عمى -1
 .المروزيالفتح، ومعو سكون الميم، و عمى  األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 َٰٓٔى َٓ ۡ َِ ٱل ا يَِِفُق َغ ٌَ  ٣َو

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِإ َٔ ُْ  ٤إَِلَّ وَۡۡحٞ ئَُۡحَّٰ ۡن 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ََّٰٔى ۥ َطِديُد ٱۡىُل ُّ ٍَ  ٥َغيَّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َّٰى َٔ ةٖ فَٱۡشَخ   ٦ُذو ِمرَّ
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 ومعو العتقي.التقميل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

 َّٰ لَۡعَ
َ
فُِق ٱۡۡل

ُ
َٔ ةِٱۡۡل ُْ  ٧َو

 .ومعو العتقي والنقل، والتقميل، ،َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 والنقل، والفتح، وحده.عمى ضم الياء، األصبياني  -2
 عمى ترك النقل، والفتح، وحده. ابن إسحاق -3
 .عمى ضم الياء، والتقميل، وحده أبو الزعراء -4
المروزي عمى سكون الياء في  -5

 .الجمال وابن فرحومعو  والفتح، ،وَََوهَ 
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -6

 َّٰ ًَّ َدَُا َذَخَدَلَّ  ٨ُث

 التقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّٰۡدَّن
َ
ۡو أ

َ
َٔۡشنۡيِ أ  ٩فَََكَن كَاَب كَ

 ومعو العتقي.التقميل، النقل، و األزرق عمى  -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 أىل التقميل.ومعو أبو عون عمى التقميل،  -4

 َّٰوَۡۡح
َ
آ أ ٌَ وَۡۡحٰٓ إََِلَّٰ َخۡتِدهِۦ 

َ
 ٪فَأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
وَۡۡحٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2

َ
شباع المنفصل، والتقميل في رأس اآلية، وحده.فَأ  ، وا 

 بخمف عن المروزي. أىل الفتحقصر المنفصل، ومعو و  الفتح، األصبياني عمى -3
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  َا ن ىٰٓ ٌَ
َ
ا َرأ ٌَ  ٫َذَب ٱىُۡفَؤاُد 

 ، ولألزرق ثالثة البدل فقط.ٱۡىُفَؤادُ أبدل اإلمام األصبياني في  البيان:

 والتقميل، والبدل الموقوف عميو إشباع، وحده. األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 .، والتقميل، ومعو أىل التقميلالعتقي عمى قصر البدل -2
 المروزي عمى الفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -3
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -4

 َّٰا يََرى ٌَ  َّٰ ۥ لََعَ ُّ َذُخَمَُّٰروَُ
َ
 ٬أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّٰۡخَرى
ُ
  ٭َوىََلۡد رََءاهُ َُۡزىًَث أ

 .رََءاهُ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان:

ۡخَرىَّٰ ، رََءاهُ في  األزرق عمى التقميل -1
ُ
ومعو العتقي عمى قصر والنقل، )تشق( في البدل، و، أ

 البدل.
 ومعو أىل التقميل. وترك النقل، أبو عون عمى التقميل، -2
 والنقل، وحده.عمى الفتح،  األصبياني -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وترك النقل،  -4

 ََِّٰخََه ٍُ ۡ   ٮِغَِد ِشۡدَرةِ ٱل

 ومعو العتقي. التقميل،و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

 َٰٓوى
ۡ
أ ٍَ ۡ َُِّث ٱل ا َس َْ   ٯِغَِد

 .بخمف عن العتقي األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل -1
َوىٰٓ العتقي عمى اإلبدال والتقميل في  -2

ۡ
أ ٍَ ۡ  ، وحده.ٱل

َوىٰٓ األصبياني عمى اإلبدال والفتح  -3
ۡ
أ ٍَ ۡ  ، وحده.ٱل

 والفتح، ومعو أىل الفتح. المروزي عمى تحقيق اليمز، -4

 َّٰا َحۡغََش ٌَ ۡدَرةَ    ٰإِۡذ َحۡغََش ٱلّصِ

 ومعو العتقي.التقميل، و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

 َََّٰغ ـَ ا  ٌَ ا َزاَغ ٱۡۡلََِصُ َو   ٱٌَ

 .العتقي وأبو عون والقاضياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
ََغَّٰ ، َزاغَ ابن سعدان عمى التقميل في  -3 ـَ

.ومعو أبو الزعراء ، 

 ٰٓى َۡ َءاَيَِّٰج َرّبِِّ ٱىُۡهِۡبَ ٌِ ىَّٰ 
َ
  ٲىََلۡد َرأ

ىَّٰ حقق اإلمام األصبياني ىمزة  البيان:
َ
 قوًًل واحًدا. َرأ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و التقميل، والنقل، األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو أىل الفتح. -4
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 َّٰى ََّٰج َوٱۡىُػزَّ ًُ ٱىلَّ فََرَءۡحُخ
َ
  ٳأ

ًُ قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: فََرَءۡحُخ
َ
، ويزيد لألزق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  تسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى التسييل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 .اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل، وحدهاألزرق عمى  -3

 ٰٓۡخَرى
ُ
ةَ ٱثلَّاثِلََث ٱۡۡل َّٰٔ َِ ٌَ   ٴَو

 .التقميل، ومعو العتقيو األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َََُّٰث
ُ
َنُر َوََلُ ٱۡۡل ًُ ٱذلَّ ىَُس

َ
  ٵأ

 .التقميل، ومعو العتقيو األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ٰٓثٞ ِؽزَيى ٍَ  ٶحِۡيَم إِٗذا كِۡص

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 ومعو أىل الفتح. األصبياني عمى الفتح، -2

  ٖۚ ٍَ ٌَِ ُشۡيَطَّٰ ا  َٓ ِ ُ ة َُزَل ٱَّللَّ
َ
آ أ ٌَّ ًۡ َوَءاةَآؤُُزً  ُُخ

َ
آ أ َْ ٔ ٍُ ًُۡخ ٍَّ آءٞ َش ٍَ ۡش

َ
ٓ أ  إِۡن ِِهَ إَِلَّ

شباع المتصل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر وا 
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 البدل.
أىل ومعو  وسكون الميم، في المتصل،فويق القصر و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عدا المروزي. اإلسكان
ٓ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ا ٌَّ  ، وحده.َوَءاةَآؤُُزً 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -5
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  ُُۖفُس
َ
ى ٱۡۡل َٔ ۡٓ ا َت ٌَ ََّ َو  إِن يَتَّتُِػَٔن إَِلَّ ٱىظَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َٰٓدى ُٓ ۡ ًُ ٱل ِٓ ِ ّب َِ رَّ ٌّ  ً ُْ   ٷَوىََلۡد َسآَء

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
ًُ والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2 ِٓ ِ ّب َِ رَّ ٌّ.والفتح، وحده ، 
 .القاضي عمى سكون الميم، وترك الغنة، والتقميل، وحده -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -5
 وحده. أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، -6
ًابن سعدان عمى التقميل في  -7 ُْ َدىٰٓ ، َسآَء ُٓ ۡ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.ٱل

 َّٰ ٍَِنَّ ا َت ٌَ  َِ نَسَّٰ ۡم لِۡۡلِ
َ
  ٸأ

 .ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى  -3
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -4
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 َّٰوََّل
ُ
  ٹِهَّلِلَف ٱٓأۡلِخَرةُ َوٱۡۡل

شباع البدل في ترقيق الراء، و ، ٱٓأۡلِخَرةُ  )تشق( في البدلالنقل، واألزرق عمى  -1 وََّلَّٰ وا 
ُ
، َوٱۡۡل

 وحده. ،فقط ألنيا من السور اإلحدى عشر والتقميل
 .، والتقميل، وحدهقصر البدلو  النقل، وترقيق الراء، العتقي عمى -2
 والفتح، وحده. تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني عمى -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ن
َ
َ  َبۡػِد أ ٌِ ًۡـًٔا إَِلَّ  ًۡ َط ُٓ َِّٰت ََل ُتۡغِِن َطَفََّٰػُخ َمََّٰن يَٖم ِِف ٱلصَّ ٌَّ  َِ ٌّ ُ ۞َوَكً  َذَن ٱَّللَّ

ۡ
ٍََ يََظآُء َويَۡرََضٰٓ  يَأ ِ ل

 ٺ

شباع المتصل، والنقل، واإلبدال، و األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز،  -1 والتقميل، ا 
 وحده.

 في المين الميموز، والنقل، واإلبدال، والتقميل، وحده. العتقي عمى ترك المد -2
 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، واإلبدال، األصبياني عمى -3
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -4
 .أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -6

 ِ َُِٔن ةِٱٓأۡلِخَرة ٌِ ََ ََل يُۡؤ ِي ََُثَّٰ  إِنَّ ٱذلَّ
ُ
ًٍََِث ٱۡۡل َلٰٓهَِهَث تَۡص ٍَ ۡ َٔن ٱل ٍخ  ٻىَيَُص

شباع المتصل،و  اإلبدال، وبالنقل وترقيق الراء و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1  والتقميل، ا 
 .عمى قصر البدل ومعو العتقي

 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، والنقل، وتفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  تحقيق اليمز، عمىالمروزي  -3
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، الفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
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 ِِۖغۡيٍم َۡ ٌِ ً ةِِّۦ  ُٓ َ ا ل ٌَ  َو

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -2

 ۖ ََّ  إِن يَتَّتُِػَٔن إَِلَّ ٱىظَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ًۡـٔٗ ََ ٱۡۡلَّقِ َط ٌِ ََّ ََل ُحۡغِِن   ټِإَونَّ ٱىظَّ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ََغ َّٰ َّلَّ َٔ َ حَ ٌَّ ۡغرِۡض َغَ 
َ
ۡجًَا فَأ ةَ ٱلخ َّٰٔ ًَ ًۡ يُرِۡد إَِلَّ ٱۡۡلَ َ  ٽذِۡنرَُِا َول

 والنقل، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، -2
َّٰ في  األزرق عمى الفتح -3 َّلَّ َٔ  والتقميل في رأس اآلية، وحده. ،حَ
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -4
 ومعو أىل الفتح. عمى الفتح، وترك النقل،المروزي  -5

  ٖۚ ًِ ََ ٱۡىػِۡي ِ ٌّ  ً ُٓ ۡتيَُغ ٌَ َّٰلَِم   َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ََّٰخَدى ْۡ َِ ٱ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
َٔ أ ُْ ٍََ َؽوَّ َغَ َشبًِيِِّۦ َو ِ ًُ ة ۡغيَ

َ
َٔ أ ُْ  پإِنَّ َربََّم 

 ومعو العتقي وأبو الزعراء. والتقميل، ،َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 .ابن إسحاقمعو و  عمى الفتح، األصبياني -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح.، وَََوهَ 
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 .القاضي وابن سعدانومعو أبو عون عمى التقميل،  -4

  
َ
ََ أ ِي ٔاْ َويَۡشزَِي ٱذلَّ ٍِيُ ا َغ ٍَ ِ ٔاْ ة ـُٔ َسٰٓ

َ
ََ أ ِي ۡرِض َِّلَۡشزَِي ٱذلَّ

َ
ا ِِف ٱۡۡل ٌَ َِّٰت َو َمََّٰن ا ِِف ٱلصَّ ٌَ  ِ ٔاْ َوَّلِلَّ ُِ  ۡضَص

 ٿةِٱۡۡلُۡصَِن 

ومعو العتقي عمى قصر والتقميل، )تشق( في البدل، وإشباع المتصل،  النقل، األزرق عمى -1
 البدل.

 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

  َّٰ ًِ َوٱۡىَفَن ذۡ هَِر ٱۡۡلِ ََ ََيَۡخنُِتَٔن َنَبٰٓ ِي ًَ  ٱذلَّ ٍَ  ِضَض إَِلَّ ٱليَّ

 ومعو العتقي. والنقل، ترقيق الراء،و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.تفخيم الراء، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِٖۚ ۡغفَِرة ٍَ ۡ  إِنَّ َربََّم َوَِّٰشُع ٱل

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ۖ ًۡ َهَّٰخُِس ٌَّ ُ
َِّثٞ ِِف ُبُفِٔن أ ِس

َ
ًۡ أ ُُخ

َ
ۡرِض ِإَوۡذ أ

َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ ُزً 

َ
نَظأ

َ
ًۡ إِۡذ أ ًُ ةُِس ۡغيَ

َ
َٔ أ ُْ

 

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة.وترك النقل، عمى صمة الميم،  الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
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 ۖ ًۡ ُُفَصُس
َ
ٔٓاْ أ  فََٗل حَُزكخ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٰٓٱتَََّق َِ ٍَ ِ ًُ ة ۡغيَ
َ
َٔ أ  ڀُْ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َّٰ َّلَّ َٔ ِي حَ فََرَءيَۡج ٱذلَّ
َ
  ځأ

فََرَءيَۡج قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 األزرق عمى التسييل، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى التسييل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -2
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل، وحده. -3

 ٰٓۡزَدى
َ
ۡخَفىَّٰ كَيًِٗٗل َوأ

َ
  ڂَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
ۡخَفىَّٰ وَ في  األزرق عمى الفتح -2

َ
 والتقميل في رأس اآلية، وحده.، أ

 ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح،  -3

 ٰٓيََرى َٔ ُٓ ًِۡب َذ ًُ ٱۡىَغ ِغَِدهُۥ ِغۡي
َ
 ڃأ

 .ومعو العتقي وأبو الزعراءوالتقميل، ، ُهوََفََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ابن إسحاق.معو و  ضم الياء، والفتح، األصبياني -2
 .والفتح، ومعو الجمال وابن فرح، وََهَ فََالمروزي عمى سكون الياء في  -3
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 أبو عون عمى سكون الياء، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -4

  َّٰا ِِف ُغُطِف ُمََٔس ٍَ ِ  ة
ۡ
ًۡ يُنَتَّأ َ ۡم ل

َ
  ڄأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عدا األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -2
 األصبياني عمى اإلبدال في  -3

ۡ
 ، والفتح، وحده.يُنَتَّأ

 ٰٓ ِي َوِفَّ ًَ ٱذلَّ ًِ َّْٰ  څِإَوةَۡر

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  َّٰۡخَرى
ُ
َلَّ حَزُِر َوازَِرةٞ وِۡزَر أ

َ
  چأ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .الجمال وابن فرح معوو  والفتح، عمى تفخيم الراء، المروزي -2
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
َلَّ األصبياني عمى الغنة في  -4

َ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.أ

 َّٰا َشََع ٌَ َِ إَِلَّ  نَسَّٰ ن ىَّيَۡس لِۡۡلِ
َ
  ڇَوأ

 ومعو العتقي. التقميل،النقل، و األزرق عمى  -1
 .الجمال وابن فرحالفتح، ومعو ترك النقل، و عمى  المروزي -2
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -3
ن ىَّيَۡس في  األصبياني عمى الغنة -4

َ
 ، والنقل، والفتح، وحده.َوأ

 عمى الغنة، وترك النقل، وحده.ابن إسحاق  -5

 َّٰۥ َشَٔۡف يَُرى ُّ ًَ نَّ َشۡػ
َ
  ڈَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّٰۡوَِف
َ
ُّ ٱۡۡلََزآَء ٱۡۡل َّٰ ًَّ َُيَۡزى   ډُث

 ومعو العتقي.والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 التقميل، وفويق القصر في المتصل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى -2
ُّ األزرق عمى الفتح في  -3 َّٰ  ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.َُيَۡزى
 والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -4
 .ابن إسحاق وابن فرحومعو  الجمال عمى ترك النقل، والفتح، -5
 المتصل، وحده.المروزي عمى توسط  -6

 ََِّٰخََه ٍُ ۡ نَّ إََِلَّٰ َرّبَِم ٱل
َ
 ڊَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّٰةَۡسى
َ
ۡؽَطَم َوأ

َ
َٔ أ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 ڋَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ًَا ۡض
َ
اَت َوأ ٌَ َ

َٔ أ ُْ ۥ  ُّ َُّ
َ
 ڌَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َوۡس ۥ َخيََق ٱلزَّ ُّ َُّ
َ
ََُثَّٰ َوأ

ُ
َنَر َوٱۡۡل  ڍنۡيِ ٱذلَّ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -3
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 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 ََِّٰن ٍۡ ۡفَفٍث إَِذا ُت  ڎٌَِ جخ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 َّٰۡخَرى
ُ
ةَ ٱۡۡل

َ
ًِّۡ ٱىنَّۡظأ نَّ َغيَ

َ
 ڏَوأ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 َّٰۡرَِن
َ
ۡدَِنَّٰ َوأ

َ
َٔ أ ُْ ۥ  ُّ َُّ

َ
 ڐَوأ

 .أىل التقميلومعو  التقميل، األزرق عمى -1
ۡدَِنَّٰ األزرق عمى الفتح في  -2

َ
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.أ

 .عمى الفتح، ومعو أىل الفتح األصبياني -3

  َُّ
َ
ۡػَرىَّٰ َوأ َٔ َربخ ٱلّظِ ُْ ۥ   ڑُّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َّٰوََّل
ُ
يََم ََعًدا ٱۡۡل ْۡ َ

ۥٓ أ ُّ َُّ
َ
 ڒَوأ

وََّلَّٰ واإلبدال في  واإلدغام بالنقل ورشقرأ اإلمام  البيان:
ُ
، ولألزرق ثالثة البدل مع ََعًدا ٱۡۡل

ََّْٔل ، فتكون تقديم القصر، ولألصبياني الغنة ذا بدأ ورش ب  .ََعًد ىخ وََّلَّٰ وا 
ُ
إما بيمزة  ٱۡۡل
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، وعندىا في البدل لََُّٔل  ثالثة البدل لألزرق، أو أن يبدأ بالالم مضمومة، يكون عندىا الَّٔلوصل 
 القصر فقط.

سحاق وأبو عونوقرأ  ََّْٔل كالعتقي  إسماعيل وا   ، وعند اًلبتداء بيا يوافقوه كذلك.ََعًد ىخ
ذا بدءا فيناك ََعًد ىخْؤََّل بالنقل واألدغام مع اليمز، فتكون  والقاضي المروزي والجمالوقرأ  ، وا 

وََّل ثالثة أوجو: 
ُ
 .لُْؤََّل  ،الُْؤََّل  ،اۡل

 في وقصر ثم إشباع ثم توسطاألزرق عمى إشباع المنفصل، وبالنقل واإلدغام واإلبدال،  -1
 البدل، والتقميل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.

ََّْٔل ََعًد في  والغنةاألصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل واإلدغام واإلبدال  -2 ، ومعو ابن ىخ
 إسحاق.

 ، والفتح، ومعو الجمال.واليمزالمروزي عمى قصر المنفصل، والنقل واإلدغام  -3
 ، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.واإلبدالأبو عون عمى النقل واإلدغام  -4
 ، والتقميل، وحده.واليمزالقاضي عمى النقل واإلدغام  -5
 واإلبدال، والفتح، وحده.ابن فرح عمى النقل واإلدغام  -6
 المروزي عمى توسط المنفصل، وما سبق لو، وحده. -7

  ْ َٔدا ٍُ ۡبََقَّٰ  َوَث
َ
آ أ ٍَ   ړَذ

ًٔدافي  نافع بالتنوينقرأ اإلمام  البيان: ٍُ  .َوَث

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 عن المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

 َۖرۡتُو َِ ٌّ َٔۡم ُُٖٔح   َوكَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َََّٰغ ـۡ َ
ًَ َوأ ۡظيَ

َ
ًۡ أ ُْ ٔاْ  ًۡ ََكُُ ُٓ   ڔإِجَّ

 وتغميظ الالم، والتقميل، وحده. ،عمى إشباع الصمة األزرق -1
 .عمى ترك التغميظ، وحدهالعتقي  -2
 األصبياني عمى قصر الصمة، والفتح، وحده. -3
ًَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ۡظيَ

َ
ًۡ أ ُْ

.والتقميل، وحده ، 
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وحده. -5
 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

 ََّٰٔى ْۡ َ
ۡؤحَفَِهَث أ ٍُ ۡ   ڕَوٱل

ۡؤحَفَِهثَ قرأ اإلمام ورش والحمواني باإلبدال في  البيان: ٍُ ۡ  ، والباقون بالتحقيق.َوٱل

 األزرق عمى اإلبدال، والتقميل، ومعو العتقي وأبو عون. -1
 األصبياني عمى اإلبدال، والفتح، ومعو الجمال. -2
 إسحاق وابن فرح.المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو ابن  -3
 القاضي عمى التقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4

 َّٰ ا َغَشَّ ٌَ ا  َٓ َّٰ ى  ږَذَغظَّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
افي  األزرق عمى الفتح -2 َٓ َّٰ ى  والتقميل في رأس اآلية، وحده. ،َذَغظَّ
 ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح،  -3

  َّٰاَرى ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبَِم َتَخ
َ
  ڗفَتِأ

يِّ في  األصبياني باإلبدال ياءً قرأ اإلمام  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، ا 
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 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -2
 والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -5

 ٰٓوََّل
ُ
ََ ٱنلخُذرِ ٱۡۡل ِ ٌّ   ژَهََّٰذا َُِذيرٞ 

 والتقميل، وحده. البدل، والنقل، واإلشباعاألزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .وحده وما سبق لألزرق، ل،قصر البدالعتقي عمى  -2
 والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 زِفَِج ٱٓأۡلزِفَُث
َ
  ڙأ

شباعاألزرق عمى  -1  وحده. في البدل، النقل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلالنقل، و العتقي عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، وحده. -3

 ََكِطَفٌث ِ ٌَِ ُدوِن ٱَّللَّ ا  َٓ َ   ښىَۡيَس ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َهََّٰذا ٱۡۡلَِديِد َتۡػَشُتَٔن َۡ ٍِ فَ
َ
  ڛأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ڜَوحَۡؾَطُهَٔن َوََل َتۡتُهَٔن  

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍُِدوَن ًۡ َسَّٰ ُُخ
َ
  ڝَوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ۩ْڞْۤاوُدُجۡسٱَف ِۤهَّلِل َوٱۡختُُدوا 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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رِ   ٍَ  ُشَٔرةُ اىَل

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َبِج ُر ٱۡرََتَ ٍَ اَغُث َوٱنَظقَّ ٱىَۡل  ١ٱلصَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ّٞر ٍِ ۡصخَ ٌخ ٔاْ ِشۡطرٞ  ُ ٔاْ َويَُلٔل  ٢ِإَون يََرۡواْ َءايَٗث ُحۡػرُِؽ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.وترقيق الراء، )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1
 وحده.، النقل، وتفخيم الراءاألصبياني عمى  -2
 .عمى ترك النقل، ومعو الباقون المروزي -3

   ًۡ ُْ آَء َٔ ْۡ َ
ٔٓاْ أ َتُػ ٔاْ َوٱتَّ ةُ  َوَكذَّ

شباع المتصل،  األزرق عمى -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المتصل، وحده.المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

 ٞۡصَخلِّر ٌخ ۡمرٖ 
َ
  ٣َوُُكخ أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ذًِِّ ُمۡزَدَسٌر ٌَ ۢنَتآءِ 
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ  ً ُْ   ٤َوىََلۡد َسآَء

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .حدهو القاضي عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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ًُْابن سعدان عمى التقميل في  -6  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َسآَء

 ُٞۖۢة َبَّٰيَِغث ٍَ  ِضۡه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱنلخُذُر َِ ا ُتۡغ ٍَ  ٥َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ًۡ ُٓ ِۡ لَّ َخ َٔ  َذَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ءٖ ُخُسٍر اِع إََِلَّٰ ََشۡ َٔۡم يَۡدُع ٱلَّ   ٦يَ

سماعيلقرأ اإلمام  البيان: اعِ بزيادة ياء وصاًل في  ورش وا  سحاق بالحذف.ٱلَّ  ، وقرأ قالون وا 

شباع المنفصل، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.األزرق  -1  عمى إثبات الياء، وا 
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وحده. -2
 األصبياني عمى إثبات الياء، قصر المنفصل، ومعو إسماعيل. -3
سحاق. -4  المروزي عمى حذف الياء، ومعو الحمواني والقاضي وا 

 ََيۡرُُسَٔن ًۡ ُْ ةَۡصَُّٰر
َ
ًػا أ ِتََِّشٞ ُخظَّ ٌخ ًۡ َسَرادٞ  ُٓ جَّ

َ
ۡسَداِث َنأ

َ
ََ ٱۡۡل ٌِ٧ 

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٓ جَّ
َ
 .َنأ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ًۡ عمى النقل، والتسييل في  األصبياني -2 ُٓ جَّ

َ
 .، وحدهَنأ

 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -4
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 ِۖاِع ِفػِنَي إََِل ٱلَّ ۡٓ  مخ

اِعِۖ قرأ اإلمام نافع بزيادة ياء وصاًل في  البيان:  .ٱلَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌٞٔۡم َغِۡس َّٰفُِروَن َهََّٰذا يَ   ٨َحُلُٔل ٱىَۡك

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ُِٔٞن َوٱۡزُدِسَر ٔاْ َُّمۡ ُ ٔاْ َخۡتَدَُا َوكَال ةُ ُٔۡم ُُٖٔح فََهذَّ ًۡ كَ ُٓ ةَۡج َرۡتيَ  ٩۞َنذَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

ُۡغئُٞب فَٱ ٌَ ّّنِ 
َ
ۥٓ أ ُّ  ٪خَِِصۡ فََدََع َربَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َََّّٰب ٱلص ةَۡن
َ
َِآ أ ٍِرٖ َذَفَخۡط َٓ ِۡ ٌخ آءٖ  ٍَ ِ آءِ ة ٍَ٫ 

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ۡمرٖ كَۡد كُِدَر
َ
ٰٓ أ آُء لََعَ ٍَ ۡ ُٗا فَٱَۡلَََق ٱل ًُٔ ۡرَض ُخ

َ
ۡرَُا ٱۡۡل   ٬َوفَشَّ

شباع المتصل، النقل، و األزرق عمى  -1 شباع المنفصل، ا   ومعو العتقي.وا 
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 وقصر المنفصل، وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده.وتوسط المنفصل، توسط المتصل، ترك النقل، و  المروزي عمى -3
 .عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده المروزي -4
 المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في  -5

 َّٰٖٖح َوُدُُس ىَۡن
َ
َّٰ َذاِت أ ُّ لََعَ  ٭وَََحَۡيَجَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََكَن ُزفَِر َ ٍَ ِ ّ َِا َسَزاٗٓء ل ِ ۡخًُن
َ
  ٮََتۡرِي ةِأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ٍََوالغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ِ ّ  ، ومعو ابن إسحاق.َسَزاٗٓء ل
 وحده.وترك الغنة، المروزي عمى توسط المتصل،  -3
 ومعو الباقون. ،فويق القصر في المتصل الحمواني عمى -4

 ٖنِر دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ آ َءايَٗث َذ َٓ  ٯَوىََلد حََّرۡكَجَّٰ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ًَِۡف ََكَن َغَذاِِب َوُُُذر  ٰفََه

، والباقون بالحذف، وقرأ اإلمام نافع َوُُُذرِ قرأ بإثبات الياء وصاًل اإلمام ورش وحده في  البيان:
 .-قرأتوبيذا –بتفخيم الراء وقًفا فييا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖنِر دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ َُا ٱۡىُلۡرَءاَن لَِّّلِۡنرِ َذ ۡ   ٱَوىََلۡد يَۡسَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َةَۡج ََعدٞ فَه  ٲًَۡف ََكَن َغَذاِِب َوُُُذرِ َنذَّ

، والباقون بالحذف، وقرأ اإلمام نافع َوُُُذرِ قرأ بإثبات الياء وصاًل اإلمام ورش وحده في  البيان:
 ، وكذا باقي المواضع. -وبيذا قرأت–بتفخيم الراء وقًفا فييا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّٖر ٍِ ۡصَخ ٌخ ِٔۡم ََنٖۡس  ا ِِف يَ ََصٗ ًۡ رِيٗطا ََصۡ ِٓ ًۡ َِا َغيَ رَۡشۡي
َ
آ أ  ٳإِجَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َِٖلػِر ٌخ ۡغَشاُز ََنٖۡو 
َ
ًۡ أ ُٓ جَّ

َ
 ٴحزَنُِع ٱنلَّاَس َنأ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُٓ جَّ
َ
 .َنأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 والتسييل، وحده.صمة، قصر العمى  األصبياني -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و تحقيق اليمز، عمى  المروزي -3
 ومعو أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم،  -4

  ًَِۡف ََكَن َغَذاِِب َوُُُذر  ٵفََه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُِّا ٱۡىُلۡرَءاَن لَِّل ۡ نِرٖ َوىََلۡد يَۡسَّ دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ  ٶۡنرِ َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُِٔد ةِٱنلخُذر ٍُ ةَۡج َث  ٷَنذَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  آ إِٗذا ىَِِّف َؽَلَّٰٖو وَُشُػٍر ۥٓ إِجَّ ُّ َِّا َوَِّٰضٗدا َُّتَّتُِػ ِ ٌّ ا  بَََّشٗ
َ
ٔٓاْ أ ُ  ٸَذَلال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو ابن إسحاق.إِٗذا ىَِِّف والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ِٞۡش
َ
اٌب أ َٔ َنذَّ ُْ َِا ةَۡو  َ  ةَۡيِِ ٌِ  ًِّۡ ُءىَِۡقَ ٱذّلِۡنُر َغيَ

َ
  ٹأ

قرأ اإلمام ورش ووافقو الحمواني والقاضي وأبو الزعراء بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخال  البيان:
ُءۡىَِقَ في 

َ
 المروزي والمسيبي وابن فرح. ، وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال وىمأ

 .والنقل، ومعو العتقي وترقيق الراء، األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال، -1
 .عمى ما سبق، مع تفخيم الراء، وحده األصبياني -2
 الحمواني عمى التسييل وبدون إدخال، وترك النقل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -3
 حركات، وحده. 4قدار المروزي عمى التسييل مع اإلدخال بم -4
 حركات، ومعو ابن فرح. 3ابن إسحاق بالتسييل مع اإلدخال بمقدار  -5
ًِّۡ ابن سعدان عمى التسييل مع اإلدخال، وصمة الياء في  -6  ، وحده.َغيَ

 ُِۡش
َ
اُب ٱۡۡل َِ ٱىَۡهذَّ ٌَّ َٔن َغٗدا  ٍُ ًَۡػيَ   ٺَش

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َۡوٱۡغَفِِب ًۡ ُٓ ًۡ فَٱۡرحَلِۡت ُٓ َّ َِٗث ل ٔاْ ٱنلَّاكَثِ فِۡخ   ٻإَُِّا ُمۡرِشيُ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
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 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٓ َّ َِٗث ل  وحده.، وسكون الميم، فِۡخ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ۖ ًۡ ُٓ َِ ُۢة ةَۡي ٍَ آَء كِۡص ٍَ ۡ نَّ ٱل
َ
ًۡ أ ُٓ  َوَُّبِۡئ

شباع األزرق عمى إشباع -1  المتصل، ومعو العتقي. الصمة، وا 
 .وأبو عون فويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمةو  عمى قصر الصمة، األصبياني -2
 المتصل، وحده.توسط و  سكون الميم، المروزي عمى -3
 .عو الباقونوم وفويق القصر في المتصل، عمى سكون الميم، القاضي -4

  َٞۡخََض   ټُكخ ِۡشٖۡب ُمخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِِاَدۡواْ َغاض ًۡ َذَخَػاََطَّٰ َذَػَلَر َذ ُٓ  ٽَت

 التقميل، ومعو أىل التقميل.سكون الميم، و األزرق عمى  -1
 .المروزيو  األصبيانيالفتح، ومعو سكون الميم، و عمى األزرق  -2
 ومعو أىل الصمة.والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -3

 ًَِۡف ََكَن َغَذاِِب َوُُُذر  پفََه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡطَخِظر ٍُ ۡ ًِ ٱل ِظً َٓ ٔاْ َن ًَۡطٗث َوَِّٰضَدٗة فَََكُُ ًۡ َغ ِٓ ًۡ َِا َغيَ رَۡشۡي
َ
آ أ  ٿإِجَّ

 العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو  -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانسكون الميم، ومعو و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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  ٖنِر دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ َُا ٱۡىُلۡرَءاَن لَِّّلِۡنرِ َذ ۡ   ڀَوىََلۡد يَۡسَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِٔۡم لُٔطِۭ ةِٱنلخُذر ةَۡج كَ  ځَنذَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِۖءاَل لُٖٔط ٓ ًۡ َضاِغًتا إَِلَّ ِٓ ًۡ َِا َغيَ رَۡشۡي
َ
آ أ  إِجَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .ومعو أىل اإلسكان، وترك النقل، سكون الميمقصر المنفصل، و  المروزي عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.  -4
 وحده.وسكون الميم، توسط المنفصل، المروزي عمى  -5

  ٖبَِصَطر ً ُٓ ًَۡجَّٰ َّ   ڂَّنَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ِغِِدَُا َۡ ِ ٌّ ٗث  ٍَ  ّجِۡػ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َطَهَر َ ٌَ   ڃَنَذَّٰلَِم ََّنۡزِي 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِاَرۡواْ ةِٱنلخُذر ٍَ َِا َذَخ ً َبۡفَظتَ ُْ َُذَر
َ
 ڄَوىََلۡد أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 اإلسكان.سكون الميم، ومعو أىل و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ِٔاْ َغَذاِِب َوُُُذر ًۡ فَُذوكُ ُٓ َِ ًُ ۡخ
َ
َِآ أ ۡص ٍَ ًۡفِِّۦ َذَف  څَوىََلۡد َرََّٰوُدوهُ َغَ َؽ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع المنفصل األزرق -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -4

  ٞۡصخَلِّر ٌخ ً ةُۡسَرةً َغَذاٞب  ُٓ   چَوىََلۡد َغتََّط

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ِٔاْ َغَذاِِب َوُُُذر   ڇفَُذوكُ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

 ٖنِر دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ َُا ٱۡىُلۡرَءاَن لَِّّلِۡنرِ َذ ۡ   ڈَوىََلۡد يَۡسَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َن ٱنلخُذُر ۡٔ  ډَوىََلۡد َسآَء َءاَل فِرَۡغ

، ويزيد لألزرق َسآَء َءاَل قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
، -ولكنو مقروء بو -حفظو اهلل–وىو ضعيف كما أخبرني شيخي – ثالثة البدلوجو اإلبدال مع 

 ولمباقين حذف األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.

عمى  ومعو العتقيمع )تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية،  -1
 .قصر البدل

 ه.األزرق عمى وجو اإلبدال، مع )تشق( في البدل، وحد -2
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، ومعو الحمواني في وجو. -3
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 المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، مع التوسط، وحده. -4
اني في وجيو الثاني والقاضي المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى، مع القصر، ومعو الحمو  -5

 وابن إسحاق وابن فرح.
سقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6  ، وا 

  ۡلخَِدٍر ٌخ ۡخَذ َغزِيزٖ 
َ
ًۡ أ ُٓ َخۡذَنَّٰ

َ
ا فَأ َٓ ِ َِا ُُكّ ٔاْ أَـِبَيَّٰخِ ةُ  ڊَنذَّ

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  ُِبر ۡم ىَُسً ةََرآَءةٞ ِِف ٱلزخ
َ
ًۡ أ ْوَلٰٓهُِس

ُ
َۡ أ ِ ٌّ ًۡ َخۡۡيٞ  ارُُز ُزفَّ

َ
 ڋأ

شباع الصمة، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و  ترقيق الراء، والنقل، وا   ا 
 .وحدهفويق القصر في المتصل، والنقل، وقصر الصمة، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.وسكون الميم، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
ْوَلٰٓهِسُ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

ُ
مۡ أ

َ
ًۡ أ

 ، ،وحده.وفويق القصر في المتصل 
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -6

  َِٞخِِص ٌخ َُ ََجًِٞع  ۡم َحُلٔلَُٔن ََنۡ
َ
  ڌأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَُر ىخَٔن ٱلخ َٔ ُع َوُي ٍۡ َزُم ٱۡۡلَ ۡٓ ًُ   ڍَش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َمرخ
َ
ۡدَِهَّٰ َوأ

َ
اَغُث أ ًۡ َوٱلصَّ ُْ ِٔۡغُد اَغُث َم   ڎةَِو ٱلصَّ

 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  سكون الميم، األزرق عمى -1
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 .المروزيو  األصبيانيالفتح، ومعو سكون الميم، و عمى األزرق  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٌِٖنَي ِِف َؽَلَّٰٖو وَُشُػر ۡشرِ ٍُ ۡ   ڏإِنَّ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًۡ ِٓ ِْٔ َّٰ وُُس َٔۡم يُۡصَطُتَٔن ِِف ٱنلَّارِ لََعَ ٔاْ َمسَّ َشَلَر يَ  ڐذُوكُ

 ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 المروزي.ومعو وسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ٖةَِلَدر ُّ ٍء َخيَۡلَجَّٰ   ڑإَُِّا ُكَّ ََشۡ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 .عدا ابن إسحاق العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون -2
ُّ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٍء َخيَۡلَجَّٰ  ، وحده.ََشۡ

 ِِۭح ةِٱۡۡلََِص ٍۡ ۡمُرَُآ إَِلَّ َوَِّٰضَدةٞ َُكَ
َ
آ أ ٌَ  ڒَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٖنِر دَّ ٌخ  ٌَِ ۡو  َٓ ًۡ َذ ًَاَغُس ۡط
َ
َِآ أ يَۡه ْۡ َ

 ړَوىََلۡد أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 .وحده وسكون الميم، قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 وحده.توسط المنفصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
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  ِبُر ٔهُ ِِف ٱلزخ ءٖ َذَػيُ  ڔَوُُكخ ََشۡ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ۡصَخَفٌر ٌخ  ڕَوُُكخ َغغِۡيٖ َوَكتِۡيٖ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖر َٓ َّٰٖج َوَج خَّلنَِي ِِف َسجَّ ٍُ ۡ  ږإِنَّ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡلَخِدِۭر ٌخ ۡلَػِد ِغۡدٍق ِغَِد َميًِٖم  ٌَ  ڗِِف 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُشَٔرةُ الرَّۡضَمََّٰ

 ِ ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً  ٱلرَّ

 َُ   ١ٱلرَّۡضَمَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱۡىُلۡرَءاَن ًَ  ٢َغيَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ نَسَّٰ  ٣َخيََق ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًَاَن ُّ ٱۡۡلَ ٍَ  ٤َغيَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُّر ِِبُۡصَتاٖن ٱلظ ٍَ ُس َوٱىَۡل ٍۡ٥ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َشُر يَۡصُشَداِن ًُ َوٱلظَّ  ٦َوٱنلَّۡش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِزَياَن ۡ ا َوَوَؽَع ٱل َٓ آَء َرَذَػ ٍَ  ٧َوٱلصَّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ٍِزَياِن ۡ اْ ِِف ٱل ۡٔ َلَّ َتۡفَغ
َ
  ٨أ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َلَّ الغنة في األصبياني عمى  -2

َ
 .ابن إسحاق، ومعو أ

 ٍِزَياَن ۡ واْ ٱل ۡزَن ةِٱۡىلِۡصِؿ َوََل َُتِۡۡسُ َٔ ۡ ٔاْ ٱل ٍُ رًِ
َ
 ٩َوأ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  َُاِم
َ
ا لِۡۡل َٓ ۡرَض َوَؽَػ

َ
 ٪َوٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 اِم ٍَ ۡز
َ
ثٞ َوٱنلَّۡخُو َذاُت ٱۡۡل َٓ َِّٰه ا َف َٓ   ٫ذًِ

 ل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النق -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡيَطاُن   ٬َوٱۡۡلَبخ ُذو ٱۡىَػۡػِف َوٱلرَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ٭فَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى  -1  )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ
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 ٌَِ  ََ نَسَّٰ ارِ َخيََق ٱۡۡلِ  ٮَغۡيَصَّٰٖو َنٱىَۡفخَّ

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  َُّٖار َِ ٌّ ارِٖج  ٌَّ  ٌَِ  ٯوََخيََق ٱۡۡلَآنَّ 

 ومعو العتقي.والتقميل، ، الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، ، الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، ،الالزمالمروزي عمى توسط  -4

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ٰفَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ِۡغرِبَنۡي ٍَ ۡ َّۡشَِرنۡيِ َوَربخ ٱل ٍَ ۡ   ٱَربخ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ٲفَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ًَاِن َِ يَۡيَخلِ   ٳَمَرَج ٱۡۡلَۡطَرۡي

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 ًَاِن ا ةَۡرَزٞخ َلَّ َحۡتغِ ٍَ ُٓ َِ   ٴةَۡي

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 .بن إسحاق، ومعو اةَۡرَزٞخ َلَّ الغنة في األصبياني عمى  -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ٵفَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ُرَۡساُن  ََيُۡرج ٍَ ۡ ا ٱليخۡؤلُُؤ َوٱل ٍَ ُٓ ِۡ  ٶٌِ

 .َُيَۡرجُ قرأ اإلمام نافع بضم الياء، وفتح الراء في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ٷفَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في  -1  البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  ًِ َّٰ ۡغَل
َ
نَظـَٔاُت ِِف ٱۡۡلَۡطرِ َنٱۡۡل ٍُ ۡ َٔارِ ٱل   ٸَوََلُ ٱۡۡلَ

 عمى قصر البدل.واألصبياني ومعو العتقي  والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ٹفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ا فَاٖن َٓ ًۡ َۡ َغيَ ٌَ  ٺُكخ 

 الكل.األزرق، ومعو  -1

  ۡنَراِم َلَِّٰو َوٱۡۡلِ ُّ َرّبَِم ذُو ٱۡۡلَ   ٻَوَيۡتََقَّٰ وَۡس

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. وتفخيم الراء، أبو عون عمى التقميل، والنقل، -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 وحده. وتفخيم الراء، والنقل،عمى الفتح،  األصبياني -4
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 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -5

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ټفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ٖۚۡرِض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن َ ِِف ٱلصَّ ٌَ ۥ  ُّ  يَۡصـَٔيُ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.النقل تركالمروزي عمى  -2

 ِِف َٔ ُْ ٍم  ۡٔ ٖن ُكَّ يَ
ۡ
 ٽَطأ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
نٖ اإلبدال في األصبياني عمى  -2

ۡ
 .، وحدهَطأ

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  پفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 َُِۡفُرغ َّ ٱثلََّلَٗلِن  َش يخ
َ
ًۡ أ  ٿىَُس

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةال األصبياني عمى قصر -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
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 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڀفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

   ْ ۡرِض فَٱُُفُذوا
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ۡرَفارِ ٱلصَّ

َ
َۡ أ ٌِ ن حَُِفُذواْ 

َ
ًۡ أ نِس إِِن ٱۡشَخَفۡػُخ ِ َوٱۡۡلِ َّ ۡػََّشَ ٱۡۡلِ ٍَ َّٰ  َي

شباع الو  النقل، األزرق عمى -1 ۡرَفارِ والتقميل في ، ةصما 
َ
 العتقي. ومعو، أ

 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والفتح، وحده. -2
 ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده.عمى  المروزي -3
 .ابن سعدان وأبو الزعراءومعو والتقميل، سكون الميم، القاضي عمى  -4
 ومعو أىل الصمة. والفتح، الجمال عمى صمة الميم، -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6

 َٖ   ځََل حَُِفُذوَن إَِلَّ بُِصۡيَطَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڂفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  اِن َِ َُّارٖ َوَُنَاٞس فََٗل حَنَخِِصَ ٌّ َٔاٞظ  ا ُط ٍَ ًُۡه   ڃيُۡرَشُو َغيَ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڄفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 وفويق القصر في المتصل، وحده.، بِأ

 اِن َْ آُء فَََكَُۡج َوۡرَدٗة َنٱّلِ ٍَ ِج ٱلصَّ   څفَإَِذا ٱنَظلَّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِّيِ َءاََلٓء
َ
ةَاِن فَتِأ ا حَُسّذِ ٍَ  چَرّبُِس

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 وحده.، وفويق القصر في المتصل، بِأ

  ٞهِٖذ َلَّ يُۡصـَُٔو َغَ َذۢنتِِّۦٓ إِنٞس َوََل َسآّن ٌَ ۡٔ ًَ   ڇَذ

شباع و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
 ، وحده.الزمط التوسو  توسط المنفصل، المروزي عمى -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط الالزم، وحده. -3
القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن الحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق  -4

 إسحاق.
هِٖذ َلَّ الغنة في  األصبياني عمى -5 ٌَ ۡٔ ًَ ، ومعو الالزمفويق القصر في و قصر المنفصل، و  ،َذ
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 .ابن إسحاق

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڈفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي -1  عمى قصر البدل. األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

ۡكَدا
َ
َِِّٰص َوٱۡۡل ًُۡؤَخُذ ةِٱنلََّن ًۡ َذ ُٓ ۡشرُِمَٔن بِِصًَمَّٰ ٍُ ۡ   ډِم ُحۡػَرُف ٱل

ًُۡؤَخذُ واإلبدال في  األزرق عمى التقميل، -1  ، والنقل، ومعو العتقي.َذ
 ومعو أىل التقميل.وتحقيق اليمز،  أبو عون عمى التقميل، -2
 واإلبدال، والنقل، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح،  -3
 .وحدهالمروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4
 ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو  -5

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڊفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ۡشرُِمَٔن ٍُ ۡ ا ٱل َٓ ِ ُب ة ًُ ٱىََِّّت يَُسّذِ َِّ َٓ   ڋَهَِّٰذهِۦ َس

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َوبَنۡيَ ََحًٍِم َءاٖن َٓ َِ   ڌَحُفٔفَُٔن ةَۡي

 .باعتباره عارض األصبيانيو  العتقيومعو  في البدل، اإلشباعو األزرق عمى النقل،  -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڍفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  َِّخَاِن َلاَم َرّبِِّۦ َس ٌَ َۡ َخاَف  ٍَ ِ   ڎَول

 .عدا ابن إسحاق وابن سعدان وأبو الزعراء األزرق، ومعو الكل -1
 ، ومعو أبو الزعراء.َخاَف ابن سعدان عمى التقميل في  -2
َۡ َخاَف ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٍَ ِ  ، والفتح، وحده.َول

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڏفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 َِاٖن ۡذ
َ
  ڐَذَواحَآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڑفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 وفويق القصر في المتصل، وحده.، بِأ

 َِاِن ََتۡرَِياِن ًۡ ا َخ ٍَ ِٓ   ڒذًِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ړفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ثٖ َزوَۡساِن َٓ َِّٰه ِ َف
ٌَِ ُكّ ا  ٍَ ِٓ   ڔذًِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڕفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  ٖٖۚق َۡ إِۡشتَِۡبَ ٌِ ا  َٓ ُِ ِ َّٰ فُُرِۭش َبَفآن خَِّهـِٔنَي لََعَ ٌُ
 

شباع المتصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، ا 
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[66] 
 

 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى  -4

 َِّتنَۡيِ َداٖن  ږوََسَِن ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڗفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق القصر في  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 َٞوََل َسآّن ًۡ ُٓ ََّ إِنٞس َرۡتيَ ُٓ ۡر ٍِ ًۡ َحۡف َ ۡرِف ل َِّٰػَرَُّٰت ٱىفَّ ََّ َق ِٓ   ژذًِ

شباع و  األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
 أىل اإلسكان، ومعو الالزمفويق القصر في و  وسكون الميم، عمى تفخيم الراء،األصبياني  -2

 عدا المروزي.
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل الصمة. -4

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڙفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ
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  رَۡساُن ٍَ ۡ ََّ ٱَّۡلَاكُُٔت َوٱل ُٓ جَّ
َ
  ښَنأ

ََّ قرأ اإلمام األصبياني التسييل في  البيان: ُٓ جَّ
َ
 .َنأ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
 األصبياني عمى تسييل اليمزة، وحده. -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڛفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 توسط المتصل، وحده.المروزي عمى  -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 َُ َِ إَِلَّ ٱۡۡلِۡضَسَّٰ ۡو َسَزآُء ٱۡۡلِۡضَسَّٰ  ڜَْ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ومعو الباقون عدا المروزي.الحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 ڝفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  ََِّخاِن ا َس ٍَ ِٓ ِ ٌَِ ُدوُ   ڞَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ا ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
ةَاِن فَتِأ  ڟحَُسّذِ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  َخاِن ٌَّ ٓ ا َْ ۡد  ڠٌُ

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڡفَتِأ

شباع المتصل، ومعو  -1  العتقي عمى قصر البدل.األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 اَخَخاِن َِاِن َُؾَّ ًۡ ا َخ ٍَ ِٓ  ڢذًِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڣفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ
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 اٞن ٌَّ ثٞ َوََنۡٞو َوُر َٓ َِّٰه ا َف ٍَ ِٓ   ڤذًِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڥفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 ًَۡرٌَّٰت ِضَصاٞن ََّ َخ ِٓ   ڦذًِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڧفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 وفويق القصر في المتصل، وحده.، بِأ

 ًَاِم ۡلُػَٔرَّٰٞت ِِف ٱۡۡلِ ٌَّ  ڨُضٔرٞ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
 کفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
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 القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

  َٞوََل َسآّن ًۡ ُٓ ََّ إِنٞس َرۡتيَ ُٓ ۡر ٍِ ًۡ َحۡف َ  ڪل

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 عدا المروزي. أىل إلسكان، ومعو الالزمفويق القصر في و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في الالزم، الجمال عمى صمة الميم،  -4

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ګفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -2
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني. -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ

 َرفَۡرٍف ُخَۡضٖ وََخۡتَلرِّيٍ ِضَصاٖن َّٰ خَِّهـِٔنَي لََعَ  ڬٌُ

 .عدا ابن إسحاق عمى قصر البدلالكل األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
 ، وحده.َرۡفَرٍف ُخَۡضٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2

  ةَاِن ا حَُسّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبُِس
َ
  ڭفَتِأ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1  األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا األصبياني.الحمواني عمى فويق  -3
يَِّفََاألصبياني عمى اإلبدال ياء في  -4

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، وحده.بِأ
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 ۡنَراِم ًُ َرّبَِم ذِي ٱۡۡلََلَِّٰو َوٱۡۡلِ  ڮحََبََّٰرَك ٱۡش

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3
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َٔاكَِػثِ   ُشَٔرةُ ال

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َٔاكَِػُث ۡ  ١إَِذا َوَرَػِج ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ََكذِةٌَث َٓ َۡٔرَػخِ ِ   ٢ىَيَۡس ل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 افَِػٌث   ٣َخافَِؾثٞ رَّ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
افَِػثٌ الغنة في األصبياني عمى  -2  .، وحدهَخافَِؾثٞ رَّ

 ا ۡرُض رَّسٗ
َ
ِج ٱۡۡل   ٤إَِذا رُسَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا َتاُل بَّصٗ ِج ٱۡۡلِ   ٥َوبُصَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ۢنَتّرٗ ٌخ َتاٗٓء  َْ   ٦فَََكَُۡج 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ََّٰرٗث ۡزَوَّٰٗسا ذََل
َ
ًۡ أ   ٧َوُكُِخ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 َِِث ٍَ ًۡ ٍَ ۡ ۡغَحَُّٰب ٱل
َ
آ أ ٌَ َِثِ  ٍَ ًۡ ٍَ ۡ ۡغَحَُّٰب ٱل

َ
 ٨فَأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المنفصل، وحده.المروزي عمى توسط  -3

  ِث ٍَ ۡظـَٔ ٍَ ۡ ۡغَحَُّٰب ٱل
َ
آ أ ٌَ ثِ  ٍَ ۡظـَٔ ٍَ ۡ ۡغَحَُّٰب ٱل

َ
  ٩َوأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َّٰتُِلَٔن َّٰتُِلَٔن ٱىسَّ  ٪َوٱىسَّ

 كل.األزرق، ومعو ال -1

  ُبَٔن َلرَّ ٍُ ۡ ْوَلٰٓهَِم ٱل
ُ
  ٫أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ًِ َِّٰج ٱنلَّػًِ   ٬ِِف َسجَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ىنَِي وَّ
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ  ٭ذُيَّثٞ 

 األصبياني.و  ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 .معو الباقون، و ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ََ ََ ٱٓأۡلِخرِي ِ ٌّ   ٮَوكَيًِٞو 

 واإلشباع في البدل، وحده. ،النقلاألزرق عمى  -1
 األصبياني.عمى النقل، وقصر البدل، ومعو  لعتقيا -2
 .معو الباقون، و ترك النقلالمروزي عمى  -3

 ُٖٔۡؽَُٔث ٌَّ رٖ  َّٰ ُُسُ   ٯلََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َخَقَّٰتِينَِي ٌُ ا  َٓ ًۡ خَِّهـِٔنَي َغيَ   ٌٰخ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 وَن ُ ََّلَّ ًۡ وِۡىَدَّٰٞن ُّمخ ِٓ ًۡ  ٱَحُفُٔف َغيَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -2

  ػنِٖي ٌَّ  َِ ٌّ ٖس 
ۡ
ةَارِيَق َوَكأ

َ
َٔاٖب َوأ ۡز

َ
  ٲةِأ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٖس األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.َوَكأ

 ا َوََل َٓ ِۡ ُغَٔن َخ  ٳيزُنِفَُٔن َلَّ يَُػدَّ

 .فُٔنَ يزُنَ في  نافع بفتح الزايقرأ اإلمام  البيان:
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 األزرق، ومعو الكل. -1

  وَن ُ ا َحَخَخۡيَّ ٍَّ ثٖ ّمِ َٓ َِّٰه   ٴَوَف

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ُٓ ا يَۡظَخ ٍَّ ۡۡيٖ ّمِ ـَ  ًِ   ٵَوَۡلۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٶوَُضٌٔر ِخنٞي  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِِٔن ۡه ٍَ ۡ ِٕٔ ٱل
ُ َثَِّٰو ٱليخۡؤل ٌۡ َ

  ٷَنأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ئَُن ٍَ ٔاْ َحۡػ ا ََكُُ ٍَ ِ   ٸَسَزآَء  ة

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا ًٍ ثًِ
ۡ
ا َوََل حَأ ٗٔ ا ىَۡغ َٓ ُػَٔن ذًِ ٍَ   ٹََل يَۡص

 العتقي واألصبياني.، ومعو اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ا ٍٗ َّٰ ا َشَل ٍٗ َّٰ   ٺإَِلَّ رًِٗٗل َشَل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍِنِي ۡغَحَُّٰب ٱَّۡلَ
َ
آ أ ٌَ ٍِنِي  ۡغَحَُّٰب ٱَّۡلَ

َ
 ٻَوأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي. األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُٖۡؾٔد  ټِِف ِشۡدرٖ ُّمَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِٖؾٔد ٌَّ ۡيٖص  ـَ   ٽَو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٖدود ٍۡ  پَوِظّوٖ مَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡصُهٖٔب ٌَّ آءٖ  ٌَ   ٿَو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٖثٖ َنرَِۡية َٓ َِّٰه  ڀَوَف

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  َٖٔغث ُِ ٍۡ َٔغثٖ َوََل َم ۡلُف ٌَ   ځَلَّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٔغٍث َوفُُرٖش ۡرفُ  ڂٌَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  إِنَظاٗٓء ََّ ُٓ َنَّٰ
ۡ
نَظأ

َ
آ أ   ڃإِجَّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
ََّ واإلبدال في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ُٓ َنَّٰ

ۡ
نَظأ

َ
فويق القصر في المتصل، و  ،أ

 وحده.
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا وجو لممروزي. -4
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ةَۡساًرا
َ
ََّ أ ُٓ  ڄفََشَػۡيَجَّٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  حَۡراٗةا
َ
 څُغُرًبا أ

 .ًباُغرۡ في  الراءقرأ اإلمام إسماعيل بإسكان  البيان:

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .عدا إسماعيل المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -2
 الراء، وحده. سكونإسماعيل عمى  -3

  ٍِنِي ۡغَحَِّٰب ٱَّۡلَ
َ

  چّۡلِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ىنَِي وَّ
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ   ڇذُيَّثٞ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََ ََ ٱٓأۡلِخرِي ِ ٌّ   ڈَوذُيَّثٞ 

 وحده.في البدل،  واإلشباعاألزرق عمى النقل،  -1
 .ومعو األصبياني ،العتقي عمى قصر البدل -2
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -3

 اِل ٍَ ۡغَحَُّٰب ٱلّظِ
َ
آ أ ٌَ اِل  ٍَ ۡغَحَُّٰب ٱلّظِ

َ
  ډَوأ

 إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٖٔم وَََحًِٖم ٍُ  ڊِِف َش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖٔم ٍُ َِ ََيۡ ٌّ  ڋَوِظّوٖ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ڌَلَّ ةَارِٖد َوََل َنرِيٍم 

 الكل.األزرق، ومعو  -1

  َۡتَذنَِي ٌُ َّٰلَِم  ٔاْ َرۡتَو َذ ًۡ ََكُُ ُٓ  ڍإِجَّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  ًِ وَن لََعَ ٱۡۡلِِِد ٱۡىَػِظً ٔاْ يُِِصخ  ڎَوََكُُ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ۡتُػٔذَُٔن ٍَ َ ءَُِّا ل
َ
ا أ ًٍ َِّا حَُراٗةا وَِغَظَّٰ َِا َوُك ٌِۡخ نَِذا 

َ
ٔاْ َحُلٔلَُٔن أ   ڏَوََكُُ

نَِذا الموضع األول في نافع باًلستفيامقرأ اإلمام  البيان:
َ
، وباإلخبار في الموضع الثاني أ

ءَُِّا
َ
ولورش تسييل اليمزة الثانية بدون إدخال، ولمباقين بتسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال،  .أ

 ويكون من قبيل المد المتصل.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، والنقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 حركات، وحده. 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -2
 حركات، ومعو الباقون. 3ييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار الحمواني عمى تس -3

 لَُٔن وَّ
َ
َوَءاةَآُؤَُا ٱۡۡل

َ
 ڐأ

َوَءاةَآُؤَُافي  األزرق والعتقي بفتح الواوقرأ اإلمام  البيان:
َ
، وقرأ األصبياني والباقون بسكون أ

وْ الواو 
َ
 ، وعميو يكون لألصبياني النقل.َءاةَآُؤَُاأ

شباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.األزرق  -1  عمى )تشق( في البدل، وا 
 األصبياني عمى سكون الواو، والنقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى سكون الواو، وترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون. -4

  ََ ىنَِي َوٱٓأۡلِخرِي وَّ
َ
  ڑكُۡو إِنَّ ٱۡۡل

شباع النقل، األزرق عمى -1  وحده. البدل، وا 
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلو  النقل، العتقي عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3
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 ۡػئُٖم ٌَّ ٖم  ۡٔ ًٌَِقَِّٰج يَ ُٔغَٔن إََِلَّٰ  ٍُ ۡش ٍَ َ   ڒل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَُٔن َهّذِ ٍُ ۡ ٓاىخَٔن ٱل ا ٱلؾَّ َٓ حخ
َ
ًۡ أ ًَّ إَُُِّس   ړُث

شباع و  إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
 .أىل الصمة وأبو عون، ومعو الالزمفويق القصر في و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
 ، وحده.الالزمتوسط و  سكون الميم، المروزي عمى -3
 وفويق القصر في الالزم، ومعو الباقون.القاضي عمى سكون الميم،  -4

 ٖزَكخٔم َِ ٌّ ٌَِ َطَشرٖ    ڔٓأَلُِكَُٔن 

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ا ٱۡۡلُُفَٔن َٓ ِۡ ٌِ اىِـَُٔٔن  ٍَ  ڕَذ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  ًِ ًٍِ ََ ٱۡۡلَ ٌِ  ًِّۡ  ږفََشَّٰرُِبَٔن َغيَ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َغيَ

 ًِ ًِٓ
ۡ  ڗفََشَّٰرُِبَٔن ُۡشَۡب ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِ َٔۡم ٱّلِي ًۡ يَ ُٓ ُ  ژَهََّٰذا ُُُزل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                               اإلمام  نافع طرق الورد الماتع  في جمع 

[81] 
 

 كَُٔن ََل حَُػّدِ ۡٔ ًۡ فَيَ َُ َخيَۡلَجَُّٰس  ڙََنۡ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َُِٔن ٍۡ ا ُت ٌَّ فََرَءۡحُخً 
َ
 ښأ

فََرَءۡحُخًفي  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُّ ًۡ ََتۡيُُلَُٔ ُُخ
َ
ۡم َءأ

َ
َُ ٱىَۡخَّٰيُِلَٔن ۥٓ أ  ڛََنۡ

ًۡ في  ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخالقرأ اإلمام  البيان: ُُخ
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع َءأ

 اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
 وقصر المنفصل، وحده.األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية،  -2
شباع المنفصل، وحده. -3  األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وا 
حركات، وتوسط المنفصل،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -4

 وحده.
حركات، وقصر المنفصل،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -5

 وحده.
حركات، وصمة الميم، وقصر 3ليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار الجمال عمى تسييل ا -6

 المنفصل، ومعو أىل الصمة.
حركات، وسكون الميم، وقصر 3أبو عون عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -7
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 المنفصل، ومعو الباقون.

 ٔرنَِي ۡصُت ٍَ ِ َُ ة ا ََنۡ ٌَ َٔۡت َو ٍَ ۡ ًُ ٱل َُِس ۡرَُا ةَۡي َُ كَدَّ   ڜََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ ا ََل َتۡػيَ ٌَ ًۡ ِِف  ًۡ َوُُنِظَئُس َثَّٰيَُس ٌۡ َ
َل أ َتّدِ ن جخ

َ
ٰٓ أ  ڝلََعَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ََل ۡٔ وََّلَّٰ فَيَ
ُ
ةَ ٱۡۡل

َ
ًُ ٱىنَّۡظأ خُ ٍۡ ُروَن َوىََلۡد َغيِ   ڞحََذنَّ

ُرونَ حَذَّ في  نافع بتشديد الذالقرأ اإلمام  البيان:  .نَّ

 وحده.، ثم الفتح في البدل والتقميل توسطالنقل و األزرق عمى  -1
 األزرق عمى إشباع البدل، والتقميل ثم الفتح، وحده. -2
 ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، وقصر البدل، والتقميل،  -3
 األزرق عمى النقل، وقصر البدل، والفتح، ومعو األصبياني. -4
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو عون -6

 ا ََتُۡرذَُٔن ٌَّ فََرَءۡحُخً 
َ
  ڟأ

فََرَءۡحُخًفي  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 اإلبدال مع اإلشباع، وحده.األزرق عمى وجو  -2
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 الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َّٰرُِغَٔن َُ ٱىزَّ ۡم ََنۡ
َ
ۥٓ أ ُّ ًۡ حَۡزرَُغَُٔ ُُخ

َ
  ڠَءأ

ًۡ في  ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخالقرأ اإلمام  البيان: ُُخ
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع َءأ

 ويكون من قبيل المد المتصل.اإلدخال، 

شباع المنفصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وقصر المنفصل، وحده. -2
شباع المنفصل، وحده. -3  األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وا 
ات، وتوسط المنفصل، حرك 4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -4

 وحده.
حركات، وقصر المنفصل،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -5

 وحده.
حركات، وصمة الميم، وقصر 3الجمال عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -6

 المنفصل، ومعو أىل الصمة.
حركات، وسكون الميم، وقصر 3بمقدار أبو عون عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال  -7

 المنفصل، ومعو الباقون.

 َٔن ُٓ ًۡ َتَفهَّ ا َذَظيُۡخ ٍٗ ُّ ُضَطَّٰ ٔۡ نََظآُء َۡلََػۡيَجَّٰ َ   ڡل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى صمة -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ۡغَرُمَٔن ٍُ َ   ڢإَُِّا ل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َُمُۡروُمَٔن َُ   ڣةَۡو ََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 بَُٔن ِي تََّۡشَ آَء ٱذلَّ ٍَ ۡ ًُ ٱل فََرَءۡحُخ
َ
  ڤأ

فََرَءۡحُخًفي  الثانيةنافع بتسييل اليمزة قرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا  -2

 المروزي ووجو لألزرق.
 وتوسط المتصل، وحده. المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، -3
شباع المتصل، وحده. -4  األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وا 

 زنِلَُٔن ٍُ ۡ َُ ٱل ۡم ََنۡ
َ
ۡزِن أ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ٔهُ  ٍُ َُزَۡلُ

َ
ًۡ أ ُُخ

َ
 ڥَءأ

ًۡ في  ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخالقرأ اإلمام  البيان: ُُخ
َ
، وقرأ الباقون بالتسييل مع َءأ

 ويكون من قبيل المد المتصل.اإلدخال، 

شباع الصمة، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
شباع الصمة، وحده. -2  األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وا 
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، وحده. -3
 وحده.حركات،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -4
حركات، وصمة الميم، ومعو أىل  3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -5

 الصمة.
حركات، وسكون الميم، ومعو  3القاضي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -6

 الباقون.
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  ََل تَۡظُهُروَن ۡٔ َساٗسا فَيَ
ُ
ُّ أ ٔۡ نََظآُء َسَػۡيَجَّٰ َ  ڦل

 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٱنلَّاَر ٱىََِّّت حُُٔروَن ًُ فََرَءۡحُخ
َ
  ڧأ

فََرَءۡحُخًفي  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
اإلبدال مع ، ويزيد لألزرق وجو أ

 اإلشباع.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، ومعو الكل. -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2

 نِظـَُٔٔن ٍُ ۡ َُ ٱل ۡم ََنۡ
َ
آ أ َٓ ًۡ َطَشَرَت ُت

ۡ
نَظأ

َ
ًۡ أ ُُخ

َ
  ڨَءأ

ًۡ في  ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخالقرأ اإلمام  البيان: ُُخ
َ
الباقون بالتسييل مع ، وقرأ َءأ

 اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع البدل، ومعو  -1 شباع المنفصل، وا  شباع الصمة، وا  األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، وا 
 العتقي باعتباره عارض.

شباع الصمة والمنفصل، وحده. -2  األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وا 
ًۡ وقصر الصمة، واإلبدال في األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية،  -3 ُت

ۡ
نَظأ

َ
، وقصر أ

 المنفصل، وحده.
حركات، وتحقيق اليمزة، وتوسط  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -4

 المنفصل، وحده.
حركات، وقصر المنفصل،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -5

 وحده.
حركات، وصمة الميم، وقصر  3اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار الجمال عمى تسييل  -6
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 المنفصل، ومعو أىل الصمة.
ًۡ أبو عون عمى ما سبق لمجمال، ولكن عمى صمة الميم في  -7 ُت

ۡ
نَظأ

َ
ًۡ أ ُُخ

َ
 ، وحده.َءأ

حركات، وسكون الميم، وقصر  3القاضي عمى تسييل اليمزة الثانية، ومع اإلدخال بمقدار  -8
 عو الباقون.المنفصل، وم

 ََ ۡلِٔي ٍُ َتَّٰٗػا ّىِۡي ٌَ ا حَۡذنَِرٗة َو َٓ َُ َسَػۡيَجَّٰ   کََنۡ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ََ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ۡلِٔي ٍُ َتَّٰٗػا ّىِۡي ٌَ  ، ومعو ابن إسحاق.َو
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك الغنة، -3

 ًِ ًِ فََصّتِۡص ةِٱۡش  ڪَرّبَِم ٱۡىَػِظً

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ِٔم َّٰكِِع ٱنلخُش َن ٍَ ِ ًُ ة ۡكِص
ُ
   ګ۞فََٗلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ًٌ َٔن َغِظً ٍُ ٔۡ َتۡػيَ ًٞ ىَّ ۥ ىََلَص ُّ   ڬِإَوَُّ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ٔۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ًٞ ىَّ  ، ومعو ابن إسحاق.ىََلَص

 ًٞ ۥ ىَُلۡرَءاٞن َنرِي ُّ  ڭإَُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ُِٖٔن ۡه ٌَّ  ڮِِف نَِتَّٰٖب 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُروَن َّٓ َف ٍُ ۡ ۥٓ إَِلَّ ٱل ُّ صخ ٍَ   گَلَّ َح

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٍِنَي َِ رَّّبِ ٱىَۡعَّٰيَ ٌّ   ڰحزَنِيٞو 

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َِ رَّّبِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌّ.وحده ، 

 َُِٔن ۡدِْ ٌخ ُُخً 
َ
فَتَِهََّٰذا ٱۡۡلَِديِد أ

َ
  ڱأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ةَُٔن ًۡ حَُسّذِ َُُّس
َ
ًۡ أ  ڲَوََتَۡػئَُن رِۡزكَُس

 العتقي. ، ومعوالصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

  ََلٓ إَِذا ةَيََغِج ٱۡۡلُۡيُلَٔم ۡٔ  ڳفَيَ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  َِهِٖذ حَُِظُروَن ًۡ ِضً ُُخ
َ
 ڴَوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  وَن ًۡ َوَلَِّٰسَ َلَّ ُتۡتِِصُ ٌُِِس كَۡرُب إََِّلِّۡ 
َ
َُ أ  ڵَوََنۡ

 تقي.األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو الع -1
 .عدا األصبياني تفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكانو عمى سكون الميم،  المروزي -2
  ، وحده.َوَلَِّٰسَ َلَّ الغنة في األصبياني عمى  -3
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

  ِديننَِي ٌَ ًۡ َدۡۡيَ  ََلٓ إِن ُنُِخ ۡٔ   ڶفَيَ
 ومعو العتقي.وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ومعو أىل اإلسكان بخمف  وتفخيم الراء، سكون الميم،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عن المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ََّٰص ًۡ آ إِن ُنُِخ َٓ   ڷِدرنَِي حَرِۡسُػَٔج
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 بنَِي َلرَّ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ آ إِن ََكَن  ٌَّ َ
  ڸفَأ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َُِّج َُػًِٖم  ڹفََرۡوٞح َوَرۡيَطاٞن وََس

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍِنِي ۡغَحَِّٰب ٱَّۡلَ
َ
َۡ أ ٌِ آ إِن ََكَن  ٌَّ َ

 ںَوأ
 ومعو العتقي. والنقل، إشباع المنفصل،األزرق عمى  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٍِنِي ۡغَحَِّٰب ٱَّۡلَ
َ
َۡ أ ٌِ ًٞ ىََّم  َّٰ  ڻفََصَل

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .الباقون عدا األصبياني وابن إسحاقترك النقل، ومعو المروزي عمى  -2
ًٞ ىََّم عمى الغنة في  األصبياني -3 َّٰ  .، والنقل، وحدهفََصَل
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

  ٓاّىنَِي بنَِي ٱلؾَّ َهّذِ ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ آ إِن ََكَن  ٌَّ َ
 ڼَوأ

شباع و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزمفويق القصر في و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 ، وحده.الالزمتوسط و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط الالزم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ََحًِٖم َۡ ِ ٌّ ٞل   ڽَذزُنُ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًَُث َسِطًٍم   ھَوحَۡػيِ

 الكل.األزرق، ومعو  -1
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 َضقخ ٱَّۡلَلنِِي َٔ ُٓ َ   ڿإِنَّ َهََّٰذا ل

ََاألزرق عمى ضم الياء في  -1  ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوََل
ََالمروزي عمى سكون الياء في  -2  ، ومعو الباقون.وََهَ ل

 ًِ ًِ َرّبَِم ٱۡىَػِظً  ۀفََصّتِۡص ةِٱۡش

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُشَٔرةُ اَۡلِديدِ 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلرَِّضً ِ ٱلرَّ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِۖۡرِض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ا ِِف ٱلصَّ ٌَ  ِ  َشتََّص َّلِلَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًُ َٔ ٱۡىَػزِيُز ٱۡۡلَِهً ُْ  ١َو
 ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ِۖۡرِض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن  ََلُۥ ُمۡيُم ٱلصَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًٍُِۖج ۦ َويُ  يُۡۡحِ

 الكل.األزرق، ومعو  -1

 ءٖ كَِديٌر ِ ََشۡ
َّٰ ُكّ َٔ لََعَ ُْ   ٢َو

 وحده. توسط ثم إشباع المين الميموز،و ، َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو و  ضم الياء، العتقي عمى -2

 الزعراء.
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 ۖ َُ ـِ ُِٓر َوٱۡۡلَا َّٰ ُل َوٱٓأۡلِخُر َوٱىظَّ وَّ
َ
َٔ ٱۡۡل ُْ

 

 )تشق( في البدل، ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و النقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
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 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

  ًٌ ٍء َغيًِ َٔ ةُِسّوِ ََشۡ ُْ   ٣َو

 وحده. توسط ثم إشباع المين الميموز،و ، َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
ترك المد في المين الميموز، ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو و  ضم الياء، العتقي عمى -2

 الزعراء.
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 ۡرَض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ِي َخيََق ٱلصَّ َٔ ٱذلَّ َٔىَّٰ لََعَ ٱۡىَػرِۡشِۖ ُْ ًَّ ٱۡشَخ يَّاٖم ُث

َ
 ِِف ِشخَّثِ أ

 .ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 األصبياني.األزرق عمى النقل، والفتح، ومعو  -2
 .ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ۖا َٓ ا َحۡػُرُج ذًِ ٌَ آءِ َو ٍَ ََ ٱلصَّ ا يزَنُِل ٌِ ٌَ ا َو َٓ ِۡ ٌِ ا ََيُۡرُج  ٌَ ۡرِض َو
َ
ا يَيُِز ِِف ٱۡۡل ٌَ  ًُ  َحۡػيَ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

  ًۡ ا ُنُِخ ٌَ  ََ ۡح
َ
ًۡ أ َػُس ٌَ  َٔ ُْ  َو

شباع الصمة، ،َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1  .ومعو العتقي وا 
 .ابن إسحاقعمى ضم الياء، وقصر الصمة، ومعو األصبياني  -2
 .عمى ضم الياء، وسكون الميم، وحده أبو الزعراء -3
المروزي عمى سكون الياء في  -4

 .القاضي وابن سعدانومعو وسكون الميم، ، وَََوهَ 
 الحمواني عمى سكون الياء، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
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 ٞئَُن ةَِػۡي ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ ُ ة  ٤َوٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖۚۡرِض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ُۥ ُمۡيُم ٱلصَّ  َلَّ

 واألصبياني. األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُمُٔر
ُ
ِ حُرَۡسُع ٱۡۡل   ٥ِإَوََل ٱَّللَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِٖۚۡو اَر ِِف ٱَّلَّ َٓ ارِ َوئُىُِز ٱنلَّ َٓ َۡو ِِف ٱنلَّ  ئُىُِز ٱَّلَّ

 التقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ُِدور ًُ  ةَِذاِت ٱلػخ َٔ َغيًِ ُْ  ٦َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 
  ِِّۖ ۡصَخۡخيَفنَِي ذًِ ٌخ ا َسَػيَُسً  ٍَّ ٔاْ ِم ُفُِل

َ
ِ َورَُشَِٔلِۦ َوأ ٔاْ ةِٱَّللَّ ُِ ٌِ  َءا

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ٞۡسرٞ َنتِۡي
َ
ًۡ أ ُٓ َ ٔاْ ل َُفُل

َ
ًۡ َوأ ٌُِِس ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي   ٧فَٱذلَّ

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
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 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ُإِن ُنِخ ًۡ ًٌَِثََّٰلُس َخَذ 
َ
ًۡ َوكَۡد أ ٔاْ ةَِرّبُِس ُِ ٌِ ًۡ َِلُۡؤ ِ َوٱلرَُّشُٔل يَۡدُغُٔك َُِٔن ةِٱَّللَّ ٌِ ًۡ ََل حُۡؤ ا ىَُس ٌَ ٌِِنَِي َو ۡؤ ٌخ  ً

٨  

شباع الصمة، النقل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1  .ومعو العتقي وا 
 .عمى اإلبدال، والنقل، وقصر الصمة، وحده األصبياني -2
 .أىل اإلسكانتحقيق اليمز، ومعو و  سكون الميم، المروزي عمى -3
ۡؤٌِِنِيَ ًٌَِثَّٰ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٌخ ًۡ إِن ُنُِخً   ، وحده.َلُس
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ََ ِ ٌّ ُۡخرَِسُسً  ًَِّجَّٰٖج َّّلِ َّٰ َخۡتِدهِۦٓ َءاَيَّٰجِۭ َب ُِل لََعَ ِي ُحزَنّ َٔ ٱذلَّ ُْ ٖۚ رِ يَُمَِّٰج إََِل ٱنلٔخ  ٱىظخ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،في البدل )تشق(واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ُۡخرَِسُسًوالغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ًَِّجَّٰٖج َّّلِ  ، وحده.َب
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وسكون  -4

 الزعراء.
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -5
 سكون الميم، وحده.و المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

  ًٞ ًۡ لََرُءوٞف رَِّضً َ ةُِس   ٩ِإَونَّ ٱَّللَّ

عدا  )تشق( في البدل، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدلو سكون الميم، األزرق عمى -1
 .األصبياني

ًٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.لََرُءوٞف رَِّضً
 ومعو أىل الصمة. وترك الغنة، الجمال عمى صمة الميم، -3
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 ٖۚۡرِض
َ
َِّٰت َوٱۡۡل َمََّٰن ًٌَِرَُّٰث ٱلصَّ  ِ ِ َوَّلِلَّ ٔاْ ِِف َشبًِِو ٱَّللَّ َلَّ حُِفُِل

َ
ًۡ أ ا ىَُس ٌَ  َو

 ومعو العتقي.وترقيق الراء، والنقل، ، الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
َلَّ األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2

َ
 ، وتفخيم الراء، والنقل، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الصمة، والغنة، وترك النقل، وحده. -3
 .ابن فرحومعو وترك الغنة، عمى صمة الميم،  الحمواني -4
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

   ََّٰخَو ٌَِ َرۡتِو ٱىَۡفۡخِص َوَق َُفَق 
َ
َۡ أ ٌَّ ٌُِِسً   ََل يَۡصَخِٔي 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل،المروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ْ ٔا ََّٰخيُ َ  َبۡػُد َوَق ٌِ ٔاْ  َُفُل
َ
ََ أ ِي ََ ٱذلَّ ِ ٌّ ًُ َدرََسٗث  ۡخَظ

َ
ْوَلٰٓهَِم أ

ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٖۚ ُ ٱۡۡلُۡصَِنَّٰ  وََغَد ٱَّللَّ
 َولُُكّٗ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ٞئَُن َختِۡي ٍَ ا َتۡػ ٍَ ِ ُ ة   ٪َوٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ِٗ َ كَۡرًؽا َضَص ِي ُحۡلرُِض ٱَّللَّ َ َذا ٱذلَّ ۥ ٌَّ ُّ ًَُضَّٰػَِف ًٞ َذ ۡسٞر َنرِي
َ
ۥٓ أ   ٫ََلُۥ َوََلُ

ۥفي  نافع بضم الفاءقرأ اإلمام  البيان: ُّ ًَُضَّٰػُِف  .َذ
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 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِۖ ِٓ ِ َِّٰ يَۡم
َ
ًۡ َوبِأ يِۡديِٓ

َ
ً َبنۡيَ أ ُْ ۡؤٌَِجَِّٰج يَۡصََعَّٰ ُُُٔر ٍُ ۡ ۡؤٌِِنَِي َوٱل ٍُ ۡ َٔۡم حََرى ٱل  يَ

 .ومعو العتقي والتقميل، ،اإلبدالاألزرق عمى  -1
 األصبياني.األزرق عمى اإلبدال، والفتح، ومعو  -2
 .وحده والفتح، المروزي عمى تحقيق اليمز، -3
 الميم، ومعو أىل الصمة.صمة و  الفتح، الجمال عمى -4
 .التقميلسكون الميم، ومعو أىل و  أبو عون عمى التقميل، -5

  ا َٓ ََ ذًِ َُۡهَُّٰر َخََِّّٰلِي
َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َّٰٞج ََتۡرِي  َٔۡم َسجَّ ًُ ٱَّۡلَ َُّٰس ى  بَُّۡشَ

 والنقل، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، -2
 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وحده. -3
 ومعو أىل الفتح.وترك النقل، عمى الفتح،  المروزي -4

 ًُ ُز ٱۡىَػِظً ۡٔ َٔ ٱىَۡف ُْ َّٰلَِم    ٬َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ْٔا ًۡ رًَِو ٱرِۡسُػ رُِك ٌَِ ُٔخ ٔاْ ٱُُظُروَُا َجۡلخَبِۡس  ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ َجَّٰفَِقَُّٰج لَِّلَّ ٍُ ۡ َجَّٰفُِلَٔن َوٱل ٍُ ۡ َٔۡم َحُلُٔل ٱل ًۡ يَ  َوَرآَءُز
ٔاْ ُُٔٗرۖا  ٍُِص  فَٱَۡلَ

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، ر في المتصل، األصبياني عمى فويق القص -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
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 ُِٓرهُۥ ٌَِ كَِتيِِّ ٱۡىَػَذاُب ۥ ذًِِّ ٱلرََّۡحَُث َوَظَّٰ ُّ ُِ ـِ ُۥ ةَاُب  ةَا ً بُِصٔرٖ َلَّ ُٓ َِ   ٭فََُضَِب ةَۡي

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني.تفخيم الراءالمروزي عمى سكون الميم، و  -2
ُۥبُِصٔرٖ الغنة في األصبياني عمى  -3  .حده، و َلَّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ۖ ًۡ َػُس ٌَّ ًۡ َُُسَ  َ ل
َ
ًۡ أ ُٓ َِاُدوَج  ُح

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  ََسآء َّٰ اِّنخ َضَّتَّ ٌَ َ
ًُ ٱۡۡل حُۡس ًۡ وََغرَّ ًۡ َوٱۡرحَۡبُخ ًۡ َوحََربَّۡػُخ ُُفَصُس

َ
ًۡ أ ًۡ َذَخنُخ َُِّس ٔاْ ةَََلَّٰ َوَلَِّٰه ُ ِ  كَال ۡمُر ٱَّللَّ

َ
أ

ِ ٱۡىَغُروُر   ٮوََغرَُّزً ةِٱَّللَّ

ۡمرُ والحمواني بتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام ورش  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو َسآَء أ

اإلبدال مع اإلشباع، ولمباقين ومعيم الحمواني في وجيو الثاني إسقاط اليمزة األولى، ويكون من 
 قبيل اليمز المنفصل.

شباع المتصل، وتسييل اليمزة الثانية -1 شباع الصمة، والنقل، وا  ، ومعو األزرق عمى التقميل، وا 
 العتقي.

 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، -2
ًۡ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3 ُُفَصُس

َ
ًۡ أ  وحده.وبإسقاط اليمزة األولى، ، َذَخنُخ

 أبو عون عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وما سبق لو، وحده. -4
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -5
 ، ومعو أبو الزعراء.َسآءَ ، ةَََلَّٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -6
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -7
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 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -8
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وتسييل اليمزة الثانية، وحده. -9

سقاط اليمزة األولى مع التوسط،  -11  وحده.المروزي عمى سكون الميم، وا 
 المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، وحده. -11
سقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -12  الجمال عمى صمة الميم، وا 
 الجمال عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وما سبق لو، وحده. -13

   ْ ََ َزَفُروا ِي ََ ٱذلَّ ٌِ ًۡ فِۡديَثٞ َوََل  ٌُِِس َٔۡم ََل يُۡؤَخُذ   فَٱَّۡلَ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان، و تحقيق اليمزالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ۖٱنلَّاُر ًُ َُّٰس َوى
ۡ
أ ٌَ

 

 .بخمف عن العتقي التقميل، ومعو أىل التقميلو  تحقيق اليمز، األزرق عمى -1
 .المروزي والجمال وابن إسحاق وابن فرحالفتح، ومعو و  تحقيق اليمز، األزرق عمى -2
 العتقي عمى اإلبدال والتقميل، وحده. -3
 األصبياني عمى اإلبدال والفتح، وحده. -4

 ۖ ًۡ َُّٰس ىَى ۡٔ  ِِهَ َم

 التقميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ِػُۡي ٍَ ۡ   ٯَوبِۡئَس ٱل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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 َٔاْ ن ََ ٱۡۡلَّقِ َوََل يَُسُُٔ ٌِ ا ََُزَل  ٌَ ِ َو ًۡ ذِلِۡكرِ ٱَّللَّ ُٓ ن ََتَۡظَع كُئُُب
َ
ٔٓاْ أ ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ ِن لَِّلَّ

ۡ
ًۡ يَأ َ ل

َ
ٔاْ ۞أ وحُ

ُ
ََ أ ِي ٱذلَّ

 ۖ ًۡ ُٓ ُد َذَلَصۡج كُئُُب ٌَ َ
ًُ ٱۡۡل ِٓ ًۡ  ٱۡىِهَتََّٰب ٌَِ َرۡتُو َذَفاَل َغيَ

  :ففييا أقوالوأما وقًفا  .َذَفاَل في  وصاًل  والترقيقاألزرق بالتفخيم قرأ اإلمام  البيان:
من اختار  التفصيل، :والثاني، -وىذا ما نقمو صاحب أنوار التعريف– فييما الترقيق فقط :األول

التغميظ وصاًل، لو وقًفا الوجيان والتغميظ مقدم، ومن اختار الترقيق وصاًل، فميس لو إًل الترقيق 
  .-والحمد هلل– وبالثاني قرأت، وقًفا
نِ اإلبدال في  األزرق عمى -1

ۡ
شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و ،يَأ وتغميظ الالم ثم ا 

 .وترقيق الالم ومعو العتقي عمى قصر البدليا، والنقل، في الترقيق
 والنقل، وحده. قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َِّٰصُلَٔن ًۡ َف ُٓ ِۡ ِ ٌّ  َٰوَكرِۡيٞ 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
  أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو  -3

   ا َٓ ِ ح ۡٔ ۡرَض َبۡػَد َم
َ
َ يُۡۡحِ ٱۡۡل نَّ ٱَّللَّ

َ
ٔٓاْ أ ٍُ  ٱۡغيَ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .ومعو الباقونالمروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َتۡػلِئَُن ًۡ ًُ ٱٓأۡلَيَِّٰج ىََػيَُّس َِّا ىَُس   ٱكَۡد ةَيَّ

 عمى قصر البدل.واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقي و النقل، األزرق عمى -1
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 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ًٞ ۡسٞر َنرِي
َ
ًۡ أ ُٓ َ ًۡ َول ُٓ َ ا يَُضََّٰػُف ل ِٗ َ كَۡرًؽا َضَص ٔاْ ٱَّللَّ ۡكَرُؽ

َ
َِّٰج َوأ َق ّدِ ٍُػَّ ۡ رنَِي َوٱل ّدِ ػَّ ٍُ ۡ   ٲإِنَّ ٱل

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -4

 ۖيُلَٔن ّدِ ًُ ٱلّػِ ُْ ْوَلٰٓهَِم 
ُ
ِ َورُُشيِِّۦٓ أ ٔاْ ةِٱَّللَّ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  َوٱذلَّ

شباع المنفصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و ا  ا 
 البدل.

 ن عدا المروزي.فويق القصر في المتصل، ومعو الباقو و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ۖ ًۡ ُْ ًۡ َؤُُُر ُْ ۡسُر
َ
ًۡ أ ُٓ َ ًۡ ل ِٓ ِ َدآُء ِغَِد َرّب َٓ  َوٱلظخ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.وا 
 وقصر الصمة، ومعو أبو عون. المتصل،األصبياني عمى فويق القصر في  -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 سكون الميم، وحده.و المروزي عمى توسط المتصل،  -5

 ًِ ۡغَحَُّٰب ٱۡۡلَِطً
َ
ْوَلٰٓهَِم أ

ُ
َِآ أ ٔاْ أَـِبَيَّٰخِ ةُ ََ َزَفُرواْ َوَكذَّ ِي   ٳَوٱذلَّ

شباع المنفصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر و ا  ا 
 البدل.
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 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ََِّٰل و َن ٌۡ َ
ًۡ َوحََساذُٞر ِِف ٱۡۡل َُِس َِثٞ َوَتَفاُخُر  ةَۡي ٔٞ َوزِي ۡٓ َ ًَا ىَػِٞب َول ۡج َّٰٔةُ ٱلخ ًَ ا ٱۡۡلَ ٍَ جَّ

َ
ٔٓاْ أ ٍُ ۡوَلَّٰدِِۖ ٱۡغيَ

َ
 ٱۡۡل

 ومعو العتقي.والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 والفتح، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .عمى قصر المنفصل، والفتح، وترك النقل، وحده المروزي -4
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -6
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

 ۖا ٍٗ ًَّ يَُسُٔن ُضَطَّٰ ا ُث ُّ ُمۡػَفّرٗ َّٰ ى ًُِٓز َذََتَ ًَّ يَ ۥ ُث ُّ اَر َجَتاحُ ۡغَشَب ٱىُۡهفَّ
َ
ًٍۡد أ َرِو َد ٍَ  َن

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 .وحدهالفتح، و  النقل، عمى األصبياني -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

  َّٰٞن ِ َورِۡؽَن ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ ۡغفَِرةٞ  ٌَ  َوِِف ٱٓأۡلِخَرةِ َغَذاٞب َطِديٞد َو

 ترقيق الراء ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 َِتَُّٰع ٱىُۡغُرور ٌَ ًَآ إَِلَّ  ۡج ةُ ٱلخ َّٰٔ ًَ ا ٱۡۡلَ ٌَ   ٴَو

شباع المنفصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
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 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. ل الفتحأىقصر المنفصل، ومعو الفتح، و األصبياني عمى  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

 ٌَ ََ َءا ي ِ ۡت لَِّلَّ ِغدَّ
ُ
ۡرِض أ

َ
آءِ َوٱۡۡل ٍَ ا َنَػۡرِض ٱلصَّ َٓ ٍَِّث َغۡرُؽ ًۡ وََس ّبُِس َِ رَّ ٌّ ۡغفَِرةٖ  ٌَ ٔٓاْ إََِلَّٰ  ِ َشاةُِل ٔاْ ةِٱَّللَّ ُِ

 َورُُشيِّۦِ  

شباع المتصل، و  وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1 )تشق( في البدل، والنقل، وا 
 البدل.ومعو العتقي عمى قصر 

ًۡ وتفخيم الراء، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ّبُِس َِ رَّ ٌّ فويق ، والنقل، و
 وحده.القصر في المتصل، 

 .عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، وتوسط المتصل، وترك النقل، وحده المروزي -3
وأبو أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو القاضي وابن سعدان  -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده. وسكون الميم، توسط المتصل،و  توسط المنفصل، المروزي عمى -6

  يََظآُء َ ٌَ ِ يُۡؤتًِِّ  َّٰلَِم فَۡؾُو ٱَّللَّ  َذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.اإلبدال، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ًِ ُ ُذو ٱۡىَفۡؾِو ٱۡىَػِظً  ٵَوٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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   ٓ ا َْ َ
أ ِۡبَ ن جَّ

َ
َِ َرۡتِو أ ٌّ ًۡ إَِلَّ ِِف نَِتَّٰٖب  ُُفِصُس

َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ
ِػًَتثٖ ِِف ٱۡۡل ٌخ  ٌَِ َغاَب 

َ
آ أ ٌَ

 

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.والنقل، وا 
 والنقل، وقصر الصمة، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ٞيَِصۡي ِ َّٰلَِم لََعَ ٱَّللَّ   ٶإِنَّ َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۗ ًۡ َُّٰس آ َءاحَى ٍَ ِ ٔاْ ة ًۡ َوََل َتۡفرَُض ا فَاحَُس ٌَ  َّٰ اْ لََعَ ۡٔ َش
ۡ
ًَۡٗل حَأ  ّىَِه

ْ اإلبدال في  األزرق عمى -1 ا ۡٔ َش
ۡ
شباع المنفصل، و  ،حَأ والتقميل ثم الفتح، في البدل،  اإلشباعو ا 

 وحده
 .، وما سبق لألزرق، وحدهوالتقميل العتقي عمى قصر البدل -2
 والفتح، وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، األصبياني عمى -3
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -4
 .عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، والفتح، وحده المروزي -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -7

 ََل َُيِبخ ُكَّ ُُّمَۡخاٖل فَُخٍٔر ُ   ٷَوٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُمُروَن ٱنلَّاَس ةِٱۡۡلُۡخِو
ۡ
ََ َحۡتَخئَُن َوَيأ ِي  ٱذلَّ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2
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   ًٍُِد َٔ ٱىَۡغِِنخ ٱۡۡلَ ُْ  َ لَّ فَإِنَّ ٱَّللَّ َٔ َ َحَخ ٌَ   ٸَو

َ في  ُهوََنافع بدون قرأ اإلمام  البيان: ًٍِدُ فَإِنَّ ٱَّللَّ  . ٱۡىَغِِنخ ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۖٔم ٱنلَّاُس ةِٱۡىلِۡصِؿ ٍِزَياَن َِّلَُل ۡ ًُ ٱىِۡهَتََّٰب َوٱل ُٓ َػ ٌَ َُزنۡلَا 
َ
ًَِّجَِّٰج َوأ َِا ةِٱۡۡلَ َِا رُُشيَ رَۡشۡي

َ
 ىََلۡد أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ٞس َطِديٞد
ۡ
َُزنۡلَا ٱۡۡلَِديَد ذًِِّ ةَأ

َ
ًِۡبٖۚ َوأ ۥ ةِٱۡىَغ ُّ هُۥ َورُُشيَ َ يَُِِصُ ٌَ  ُ ًَ ٱَّللَّ َِّاِس َوَِّلَۡػيَ َجَّٰفُِع لِي ٌَ  َو

ٞس في  األصبياني باإلبدالقرأ اإلمام  البيان:
ۡ
 .ةَأ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -2

  كَِٔيٌّ َغزِيٞز َ   ٹإِنَّ ٱَّللَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٍَ ِٓ َِا ِِف ُذّرِيَّخِ ًَ وََسَػۡي ًِ َّْٰ ٔٗضا ِإَوةَۡر َِا ُُ رَۡشۡي
َ
َّٔةَ َوىََلۡد أ  َوٱىِۡهَتََّٰبۖ  ٱنلخُت

ٔءَ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:  .ةَ ٱنلخُت

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4
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 َِٖۖخد ۡٓ ً مخ ُٓ ِۡ ٍِ  فَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ًۡ ُٓ ِۡ ِ ٌّ َِّٰصُلَٔن َوَكرِۡيٞ   ٺَف

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ِٱۡۡل ُّ ًَۡجَّٰ ًَ َوَءاَت َِ َمۡريَ َِا ةِػِيََس ٱةۡ ًۡ َِا َوَرفَّ ٰٓ َءاَثَّٰرًِِْ ةِرُُشيِ َِا لََعَ ًۡ ًَّ َرفَّ  َِّنًَوۖ ُث

ومعو العتقي عمى قصر  والتقميل، والنقل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 البدل.

 والفتح، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وحده المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -4
 التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى  -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  فَٗث َورََۡحَٗث
ۡ
ٔهُ َرأ َتُػ ََ ٱتَّ ِي َِا ِِف كُئُِب ٱذلَّ  وََسَػۡي

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
فَثٗ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.َرأ

 َا َضقَّ رََِعي َْ ۡٔ ا رََغ ٍَ ِ َذ َِّٰن ٱَّللَّ ًۡ إَِلَّ ٱةۡخَِغآَء رِۡؽَن ِٓ ًۡ ا َغيَ َٓ ا َنَخۡتَجَّٰ ٌَ ا  َْ ًًَّث ٱۡبَخَدُغٔ َتاجِ ْۡ اۖ َوَر َٓ  خِ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ا 
 عون.أبو و ومعو أىل الصمة فويق القصر في المتصل، و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -3
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 .ابن سعدان وأبو الزعراءومعو القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل،  -4

 ۖ ًۡ ُْ ۡسَر
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي َِا ٱذلَّ  فَـَٔاحَۡي

 ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.الصمةاألزرق عمى )تشق( في البدل، إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 َِّٰصُلَٔن ًۡ َف ُٓ ِۡ ِ ٌّ  ٻَوَكرِۡيٞ 

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  َنِۡفيَنۡيِ ٌَِ رََّۡحَخِِّۦ َويَۡشػ ًۡ ٔاْ ةِرَُشَِٔلِۦ يُۡؤحُِس ُِ ٌِ َ َوَءا ٔاْ ٱَّللَّ ُل ٔاْ ٱتَّ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱذلَّ َٓ حخ
َ
أ ًۡ ُُٔٗرا َيٰٓ  و ىَُّس

  ًۡ ُظَٔن ةِِّۦ َوَيۡغفِۡر ىَُس ٍۡ  َت

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. واإلبدال، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ، وحده.ٌَِ رََّۡحَخِِّۦواإلبدال، والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل  المروزي  -3

 .اإلسكان
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ًٞ ُ َدُفٔرٞ رَِّضً  ټَوٱَّللَّ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ًٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُفٔرٞ رَِّضً
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  ًَِد نَّ ٱىَۡفۡؾَو بِ
َ
ِ َوأ َِ فَۡؾِو ٱَّللَّ ٌّ ءٖ  َّٰ ََشۡ َلَّ َحۡلِدُروَن لََعَ

َ
ُو ٱۡىِهَتَِّٰب أ ْۡ َ

ًَ أ َٗلَّ َحۡػيَ َ يََظآُء  ّّلِ ٌَ ِ يُۡؤتًِِّ   ٱَّللَّ

َٗلَّ في  األزرق والعتقي باإلبدالقرأ اإلمام  البيان: ، ولمباقين التحقيق ومعيم األصبياني، ّّلِ
 لألصبياني وابن إسحاق.وفييا الغنة 

َٗلَّ اإلبدال في  األزرق عمى -1 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز،  ،يُۡؤتًِِّ ، ّّلِ
شباع المتصل، و   وحده.ا 

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده لعتقيا -2
َٗلَّ تحقيق اليمز في األصبياني عمى  -3 َٗلَّ ، والغنة في ّّلِ َلَّ ، ّّلِ

َ
، وتفخيم الراء، واإلبدال أ

 وحده. فويق القصر في المتصل،، و يُۡؤتًِِّ في 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -4
 توسط المتصل، وحده.ترك الغنة، و المروزي عمى  -5
 .الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون -6

 ًِ ُ ُذو ٱۡىَفۡؾِو ٱۡىَػِظً   ٽَوٱَّللَّ

 الكل. األزرق، ومعو -1

 

 تم جزء الذاريات 

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 المجادلةزء ج

 (22المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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َجادَُثِ  ُٓ  ُشَٚرةُ ال

   ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِ ا َوتَۡشَخِِكٓ إََِل ٱَّلله َٙ ًَ ِِف َزوِۡج ُ ُهِِت حَُخَِٰدل َل ٱ ۡٚ ُ ىَ َِٓؿ ٱَّلله ٓۚٓ ىَۡد َش ا َٓ ُؿ ََتَاُوَرُك َٓ ُ يَۡص  َوٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِٓيُؿۢ ةَِصرٌي َ َش  ١إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٔ ِي ُِٙروَن ٱَّله ِٔيَُظَٰ ّْ ۖۡ  ُِْٖسّ  ّۡ ِٙ َهَٰخِ ْه ُ
ٔه أ ُ٘ ا  ْه  ِّٙ ِ  نَِّصآن

ٙه قرأ اإلمام نافع بتشديد الظاء والياء مع حذف األلف في  البيان:  .ُرونَ َحؾه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي. -2
 متصل، وحده.المروزي عمى توسط ال -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ٓۚ ّۡ ُٙ َج َّٰٓـِٔي َوََلۡ ّۡ إَِّله ٱله ُٙ َهَُٰخ ْه ُ
 إِۡن أ

َّٰٓـِٔيفي كممة   البيان: ، ليوسف والعتقي حذف الياء وليما في اليمزة تسييل اليمزة مع ٱله
 مع القصر وال مد،  -خالصة المد والقصر، وليما وجو ثالث إبداليا ياء

، -وىو المقدم-وأما وقفًا ليما التسييل في اليمزة مع المد والقصر، والوقف بالياء مع اإلشباع 
 والباقون ليم تحقيق اليمز، مع حذف الياء.

شباع الصمة، وحذف الياء، وتسييل اليمزة مع اإل النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.شباعوا 
 سييل مع القصر، ومعو العتقي.األزرق عمى وجو الت -2
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 األزرق عمى وجو اإلبدال ياء خالصة مع القصر، ومعو العتقي. -3
 وحده.فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، و  النقل، األصبياني عمى -4
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، وسكون الميم، المروزي عمى -5
 سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن -6
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -7

  ِٓۚل َوُزوٗرا ۡٚ َُۡي َٔ ٱ ِ ّْ ٗرا  ٍَ ٖ ُْ ّۡ ََلَُيٚلَُٚن  ُٙ  ِإَوجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َدُهٚرٞ ِإَونه ٌّٚ َ ََُفُه   ٢ٱَّلله

 .عدا ابن إسحاق الكلاألزرق، ومعو  -1
ٌّٚ َدُهٚرٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2  ، وحده.ََُفُه

 َٔ ِي ُِٙروَن َوٱَّله ۚٓ يَُظَٰ ا آشه َٓ ن َحَخ
َ
َِ أ ِٔ َرۡت ّْ ٚاْ َذَخۡدرِيُر َرَرَتثٖ  ُ ا ىَال َٓ ِ ّه َحُفُٚدوَن ل ّۡ ُث ِٙ ِ  ِْٔ نَِّصآن

ٙه ف في قرأ اإلمام نافع بتشديد الظاء والياء مع حذف األل البيان:  .ُرونَ َحؾه

شباع الالزم، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وترقيق الراء، وا 
وتفخيم الراء، وفويق القصر في الالزم، وسكون  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2

 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  الميم،
 ، وحده.والالزم المروزي عمى توسط المتصل -3
 ويق القصر في المتصل والالزم، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ف -4

 َِٓٚخُؾَٚن ةِٗۚۦ ّۡ حُ ُِس َُٰ  َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 َُِٞٚن َخترِي َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُ ة   ٣َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُيِۡد نَِصَيام ّۡ ُه  ٔ َٓ ۖۡ  َذ ا آشه َٓ ن َحَخ
َ
َِ أ ِْٔ َرۡت َخَخاةَِفۡۡيِ  ُْ  ِٔ َرۡي ۡٙ  َش

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -2
 .وابن إسحاق ، ومعو الباقون عدا األصبيانيالالزمعمى فويق القصر في الحمواني  -3
ّۡ األصبياني عمى الغنة في  -4 ُه  ٔ َٓ  ، ومعو ابن إسحاق.َذ

 ٓۚ ا ٖٗ ٍِي ّۡ يَۡصَخِػۡؿ نَإِۡغَفاُم ِشتَِّۡي مِۡص ُه  ٔ َٓ  َذ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ّۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُه  ٔ َٓ  ، ومعو ابن إسحاق.َذ

 َٓورَُشِِٚلِۚۦ ِ ٚاْ ةِٱَّلله ُٖ ِْ ًَ ِِلُۡؤ ِ َٰل  َذ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 زي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المرو  -2

 ِِۗ ًَ ُخُدوُد ٱَّلله ِۡ ِ  َوح

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌّ َِل
َ
َذاٌب أ ـَ  َٔ َٰهِرِي َِۡك ِ   ٤َول

 والنقل، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
 والنقل، وحده.عمى الفتح،  األصبياني -2
 .الباقونومعو المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ٓ َٔ ُُيَا ِي ۚٓ إِنه ٱَّله ّۡ ِٙ َٔ ِْٔ َرۡتِِ ِي تَِج ٱَّله ٌُ ا  َٓ ٌَ ٚاْ  تُِخ ٌُ ۥ  َ َورَُشَِٚلُ  دُّوَن ٱَّلله
 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
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 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 َٖٕۚزۡۡلَآ َءاَيَٰجِۭ َبّيَِجَٰٖج
َ
 َوىَۡد أ

شباع المنفصل، و  النقل، زرق عمىاأل -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.عمى قصر المنفصل،  المروزي -4

 ِٙۡٞي َذاٞب مُّ ـَ  َٔ َٰهِرِي َِۡك ِ   ٥َول

 .العتقيل، ومعو األزرق عمى التقمي -1
 ، ومعو أىل الفتح.الفتحعمى  صبيانياأل -2

 ْٓۚ ٚٓا ُِِٓ ـَ ا  َٓ ِ ّ ة ُٙ ُ ََجِيٗفا َذُينَّتِئُ ُّ ٱَّلله ُٙ َٚۡم َحۡتَفُر  يَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٓۚ ٚهُ ُ َونَُص ُٗ ٱَّلله َٰ ۡخَصى
َ
 أ

 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ِٙيٌد ءٖ َش ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ُ لََعَ   ٦َوٱَّلله

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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 ََِٰت و َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ُّ َ َحۡفَِ نه ٱَّلله
َ
ّۡ حََر أ َ ل

َ
ۡرِض  أ

َ
ا ِِف ٱۡۡل َْ

 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ًَ ِ َٰل ۡدََنَٰ ِْٔ َذ
َ
ّۡ َوََّلٓ أ ُٙ َٚ َشادُِش ُ٘ ّۡ َوََّل ََخَۡصٍث إَِّله  ُٙ َٚ َراةُِف ُ٘ َٰرٍَث إَِّله  ىَٰ ذََل َٚ ۡ ا يَُسُٚن ِْٔ َّنه َْ َ ََ ۡز

َ
 َوََّلٓ أ

 َٚ ُ٘ ْۖۡ  إَِّله  ٚا ا ََكُٕ َْ  َٔ ۡح
َ
ّۡ أ ُٙ َف َْ

 

شباع المنفصل،التقميل، والنقل، و  األزرق عمى -1 شباع الصمة، ا   ومعو العتقي. وا 
َٔ أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وترك النقل، وصمة الميم في  -2 ۡح

َ
ّۡ أ ُٙ َف َْ

.وحده ، 
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 رق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده.األز  -4
 وقصر الصمة، وحده. قصر المنفصل،و  الفتح، والنقل، األصبياني عمى -5
 .وحدهوالفتح، وسكون الميم، توسط المنفصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -7
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -8

  ّه ٖۚ  ُث ثِ َٓ َٚۡم ٱُۡيَِحَٰ ٚاْ يَ ُِِٓ ـَ ا  َٓ ِ ّ ة ُٙ  يُنَّتُِئ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ٌّ ِِي ـَ ٍء  ِ ََشۡ
َّ َ ةُِس  ٧إِنه ٱَّلله

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 ومعو الباقون. العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2

  َُوٱُۡف ِّ ذۡ َن ةِٱۡۡلِ ۡٚ ُٗ َوَيَخَجََٰج ٖۡ ٚاْ َخ ُٙ ا ُج َٓ ِ ّه َحُفُٚدوَن ل ىَٰ ُث َٚ ِٔ ٱۡلهۡج ـَ ٚاْ  ُٙ َٔ ُج ِي ّۡ حََر إََِل ٱَّله َ ل
َ
ۡفِصَيِج أ َْ ۡدَََِٰٰن َو

 ٱلرهُشِٚل  

 والنقل، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
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 أىل التقميل. ومعوأبو عون عمى التقميل، وترك النقل،  -2
 والنقل، ومعو األصبياني. األزرق عمى الفتح، -3
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى الفتح، وترك النقل، -4

 َٓ ِ ُ ة َٖا ٱَّلله ُب ََّل ُحَفّذِ ۡٚ َ ّۡ ل ُٕهِصِٙ
َ
ُ َويَُيٚلَُٚن ِِفٓ أ ًَ ةِِٗ ٱَّلله ِ ّۡ ُُيَّي َ ا ل َٓ ِ َٚۡك ة ۚٓ ِإَوَذا َجآُءوَك َخيه  ا َجُيُٚل

شباع المنفصل، )تشق( في البدل،واع المتصل، األزرق عمى إشب -1 ومعو العتقي عمى قصر  وا 
 البدل.

أبو عون ومعو وقصر المنفصل، وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .والقاضي

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم،  وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 روزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده.الم -5
، وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو َجآُءوكَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 أبو الزعراء.
 ۡۖ ا َٙ َج ۡٚ ُّ يَۡصَِ ٖه َٙ ّۡ َج ُٙ  َخۡصُت

 ، ومعو العتقي.تغميظ الالماألزرق عمى  -1
 معو أىل اإلسكان.و وترك تغميظ الالم، عمى سكون الميم،  األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِصرُي َٓ ۡ  ٨نَتِۡئَس ٱل
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ُُۡف ِّ َوٱ ذۡ اْ ةِٱۡۡلِ ۡٚ ّۡ نَََل َتَخَجََٰج ٚٓاْ إِذَا حََجََٰجۡيُخ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ ِ َيَّٰٓ اْ ةِٱُِۡبّ ۡٚ ۡفِصَيِج ٱلرهُشِٚل َوحََجََٰج َْ ۡدَََِٰٰن َو

 ۡۖ ىَٰ َٚ  َوٱِلهۡي
ومعو العتقي عمى قصر  والنقل، والتقميل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1

 البدل.
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 .الفتح، وحدهاألزرق عمى  -2
 والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 .فصل، وترك النقل، وحدهعمى قصر المن المروزي -4
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

 وَن ِٓي إََِلِۡٗ َُتََۡشُ َ ٱَّله ٚاْ ٱَّلله ُي   ٩َوٱته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األص -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِٔ ۡيَطَٰ َٔ ٱلشه ىَٰ ِْ َٚ ا ٱۡلهۡج َٓ ِۚٓ َِلَۡدُزَن إِجه ّۡ َشۡيـًٔا إَِّله بِإِۡذِن ٱَّلله ٚاْ َوَُيَۡس ةَِظآرِِّ٘ ُٖ َْ َٔ َءا ِي  ٱَّله

 .َِلُۡدزِنَ في  الزايبضم الياء، وكسر قرأ اإلمام نافع  البيان:

وتوسط ثم إشباع المين الميموز، ، الالزم)تشق( في البدل، إشباع و التقميل، األزرق عمى -1
 والنقل، وحده.

 .قصر البدل، وترك المد في المين الميموز، وما سبق لألزرق، وحده العتقي عمى -2
م، ومعو أىل أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، وترك النقل، وسكون المي -3

 التقميل.
 .الفتح، وما سبق لو، وحدهاألزرق عمى  -4
 والنقل، وحده. ،الزمفويق القصر في الالفتح، و األصبياني عمى  -5
 وحده.وترك النقل، ، الالزمالمروزي عمى توسط  -6
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل الصمة. -7

 ِ َّٚكه َِۡيَخ ِ نَ َُٖٚن َولََعَ ٱَّلله ِْ ۡؤ ُٓ ۡ   ٪ ٱل

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
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 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٚاْ ِِف ُد ّۡ َتَهصه ََ َُُس ٚٓاْ إِذَا رِي ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ ِِس َيَّٰٓ َخَِٰ َٓ ۡ ۖۡ ٱل ّۡ ُ َُُس ٚاْ َحۡهَصِح ٱَّلله  نَٱۡنَصُد

ْجِِِس ٱفي  اإلفرادبقرأ اإلمام نافع  البيان: َٓ ۡ  .ل
 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َٰٖجٖۚ ِإَو َٰ َّ َدَر ِۡ ُۡفِ ٚاْ ٱ وحُ
ُ
َٔ أ ِي ّۡ َوٱَّله ُِْٖس ٚاْ  ُٖ َْ َٔ َءا ِي ُ ٱَّله واْ يَۡرنَِؿ ٱَّلله واْ نَٱنُُزُ ََ ٱنُُزُ  َذا رِي

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡا َتف َٓ ِ ُ ة َُِٚن َخترِيٞ َوٱَّلله َٓ٫  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓۚ ّۡ َصَدىَٗث َُٰس ى َٚ ٚاْ َبۡۡيَ يََدۡي ََّنۡ ُم ُّ ٱلرهُشَٚل َذَيّدِ ٚٓاْ إِذَا َنََٰجۡيُخ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ  َيَّٰٓ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .حدهالفتح، و األزرق عمى  -2
 .بخمف عنو ومعو المروزي وسكون الميم، والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ٓۚ ُر َٙ ۡغ
َ
ّۡ َوأ ًَ َخرۡيٞ ُهُس ِ َٰل  َذ

 رق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األز  -1
ّۡ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2 ُهُس  ، وحده.َخرۡيٞ 
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 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -3
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5

ََتُِدواْ نَإِنه ٱ ّۡ ُه ٌّ نَإِن  َ َدُهٚرٞ رهِخي   ٬َّلله
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ّۡ األصبياني عمى الغنة في  -2 ُه ٌّ ، نَإِن   ، وحده.َدُهٚرٞ رهِخي
ّۡ ابن إسحاق عمى الغنة في  -3 ُه  ، وحده.نَإِن 

 َٰٖٖۚج ّۡ َصَدَق َُٰس ى َٚ ٚاْ َبۡۡيَ يََدۡي ََّنۡ ُم ن ُتَيّدِ
َ
ّۡ أ ۡشَهۡيُخ

َ
 َءأ

ّۡ قرأ اإلمام ورش بتسييل اليمزة الثانية في  ن:البيا ۡشَهۡيُخ
َ
ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع ، َءأ

 ولمباقين تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.اإلشباع، 

شباع الصمة، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.التقميل، و  تسييل اليمزة، وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 زرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وبالتقميل ثم الفتح، وحده.األ -3
 األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، والفتح، وحده. -4
حركات، وسكون الميم، والفتح،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -5

 وحده.
حركات، وصمة الميم، والفتح، ومعو  3 الجمال عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار -6

 أىل الصمة.
نأبو عون عمى صمة الميم في  -7

َ
ّۡ أ ۡشَهۡيُخ

َ
 ، والتقميل، وحده.َءأ

 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -8

  ُةَ َوَءاح َٰٚ َِ ٚاْ ٱلصه ُٓ رِي
َ
ّۡ نَأ َِۡيُس ـَ  ُ ٚاْ َوحَاَب ٱَّلله ّۡ َتۡهَفُِ َ ۚۥٓ نَإِۡذ ل َ َورَُشَِٚلُ ٚاْ ٱَّلله ِغيُف

َ
ةَ َوأ َٰٚ ٌَ  ٚاْ ٱلزه

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و تغميظ الالم، األزرق عمى -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك التغميظ، عمى سكون الميم،  األصبياني -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  َُِٚن َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُ َخترُِيۢ ة  ٭َوٱَّلله
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ََويَۡدُِِهَٚن لََع ّۡ ُٙ ٖۡ ِْ ّۡ َوََّل  ُِٖس ّْ  ّ ُ٘ ا  ْه  ِّٙ َِۡي ـَ  ُ ا َكِظَب ٱَّلله ًْ ۡٚ اْ ىَ ۡٚ ُه َٚ َٔ حَ ِي ّۡ حََر إََِل ٱَّله َ ل
َ
ِذِب ۞أ ٍَ   ٱُۡ

َٚن  ُٓ ّۡ َحۡفَِ ُ٘   ٮَو
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
اأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ْه  ِّٙ َِۡي ّۡ ، ـَ ُِٖس ّْ  ّ ُ٘ ا  ٚنَ ، ْه ُٓ ّۡ َحۡفَِ ُ٘  ، وحده.َو
ا َكِظَب ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ًْ ۡٚ  ، وصمة الميم، وحده.ىَ

 ًَذاٗةا َشِديد ـَ  ّۡ ُٙ َ ُ ل ده ٱَّلله ـَ َ
 اۖۡ أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َُِٚن َٓ ٚاْ َحۡف ا ََكُٕ َْ ّۡ َشآَء  ُٙ   ٯإِجه

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 ِٙۡٞي َذاٞب مُّ ـَ  ّۡ ُٙ ِ نََِ َِ ٱَّلله ٔ َشبِي ـَ واْ  ٖهٗث نََصدُّ ّۡ ُج ُٙ َٖ َٰ يَۡم
َ
َُذٓواْ أ  ٰٱَّته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.سكون الو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  ٓۚ ِ َشۡيـًٔا َٔ ٱَّلله ِ ّْ  ّ ُ٘ ۡوَلَُٰد
َ
ّۡ َوََّلٓ أ ُٙ ُ َٰل َن ْۡ َ

ّۡ أ ُٙ ٖۡ ُهٔ ُتۡلِِنَ َخ
 

شباع المنفصل، إشباع الصمة، و األزرق عمى  -1  .وحدهشباع المين الميموز، توسط ثم إا 
 .وحدهالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 وحده.قصر المنفصل، و  قصر الصمة، األصبياني عمى -3
ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُٙ ُ َٰل َن ْۡ َ

ّۡ أ ُٙ ٖۡ َٔ ، َخ ِ ّْ  ّ ُ٘ ۡوَلَُٰد
َ
 ، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وسط المنفصل، وحده.تو  سكون الميم، المروزي عمى -6
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -7

  ِۡصَدَُٰب ٱۡلهار
َ
ًَ أ ِ ه ْوَلَّٰٓ

ُ
 أ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، روزي عمى توسط المتصل، الم -4

 وَن ا َخَِِٰلُ َٙ ّۡ ذِي  ٱُ٘

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ّۡ ا َُيُِِۡهَٚن َُُس َٓ ٌَ ۥ  ُ ََجِيٗفا َذيَۡدُِِهَٚن َِلُ ُّ ٱَّلله ُٙ َٚۡم َحۡتَفُر َٰ َوَيۡدَصُتَٚن يَ ّۡ لََعَ ُٙ جه
َ
ٖۚ  أ ٍء  ََشۡ

 .َوَيۡدِصُتٚنَ في  بكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو العتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ََِٰذةُٚن ُّ ٱَُۡك ُ٘  ّۡ ُٙ ََّلٓ إِجه
َ
  ٲ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ٌۡ ّۡ ذِ ُٙ َٰ نَصى
َ
ُٔ نَأ ۡيَطَٰ ُّ ٱلشه ِٙ َِۡي ـَ ََٚذ  ِۚٓ ٱۡشَخۡد  َر ٱَّلله

 .ترقيق الراء، ومعو العتقيو األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، وتفخيم الراء، -2
 وترقيق الراء، وحده.األزرق عمى الفتح،  -3
 وسكون الميم، ومعو المروزي.تفخيم الراء، و  الفتح، األصبياني عمى -4
 .، ومعو أىل الصمة.جمال عمى الفتح، وصمة الميمال -5

 ٖۚ ِٔ ۡيَطَٰ ًَ ِخۡزُب ٱلشه ِ ه ْوَلَّٰٓ
ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 وَن ُّ ٱَُۡذَِِٰسُ ُ٘  ِٔ ۡيَطَٰ ََّلٓ إِنه ِخۡزَب ٱلشه
َ
 ٳأ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و شباع المنفصل، األزرق عمى إ -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َذَُِّۡي
َ
ًَ ِِف ٱۡۡل ِ ْوَلَّٰٓه

ُ
ۥٓ أ َ َورَُشَِٚلُ َٔ ُُيَآدُّوَن ٱَّلله ِي   ٴإِنه ٱَّله

شباع المتصل، والنقل، ،الالزماألزرق عمى إشباع  -1 شباع المنفصل، وا   ومعو العتقي. وا 
وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  ،الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
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 والنقل، وحده.
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى ترك النقل، -3
 توسط المتصل، وحده.و  ،توسط المنفصلو  توسط الالزم، المروزي عمى -4
 ، وحده.قصر المنفصل زي عمىالمرو  -5

 ٖۚ َٕا۠ َورُُشِلٓ
َ
ۡكََِِبه أ

َ
ُ َۡل َخَب ٱَّلله ٌَ

 

ٖۚ في  بفتح الياء وصاًل قرأ اإلمام نافع  البيان:  .َورُُشِلٓ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 زِيٞز ـَ َ ىَِٚيٌّ    ٵإِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

َوٱ ِ َُٖٚن ةِٱَّلله ِْ ا يُۡؤ ْٗ ۡٚ ّۡ َّله ََتُِد ىَ ُ٘ َٖآَء ۡب
َ
ۡو أ

َ
ّۡ أ ُ٘ ٚٓاْ َءاةَآَء ٚۡ ََكُٕ َ َ َورَُشَِٚلُۥ َول ٔۡ َخآده ٱَّلله َْ آدُّوَن  َٚ ِٚۡم ٱٓأۡلِخرِ يُ َۡلَ

 ٓۚ ّۡ ُٙ ِشرَيَت ـَ ۡو 
َ
ّۡ أ ُٙ ََٰج ۡو إِۡخَن

َ
 أ

شباع المنفصل، و )تشق( في البدل، و اإلبدال، والنقل األزرق عمى -1 شباع الالزم، وا  شباع وا  ا 
شباع ال المتصل،  ومعو العتقي عمى قصر البدل. صمة، وترقيق الراء،وا 

فويق القصر وفويق القصر في الالزم، وقصر المنفصل، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 وقصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده.في المتصل، 

 وحده.وسكون الميم، المتصل، الالزم والمنفصل و توسط تحقيق اليمز، و  المروزي عمى -3
 .ما سبق مع قصر المنفصل، وحدهعمى  المروزي -4
الحمواني عمى فويق القصر في الالزم والمتصل، وقصر المنفصل، وصمة الميم، ومعو أىل  -5

 الصمة.
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو الباقون. -6

  ۡۖ ُٗ ٖۡ ِ ّْ ّ ةُِروٖح  ُ٘ يهَد
َ
َٔ َوأ يَمَٰ ُّ ٱۡۡلِ ِٙ ِ َخَب ِِف ىُُِٚب ٌَ  ًَ ِ ه ْوَلَّٰٓ

ُ
 أ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل و، األزرق عمى إشباع المتصل -1
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 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الجمال عمى ترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 ومعو الباقون عدا المروزي. أبو عون عمى سكون الميم، -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َٰ ّۡ َججه ُٙ ۚٓ َوُيۡدِخُِ ا َٙ َٔ ذِي َٕۡهَُٰر َخَِِٰلِي
َ
ا ٱۡۡل َٙ  ٖج ََتۡرِي ِْٔ ََتۡخِ

 .واألصبياني ، ومعو العتقيالنقلاألزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٓۚ ُٗ ٖۡ ٚاْ َخ ّۡ َورَُط ُٙ ٖۡ ُ َخ  رَِِضَ ٱَّلله

 يم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الم -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ِٓۚ ًَ ِخۡزُب ٱَّلله ِ ه ْوَلَّٰٓ
ُ
 أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُّ ُ٘  ِ ََّلٓ إِنه ِخۡزَب ٱَّلله
َ
ۡهُِِدَٚن  أ ُٓ ۡ  ٶٱل

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ُشَٚرةُ احَلَۡشِ 

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ا ِِف َْ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ِ ۡرِض  َشتهَح َّلِله
َ
 ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُّ ٍِي َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َٚ ٱ ُ٘  ١َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ِِٖۚل ٱحۡلََۡش وه
َ
ّۡ ِۡل َٰرِِ٘ ِْٔ دَِي ٍَِتَِٰب  ُۡ َِ ٱ ۡ٘ َ

ٔۡ أ ِْ َٔ َزَهُرواْ  ِي ۡخَرَج ٱَّله
َ
ِٓي أ َٚ ٱَّله ُ٘

 

 ومعو العتقي.والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وحده المروزي -3
 لجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة.ا -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

  ْۡۖ ٚا ن ََيۡرُُج
َ
ّۡ أ َٖنُخ ا َؽ َْ

 
 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .نوأبو عو  ، ومعو أىل الصمةصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ْۡۖ ٚا ّۡ َُيۡتَِصُت َ ٔۡ َخۡيُد ل ِْ  ُ ُّ ٱَّلله ُٙ َٰ حَى
َ
ِ نَأ َٔ ٱَّلله ِ ّْ  ّ ُٙ ّۡ ُخُصُٚج ُٙ إَِفُخ ْه  ّ ُٙ جه

َ
ٚٓاْ أ ُّٖ  َوَؽ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
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 .بخمف عنو لمروزياومعو  والفتح، وسكون الميم، فصل،األصبياني عمى قصر المن -3
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -6 ُٙ إَِفُخ ْه  ّ ُٙ جه

َ
َٔ ، أ ِ ّْ  ّ ُٙ  ، والتقميل، وحده.ُخُصُٚج

 وحده.وسكون الميم، والفتح، ، المروزي عمى توسط المنفصل -7

  َٓۚب ـۡ ُّ ٱلرُّ ِٙ ِ  َوىََذَف ِِف ىُُِٚب

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِةَۡصَٰر
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
أ واْ َيَّٰٓ َِِْٖۡي نَٱۡخَخِبُ ۡؤ ُٓ ۡ يِۡدي ٱل

َ
ّۡ َوأ يِۡديِٙ

َ
ّ ةِأ ُٙ رُِبَٚن ُبُيَٚت

  ٢َُيۡ

سماعيل بضم الباء في  البيان: ُّٙقرأ اإلمام ورش وا  سحاق بكسر الباء.، وقُبُيَٚت  رأ قالون وا 

شباع المنفصل، و  ضم الباء، واإلبدال، وترقيق الراء، األزرق عمى -1 ومعو والنقل، والتقميل، ا 
 العتقي.

 والنقل، والفتح، وحده.قصر المنفصل، واإلبدال، وتفخيم الراء، و  ضم الباء، األصبياني عمى -2
 وقصر المنفصل، والتقميل، وحده. أبو الزعراء عمى ضم الباء، وسكون الميم، وتحقيق اليمز، -3
 وحده.والفتح، توسط المنفصل، كسر الباء، وسكون الميم، و  المروزي عمى -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -5
 أبو عون عمى سكون الميم، وكسر الباء، والتقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -6
 الجمال عمى كسر الباء، وصمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق. -7
 بن فرح عمى ضم الباء، وصمة الميم، والفتح، وحده. ا -8

 ۡۖ ۡجَيا ّۡ ِِف ٱَلُّ ُٙ َب ُّ ٱۡۡلَََلَٓء ََُفذه ِٙ َِۡي ـَ  ُ َخَب ٱَّلله ٌَ ن 
َ
ََّلٓ أ ۡٚ َ  َول

شباع المتصل،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي. والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والفتح، وحده.فويق القصر في المتصل، و  لميم،وسكون ا األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
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 .أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.وسكون الميم، توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -6
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -7

 ِِف ّۡ ُٙ َ َذاُب ٱۡلهارِ َول ـَ   ٣ ٱٓأۡلِخَرةِ 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والتقميل، ،وترقيق الراء )تشق( في البدلالنقل و األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، والفتح، وحده. -3
 و أىل التقميل.أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومع -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5

 ۡۖۥ َ َورَُشَِٚلُ ٚاْ ٱَّلله ّۡ َشٓاىُّ ُٙ جه
َ
ًَ ةِأ ِ َٰل  َذ

ّۡ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان: ُٙ جه
َ
 .ةِأ

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -2
القاضي وابن سعدان وأبو ، ومعو الزمفويق القصر في العون عمى سكون الميم، و أبو  -3

 .الزعراء
 .األصبياني عمى اإلبدال، وفويق القصر في الالزم، وحده -4
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ُۡفَِياِب َ َشِديُد ٱ َ نَإِنه ٱَّلله ٔ يَُشآّقِ ٱَّلله َْ   ٤َو
 ، ومعو العتقي.الالزممى إشباع األزرق ع -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[19] 
 

 َُۡفَِٰصيَِۡي ِ َوَِلُۡخزَِي ٱ ا نَتِإِۡذِن ٱَّلله َٙ ِ ُصٚل
ُ
َّٰٓ أ ًث لََعَ َٓ ِ ا ىَآن َ٘ ٚ ُٓ ۡو حََرۡكُخ

َ
ٍَٖث أ ِٔ َّلِ ّْ ا َرَػۡفُخّ  َْ٥ 

شباع المتصل، و  النقل، ق عمىاألزر  -1 شباع المنفصل، ا   ومعو العتقي.وا 
 وحده.وتوسط المنفصل، توسط المتصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وحده. -3
القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان  -4

 وأبو الزعراء
َٖثٍ  الغنة في األصبياني عمى -5 ِٔ َّلِ ّْ،  وقصر المنفصل، فويق القصر في المتصل، والنقل، و

 وحده.
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك النقل، ومعو ابن فرح. -6
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -7

  َوََّل َٖ ٔۡ َخۡي ِْ َِۡيِٗ  ـَ  ّۡ وَۡجۡهُخ
َ
آ أ َٓ ّۡ َذ ُٙ ٖۡ ِْ َٰ رَُشِِٚلِۦ  ُ لََعَ نَآَء ٱَّلله

َ
آ أ َْ َٰ َو ۥ لََعَ ُٗ ُِِّع رُُشَِ َ يَُص ٔه ٱَّلله ٖب َوَلَِٰس ََ

 رِ
 ٓۚ ٔ يََشآُء َْ
 

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أبو عون ومعو  وسكون الميم، فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 .والقاضي وأبو الزعراء
َِۡيِٗ ياء في ابن سعدان عمى سكون الميم، وصمة ال -3 ـَ

.وحده ، 
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، وترك صمة الياء، ومعو  -4
َٖ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ٔۡ َخۡي ِْ.وحده ، 
 وحده.وسكون الميم،  توسط المتصل،و  توسط المنفصل، المروزي عمى -6
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

  َٰ ُ لََعَ ءٖ ىَِديٞر َوٱَّلله ِ ََشۡ
  ٦ ُكّ

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

ٱُُۡيَرىَٰ ِهَّلِلَف َولِِرهُشِٚل َوَِّلِي ٱُُۡيۡرََبَٰ َوٱَۡلََتَََٰمَٰ َوٱ َِ ۡ٘ َ
ٔۡ أ ِْ َٰ رَُشِِٚلِۦ  ُ لََعَ نَآَء ٱَّلله

َ
آ أ َٓ ْه ۡ ِٔ ل ٍِِۡي َوٱةۡ َسَٰ
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 ٓۚ ّۡ ُِْٖس ۡكَِٖيآءِ 
َ
َِ ََكۡ ََّل يَُسَٚن ُدوََُۢة َبۡۡيَ ٱۡۡل بِي  ٱلصه

شباع المتصل،و  األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والنقل، والفتح، وحده. فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 لجمال عمى ترك النقل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.ا -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  قصر المنفصل، المروزي عمى -6
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -7

  ُٗ ٖۡ ّۡ َخ َُٰس ى َٙ ا َج َْ ُّ ٱلرهُشُٚل نَُخُذوهُ َو َُٰس آ َءاحَى َْ ْۚٓ  َو ٚا ُٙ  نَٱَٕخ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .بخمف عنو لمروزيا ومعووالفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 م، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وسكون المي -5
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

 ۡۖ َ ٚاْ ٱَّلله ُي  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َشِديُد ٱُۡفَِياِب َ   ٧إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

ٚيَۡبخَُل ّۡ ِٙ ِ َٰل َن ْۡ َ
ّۡ َوأ َٰرِِ٘ ِْٔ دَِي ٚاْ  ۡخرُِج

ُ
َٔ أ ِي َٔ ٱَّله َهَِٰجرِي ُٓ ۡ ُِۡهَيَرآءِ ٱل ِ وَن ل ٕٗا َويَُُٖصُ َٰ ِ َورِۡطَن َٔ ٱَّلله ِ ّْ َن نَۡظَٗل 

ۥٓۚٓ  َ َورَُشَِٚلُ  ٱَّلله

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
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 والفتح، وسكون الميم، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 .الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 كون الميم، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وس -4
 وحده. والفتح، وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -5

 َِٰدىَُٚن ُّ ٱُصه ُ٘  ًَ ِ ه ْوَلَّٰٓ
ُ
 ٨أ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ِ ّۡ َوٱَّله ّۡ َوََّل ََيُِدوَن ِِف ُصُدورِِ٘ ِٙ اَجَر إََِلۡ َ٘  ۡٔ َْ ّۡ ُُيِتَُّٚن  ِٙ ِْٔ َرۡتِِ  َٔ يَمَٰ اَر َوٱۡۡلِ ٚهُءو ٱَله َٔ َتَت  ي
 ٓۚ ّۡ َخَصاَصثٞ ِٙ ِ ٚۡ ََكَن ة َ ّۡ َول ُٕهِصِٙ

َ
َّٰٓ أ ٚاْ َويُۡؤذُِروَن لََعَ وحُ

ُ
آ أ ٓه  َخاَجٗث ّمِ

شباعو )تشق( في البدل، النقل واألزرق عمى  -1 ومعو وترقيق الراء، واإلبدال،  المنفصل، ا 
 العتقي عمى قصر البدل.

 وتفخيم الراء، واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 ىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أ -5

 ۡهُِِدَٚن ُٓ ۡ ُّ ٱل ُ٘  ًَ ِ ْوَلَّٰٓه
ُ
ٔ يَُٚق ُشحه َجۡهِصِٗۦ نَأ َْ   ٩َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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َُٚحُيٚل ّۡ ٔۢ َبۡفِدِ٘ ِْ َٔ َجآُءو  ِي َٖا َوٱَّله ِ َۡ ِِف ىُُِٚب ِٔ َوََّل ََتَۡف يَمَٰ َٔ َشتَُيَٕٚا ةِٱۡۡلِ ِي َٖا ٱَّله ِ َٰٕ َٖا ٱۡكهِۡر َۡلَا َوِۡلِۡخَن َن َربه
 ٌّ ًَ رَُءوٞف رهِخي َٖآ إِٕه ٚاْ َربه ُٖ َْ َٔ َءا ِي َُِّّله  

ٗ
  ٪ِكَّل

شباع المنفصل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ومعو العتقي والنقل، وا 
 عمى قصر البدل.

َٔ والنقل، والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 ِي  َُِّّله
ٗ

ٌّ ، ِكَّل ، رَُءوٞف رهِخي
 وقصر المنفصل، وحده.

 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، وترك الغنة، ومعو القاضي. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
َٔ ة في ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغن -5 ِي َُِّّله  

ٗ
 ، وحده.ِكَّل

 وحده.وسكون الميم، وترك الغنة، وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -6
 المروزي عمى توسط المتصل،و قصر المنفصل، وحده. -7
، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو َجآُءوابن سعدان عمى التقميل في  -8

 الزعراء.

 حََر إََِل ّۡ َ ل
َ
ٔه ۞أ ّۡ َۡلَۡخرَُج ۡخرِۡجخُ

ُ
ٔۡ أ ِ ٍَِتَِٰب َُه ُۡ َِ ٱ ۡ٘ َ

ٔۡ أ ِْ َٔ َزَهُرواْ  ِي ُّ ٱَّله ِٙ ِ َٰٕ ٚاْ َحُيٚلَُٚن ِۡلِۡخَن َٔ َٕاَذُي ِي   ٱَّله
َِٰذةَُٚن  ّۡ ََُك ُٙ ُد إِجه َٙ ُ يَۡش ّۡ َوٱَّلله ٕهُس ّۡ َۡلَُُٖصَ ُِۡخ ِ ةَٗدا ِإَون ىُٚح

َ
َخًدا أ

َ
ّۡ أ ّۡ َوََّل ُِٕػيُؿ ذِيُس َفُس َْ٫  

شباع و  النقل، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
َخًداأبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ّۡ أ َِٰذةُٚنَ ، ذِيُس ّۡ ََُك ُٙ  ، وحده.إِجه

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِۡدَبََٰر َُه
َ
ٔه ٱۡۡل ُُّ َٚ ّۡ ََلُ ُ٘ و ّۡ َوَُهِٔ ٕهَُصُ ُٙ وَج ٚاْ ََّل يَُُٖصُ ّۡ َوَُهِٔ ىُٚحُِِ ُٙ َف َْ ٚاْ ََّل ََيۡرُُجَٚن  ۡخرُِج

ُ
ّه ََّل ٔۡ أ ُث

وَن   ٬يَُُٖصُ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانالمروزي عمى  -2
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 صمة الميم، ومعو اىل الصمة. الجمال عمى -3

  ِٓۚ َٔ ٱَّلله ِ ّْ َتٗث ِِف ُصُدورِِّ٘  ۡ٘ َشدُّ َر
َ
ّۡ أ ُٕخ

َ
 َۡل

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ُٙ جه
َ
ًَ ةِأ ِ َٰل َٚن َذ ُٙ ٚۡمٞ َّله َحۡهَي   ٭ّۡ ىَ

ّۡ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان: ُٙ جه
َ
 .ةِأ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ٚۡمٞ َّله األصبياني عمى اإلبدال، وسكون الميم، والغنة في  -2  ، وحده.ىَ
 .ابن فرحومعو  صمة الميم،تحقيق اليمز، و الجمال عمى  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 ٓۚۡو ِْٔ َوَرآءِ ُجُدر
َ
ٍَٖث أ َصه ّۡ ََجِيًفا إَِّله ِِف ىُٗرى ُّمُّ  ََّل يَُقَٰخَُُِِٕٚس

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  النقل، ترك المروزي عمى  -3
 أبو عون عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َٓۚشِديٞد ّۡ ُٙ َٖ ّ ةَۡي ُٙ ُش
ۡ
 ةَأ

ُّٙفي  األصبياني وحده باإلبدالقرأ اإلمام  البيان: ُش
ۡ
 .ةَأ

 األصبياني.عدا  سكاناألزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإل -1
 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -2
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 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.تحقيق اليمز، و الجمال عمى  -3

  ّۡ ُٙ ٖۚ  ََتَۡصُت َٰ ّۡ َشِته ُٙ  ََجِيٗفا َوىُُُِٚب

ّۡ ََتۡصِ في  بكسر السينقرأ اإلمام نافع  البيان: ُٙ  .ُت
 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  سكون الميم، األزرق عمى -1
 .األصبياني والمروزيالفتح، ومعو و  سكون الميم، األزرق عمى -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -3

 ٚۡمٞ َّله َحۡفيَُِِٚن ّۡ ىَ ُٙ جه
َ
ًَ ةِأ ِ َٰل   ٮَذ

ّۡ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياًء في  البيان: ُٙ جه
َ
 .ةِأ

 .عدا األصبياني ناألزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكا -1
ٚۡمٞ َّله األصبياني عمى اإلبدال، وسكون الميم، والغنة في  -2  ، وحده.ىَ
 .ابن فرحصمة الميم، ومعو تحقيق اليمز، و الجمال عمى  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

 ۡۖ ّۡ ىَرِيٗتا ِٙ ِْٔ َرۡتِِ  َٔ ِي َِ ٱَّله َر َٓ ٌَ
 

 كان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلس -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ّٞ َِل
َ
َذاٌب أ ـَ  ّۡ ُٙ َ ّۡ َول ۡمرِِ٘

َ
ٚاْ َوَباَل أ   ٯَذاىُ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 َٰۡيَط َِ ٱلشه َر َٓ َِٓۡي ٌَ َ َ َربه ٱَُۡعَِٰ َخاُف ٱَّلله
َ
ٓ أ ًَ إَِّنِ ِٖ ّْ ا َزَهَر ىَاَل إَِّنِ ةَرِٓيءٞ  ٓه ِٔ ٱۡزُهۡر نََِ نَسَٰ ِٔ إِۡذ ىَاَل لِۡۡلِ

ٰ  

َخاُف في  بفتح الياءقرأ اإلمام نافع  البيان:
َ
ٓ أ  .إَِّنِ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ٓۚ ا َٙ ِٔ ذِي يۡ ا ِِف ٱۡلهارِ َخَِِٰلَ َٓ ُٙ جه
َ
آ أ َٓ ُٙ َٰيَِتَخ  نَََكَن َع

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، ر المنفصل، األصبياني عمى قص -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 َِٓۡي ِ َِٰ ُؤاْ ٱُظه ًَ َجَزَّٰٓ ِ َٰل   ٱَوَذ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ن عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقو  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٖۡج َُِلد َْ ا ىَده ْه َ َوِۡلَُٖؾۡر َجۡهٞس  ٚاْ ٱَّلله ُي ٚاْ ٱته ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ  َيَّٰٓ

 .عمى قصر البدل ومعو العتقيو)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 ف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ٓۚ َ ٚاْ ٱَّلله ُي  َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٚن َٓ ا َتۡف َٓ ِ َ َخترُِيۢ ة   ٲإِنه ٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َ ٚاْ ٱَّلله َٔ نَُص ِي ٱَّله ٌَ ٚاْ  ۚٓ َوََّل حَُسُٕٚ ّۡ ُٙ ُٕهَص
َ
ّۡ أ ُٙ َٰ نَصى

َ
  نَأ

شباع الصمة، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1  وا 
شباع الصمة، وحده. األزرق عمى الفتح، -2  وا 
 .األصبياني عمى الفتح، وقصر الصمة، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح -3
 المروزي عمى الفتح، وسكون الميم، وحده. -4
 .وحده أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، -5
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

 ٱَُۡفَِٰصُيَٚن ُّ ُ٘  ًَ ِ ه ْوَلَّٰٓ
ُ
  ٳأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 
َ
ٖهثِٖۚ ََّل يَۡصَخِٚٓي أ ۡصَدَُٰب ٱۡۡلَ

َ
 ۡصَدَُٰب ٱۡلهارِ َوأ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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  ٖه ۡصَدَُٰب ٱۡۡلَ
َ
َُۡهآنُِزوَن أ ُّ ٱ ُ٘   ٴثِ 

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡٔ ِ ّْ ٗٗع  َخَصّدِ ُّْ ۥ َخَِٰشٗفا  ُٗ ۡحَخ
َ
ُهَرأ  َٖ َٰ َجَت َٕزۡۡلَا َهََٰذا ٱُُۡيۡرَءاَن لََعَ

َ
ٚۡ أ َ ِۚٓ ل  َخۡشَيثِ ٱَّلله

ۥفي  األصبياني بالتسييل قواًل واحًداقرأ اإلمام  البيان: ُٗ ۡحَخ
َ
ُهَرأ

. 

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ۥعمى النقل، والغنة في  األصبياني -2 ُٗ ۡحَخ

َ
ُهَرأ  َٖ  .، والتسييل، وحدهَجَت

 .تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا ابن إسحاقالمروزي عمى  -3
ٔۡ َخۡشيَثِ ق عمى الغنة، واإلخفاء في ابن إسحا -4 ِ ّْ.وحده ، 

 ُروَن ٍه ّۡ َحخََه ُٙ ِه ٖهاِس ََُف ا لِِ َٙ َُ َٕۡۡضُِب َثَٰ ْۡ َ
ًَ ٱۡۡل ِۡ ِ   ٵَوح

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 لصمة.عمى صمة الميم، ومعو أىل ا الحمواني -3

 ۡۖ َٚ ُ٘ َٗ إَِّله  َٰ ِي ََّلٓ إَِل ُ ٱَّله َٚ ٱَّلله ُ٘
 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َِهََٰدة َُۡلۡيِب َوٱلشه ُّ ٱ ِ َِٰ  َع

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٰٱلرهۡخَم َٚ ُ٘ ُّ   ٶُٔ ٱلرهِخي

 األزرق، ومعو الكل. -1

َُۡفزِيُز ٱۡۡلَتها ُٔ ٱ ِٓ ۡي َٙ ُٓ ۡ ُٔ ٱل ۡؤِْ ُٓ ۡ ُّ ٱل َٰ َل وُس ٱلصه ًُ ٱُُۡيدُّ ِِ َٓ ۡ َٚ ٱل ُ٘ َٗ إَِّله  َٰ ِي ََّلٓ إَِل ُ ٱَّله َٚ ٱَّلله ُ٘ ٓۚ ُ ّبِ ٍَ خَ ُٓ ۡ  ُر ٱل

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 واإلبدال، وحده.نفصل، األصبياني عمى قصر الم -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ا يَُۡشُِكَٚن ٓه ِ َخ َٔ ٱَّلله   ٷُشۡتَدَٰ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ُِر ّٚ َص ُٓ ۡ ُِو ٱۡۡلَارُِئ ٱل ُ ٱَُۡذَِٰ َٚ ٱَّلله ُ٘
  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓ ا َٓ ۡش
َ
ٖۚ َِلُ ٱۡۡل  ُء ٱحۡلُۡصَِنَٰ

شباع المتصل، و  النقل، األزرق عمى -1  ومعو العتقي.والتقميل، ا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 والفتح، وحده. فويق القصر في المتصل،و  النقل، األصبياني عمى -3
 وحده.والفتح، توسط المتصل، و  ترك النقل، المروزي عمى -4
 ن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو اب -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

  ۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  يَُصّتُِح َِلُۥ 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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  ُّ ٍِي َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َٚ ٱ ُ٘  ٸَو

 ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء. ،َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 
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َخدَٖثِ  ۡٓ ُٓ  ُشَٚرةُ ال

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 َۡوَِل
َ
ّۡ أ ُدوهُز ـَ ُدّوِي َو ـَ ٚاْ ََّل َتخهِخُذواْ  ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ ا َيَّٰٓ َٓ ِ ةِ َوىَۡد َزَهُرواْ ة َٚده َٓ ۡ ِّٙ ةِٱل ُِۡيَٚن إََِلۡ آَء حُ

ّۡ ِجَهَٰ  ّۡ َخرَۡجُخ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  ِ َرّبُِس ٚاْ ةِٱَّلله ُٖ ِْ ن حُۡؤ
َ
ّۡ أ َٔ ٱحۡلَّوِ َُيۡرُِجَٚن ٱلرهُشَٚل ِإَويهاُز ِ ّْ ٗدا ِِف َجآَءُزّ 

 ٖۚ  َشبِيِل َوٱةۡخَِلآَء َمۡرَطاِِت

ٖۚ في زرق فقط بالفتح ثم التقميل األقرأ اإلمام  البيان: وىو من طريق أنوار التعريف  .َمۡرَطاِِت
 لمحامدي.

شباع الصمة، و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 شباع المتصل،وا  واإلبدال،  ا 
ٖۚ والفتح في   ومعو العتقي عمى قصر البدل. ،َمۡرَطاِِت

ٖۚ األزرق عمى التقميل في  -2  ، وحده.َمۡرَطاِِت
واإلبدال،  فويق القصر في المتصل،وقصر الصمة، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3

 والفتح، وحده.
ۡوَِلَآءَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ّۡ أ ُدوهُز ـَ َٔ ، َو ِ ّْ ن، َجآَءُزّ 

َ
ّۡ أ ّۡ إِن، ِإَويهاُز ، َرّبُِس

 وتحقيق اليمز، وحده.
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -5
 توسط المتصل، وحده.وسكون الميم، و  قصر المنفصل، ي عمىالمروز  -6
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، وحده. -7
َٔ ابن سعدان عمى التقميل في  -8 ِ ّْ  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءُزّ 
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -9

 ِة َٚده َٓ ۡ ِّٙ ةِٱل وَن إََِلۡ ۠ تُِِسُّ َٕا
َ
ۚٓ  َوأ ّۡ َُِٖخ ـۡ َ

آ أ َْ ّۡ َو ۡخَهۡيُخ
َ
آ أ َٓ ِ ُّ ة َِ ـۡ َ

 أ

۠ في بإثبات األلف وصاًل قرأ اإلمام نافع  البيان: َٕا
َ
 .َوأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ا 
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بخمف  أىل اإلسكانقصر المنفصل، ومعو و  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 عن المروزي.

 وزي عمى توسط المنفصل، وحده.المر  -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

 َِ بِي آَء ٱلصه َٚ َه َش ّۡ َذَيۡد َط ُِْٖس  ُٗ ِۡ ٔ َحۡهَف َْ   ١َو

َه في ورش والحمواني والقاضي باإلدغام قرأ اإلمام  البيان: سحاق َذَيۡد َط ، وقرأ المروزي وا 
سماعيل باإلظيار.  وا 

شباع المتصل، ومعو العتقي.األزر  -1  ق عمى اإلدغام، وا 
األصبياني عمى سكون الميم، واإلدغام، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو عون  -2

 والقاضي.
 المروزي عمى اإلظيار، وتوسط المتصل، وحده. -3
 ابن سعدان عمى سكون الميم، واإلظيار، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء. -4
 الميم، واإلدغام، وحده. الجمال عمى صمة -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلظيار، ومعو ابن فرح. -6

 ْوا ٚٓءِ َوَودُّ ّ ةِٱلصُّ ُٙ لِۡصنََخ
َ
ّۡ َوأ ُٙ يِۡدَح

َ
ّۡ أ ٚٓاْ إََِلُۡس َداٗٓء َوَيبُۡصُػ ـۡ َ

ّۡ أ ٚاْ َُُس ّۡ يَُسُٕٚ ٚۡ حَۡسُهُروَن إِن َحۡرَيُهُٚك َ ل
٢ 

شباع المتصلو  إشباع الصمة، األزرق عمى -1 شباع المنفصل، ومعو العتقي.و ، ا   ا 
ومعو أبو قصر المنفصل، و فويق القصر في المتصل، و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2

 عون.
 وحده.وتوسط المنفصل، توسط المتصل، و  سكون الميم، المروزي عمى -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4
وقصر المنفصل، ومعو ابن سعدان  القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، -5

 وأبو الزعراء.
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -6

 ٓۚ ّۡ ۡوَلَُٰدُز
َ
ّۡ َوََّلٓ أ ُس ُْ رَۡخا

َ
ّۡ أ  َُٔ حََٖهَفُس

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ا 
 ومعو أبو عون.قصر المنفصل، قصر الصمة، و األصبياني عمى  -2
 ة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صم -3
 توسط المنفصل، وحده.و المروزي عمى سكون الميم،  -4
 المروزي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، ومعو الباقون. -5

 ِث َٓ ُۡيَِحَٰ َٚۡم ٱ َُ يَ ۚٓ َحۡهِص ّۡ َُٖس  ةَۡي

َُ ُحۡهَص في نافع بضم الياء، وفتح الصاد قرأ اإلمام  البيان:
. 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُ َُِٚن ةَِصريٞ  َوٱَّلله َٓ ا َتۡف َٓ ِ   ٣ة

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡ َٚةٌ ىَۡد ََكَٕۡج َُُس ۡش
ُ
ا َتۡفُتُدوَن أ ٓه ّۡ َوِم ُِْٖس ّۡ إِٕها ةَُرَٰٓءُؤاْ  ِٙ ِم ۡٚ ٚاْ َُِي ُ ۥٓ إِۡذ ىَال ُٗ َف َْ  َٔ ِي َّ َوٱَّله ِي َٰ٘ َخَصَٖثٞ ِِفٓ إِةَۡر

َٖا َٖ ّۡ َوَبَدا ةَۡي ِ َزَهۡرَٕا ةُِس ۥٓ إَِّله  ِْٔ ُدوِن ٱَّلله ِ وَۡخَدهُ ٚاْ ةِٱَّلله ُٖ ِْ َٰ حُۡؤ ةًَدا َخِته
َ
ُّ ٱَُۡفَرََٰوةُ َوٱۡۡلَۡلَظآُء أ َُٖس َوبَۡي

ءٖ   ِ ِْٔ ََشۡ َٔ ٱَّلله ِْ  ًَ َ ًُ ل ۡمِِ
َ
آ أ َْ ًَ َو َ ۡشَخۡلهَِرنه ل

َ
بِيِٗ َۡل

َ
َّ ِۡل ِي َٰ٘ َل إِةَۡر ۡٚ  ىَ

ةًَدا َوٱۡۡلَۡلَظآءُ في نافع بإبدال اليمزة الثانية واًوا قرأ اإلمام  البيان:
َ
قرأ اإلمام نافع بكسر . و أ

َٚةٌ إِ اليمزة في   .ۡش
شباع المتصل، واإلبدال، وترقيق الراء في  -1 شباع المنفصل، وا  األزرق عمى إشباع الصمة، وا 

 ۡشَخۡلهَِرنه
َ
 ، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.َۡل

 وز، وحده.العتقي عمى ما سبق، ولكن بترك المد في المين الميم -2
األصبياني عمى قصر الصمة، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال،  -3

 وتفخيم الراء، وحده.
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ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 َٚةٌ َُُس ّۡ إِٕها، إِۡش ِٙ ِم ۡٚ  ، وتحقيق اليمز، وحده.َُِي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 لمنفصل والمتصل، وحده.المروزي عمى سكون الميم، وتوسط ا -6
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -7
القاضي عمى سكون الميم، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان  -8

 وأبو الزعراء.

 ِصرُي َٓ ۡ ًَ ٱل َٖا ِإَوََلۡ َٕبۡ
َ
ًَ أ َٖا ِإَوََلۡ ۡ َّكه َٚ ًَ حَ َِۡي ـَ َٖا  به   ٤ره

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖٓ َٖا َٔ َزَهُرواْ َوٱۡكهِۡر َۡلَا َربه ي ِ َُِّّله َٖٗث  َٖا نِۡخ ِۡ َٖا ََّل ََتَۡف  َربه

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َٔ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي َُِّّله َٖٗث   ، ومعو ابن إسحاق.نِۡخ

 ُّ ٍِي َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َٕج ٱ
َ
ًَ أ   ٥إِٕه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُي ّۡ ِٙ ّۡ ذِي َٚةٌ ۡد ََكَن َُُس ۡش
ُ
ۚٓ  أ َٚۡم ٱٓأۡلِخَر َ َوٱَۡلَ ٚاْ ٱَّلله ٔ ََكَن يَرُۡج َٓ ِ ّ َٖثٞ ل  َخَص

َٚةٌ إِ قرأ اإلمام نافع بكسر اليمزة في  البيان:  .ۡش

 وحده. في البدل،والنقل واإلشباع  إشباع الصمة، األزرق عمى -1
 .، وحدهقصر البدلو  والنقل، إشباع الصمة، العتقي عمى -2
َٔٓاألصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -3 ِ ّ َٖثٞ ل  ، والنقل، وحده.َخَص
ّۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِٙ َٚةٌ إِ ذِي  ، وترك الغنة، وترك النقل، وحده.ۡش
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -6
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 ده.ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وح -7

 ِٓيُد َٚ ٱَُۡلِِنُّ ٱحۡلَ ُ٘  َ له نَإِنه ٱَّلله َٚ ٔ َحَخ َْ   ٦َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓۚ ٗة َٚده ْه  ّ ُٙ ٖۡ ِ ّْ َٔ َٗعَدۡحُخّ  ِي ّۡ َوَبۡۡيَ ٱَّله ََ ةَيَُٖۡس ن ََيَۡف
َ
ُ أ ـَََس ٱَّلله ۞ 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ۚٓ َٗعَدۡحخُ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٗة َٚده ْه  ّ ُٙ ٖۡ ِ ّْ  ّ.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٓۚ ُ ىَِديٞر  َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّٞ ُ َدُهٚرٞ رهِخي   ٧َوٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ّٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُهٚرٞ رهِخي

 ِٔ ـَ  ُ ُّ ٱَّلله َُٰس ى َٙ ٖۡ ٚٓاْ  َّله َح ّۡ َوُتۡيِصُػ ُ٘ و ن َتَبُّ
َ
ّۡ أ َٰرُِك ِٔ دَِي ّْ ّۡ َُيۡرُِجُٚكّ  َ ِٔ َول ّۡ ِِف ٱَّلِي ّۡ يَُقَٰخُُِِٚك َ َٔ ل ِي ٱَّله

 ٓۚ ّۡ ِٙ  إََِلۡ

ُّ التقميل في  األزرق عمى -1 َُٰس ى َٙ ٖۡ ّۡ ، َح َٰرُِك شباع الصمة،دَِي شباع المنفصل، ومعو و  ، وا  ا 
 العتقي.

 عو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وم -2
نأبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -3

َ
ّۡ أ َٰرُِك ِٔ دَِي ّْ  ، وحده.َُيۡرُِجُٚكّ 

ُّ األزرق عمى الفتح في  -4 َُٰس ى َٙ ٖۡ شباع المنفصل، وحده.َح شباع الصمة، وا   ، وا 
 وحده.قصر المنفصل، و  الفتح، وقصر الصمة، األصبياني عمى -5
 وسط المنفصل، وحده.تسكون الميم، و  المروزي عمى -6
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 .عمى قصر المنفصل وحده المروزي -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 ۡيِصِػَۡي ُٓ ۡ َ ُُيِبُّ ٱل   ٨إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََٰوَظ ّۡ َٰرُِك ِٔ دَِي ّْ ۡخرَُجُٚكّ 
َ
ِٔ َوأ ّۡ ِِف ٱَّلِي ََٰخُُِٚك َٔ َق ِي ِٔ ٱَّله ـَ  ُ ُّ ٱَّلله َُٰس ى َٙ ٖۡ ا َح َٓ ن إِجه

َ
ّۡ أ َّٰٓ إِۡخَراِجُس ُرواْ لََعَ َٙ

 ٓۚ ّۡ ُ٘ ۡٚ ُه َٚ  حَ

ُّ التقميل في  األزرق عمى -1 َُٰس ى َٙ ٖۡ ّۡ ، َح َٰرُِك شباع المنفصل، ، و دَِي وترقيق الراء في ا 
 ّۡ شباع الصمة،إِۡخَراِجُس  ومعو العتقي. ، وا 

 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
ِٔقميل، وتفخيم الراء، وصمة الميم في أبو عون عمى الت -3 ّْ ۡخرَُجُٚكّ 

َ
ن ،َوأ

َ
ّۡ أ ، إِۡخَراِجُس

 وحده.
ُّ األزرق عمى الفتح في  -4 َُٰس ى َٙ ٖۡ  ، وما سبق لو، وحده.َح
 وتفخيم الراء، وحده. وقصر الصمة،قصر المنفصل، الفتح، و  األصبياني عمى -5
 توسط المنفصل، وحده.سكون الميم، و  المروزي عمى -6
 .عمى قصر المنفصل وحده المروزي -7
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8

 َٚن ُٓ ِ َِٰ ُّ ٱُظه ُ٘  ًَ ِ ْوَلَّٰٓه
ُ
ّۡ نَأ ُٙ ه ل َٚ ٔ َحَخ َْ  ٩َو

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 صل، وحده.المروزي عمى توسط المت -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

  ۡۖ ٔه ُ٘ ُٖٚ َخِد ْۡ َهَِٰجَرَٰٖت نَٱ ُْ َِْجَُٰج  ۡؤ ُٓ ۡ ُّ ٱل ٚٓاْ إِذَا َجآَءُز ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ  َيَّٰٓ

شباع المتصل، و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 واإلبدال، وترقيق الراء، ا 
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 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
 واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده. فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو ابن إسحاق وابن فرح والقاضي. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
ُّ ابن سعدان عمى التقميل في  -5  القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.، وفويق َجآَءُز
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ۡۖ ٔه ِٙ ِ ُّ بِإِيَمَٰٖ َِ ـۡ َ
ُ أ  ٱَّلله

 وحده. ،عمى إشباع البدل األزرق -1
 .باقونومعو ال العتقي عمى قصر البدل، -2

 هه ٍُ ُۡ ٔه إََِل ٱ ُ٘ َِْجَٰٖج نَََل حَرِۡجُفٚ ٔه ُمۡؤ ُ٘ ٚ ُٓ ُخ ۡٓ ِِ ـَ  ارِ  نَإِۡن 

 .ومعو العتقي والتقميل، ،اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .عمى اإلبدال، والفتح، وحده ألصبيانيا -2
 .أىل الفتحومعو والفتح، المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ۡۖ ٔه ُٙ َ َن ل ُِّٚ ّۡ َُيِ ُ٘ ّۡ َوََّل  ُٙ ه ٞ ل َّ ٔه ِخ ُ٘  ََّل 

 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكاناألزرق عمى سكون الميم،  -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
ّۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 ُٙ ه ٞ ل َّ  ، وحده.ِخ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ْٓۚ ٚا َٕهُي
َ
آ أ ْه  ّ ُ٘  َوَءاحُٚ

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، عمى صمة الميم، الحمواني -4

 ٓۚ ٔه ُ٘ ُجَٚر
ُ
ٔه أ ُ٘ ٚ ُٓ ٔه إَِذآ َءاحَۡيُخ ُ٘ ٍُِدٚ ن حَٖ

َ
ّۡ أ َِۡيُس ـَ َٖاَح   َوََّل ُج

شباع المنفصل، و  إشباع الصمة، األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر وا 
 البدل.

 .أىل الصمة وأبو عونقصر المنفصل، ومعو و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، المروزي عمى -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

  َٚ ٍَ ِّ ٱُۡ ٚاْ ةِفَِص ٍُ ِص ۡٓ ْۚٓ َوََّل ُت ٚا َٕهُي
َ
آ أ َْ ٚاْ  ّۡ َوُۡيَۡصـَُِٔ َٕهۡيُخ

َ
آ أ َْ ٚاْ    انِرِ وَۡشـَُِٔ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.الميم،  وسكونالمروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ۡۖ ّۡ َُٖس ُّ ةَۡي ِ َُيُۡس ُّ ٱَّلله ّۡ ُخۡس ُِس َُٰ  َذ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ّٞ ٍِي ٌّ َخ ِِي ـَ  ُ   ٪َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َارِ ذ هه ٍُ ّۡ إََِل ٱُۡ ۡزَََِٰٰجُس
َ
ٔۡ أ ِ ّْ ءٞ  ّۡ ََشۡ ْۚٓ ِإَون نَاحَُس ٚا َٕهُي

َ
آ أ َْ  ََ ِۡر ّْ  ّ ُٙ ۡزَََُٰٰج

َ
َتۡج أ َ٘ َٔ َذ ِي ٚاْ ٱَّله ّۡ نَـَٔاحُ  َفاَرۡتُخ

شباع الصمة، والتقميل، و)تشق( في  األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، -1 والنقل، وا 
شباع المنفصل،  وحده. البدل، وا 

 .زرق، وحده، وقصر البدل، وما سبق لألالعتقي عمى ترك المد في المين الميموز -2



 جمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الفلسطيني                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[38] 
 

 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى سكون الميم، والفتح، وقصر المنفصل، وحده. -5
 القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6
ّۡ إََِل مة الميم في أبو عون عمى ص -7 ۡزَََِٰٰجُس

َ
ََ ، أ ِۡر ّْ  ّ ُٙ ۡزَََُٰٰج

َ
 ، والتقميل، وحده.أ

 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -8

 َُٖٚن ِْ ُٕخّ ةِِٗۦ ُمۡؤ
َ
ِٓي أ َ ٱَّله ٚاْ ٱَّلله ُي   ٫َوٱته

 ومعو العتقي.واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 اإلبدال، وحده.و  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو أىل اإلسكان. وتحقيق اليمز، سكون الميم،المروزي عمى قصر المنفصل، و   -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ا َٙ حُّ
َ
أ ُ ٱۡلهِِبُّ َيَّٰٓ ن َّله ي

َ
َّٰٓ أ ًَ لََعَ َٖ ۡؤَِْجَُٰج ُحَتايِۡف ُٓ ۡ َٔ َوََّل يَۡزجَِۡي َوََّل إَِذا َجآَءَك ٱل ا َوََّل يَِۡسِۡر ِ َشۡيـٔٗ َٔ ةِٱَّلله َۡشِۡك

ًَ ِِف  َٖ ٔه َوََّل َحۡفِصي ِٙ رُۡجِِ
َ
ٔه َوأ ِٙ يِۡدي

َ
ۥ َبۡۡيَ أ ُٗ َٖ ٖٔ َحۡهََتِي َتَٰ ۡٙ تَِۡي ةُِت

ۡ
ٔه َوََّل يَأ ُ٘ ۡوَلََٰد

َ
َٔ أ ِۡ ٔه َحۡيُخ ُٙ ۡفُروٖف َذَتايِۡف َْ  

 ٓۚ َ ٔه ٱَّلله ُٙ َ  َوٱۡشَخۡلهِۡر ل

. وقرأ اإلمام نافع باإلبدال واًوا وىو ٱۡلهِِبءُ في نافع باليمز مع المد المتصل قرأ اإلمام  ان:البي
 .إَِذا ٱۡلهِِبءُ المقروء بو في 

شباع المتصل، واإلبدال، وتوسط ثم إشباع المين الميموز،  -1 األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 وحده.

 ده.العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، وح -2
ن َّله والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، واإلبدال، -3

َ
 ،أ

 وحده.
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو ابن فرح والقاضي. -4
ن َّله ابن إسحاق عمى الغنة في  -5

َ
 ، وحده.أ
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 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءكَ ابن سعدان عمى قصر المنفصل، والتقميل في  -6
 ي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده.المروز  -7
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -8

  ّٞ َ َدُهٚرٞ رهِخي   ٬إِنه ٱَّلله

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ّٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُهٚرٞ رهِخي

 ْ ا ۡٚ ُه َٚ ٚاْ ََّل َتَخ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ ٔۡ  َيَّٰٓ ِْ اُر  هه ٍُ ا يَهَِس ٱُۡ َٓ ٌَ َٔ ٱٓأۡلِخَرةِ  ِْ ٚاْ  ّۡ ىَۡد يَهُِص ِٙ َِۡي ـَ  ُ ا َكِظَب ٱَّلله ًْ ۡٚ ىَ

ۡصَدَِٰب ٱُُۡيُتٚرِ 
َ
 ٭أ

ِ والنقل والبدل وترقيق الراء في  )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ،ٱٓأۡلِخَرة
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.

 .وحده والنقل، وتفخيم الراء، المنفصل،األصبياني عمى قصر  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
ا َكِظَب ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -5 ًْ ۡٚ  ، وحده.ىَ
 حده.و  وسكون الميم، وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المنفصل، -6
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ّمِ   ُشَٚرةُ الصه

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

  ۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل َْ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ِ  َشتهَح َّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُّ ٍِي َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َٚ ٱ ُ٘   ١َو
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 ا ََّل َتۡهَفَُِٚن َْ َّ َتُيٚلَُٚن  ِ ٚاْ ل ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ   ٢َيَّٰٓ

 .عمى قصر البدل عتقيومعو ال و)تشق( في البدل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ََّل َتۡهَفَُِٚن َْ ٚاْ  ُ ن َتُيٚل
َ
ِ أ ـَِٖد ٱَّلله ۡيًخا  َْ ُبَ  ٌَ٣  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِِٗيَُقَٰخَُِِٚن ِِف َشبِي َٔ ِي َ ُُيِبُّ ٱَّله ۡرُصٚٞص إِنه ٱَّلله ْه  ٞٔ َٖۡحَٰ ّ ُب ُٙ جه
َ
أ ٌَ ا    ٤ۦ َصّهٗ

ُّٙقرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: جه
َ
أ ٌَ

. 

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 األصبياني عمى التسييل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم،  -3
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 َِٰإَوۡذ ىَاَل ُمَٚس ۡۖ ّۡ ِ إََِلُۡس َّنِ رَُشُٚل ٱَّلله
َ
َٚن أ ُٓ ۡفَِ َّ حُۡؤُذوَِِٕن َوىَد ته ِ ِٚۡم ل ََٰي ِِْٗۦ َي ۡٚ   َُِي

 واإلبدال، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،  -2
 واإلبدال، ومعو األصبياني. األزرق عمى الفتح، -3
 ومعو أىل الفتح. ، وتحقيق اليمز،المروزي عمى الفتح -4

 ٓۚ ّۡ ُٙ ُ ىَُُِٚب َزاَغ ٱَّلله
َ
ٚٓاْ أ ا َزاُك ٓه  نََِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
في وجو وابن سعدان وأبو  المروزيعدا  األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
ْ يل في ابن سعدان عمى التقم -4 ٚٓا  ، وقصر المنفصل، ومعو أبو الزعراء.َزاُك

  َُۡفَِٰصيَِۡي َٚۡم ٱ َُۡي ِدي ٱ ۡٙ ُ ََّل َح   ٥َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َبۡۡيَ يََديه َٓ ِ ّ ٗىا ل َصّدِ ُّْ ِ إََِلُۡسّ  ََ إَِّنِ رَُشُٚل ٱَّلله َّٰٓءِي َّ َيَٰتَِِنٓ إِۡشَر ُٔ َمۡريَ ـِيََس ٱۡب َٔ ٱِله  ِإَوۡذ ىَاَل  َٰثِ ِْ َرى ۡٚ

ۡۡحَُدۖۡ 
َ
ۥٓ أ ُٗ ُٓ ٔۢ َبۡفِدي ٱۡش ِْ ِِت 

ۡ
ۢا ةِرَُشٖٚل يَأ َ بََّشِ ُْ  َو

ٔۢ َبۡفدِ في نافع بفتح الياء قرأ اإلمام  البيان: ُٓ  يِْ ۥٓ ٱۡش ُٗ
 وفي كممة . َِٰث َرى ۡٚ التقميل ألىل  ٱِله

 التقميل، ولممروزي فتح ثم تقميل، ولمباقين الفتح.
شباع المتصل، والتقميل، وترقيق الراء في األزرق عمى إشباع المنفصل، و  -1 ۢاا  َ بََّشِ ُْ ، َو

 واإلبدال، ومعو العتقي.
ااألصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، والغنة في  -2 َٓ ِ ّ ٗىا ل َصّدِ ُّْ

 ،
 والفتح، واإلبدال، وتفخيم الراء، وحده.

مز، ومعو ابن سعدان وأبو القاضي عمى سكون الميم، وبترك الغنة، والتقميل، وتحقيق الي -3
 الزعراء.
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 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن فرح. -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، والفتح، وحده. -6
َٰثِ والفتح ثم التقميل في  المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، -7 َرى ۡٚ  وحده. ،ٱِله
َٰثِ والفتح ثم التقميل في  ى توسط المنفصل، وتوسط المتصل،المروزي عم -8 َرى ۡٚ  وحده. ،ٱِله

 تِۡٞي ُّْ ٚاْ َهََٰذا ِشۡدٞر  ُ ّ ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج ىَال ُ٘ ا َجآَء ٓه   ٦نََِ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
ومعو أبو عون  راء،تفخيم الوسكون الميم، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 والقاضي.
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4
ُّ٘ابن سعدان عمى التقميل في  -5  ، ومعو أبو الزعراء.َجآَء

 يُۡدََعَّٰٓ إََِل َٚ ُ٘ ِذَب َو ٍَ ِ ٱُۡ ىَٰ لََعَ ٱَّلله ِٔ ٱۡذََتَ ٓه ُّ مِ ۡؽَِ
َ
ٔۡ أ َْ ٖۚ  َو ِّ َٰ  ٱۡۡلِۡشَل

، َوُهوََضم الياء في ، و يُۡدََعَّٰٓ ، ٱۡذََتَىَٰ النقل، وتغميظ الالم، والتقميل في األزرق عمى  -1
شباع المنفصل، وحده.  وا 

 ، وما سبق لو، وحده.يُۡدََعَّٰٓ األزرق عمى الفتح في  -2
شباع المنفصل، وضم الياء، وحده. العتقي -3  عمى ترك التغميظ، والتقميل، والنقل، وا 
 عمى النقل، والفتح، وضم الياء، وقصر المنفصل، وحده. األصبياني -4
سكون الياء في و  ترك النقل، والفتح، المروزي عمى -5

 وتوسط المنفصل، وحده.، وَََوهَ 
 .المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الياء، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح -6
 عمى الفتح، وضم الياء، وحده. ابن إسحاق -7
 لتقميل، وسكون الياء، ومعو القاضي وابن سعدان.أبو عون عمى ا -8
 .التقميل، وضم الياء، وحده أبو الزعراء  -9
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 َِٓۡي ِ َِٰ َٚۡم ٱُظه ِدي ٱَُۡي ۡٙ ُ ََّل َح   ٧َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُ ّۡ َوٱَّلله ِٙ ِ َٰ٘ نَۡن
َ
ِ ةِأ ٚاْ َُٕٚر ٱَّلله ُّّ ُٕٚرِهِۦ يُرِيُدوَن َِلُۡػهِـُٔ خِ ُْ َٰ رِهَ ٱَُۡك ٌَ  ۡٚ َ   ٨هُِروَن َول

ٌّّ في نافع بالتنوين قرأ اإلمام  البيان: خِ ُْ
 وبفتح الراء في ، َهِۦُٕٚر. 

 .عمى قصر البدل ترقيق الراء، ومعو العتقيو  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1
 تفخيم الراء، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َُ٘ٚۡشُِك ُٓ ۡ رِهَ ٱل ٌَ  ۡٚ َ ِٔ ُكِِّٗۦ َول َِٙرهُۥ لََعَ ٱَّلِي ِٔ ٱحۡلَّوِ َِلُۡؾ َُٙدىَٰ َودِي ۡ ََ رَُشَِٚلُۥ ةِٱل رَۡش
َ
ِٓي أ   ٩َن َٚ ٱَّله

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.والتقميل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 . أىل الفتح بخمف عن المروزيفخيم الراء، ومعو توالفتح، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َِلٖم
َ
َذاٍب أ ـَ  ۡٔ ِ ّْ َٰ حَِخََٰرةٖ حُِٖجيُسّ  ّۡ لََعَ ُدُُُّس

َ
َۡ أ َ٘ ٚاْ  ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ   ٪َيَّٰٓ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل. والنقل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
ٔۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِ ّْ  ، وحده.حُِٖجيُسّ 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.وسكون الميم، عمى توسط المنفصل،  المروزي -6

 ٓۚ ّۡ ُٕهِصُس
َ
ّۡ َوأ ُِس َُٰ َن ْۡ َ

ِ ةِأ َِ ٱَّلله ُِٙدوَن ِِف َشبِي ِ َورَُشِِٚلِۦ َوحَُخَٰ َُٖٚن ةِٱَّلله ِْ  حُۡؤ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
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 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة -3

 َٚن ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  ّۡ َخرۡيٞ ُهُس ُِس َُٰ   ٫َذ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. وا 
ّۡ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2 ُهُس  ، وقصر الصمة، وحده.َخرۡيٞ 
 .المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
ٚنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  ُهُس

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 َغّيَِتٗث ِِف َٔ َسَِٰس َْ َٕۡهَُٰر َو
َ
ا ٱۡۡل َٙ ِْٔ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي  ّۡ َججه ُِۡس ّۡ َويُۡدِخ ّۡ ُذُٕٚبَُس ۡدٖنٖۚ  َحۡلهِۡر َُُس ـَ َِٰج   َججه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُّ َُۡفِؾي ُز ٱ ۡٚ َُۡه ًَ ٱ ِ َٰل   ٬َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ ا َٙ ۡخَرىَٰ َُتِتَُّٚج
ُ
 َوأ

 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َِۗوَذۡخٞح ىَرِيٞب ِ َٔ ٱَّلله ِ ّْ  َُٕۡصٞ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َِِْٖۡي ۡؤ ُٓ ۡ ِ ٱل   ٭َوبََّشِ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.بدالاألزرق عمى اإل -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٔ ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ ٚٓاْ َيَّٰٓ ُٕٚ ٌُ ٚاْ  ُٖ َْ ِ َءا َٕصاَر ٱَّلله

َ
ِۖۡ أ َٕصارِٓي إََِل ٱَّلله

َ
ٔۡ أ َْ  َٔ َٚارِّيِـۧ َِۡد ِ َّ ل ُٔ َمۡرَي ـِيََس ٱۡب ا ىَاَل  َٓ ٌَ

 

الراء، وبالم الجر في اسم الجاللة، ومع إدغام التنوين في  فينافع بالتنوين قرأ اإلمام  البيان:
ِ  الالم في  ه َٕصاًر َّلِلّ

َ
َٕصارِٓي إََِل م نافع بفتح الياء في وقرأ اإلما .أ

َ
 .أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، و)تشق( في البدل، والنقل، ومعو العتقي. -1
ِ األصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 ه َٕصاًر َّلِلّ

َ
 ، والنقل، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 و الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومع -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ِۡۖ َٕصاُر ٱَّلله
َ
ُٔ أ َٚارِيَُّٚن ََنۡ  ىَاَل ٱحۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡۖ آنَِهثٞ ََ َوَكَهَرت غه َّٰٓءِي ٔۢ ةَِِنٓ إِۡشَر ِ ّْ آنَِهثٞ  َٖج غه َْ  نَـَٔا

شباع المنفصل، ومعو الع -1 شباع المتصل، وا  تقي عمى قصر األزرق عمى )تشق( في البدل، وا 
 البدل.

 األصبياني عمى وفويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفصل، وحده. -4

 َٰٚاْ َظ ۡصَتُد
َ
ّۡ نَأ ُدّوِِ٘ ـَ  َٰ ٚاْ لََعَ ُٖ َْ َٔ َءا ِي يهۡدَٕا ٱَّله

َ
َٔ نَأ  ٮِٙرِي

 األزرق عمى )تشق( في البدل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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َفثِ  ُٓ  ُشَٚرةُ اُۡل

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ُۡٱ ًِ ِِ َٓ ۡ ۡرِض ٱل
َ
ا ِِف ٱۡۡل َْ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ِ ِّ يَُصّتُِح َّلِله ٍِي َُۡفزِيزِ ٱحۡلَ وِس ٱ  ١ُيدُّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُۡٱ ُّ ُٙ ُٓ ِ ِّ ّۡ َوُيَف ِٙ ّۡ َءاَيَٰخِِٗۦ َوُيَزّكِي ِٙ َِۡي ـَ ٚاْ  ّۡ َحۡخُِ ُٙ ٖۡ ِ ّْ َٔ رَُشَّٚٗل  ِّيِـۧ ّْ
ُ
ِي َبَفَد ِِف ٱۡۡل َٚ ٱَّله َث ٍَِتََٰب َوٱحۡلِ ُ٘ َٓ ٍۡ

تِٖۡي  ُّْ  َٖ َٰ َُ َُِِف َطَل ٚاْ ِْٔ َرۡت   ٢ِإَون ََكُٕ

شباع الصمة، و النقل، األزرق عمى -1  )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر الصمة، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ّۡ َءاَيَٰخِِٗۦـَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِٙ  ، وحده.َِۡي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٓۚ ّۡ ِٙ ِ ٚاْ ة َِۡدُي ا يَ ٓه َ ّۡ ل ُٙ ٖۡ ِْ  َٔ  َوَءاَخرِي

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍِ َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َٚ ٱ ُ٘ ُّ َو   ٣ي

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 ٓۚ ٔ يََشآُء َْ ِ يُۡؤتِيِٗ  َُ ٱَّلله ًَ نَۡظ ِ َٰل  َذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. فويق القصر في المتصل،و  ال،اإلبد األصبياني عمى -2
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 توسط المتصل، وحده.و المروزي عمى تحقيق اليمز،  -3
 ومعو الباقون. الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، -4

 ِّ َُۡفِؾي َِ ٱ َُۡهۡظ ُ ُذو ٱ  ٤َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٓ ٌَ ا  َ٘ ُِِٚٓ ّۡ َُيۡ َ ّه ل ََٰث ُث َرى ۡٚ ٚاْ ٱِله َٔ ُۡحُِِّ ِي َُ ٱَّله َر ۡشَهاَرۢاۚٓ َْ
َ
َُ أ ِٓ ارِ َُيۡ َٓ َِ ٱحۡلِ  َر

َٰثَ في  األزرق عمى التقميل -1 َرى ۡٚ ارِ ، ٱِله َٓ  ، ومعو أىل التقميل.ٱحۡلِ
َٰثَ المروزي عمى التقميل في  -2 َرى ۡٚ  فقط، وحده. ٱِله
 .المروزيووجو عن  عمى الفتح، ومعو أىل الفتح األصبياني -3

 ُٚة ذه ٌَ  َٔ ِي ِٚۡم ٱَّله َُ ٱَُۡي َر َْ ِۚٓ ةِۡئَس   اْ أَـِبَيَِٰج ٱَّلله

 عمى قصر البدل.واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقي و اإلبدال، األزرق عمى -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َِٓۡي ِ َِٰ َٚۡم ٱُظه ِدي ٱَُۡي ۡٙ ُ ََّل َح   ٥َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َاُدٓواْ إِن زَخ َ٘  َٔ ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ َۡ َيَّٰٓ ّۡ َصَِٰدرَِۡي ىُ ُٖخ ٌُ َٚۡت إِن  َٓ ۡ اْ ٱل ُٚ ٖه َٓ ِْٔ ُدوِن ٱۡلهاِس َذَخ  ِ ۡوَِلَآُء َّلِله

َ
ّۡ أ ٕهُس

َ
ّۡ أ ُخ ۡٓ

٦  

شباع الصمة، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.وا   ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  وقصر الصمة، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الحمواني عم -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، وسكون الميم، المروزي عمى -4
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -6
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 ۡج َْ ا ىَده َٓ ِ ةََدۢا ة
َ
ۥٓ أ ُٗ َٕ ۡٚ ٖه َٓ ۚٓ  َوََّل َحَخ ّۡ يِۡديِٙ

َ
 أ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .ومعو الباقون عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 َِٓۡي ِ َِٰ ۢ ةِٱُظه ُّ ِِي ـَ  ُ   ٧َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

َٚۡت ٱ َٓ ۡ َۡ إِنه ٱل ۖۡ ىُ ّۡ َلَٰيِيُس ُْ ۥ  ُٗ ُٗ نَإِٕه ٖۡ وَن ِْ ِي حَهِرُّ  َّله

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ٌُ ا  َٓ ِ َهََٰدةِ َذُينَّتُِئُسّ ة َُۡلۡيِب َوٱلشه ِّ ٱ ِ َِٰ ّه حَُردُّوَن إََِلَٰ َع َُِٚن ُث َٓ ّۡ َتۡف   ٨ُٖخ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
ُِٚنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -2 َٓ ّۡ َتۡف ُٖخ ٌُ

.وحده ، 
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِاْ إ ۡٚ َفثِ نَٱۡشَف ُٓ ِٚۡم ٱۡۡلُ ِْٔ يَ ةِ  َٰٚ َِ ٚٓاْ إِذَا ُٕٚدَِي لِِصه ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ ِ َوَذُرواْ ٱۡۡلَۡيَؿۚٓ َيَّٰٓ رِ ٱَّلله

ٌۡ  ََلَٰ ذِ

ومعو العتقي عمى وتغميظ الالم، والنقل، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 قصر البدل.

 وترك التغميظ، والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون.عمى ترك النقل، المروزي  -3
 ه.المروزي عمى توسط المنفصل، وحد -4
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 َٚن ُٓ ّۡ َتۡفَِ ُٖخ ٌُ ّۡ إِن  ّۡ َخرۡيٞ ُهُس ُِس َُٰ   ٩َذ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ومعو العتقي.وا 
ّۡ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2 ُهُس  ، وقصر الصمة، وحده.َخرۡيٞ 
 المروزي عمى ترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 في الموضعين األخيرين، وحده. أبو عون عمى صمة الميم -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

 ِه ُهَف ررِٗيا  ٌَ  َ ُرواْ ٱَّلله ٌُ ِ َوٱۡذ َِ ٱَّلله ِْٔ نَۡظ ٚاْ  ۡرِض َوٱۡبَخُل
َ
واْ ِِف ٱۡۡل ةُ نَٱٕتََِشُ َٰٚ َِ ّۡ ُتۡهُِِدَٚن نَإَِذا ىُِظَيِج ٱلصه ُس

٪  

 ومعو العتقي.والنقل، ترقيق الراء، تغميظ الالم، و  زرق عمىاأل -1
ّۡ والنقل، والغنة في  تفخيم الراء،و  ترك تغميظ الالم، األصبياني عمى -2 ِهُس ُهَف ررِٗيا  ٌَ

.وحده ، 
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان. -3
 .الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح -4
  بن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده.ا -5

 ٓۚ ا ٗٓ ِ ا َوحََرُكَٚك ىَآن َٙ ٚٓاْ إََِلۡ ًٚا ٱَٕهظُّ ۡٙ َ ۡو ل
َ
ۡواْ حَِخََٰرةً أ

َ
 ِإَوَذا َرأ

ْ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان: ۡوا
َ
 .َرأ

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1 شباع المتصل، ومعو العتقي.و ا   ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و قصر المنفصل، والنقل، و  وجو التحقيق، صبياني عمىاأل -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، توسط المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المنفصل،  قصرالمروزي عمى  -4
 .ومعو الباقون عدا األصبيانيالحمواني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل،  -5
 صبياني عمى التسييل، وما سبق لو، وحده.األ -6
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 ِٖۚ َٔ ٱِلَِّخََٰرة ِْ ِٚ َو ۡٙ َٔ ٱلِه ِ ّْ ِ َخرۡيٞ  ـَِٖد ٱَّلله ا  َْ  َۡ  ىُ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َٰزِرَِۡي ُ َخرۡيُ ٱُره  ٫َوٱَّلله
 تقي.األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو الع -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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َٖانُِيٚنَ  ُٓ  ُشَٚرةُ ال

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

 ِِۗ ًَ لَرَُشُٚل ٱَّلله ُد إِٕه َٙ ٚاْ نَۡش ُ َجَٰهُِيَٚن ىَال ُٓ ۡ  إَِذا َجآَءَك ٱل
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  ق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزياألصبياني عمى فوي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآَءكَ ابن سعدان عمى التقميل  -4

 ََجَٰهِيِۡي ُٓ ۡ ُد إِنه ٱل َٙ ُ يَۡش ًَ لَرَُشُِٚلُۥ َوٱَّلله ُّ إِٕه ُ َحۡفَِ َِٰذةَُٚن  َوٱَّلله   ١ََُك
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِٓۚ َِ ٱَّلله ٔ َشبِي ـَ واْ  ٖهٗث نََصدُّ ّۡ ُج ُٙ َٖ َٰ يَۡم
َ
َُذٓواْ أ  ٱَّته

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َُِٚن َٓ ٚاْ َحۡف ا ََكُٕ َْ ّۡ َشآَء  ُٙ   ٢إِجه
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الميم،  الجمال عمى صمة -4

 َٚن ُٙ ّۡ ََّل َحۡهَي ُٙ ّۡ َذ ِٙ ِ َٰ ىُُِٚب ّه َزَهُرواْ َذُػتَِؿ لََعَ ٚاْ ُث ُٖ َْ ّۡ َءا ُٙ جه
َ
ًَ ةِأ ِ َٰل   ٣َذ

ّۡ في  بإبدال اليمزة ياءً قرأ اإلمام األصبياني  البيان: ُٙ جه
َ
 .ةِأ
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 ومعو العتقي عمى قصر البدل. )تشق( في البدل،و إشباع الصمة، األزرق عمى -1
ّۡ األصبياني عمى إبدال اليمزة ياء في  -2 ُٙ جه

َ
 ، وقصر الصمة، وحده.ةِأ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ْ أبو عون عمى صمة الميم في  -5 ٚا ُٖ َْ ّۡ َءا ُٙ جه

َ
 ، وحده.ةِأ

 ُت ّۡ ُٙ ۡحَخ
َ
ۖۡ ۞ِإَوَذا َرأ ّۡ ُٙ ۡجَصاُم

َ
ًَ أ  ۡفِجُت

ّۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل قواًل واحًدا في  البيان: ُٙ ۡحَخ
َ
 .َرأ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 األصبياني عمى التسييل، وسكون الميم، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٓ ٚاْ تَۡص ُ ۖۡ ِإَون َحُيٚل ّۡ ِٙ ِ ل ۡٚ  ۡؿ َُِي

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡٞۖ ٖهَدة َص ُّْ ّۡ ُخُشٞب  ُٙ جه
َ
أ ٌَ

 

ّۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل قواًل واحًدا في  البيان: ُٙ جه
َ
أ ٌَ

. 

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 األصبياني عمى التسييل، وسكون الميم، وحده. -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.اليمز، و  تحقيقالجمال عمى  -3

 ََُيَۡصُتٚن  ٓۚ ّۡ ِٙ َِۡي ـَ  ُكه َصۡيَدٍث 

 .ُتٚنَ َُيۡصِ في  نافع بكسر السينقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٓۚ ّۡ ُ٘ َُۡفُدوُّ نَٱۡخَذۡر ُّ ٱ ُ٘
 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ ُ ُّ ٱَّلله ُٙ ََٰخَِ  َق

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُي َٰ َنه
َ
َٚن أ ٍُ   ٤ۡؤنَ

 واإلبدال، ومعو العتقي.األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز،  -2
 واإلبدال، ومعو األصبياني.األزرق عمى الفتح،  -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز،  -4

 ّۡ اْ يَۡصَخۡلهِۡر َُُس ۡٚ َ ّۡ َتَفال ُٙ َ ََ ل ِ  ِإَوَذا رِي ۡواْ رَُشُٚل ٱَّلله ٚه َ وَن ل ِبُ ٍۡ ۡصَخ ُّْ  ّ ُ٘ وَن َو ّۡ يَُصدُّ ُٙ ۡحَخ
َ
ّۡ َوَرأ ُٙ   ٥رُُءوَش

ْ في  نافع بتخفيف الواوقرأ اإلمام  البيان: ۡوا َٚ َ ، وقرأ األصبياني التسييل قواًل واحًدا في ل
 ّۡ ُٙ ۡحَخ

َ
 .َوَرأ

 مى قصر البدل.ومعو العتقي عوترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكانوتفخيم الراء، عمى سكون الميم،  المروزي -2
ونَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِبُ ٍۡ ۡصخَ ُّْ  ّ ُ٘  ، وحده.َو
 األصبياني عمى التسييل، وسكون الميم، وحده. -4
 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم، -5

 ّۡ ِٙ َِۡي ـَ آٌء  َٚ ۚٓ َش ّۡ ُٙ َ ُ ل ّۡ َُٔ َحۡلهَِر ٱَّلله ُٙ َ ّۡ تَۡصخَۡلهِۡر ل َ ۡم ل
َ
ّۡ أ ُٙ َ ۡشَخۡلَهۡرَت ل

َ
 أ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  وا 
 .ومعو أبو عون وقصر الصمة، وتفخيم الراء، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الصمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل  -3
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 القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 َٚۡم ٱَُۡفَِٰصيَِۡي َُۡي ِدي ٱ ۡٙ َ ََّل َح   ٦إِنه ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُّيََٖهظ َٰ ِ َخِته ـَِٖد رَُشِٚل ٱَّلله  ۡٔ َْ  َٰ ٚاْ لََعَ َٔ َحُيٚلَُٚن ََّل حُٖهُِي ِي ُّ ٱَّله ُ٘ ِْۗ  ٚا

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٚن ُٙ َجَٰهِيَِۡي ََّل َحۡهَي ُٓ ۡ ٔه ٱل ۡرِض َوَلَِٰس
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ُٔ ٱلصه ِ ِ َخَزآن   ٧َوَّلِله

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 ا المروزي.ومعو الباقون عدالحمواني عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ٓۚ ذَله
َ
ا ٱۡۡل َٙ ٖۡ ِْ زُّ  ـَ َ

ٔه ٱۡۡل َٖثِ ََلُۡخرَِج ِدي َٓ ۡ َٖآ إََِل ٱل  َحُيٚلَُٚن َُهِٔ رهَجۡف

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 وحده. وترك النقل، المروزي عمى توسط المنفصل، -2
 عو الباقون عدا األصبياني.المروزي عمى قصر المنفصل، وم -3
ٓ الغنة في  األصبياني عمى -4 َٖا  والنقل، وحده.قصر المنفصل، و  ،َُهِٔ رهَجۡف

 َٚن ُٓ َجَٰهِيَِۡي ََّل َحۡفَِ ُٓ ۡ ٔه ٱل ۡؤَِِْٖۡي َوَلَِٰس ُٓ ِۡ ِ ُۡفِزهةُ َولِرَُشِِٚلِۦ َول ِ ٱ   ٨َوَّلِله

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 تحقيق اليمز، ومعو الباقون.المروزي عمى  -2
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 ِٓۚ رِ ٱَّلله
ٌۡ ٔ ذِ ـَ  ّۡ ۡوَلَُٰدُز

َ
ّۡ َوََّلٓ أ ُُس َُٰ َن ْۡ َ

ّۡ أ ُِٙس
ِۡ ٚاْ ََّل حُ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ  َيَّٰٓ

شباع الصمة، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر وا 
 البدل.

 .أبو عونومعو ، وقصر الصمةاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  وَن ُّ ٱَُۡذَِِٰسُ ُ٘  ًَ ِ ه ْوَلَّٰٓ
ُ
ًَ نَأ ِ َٰل َۡ َذ ٔ َحۡهَف َْ   ٩َو

 الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل، وترقيق  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َّٰٓۡرحَِِنٓ إََِل خه
َ
ََّلٓ أ ۡٚ َ ُٚۡت َذيَُيَٚل رَّبِ ل َٓ ۡ ُّ ٱل َخَدُز

َ
ِِتَ أ

ۡ
ن يَأ

َ
َِ أ ِٔ َرۡت ّْ ا َرَزۡىَجَُٰسّ  ْه  ِْٔ ٚاْ  ٕهُِي

َ
َٖ  َوأ َج

َ
 أ

ِِدَۡي  َِٰ َٔ ٱُصه ِ ّْ ُزٔ 
َ
َق َوأ ده صه

َ
 ٪ىَرِيٖب نَأ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.اإلبدال، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده. وسكون الميم، قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 .ىل اإلسكانأومعو المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم،  -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

  ٓۚ ا َٙ َجُِ
َ
ُ َجۡهًصا إَِذا َجآَء أ َر ٱَّلله  َؤَُ يَُؤّخِ

ۚٓ قرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: ا َٙ َجُِ
َ
، ويزيد لألزرق َجآَء أ

 يمزة األولى، ويكون من قبيل المد المنفصل.وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، ولمباقين إسقاط ال

شباع المتصل، و  اإلبدال، وترقيق الراء، والنقل، األزرق عمى -1 ومعو وتسييل اليمزة الثانية، ا 
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 العتقي.
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع ثالثة البدل، وحده. -2
يمزة وتسييل ال فويق القصر في المتصل،و  اإلبدال، وتفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى -3

 الثانية، وحده.
سقاط اليمزة األولى المروزي عمى -4  ، وحده.المنفصلتوسط مع  تحقيق اليمز، وا 
عدا ابن سعدان وأبو  عمى إسقاط اليمزة األولى مع قصر المنفصل، ومعو الباقون المروزي -5

 .عن الحمواني ووجو الزعراء
 وحده. الحمواني عمى وجو تسييل اليمزة الثانية، وفويق القصر في المتصل، -6
سقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -7  ، وا 

  َُِٚن َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُ َخترُِيۢ ة  ٫َوٱَّلله

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ِٔ  ُشَٚرةُ اِلهَلاةُ

ِنَٰمۡح ِ ٱلره ِّ ِمۡسِب ٱَّلله   ٱلرهِخي

   ۡرِض
َ
ا ِِف ٱۡۡل َْ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ِ  يَُصّتُِح َّلِله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

   ُۡۖد ۡٓ ًُ َوَِلُ ٱحۡلَ ِۡ ُٓ ۡ  َِلُ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ءٖ ىَِديٌر ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٚ لََعَ ُ٘   ١َو

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.و ، َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو  وضم الياء، العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، -2

 الزعراء.
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  َََكنِٞر و ّۡ ُِٖٓس ّۡ نَ ِي َخََِيُس َٚ ٱَّله ُ٘ ٓۚ ٞٔ ِْ ۡؤ ُّْ  ُِْٖسّ 
 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
ۚٓ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ٞٔ ۡؤِْ ُّْ ُِْٖسّ   ، وحده.َو
  ة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصم -5

  َُِٚن ةَِصرٌي َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُ ة   ٢َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ۡۖ ّۡ َرُك َٚ َٔ ُص ۡخَص
َ
ّۡ نَأ َرُك ٚه ۡرَض ةِٱحۡلَّوِ َوَص

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  َخََِو ٱلصه

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 ى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عم -3

  ِصرُي َٓ ۡ  ٣ِإَوََلِۡٗ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

   َُٖٓۚٚن ا ُتۡفِِ َْ وَن َو ا تُِِسُّ َْ  ُّ ۡرِض َوَيۡفَِ
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن ا ِِف ٱلصه َْ  ُّ  َحۡفَِ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، النقل، و األصبياني عمى  -2
 ومعو الباقون. مروزي عمى ترك النقل، ال -3

  ُِدور ۢ ةَِذاِت ٱلصُّ ُّ ِِي ـَ  ُ   ٤َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َذاٌب ـَ  ّۡ ُٙ َ ّۡ َول ۡمرِِ٘
َ
ٚاْ َوَباَل أ َُ نََذاىُ ِْٔ َرۡت َٔ َزَهُرواْ  ِي ّۡ َجَتُؤاْ ٱَّله حُِس

ۡ
ّۡ يَأ َ ل

َ
ّٞ  أ َِل

َ
 ٥أ

 .واألصبياني ومعو العتقيوالنقل، ، اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  تحقيق اليمز، عمى المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

   ْۡۖ ٚا ُه َٚ َٖا نََسَهُرواْ َوحَ ُدوَج ۡٙ بَََشٞ َح
َ
ٚٓاْ أ ُ ّ ةِٱۡۡلَّيَِجَِٰج َذَيال ُٙ ّۡ رُُشُِ ِٙ تِي

ۡ
ۥ ََكَٕج حهأ ُٗ ٕه

َ
ًَ ةِأ ِ َٰل  َذ

ۥألصبياني باإلبدال ياًء في قرأ اإلمام ا البيان: ُٗ ٕه
َ
 .ةِأ

ّۡ اإلبدال في األزرق عمى  -1 ِٙ تِي
ۡ
شباع المنفصل، ومعو العتقي.، و حهأ  ا 

 توسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمز، و المروزي عمى  -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا األصبياني. -3
 صمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ال -4
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ۥاإلبدال في  األصبياني عمى -5 ُٗ ٕه
َ
ّۡ ، ةِأ ِٙ تِي

ۡ
 وسكون الميم، وحده. قصر المنفصل،و  ،حهأ

   ٓۚ ُ  وهٱۡشَخۡلَِن ٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َكِِنٌّ َۡحِيٞد ُ   ٦َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ْٓۚ ٚا ن ُهٔ ُحۡتَفُر
َ
َٔ َزَهُرٓواْ أ ِي َّ ٱَّله  زََخ

 باع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إش -1
ُهٔوالغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ن 

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

 ومعو الباقون. عمى ترك الغنة، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٓۚ ّۡ ُِۡخ ِٓ ـَ ا  َٓ ِ ّه َِلُنَتهُؤنه ة َۡ ةََلَٰ َوَرَّبِ َِلُۡتَفُُثه ُث  ىُ
 ، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٞيَِصري ِ ًَ لََعَ ٱَّلله ِ َٰل   ٧َوَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٓۚ َٕزۡۡلَا
َ
ِٓي أ رِ ٱَّله ِ َورَُشِِٚلِۦ َوٱۡلُّٚ ٚاْ ةِٱَّلله ُٖ ِْ  نَـَٔا

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 صبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  َُِٞٚن َخترِي َٓ ا َتۡف َٓ ِ ُ ة   ٨َوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ِؿ ۡٓ ِٚۡم ٱۡۡلَ ّۡ َِلَ ُفُس َٓ َٚۡم ََيۡ   يَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -2

   ِۗ ِٔ ُٚۡم ٱِلهَلاةُ ًَ يَ ِ َٰل  َذ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِٗدا َۡ َصَِٰ َٓ ِ َوَيۡف ٔۢ ةِٱَّلله ِْ ٔ يُۡؤ َْ ُٗ َشّيِـَٔاحِِٗۦ  يَُسّهِرۡ َو ٖۡ ُٗ َخ ِۡ َٕۡهَُٰر َوُيۡدِخ
َ
ا ٱۡۡل َٙ ِْٔ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي  َججه

ةَٗداۚٓ 
َ
آ أ َٙ َٔ ذِي  َخَِِٰلِي

ُٗ َوُٕ  ،َسّهِرۡ ُٕ في  افع بالنوننقرأ اإلمام  البيان: ِۡ  .ۡدِخ
شباع المنفصل، ومعو العتقيوالنقل، و  اإلبدال، و)تشق( في البدل، األزرق عمى -1 عمى قصر  ا 

 .البدل
 وحده.قصر المنفصل، و  اإلبدال، والنقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.تحقيق اليمز، و المروزي عمى  -3
 و الباقون.ومع عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  ُّ َُۡفِؾي ُز ٱ ۡٚ ًَ ٱَُۡه ِ َٰل   ٩َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡۖ ا َٙ َٔ ذِي ي ۡصَدَُٰب ٱۡلهارِ َخَِِٰلِ
َ
ًَ أ ِ ه ْوَلَّٰٓ

ُ
َٖآ أ َٰخِ ٚاْ أَـِبَي ةُ َٔ َزَهُرواْ َوَكذه ِي  َوٱَّله

شباع المنفصل، و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1 شباع المتصل،و ا  ومعو العتقي  والتقميل، ا 
 صر البدل.عمى ق

عدا  أىل الفتحومعو  والفتح، فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
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 المروزي.
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ِصرُي َٓ ۡ   ٪َوبِۡئَس ٱل
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالزرق عمى األ -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ِِۗ ِصيَتٍث إَِّله بِإِۡذِن ٱَّلله ُّْ  ِْٔ َصاَب 
َ
آ أ َْ

 

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .باقونومعو الالمروزي عمى ترك النقل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ٓۚۥ ُٗ َِۡت ِد ىَ ۡٙ ِ َح ٔۢ ةِٱَّلله ِْ ٔ يُۡؤ َْ  َو

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   ّٞ ِِي ـَ ٍء  ِ ََشۡ
َّ ُ ةُِس  ٫َوٱَّلله

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 عتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون.ال -2

   ٓۚ ٚاْ ٱلرهُشَٚل ِغيُف
َ
َ َوأ ٚاْ ٱَّلله ِغيُف

َ
 َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  تُِۡي ُٓ ۡ َٰ رَُشِٚۡلَا ٱۡۡلََلَُٰق ٱل ا لََعَ َٓ ّۡ نَإِجه ُۡخ َله َٚ  ٬نَإِن حَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ال -2

   ٓۚ َٚ ُ٘ َٗ إَِّله  َٰ ُ ََّلٓ إَِل  ٱَّلله

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َُٖٚن ِْ ۡؤ ُٓ ۡ ِ ٱل
ّكه َٚ َِۡيَخ ِ نَ   ٭َولََعَ ٱَّلله

 ، ومعو العتقي واألصبياني.بدالاإلاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ٓۚ ّۡ ُ٘ ّۡ نَٱۡخَذُرو ا ُهُس ُدّوٗ ـَ  ّۡ َِٰدُك ۡوَل
َ
ّۡ َوأ ۡزَََِٰٰجُس

َ
ٔۡ أ ٚٓاْ إِنه ِْ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ  َيَّٰٓ

 دل.ومعو العتقي عمى قصر الب والنقل، )تشق( في البدل،واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
ّۡ والنقل، والغنة في األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2 ا ُهُس ُدّوٗ ـَ

.وحده ، 
 .عمى قصر المنفصل، وترك النقل، وترك الغنة، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5
 وحده.وسكون الميم، وترك الغنة، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

  ٌّ َ َدُهٚرٞ رهِخي ٚاْ َوَتۡلهُِرواْ نَإِنه ٱَّلله ٚاْ َوحَۡصَهُد   ٮِإَون َتۡفُه
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ٌّ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2  ، وحده.َدُهٚرٞ رهِخي
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك الغنة،  -3
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  ٓۚ َٖثٞ ّۡ نِۡخ ۡوَلَُٰدُز
َ
ّۡ َوأ ُُس َُٰ َن ْۡ َ

آ أ َٓ  إِجه
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ُ ّٞ َوٱَّلله ِؾي ـَ ۡجٌر 
َ
ۥٓ أ ـَِٖدهُ   ٯ 

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ُٕه
َ
ا ّۡلِ ٚاْ َخرۡيٗ ٕهُِي

َ
ٚاْ َوأ ِغيُف

َ
ٚاْ َوأ ُف َٓ ّۡ َوٱۡش ا ٱۡشَخَػۡفُخ َْ  َ ٚاْ ٱَّلله ُي ِۗ نَٱته ّۡ  ِصُس

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ِۗ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ّۡ ُٕهِصُس

َ
ا ّۡلِ  ، وحده.َخرۡيٗ

 .المروزي عمى سكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -4
  ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -5

 ٔ َْ ۡهُِِدَٚن  َو ُٓ ۡ ُّ ٱل ُ٘  ًَ ِ ْوَلَّٰٓه
ُ
  ٰيَُٚق ُشحه َجۡهِصِٗۦ نَأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َو ّۡ ُٗ َُُس ا يَُضَٰفِۡه ٖٗ َ ىَۡرًطا َخَص ٚاْ ٱَّلله ۚٓ إِن ُتۡيرُِط ّۡ  يَۡلهِۡر َُُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  ٌّ ٌٚر َخِِي ٍُ ُ َش   ٱَوٱَّلله

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُّ ٍِي َُۡفزِيُز ٱحۡلَ َهََٰدةِ ٱ َُۡلۡيِب َوٱلشه ُّ ٱ ِ َِٰ  ٲَع

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََلقِ ُشَٚرةُ اُػه 

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

  ا َٙ حُّ
َ
أ ۖۡ ٱۡلهِِبُّ َيَّٰٓ ةَ ٚاْ ٱُۡفِده ۡخُص

َ
ٔه َوأ ِٙ ِ ح ٔه ُِفِده ُ٘ ُِِّيٚ ُّ ٱُنَِّصآَء َذَػ  إَِذا َغِهۡيُخ

، ويكون فييا إبدال اليمزة إِذَا  ٱۡلهِِبءُ  في  نافع باليمز مع المد المتصلقرأ اإلمام  البيان:
 ثانية واًوا.ال
شباع المتصل،و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1 ُّ وتغميظ الالم في  ا  ِهۡيُخ  ، وحده.َغ
 .عمى ما سبق، وبترك التغميظ لالم، وحده العتقي -2
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.قصر المنفصل، و األصبياني عمى  -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -5

  ّۡ َ َربهُس ٚاْ ٱَّلله ُي   ۖۖۡ َوٱته

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ٖۚ َٖثٖ ِ َتّي ُّْ تَِۡي ةَِفَِٰدَشثٖ 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ َٔ إَِّله ٔه َوََّل ََيۡرُۡج ِٙ ِ ٔۢ ُبيُٚح ٔه ِْ ُ٘  ََّل َُّتۡرُِجٚ

سماعيل بضم الباء قرأ اإلمام  البيان: ٔه بُ في ورش وا  ِٙ ِ سحاق بكسر الباء.ُيٚح  ، وقالون وا 
شباع المنفصل،و  ضم الباء، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، و  ضم الباء، األصبياني عمى -2
 إسماعيل عمى ضم الباء، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 توسط المنفصل، وحده.و  كسر الباء، المروزي عمى -4
 .الباء، وقصر المنفصل، ومعو الباقونعمى كسر  المروزي -5

  ِٓۚ ًَ ُخُدوُد ٱَّلله ِۡ ِ  َوح

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٓۚۥ ُٗ َّ َجۡهَص ِ َذَيۡد َؽَِ ٔ َحَخَفده ُخُدوَد ٱَّلله َْ  َو

َّ في ورش والحمواني باإلدغام قرأ اإلمام  البيان:  ، والباقون باإلظيار.َذَيۡد َؽَِ

َّ م في وتغميظ الالاألزرق عمى اإلدغام،  -1  ، وحده.َؽَِ
 األصبياني والحمواني.معو و عمى اإلدغام، وترك تغميظ الالم، العتقي  -2
 المروزي عمى اإلظيار، ومعو الباقون. -3

  ۡمٗرا
َ
ًَ أ ِ َٰل َ ُُيِۡدُث َبۡفَد َذ َه ٱَّلله   ١ََّل حَۡدرِي ََُف

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِ ٔه ة ُ٘ ٚ ٍُ ۡمِص
َ
ٔه نَأ ُٙ َجَِ

َ
َٔ أ ٚاْ نَإَِذا ةََِۡل ُٓ رِي

َ
ّۡ َوأ ُِٖس ّْ ۡدٖل  ـَ ُِٙدواْ َذَوۡي  ۡش

َ
ۡفُروٖف َوأ َٓ ِ ٔه ة ُ٘ ۡو نَارِىُٚ

َ
ۡفُروٍف أ َٓ

 ِٓۚ َهََٰدةَ َّلِله  ٱلشه
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ِ َُٰ ٖۚ َذ ِٚۡم ٱٓأۡلِخرِ ِ َوٱَۡلَ ُٔ ةِٱَّلله ِْ ٔ ََكَن يُۡؤ َْ َٚخُؼ ةِِٗۦ  ّۡ يُ  ُس
 وحده.في البدل، والنقل واإلشباع  اإلبدال، األزرق عمى -1
 .، ومعو األصبيانيقصر البدلو  اإلبدال، والنقل، لعتقي عمىا -2
 ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمز، عمى سكون الميم،  المروزي -3
 م، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة المي -4

  ُۥ ََمۡرَٗجا َ ََيَۡفَ ِله ٔ َحخهِو ٱَّلله َْ   ٢َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٓۚخۡيُد ََّل َُيۡتَِصُب ۡٔ ِْ  ُٗ  َوَيۡرزُۡى

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٓۚٓۥ ُٗ َٚ َخۡصُت ُٙ ِ َذ ۡ لََعَ ٱَّلله َّٚكه ٔ َحَخ َْ  َو
 األصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.، ومعو العتقي و ُهوََفََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
 ، ومعو الباقون.وََهَ فََالمروزي عمى سكون الياء في  -2

  َ ِۚۦٓ إِنه ٱَّلله ۡمرِه
َ
ُِق أ  َبَِٰ

ِقٌ في بالتنوين قرأ اإلمام  البيان: ِۚۦٓ ، وبالنصب في َبَِٰ ۡمَره
َ
  .أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 معو الباقون.المروزي عمى ترك النقل، و  -2

  ءٖ ىَۡدٗرا ِ ََشۡ
ُ ُُِكّ ََ ٱَّلله   ٣ىَۡد َجَف

 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

  ََٰر ٔه ذََل ُٙ ُت ّۡ نَفِده ّۡ إِِن ٱۡرحَۡبُخ ِْٔ نَِّصآنُِس ِديِض  َٓ ۡ َٔ ٱل ِْ  َٔ َّٰٓـِٔي يَهِۡص ۚٓ َوٱله َٔ ّۡ َُيِۡظ َ َّٰٓـِٔي ل رٖ َوٱله ُٙ ۡش
َ
 ُث أ

َّٰٓـِٔيفي كممة   البيان: ، ليوسف والعتقي حذف الياء وليما في اليمزة تسييل اليمزة مع ٱله
 مع القصر وال مد،  -المد والقصر، وليما وجو ثالث إبداليا ياء خالصة

، -وىو المقدم-ياء مع اإلشباع ليما التسييل في اليمزة مع المد والقصر، والوقف بال وأما وقًفا
 والباقون ليم تحقيق اليمز، مع حذف الياء.

شباع وبتسييل اليمزة مع المد والقصر واإلبدال ياء خالصة، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 وا 
 ومعو العتقي.الصمة، 

 .حذف الياء، وفويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أبو عون األصبياني عمى -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى  -3
 .عدا المروزي فويق القصر في المتصل، ومعو الباقونو  القاضي عمى سكون الميم، -4
 توسط المتصل، وحده.و  حذف الياء، المروزي عمى -5
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  ٓۚ ٔه ُٙ َٔ َۡحَِۡ ن يََظۡف
َ
ٔه أ ُٙ َجُِ

َ
ۡۡحَاِل أ

َ
ْوَلَُٰج ٱۡۡل

ُ
 َوأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 روزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون.الم -2

  ا ۡمرِهِۦ يُِۡسٗ
َ
ٔۡ أ ِْ ُۥ  َ ََيَۡفَ ِله ٔ َحخهِو ٱَّلله َْ   ٤َو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

   ٓۚ ّۡ ۥٓ إََِلُۡس َٕزَِلُ
َ
ِ أ ۡمُر ٱَّلله

َ
ًَ أ ِ َٰل  َذ

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ۡجًرا
َ
ۥٓ أ ّۡ َِلُ ُٗ َشّيِـَٔاحِِٗۦ َوُيۡفِؾ ٖۡ َ يَُسّهِۡر َخ ٔ َحخهِو ٱَّلله َْ   ٥َو

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدو األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ل.ا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ٓۚ ٔه ِٙ َِۡي ـَ ٚاْ  ٔه ِِلَُظّيُِي ُ٘ و ّۡ َوََّل حَُظٓارُّ ِٔ وُۡجِدُك ّْ ٖخُّ  ٍَ ٔۡ َخۡيُد َش ِْ ٔه  ُ٘ ُٖٚ ٍِ ۡش
َ
 أ

 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 عدا المروزي.أىل اإلسكان ، ومعو الالزمفويق القصر في و  لميم،سكون ا األصبياني عمى -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
ِٔأبو عون عمى صمة الميم في  -5 ّْ ُٖخّ  ٍَ  ، وحده.َش
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  ََِۡۡح َٔ َٰ يََظۡف ٔه َخِته ِٙ َِۡي ـَ ٚاْ  ٕهُِي
َ
َٖ نَأ ْوَلَِٰج َۡحۡ

ُ
ٔه أ ۚٓ ِإَون ُز ٔه ُٙ

 

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ۡفُروٖف َٓ ِ ُِٓرواْ ةَيَُٖۡسّ ة حَ
ۡ
ٔه َوأ ُ٘ ُجَٚر

ُ
ٔه أ ُ٘ ّۡ نَـَٔاحُٚ َٔ َُُس ۡرَطۡف

َ
 نَإِۡن أ

ْ واإلبدال في )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1 ُِٓروا حَ
ۡ
ومعو العتقي ، وترقيق الراء، َوأ

 عمى قصر البدل.
 ل، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى النقل، واإلبدا -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  َٰۡخَرى
ُ
ۥٓ أ ّۡ نََصَُتِۡطُؿ َِلُ ُت   ٦ِإَون َتَفاََسۡ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .بخمف عنو ومعو المروزي والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الصمة.  -5

  َۡشَفخِِٗۖۦ ِٔ ّْ  َِلُٖهِۡو ُذو َشَفثٖ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِۡي ـَ ٔ ىُِدَر  َْ ۚٓ َو ُ ُٗ ٱَّلله َٰ آ َءاحَى ٓه ُِۡيٖهِۡو ِم ۥ نَ ُٗ  ِٗ رِۡزىُ
شباع المنفصل، ترقيق الراء، و األزرق عمى  -1 ومعو العتقي عمى والتقميل، )تشق( في البدل، وا 

 قصر البدل.
 .الفتح، وحدهاألزرق عمى  -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، قصر المنفصل،تفخيم الراء، و األصبياني عمى  -3
 و عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو القاضي وأبو الزعراء.أب -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5
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َِۡيِٗ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -6 ـَ
.والتقميل، وحده ، 

  ٓۚ ا َٙ َٰ آ َءاحَى َْ ُ َجۡهًصا إَِّله  ُِِّم ٱَّلله  ََّل يَُس
شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  وحده. والتقميل ثم الفتح، ي البدل،فاإلشباع و ا 
شباع المنفصل، العتقي عمى -2  .، وحدهوالتقميل قصر البدلو  النقل، وا 
 .والتقميل، وحدهقصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -3
 وحده.والفتح، توسط المنفصل، ترك النقل، و المروزي عمى  -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -5
 مى قصر المنفصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون ع -6

  ا ِۡسٖ يُِۡسٗ ـُ ُ َبۡفَد  َُ ٱَّلله   ٧َشَيۡجَف

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َذاٗةا ـَ ا  َٙ ةَۡجَٰ ذه ـَ ا ِخَصاٗبا َشِديٗدا َو َٙ ا َورُُشِِِٗۦ نََداَشۡتَجَٰ َٙ ِ ۡمرِ َرّب
َ
ٔۡ أ ِٔ ىَۡرَيٍث َخَخۡج َخ ّْ ئِّ 

َ
 َوَكأ

  ٨ُّٕۡسٗرا 

ئِّفي  بالتحقيق فقط: قرأ اإلمام األصبياني البيان
َ
معمومة قد  51، وما في التعريف صَوَكأ

سحاق بضم الكاف في  ، وإلسماعيل ُّٕۡسٗراُعدَِّلْت في النسخة الثانية، وقرأ ورش وقالون وا 
 إسكان الكاف.

 األزرق عمى النقل، وضم الكاف، ومعو العتقي واألصبياني. -1
سحاق.المروزي عمى ترك النقل -2  ، ومعو الحمواني والقاضي وا 
 إسماعيل عمى القراءة بسكون الكاف، وحده. -3

  ا ا ُخِۡسً َ٘ ۡمرِ
َ
َٰيَِتُث أ َن َع ََ ا َو َ٘ ۡمرِ

َ
  ٩نََذاىَۡج َوَباَل أ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َۡۖذاٗةا َشِديٗدا ـَ  ّۡ ُٙ َ ُ ل ده ٱَّلله ـَ َ
 أ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 مى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال ع -2

  ْٓۚ ٚا ُٖ َْ َٔ َءا ِي َُۡبَِٰب ٱَّله َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
أ َ َيَّٰٓ ٚاْ ٱَّلله ُي  نَٱته

 وحده. في البدل، واإلشباع والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 .، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 ومعو الباقون.رك النقل، عمى قصر المنفصل، وتالمروزي  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

  ٗرا ٌۡ ّۡ ذِ ُ إََِلُۡس َٕزَل ٱَّلله
َ
  ٪ىَۡد أ

ٗرافي  األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق: قرأ اإلمام البيان ٌۡ  .ذِ

 األزرق عمى النقل، والتفخيم في الراء، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .ومعو العتقيالراء،  األزرق عمى النقل، وترقيق -2
 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ِ ّۡ َءاَيَِٰج ٱَّلله َِۡيُس ـَ ٚاْ  َتّيَِجَٰٖج رهُشَّٚٗل َحۡخُِ َِدَِٰج  ُْ َِٰ ٚاْ ٱُصه ُِِٓ ـَ ٚاْ َو ُٖ َْ َٔ َءا ِي ُۡخرَِج ٱَّله َُِمَِٰج إََِل َّلِ َٔ ٱُؾُّ ِْ
 ٖۚ رِ  ٱۡلُّٚ

َتيهَجَٰٖج في  نافع بفتح الياء: قرأ اإلمام البيان ُْ
. 

 األزرق عمى إشباع الصمة، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
َتّيَِجَٰٖج األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2 ُۡخرِجَ  ُْ  ، ومعو ابن إسحاق.َّلِ
 ميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح.الحمواني عمى صمة ال -3
 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
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  ِٗدا َۡ َصَِٰ َٓ ِ َوَيۡف ٔۢ ةِٱَّلله ِْ ٔ يُۡؤ َْ ُٗ َو ِۡ ةَٗداۖۡ يُۡدِخ
َ
آ أ َٙ َٔ ذِي َٕۡهَُٰر َخَِِٰلِي

َ
ا ٱۡۡل َٙ ِْٔ ََتۡخِ َٰٖج ََتۡرِي   َججه

ُٗ في  نافع بالنون: قرأ اإلمام البيان ِۡ  .ُٕۡدِخ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.األز  -1  رق عمى اإلبدال، والنقل، وا 
 األصبياني عمى اإلبدال، والنقل، وقصر المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -4

   َِلُۥ رِۡزىًا ُ َٔ ٱَّلله ۡخَص
َ
  ٫ىَۡد أ

 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ۡۖ ٔه ُٙ ِْۡرَِ ۡرِض 
َ
َٔ ٱۡۡل ِْ َٰٖت َو ِي َخََِو َشۡتَؿ َشَمََٰن ُ ٱَّله  ٱَّلله

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َِٔه ِِلَۡف ُٙ َٖ ۡمُر ةَۡي
َ
ُل ٱۡۡل ۢا يَتَََنه َٓ ِۡ ـِ ٍء  ِ ََشۡ

َّ َخاَط ةُِس
َ
َ ىَۡد أ نه ٱَّلله

َ
ءٖ ىَِديٞر َوأ ِ ََشۡ

َٰ ُكّ َ لََعَ نه ٱَّلله
َ
ٚٓاْ أ ُٓ٬ 

شباع المنفصل، األزرق عمى -1  وحده. وترقيق الراء، توسط ثم إشباع المين الميموز،و  النقل، وا 
شباع المنفصل، وحدهترك المد في المين الميموز، و  النقل، العتقي عمى -2  .وا 
 األصبياني عمى النقل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المنفصل، وحده. -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. -5
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 ِّ  ُشَٚرةُ اِلهۡدرِي

 ِّ ِنَٰمۡح ٱلرهِخي ِ ٱلره  ِمۡسِب ٱَّلله

  ا َٙ حُّ
َ
أ َه  ٱۡلهِِبُّ َيَّٰٓ َخ

َ
آ أ َْ َّ َُتَّرُِم  ِ ۖۡ  ل ًَ َ ُ ل  ٱَّلله

 .ٱۡلهِِبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:

شباع المتصل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى إشباع المنفصل، وا 
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وحده. -4

  ٓۚ ًَ ۡزَََِٰٰج
َ
  حَۡبَخِِغ َمۡرَطاَت أ

 .َمۡرَطاَت في  األزرق بالفتح ثم التقميلقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى الفتح، ومعو الكل. -1
 األزرق عمى التقميل، وحده. -2

   ّٞ ُ َدُهٚرٞ رهِخي  ١َوٱَّلله
 .صبيانيعدا األ األزرق، ومعو الكل -1
ّٞ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َدُهٚرٞ رهِخي

   ٓۚ ّۡ ُِس يَۡمَٰٖ
َ
ِهَث أ ّۡ ََتِ ُ َُُس   ىَۡد نََرَض ٱَّلله

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

   ۡۖ ّۡ َُٰس َُى ۡٚ ُ َم  َوٱَّلله
 ميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التق -1
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 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ُّ ٍِي ُّ ٱحۡلَ َُۡفِِي َٚ ٱ ُ٘   ٢َو
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

   ََسه
َ
ۡزَََٰٰجِ  ٱۡلهِِبُّ ِإَوۡذ أ

َ
َرَض إََِلَٰ َبۡفِض أ ـۡ َ

ۥ َوأ ُٗ رهَف َبۡفَظ ـَ َِۡيِٗ  ـَ  ُ َرهُ ٱَّلله َٙ ۡؽ
َ
ۡت ةِِٗۦ َوأ

َ
ا َجتهأ ٓه ِٗۦ َخِديٗرا نََِ

ٔۢ َبۡفٖض    َخ

ويكون لإلمام نافع إبدال  .إََِلَٰ  ٱۡلهِِبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، مع المد المتصل في  البيان:
 اليمزة الثانية واًوا فقط.

شب -1  اع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى النقل، وا 
 األصبياني عمى النقل، وفويق القصر في المتصل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتوسط المتصل، وحده. -3
 الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ابن سعدان. -4
َِۡيِٗ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -5 ـَ

.وحده ، 

 ا ةِِٗۦ ىَا َ٘ َ
ا َجتهأ ٓه َك َهََٰذاۖۡ نََِ

َ
ۢنَتأ

َ
ٔۡ أ َْ  َُۡج 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ٱۡۡلَترُِي ُّ َُۡفِِي َِنَ ٱ
َ
 ٣ىَاَل َجتهأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ۡۖ ا َٓ ِ َذَيۡد َصَلۡج ىُُُِٚبُس  إِن َتُخَٚبآ إََِل ٱَّلله

 فصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المن -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َرا ِإَون َٙ َِِْٖۡيۖۡ حََظَٰ ۡؤ ُٓ ۡ ُِح ٱل َُ َوَصَِٰ ُٗ وَِجۡبِي َٰ َُى ۡٚ َٚ َم ُ٘  َ َِۡيِٗ نَإِنه ٱَّلله ـَ
 

َٙ قرأ اإلمام نافع بتشديد الظاء في  البيان: َٰ  .َراحَظه

 األزرق عمى التقميل، واإلبدال، ومعو العتقي. -1
 أبو عون عمى التقميل، وتحقيق اليمز، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -2
 األزرق عمى الفتح، واإلبدال، ومعو األصبياني. -3
 المروزي عمى الفتح، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الفتح. -4
َِۡيِٗ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -5 ـَ

والتقميل، وحده ،. 

  ِٙرٌي ًَ َؽ ِ َٰل ُث َبۡفَد َذ ٍَ ِ ه َلَّٰٓ َٓ ۡ   ٤َوٱل

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ن
َ
ٔه أ ۥٓ إِن َغِهَيُس ُٗ ََسَٰ َربُّ ۥٓ ـَ ُِٖحۡتِدَِلُ ّْ ا  ۡزًَََٰٰجا َخرۡيٗ

َ
َٰتَِرَٰٖت أ هَِبٍَٰج َع َِتَٰٖج َتَّٰٓ َٰٖ َِْجَٰٖج َق ۡؤ ُّْ ٔه ُمۡصَِِمَٰٖج  ُس

ةَۡساٗرا 
َ
هَِدَٰٖج َثّيَِبَٰٖج َوأ  ٥َسَّٰٓ

ۥٓ في  بفتح الباء، وتشديد الدالقرأ اإلمام نافع  البيان: َِلُ  .ُحَتِدّ
شباع المنفصل،و  التقميل، األزرق عمى -1 ٔه وتغميظ الالم في  ا  ِهَيُس  ، وترقيق الراء فيَغ

ا شباع المتصل، ، واإلبدال، و َخرۡيٗ  وحده.ا 
 .عمى ما سبق، ولكن مع ترك التغميظ في الالم، وحده العتقي -2
أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وترك تغميظ الالم، وترك ترقيق الراء، وتحقيق  -3

 اليمز، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل.
 ده.األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وح -4
الفتح، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، وترك تغميظ الالم، وباإلبدال، وفويق  األصبياني عمى -5
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 .القصر في المتصل، وحده
 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وتوسط المتصل، وحده. -6
 الجمال عمى الفتح، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح. -7
اي ابن إسحاق عمى اإلخفاء ف -8 ۡزًَََٰٰجا َخرۡيٗ

َ
 ، وحده.أ

 توسط المتصل، وحده.و  توسط المنفصل، المروزي عمى -9

   ََّٰٓل َْ ا  َٙ َِۡي ـَ ا ٱۡلهاُس َوٱحۡلَِجاَرةُ  َ٘ ّۡ َٕاٗرا َوىُُٚد ِِيُس ۡ٘ َ
ّۡ َوأ ُٕهَصُس

َ
ٚٓاْ أ ٚاْ ىُ ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ ٌث ِكََلٞظ َيَّٰٓ ٍَ ِ ه

 
َ
آ أ َْ  َ ا يُۡؤَمُروَن ِشَدادٞ َّله َحۡفُصَٚن ٱَّلله َْ ّۡ َويَۡهَفَُِٚن  ُ٘   ٦َمَر

شباع المتصل،و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو العتقي  واإلبدال، ا 
 عمى قصر البدل.

، ِشَدادٞ َّله والغنة في  فويق القصر في المتصل،و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .وحده واإلبدال،

ترك الغنة، وتحقيق اليمز، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو أبو عون عمى سكون الميم، و  -3
 الزعراء.

 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 .الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن فرح -5
ٌث ِكََلٞظ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، واإلخفاء في  -6 ٍَ ِ ه َلَّٰٓ َْ

.وحده ، 
 وحده. وتوسط المتصل، وسكون الميم، وترك اإلخفاء، ط المنفصل،المروزي عمى توس -7

  ۡۖ َٚۡم َٔ َزَهُرواْ ََّل َتۡفَخِذُرواْ ٱَۡلَ ِي ا ٱَّله َٙ حُّ
َ
أ  َيَّٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -3

  َُِٚن َٓ ّۡ َتۡف ُٖخ ٌُ ا  َْ ا َُتَۡزۡوَن  َٓ   ٧إِجه

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُن ي
َ
ّۡ أ ََسَٰ َربُُّس ـَ ًٚخا  َبٗث ٕهُص ۡٚ ِ حَ ٚٓاْ إََِل ٱَّلله ٚاْ حُُٚب ُٖ َْ َٔ َءا ِي ا ٱَّله َٙ حُّ

َ
أ ّۡ َيَّٰٓ ّۡ َشّيِـَٔاحُِس ُٖس ـَ َسّهَِر 

 ُ َٚۡم ََّل َُيۡزِي ٱَّلله َٕۡهَُٰر يَ
َ
ا ٱۡۡل َٙ َٰٖج ََتۡرِي ِْٔ ََتۡخِ ّۡ َججه ۖۥۡ ٱۡلهِِبه َوُيۡدِخَُِس ُٗ َف َْ ٚاْ  ُٖ َْ َٔ َءا ِي  َوٱَّله

 .ٱۡلهِِبءَ قرأ اإلمام نافع باليمز مع المد المتصل في  البيان:
شباع الصمة، وترقيق الراء،  ق( في البدل،)تشواألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 والتقميل، وا 

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  والنقل،  ا 
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
فويق القصر و  والفتح، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، والنقل، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3

 .وحدهفي المتصل، 
 والفتح، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -4
 توسط المتصل، وحده.الفتح، وسكون الميم، و  المروزي عمى -5
ّۡ أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم في  -6  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.َربُُّس
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -7
 وحده. لفتح، وتوسط المتصل،وا المروزي عمى توسط المنفصل، -8

   ۡۖٓ ّۡ َۡلَا َُٕٚرَٕا َوٱۡكهِۡر َۡلَا ِٓ حۡ
َ
َٖآ أ ّۡ َحُيٚلَُٚن َربه ِٙ ِ َٰٖ يَۡم

َ
ّۡ َوبِأ يِۡديِٙ

َ
ّۡ يَۡصََعَٰ َبۡۡيَ أ ُ٘  ُُٕٚر

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 التقميل.أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل  -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 .بخمف عنو قصر المنفصل، ومعو المروزيو  سكون الميم، والفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -6

  ٞءٖ ىَِدير ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ًَ لََعَ   ٨إِٕه

 إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى توسط ثم -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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   ا َٙ حُّ
َ
أ ۚٓ  ٱۡلهِِبُّ َيَّٰٓ ّۡ ِٙ َِۡي ـَ َجَٰهِيَِۡي َوٱۡكُِۡؼ  ُٓ ۡ اَر َوٱل هه ٍُ ِِٙد ٱُۡ َٰ َٰ

  

 .ٱۡلهِِبءُ قرأ اإلمام نافع باليمز، ومع المد المتصل في  البيان:
شباع المتصل، ومعو العتقي.و فصل، األزرق عمى إشباع المن -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ۡۖ ُّ ٖه َٙ ّۡ َج ُٙ َٰ َوى
ۡ
أ َْ  َو

ّۡ اليمز في وتحقيق  األزرق عمى التقميل -1 ُٙ َٰ َوى
ۡ
أ َْ بخمف  ومعو أىل التقميل وسكون الميم، ،َو

 .عن العتقي
 .المروزيومعو  وسكون الميم، ،وتحقيق اليمز األزرق عمى الفتح -2
ّۡ العتفي عمى التقميل واإلبدال في  -3 ُٙ َٰ َوى

ۡ
أ َْ  ، وحده.َو

 األصبياني عمى الفتح واإلبدال، وحده. -4
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى الفتح، وتحقيق اليمز، وص -5

  ِصرُي َٓ ۡ   ٩َوبِۡئَس ٱل
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

   َت لُٖٚط
َ
َت ُٕٖٚح َوٱۡمَرأ

َ
َٔ َزَهُرواْ ٱۡمَرأ ِي َرَٗل َُِّّله َْ  ُ  ََضََب ٱَّلله

 .سحاقعدا األصبياني وابن إ األزرق، ومعو الكل -1
َٔ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي َُِّّله َرَٗل  َْ

.ومعو ابن إسحاق ، 

  ا َورِي ِ َشۡيـٔٗ َٔ ٱَّلله ِْ ا  َٓ ُٙ ٖۡ ّۡ ُحۡلَِٖيا َخ ا نََِ َٓ ُ٘ َِدۡۡيِ نََخاَجَخا ـَِتادَِٕا َصَِٰ  ۡٔ ِْ  ِٔ ََ ٱۡدُخََل ََكَجَخا ََتَۡج َخۡتَديۡ

َِٰخَِِۡي  َؿ ٱُره َْ   ٪ٱۡلهاَر 
 ثم إشباع المين الميموز، وحده. األزرق عمى توسط -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2
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  ٖه ـَِٖدَك ةَۡيٗخا ِِف ٱۡۡلَ ِٔ َِل  َن إِۡذ ىَاَُۡج رَّبِ ٱةۡ ۡٚ ـَ َت نِۡر
َ
ٚاْ ٱۡمَرأ ُٖ َْ َٔ َءا ِي َرَٗل َُِّّله َْ  ُ ِْٔ َوََضََب ٱَّلله ثِ َوََّنِِِّن 

ِِِٗۦ َوََّنِّ  َٓ َن وََخ ۡٚ ـَ َِٓۡي نِۡر ِ َِٰ ِٚۡم ٱُظه َُۡي َٔ ٱ  ٫ِِن ِْ
 .عدا األصبياني وابن إسحاق عمى قصر البدل الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
َٔ األصبياني عمى الغنة في  -2 ِي َُِّّله َرَٗل  َْ

.ومعو ابن إسحاق ، 

  َِٖٗا ذِي ََٖهۡخ ا َذ َٙ َٖۡج نَرَۡج ۡخَص
َ
ُهِِتٓ أ َرََٰن ٱ ۡٓ ـِ ََٖج  َّ ٱۡب ا  َوَمۡرَي َٙ ِ ىَۡج ةَِسَِِمَِٰج َرّب َٖا َوَصده وِخ َوُكُختِِٗۦ ِْٔ رُّ

ِتَِۡي  َُۡقَٰٖ َٔ ٱ ِْ َٕۡج  ََ  ٬َو

 .َوُكَخاةِِٗۦفي  باإلفرادقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
وِْحَنااألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2  ، وحده.ِمنَرُّ
 .ى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقونالمروزي عم -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 
 
 

 جزء المجادلة تم

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 تباركزء ج

 (32المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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ۡيمِ  ٍُ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

  ءٖ كَِسيٌص ِ ََشۡ
َٰ ُكّ َٔ لََعَ ُْ ۡيُم َو ٍُ ۡ ًَِسهِ ٱل ِي بِ   ١حََبََٰصَك ٱَّلٍّ

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.و ، َوُهوََاء في األزرق عمى ضم الي -1
ومعو األصبياني وابن إسحاق وأبو وضم الياء، العتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2

 الزعراء.
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ًۡ يَُّس
َ
ًۡ أ ُك َٔ َٰٔةَ ِِلَۡتيُ ًَ َٔۡت َوٱۡۡلَ ٍَ ۡ ِي َريََق ٱل ۚ  ٱَّلٍّ ٍَٗلا َُ َخ ۡخَع

َ
 أ

 .عتقي، ومعو العمى إشباع الصمة األزرق -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3

  ٱۡىَؽضِيُض ٱۡىَغُفُٔر َٔ ُْ   ٢َو
 الزعراء.، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ۖا َٰٖت ِطتَارا ـَ ِي َريََق َظۡتَػ َظَؿَٰ  ٱَّلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

   ُٖت ٌَِ حََػَٰٔ ِنَٰمۡح  ا حََصىَٰ ِِف َرۡيِق ٱلصٍّ ٌٍّ
 

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

   ُٖذُطٔر ٌَِ ۡو حََصىَٰ  َْ   ٣فَٱرِۡجِػ ٱۡۡلَََصَ 
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َٞخِعري َٔ ُْ َتۡۡيِ يََِليِۡب إَِِلَۡم ٱۡۡلَََصُ َراِظئاا َو ًٍّ ٱرِۡجِػ ٱۡۡلَََصَ َنصٍّ   ٤ُث
 .، ومعو العتقيَوُهوََضم الياء في و  النقل، األزرق عمى -1
 .، وحدهَراِظئااعمى النقل، وضم الياء، واإلبدال في  األصبياني -2
سكون الياء في ، و تحقيق اليمزالمروزي عمى  -3

عدا ابن إسحاق وأبو  ، ومعو الباقونوَََوهَ 
 .الزعراء

 أبو الزعراء.عمى ضم الياء، ومعو  ابن إسحاق -4

  ًَا ۡج آَء ٱدلَّ ٍَ ٍِّا ٱلعٍّ َحَِٰطِۡي  َوىََلۡس َزيٍّ ا ّىِيشٍّ ٌا ا رُُجٔ َٓ َصَٰتًَِح وََجَؽۡيَجَٰ ٍَ ِ  ة
 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
َحَِٰطِۡي  والفتح، والغنة في األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3 ا ّىِيشٍّ ٌا ، ومعو رُُجٔ

 ابن إسحاق.
 ومعو ابن فرح. الجمال عمى الفتح، وترك الغنة، -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -6

  ِؽرِي ًۡ َؼَشاَب ٱلعٍّ ُٓ َ ۡخَخۡسَُا ل
َ
  ٥َوأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َؼ ًۡ ِٓ ِ ََ َزَفُصواْ ةَِصّب ي ِ ۖ َولَِّلٍّ ًَ ٍِّ َٓ   َشاُب َج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  ِطرُي ٍَ ۡ   ٦َوبِۡئَط ٱل
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  ا َشًِٓلا َٓ َ ٔاْ ل ُؽ ٍِ ا َظ َٓ ٔاْ ذًِ ۡىُل
ُ
  ٧ا َوِْمَ َتُفُٔر إَِذآ أ

 .، ومعو العتقيَوِهََفي  وكسر الياء إشباع المنفصل، األزرق عمى -1
 ابن إسحاق وأبو الزعراء.عمى قصر المنفصل، وكسر الياء، ومعو األصبياني  -2
ََسكون الياء في قصر المنفصل، و المروزي عمى  -3  ، ومعو الباقون.َوه 
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

 ًُِۡظ   حََساد ََ ٱۡىَغ ٌِ  ُ َّيٍّ ٍَ   َت

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُِٞشيص ًۡ حُِس
ۡ
ًۡ يَأ َ ل

َ
آ أ َٓ ًۡ َرَضَجُخ ُٓ َ ل

َ
ٞج َظأ ۡٔ ا فَ َٓ ۡىِِقَ ذًِ

ُ
آ أ ٍَ   ٨ُُكٍّ

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .تحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكانعمى قصر المنفصل، و  المروزي -3
ًۡ َُِشيصٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 حُِس

ۡ
 ، وحده.يَأ

 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -6

  َل ا َُضٍّ ٌَ َِا  َِا َوكُۡي ۡب ٔاْ ةَََلَٰ كَۡس َجآَءَُا َُِشيٞص فََهشٍّ ُ ًۡ إَِّلٍّ ِِف َعَؾَٰٖو َنترِيٖ كَال ُخُ
َ
ٍء إِۡن أ ٌَِ ََشۡ  ُ   ٩ٱَّللٍّ

شباع المتصل، و  التقميل، األزرق عمى -1 وترقيق الراء، وتوسط ثم إشباع المين الميموز، والنقل، ا 
شباع الصمة، وحده.  وا 

 .عمى ترك المد في المين الميموز، وحده لعتقيا -2
، وتفخيم الراء، وترك النقل، وصمة الميم أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل -3

ًۡ إَِّلٍّ في  ُُخ
َ
 ، وحده.أ
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 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، وحده. -4
 ، ومعو أبو الزعراء.َجآَءَُا، ةَََلَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -5
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -6
والنقل، وترك المد في لمتصل، فويق القصر في االفتح، وتفخيم الراء، و األصبياني عمى  -7

 .المين الميموز، وقصر الصمة، وحده
 الجمال عمى الفتح، وترك النقل، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -8
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -9

  ِؽِري ۡضَحَِٰب ٱلعٍّ
َ
ٍِّا ِِفٓ أ ا ُن ٌَ ۡو َجۡؽلُِو 

َ
ُػ أ ٍَ ٍِّا نَۡع ٔۡ ُن َ ٔاْ ل ُ  ٪َوكَال

 رق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األز  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

   ِؽرِي ۡضَحَِٰب ٱلعٍّ
َ
ا ّّلِ ًۡ فَُعۡدلا ِٓ ٔاْ ةَِشۢنتِ  ٫فَٱۡخََتَفُ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ۡضَحَٰبِ ي عمى الغنة في األصبيان -2

َ
ا ّّلِ  ، وحده.فَُعۡدلا

 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -3
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -4

   ٞۡجصٞ َنترِي
َ
ۡغفَِصةٞ َوأ ٌٍّ  ً ُٓ َ ًِۡب ل ً ةِٱىَۡغ ُٓ َن َربٍّ ۡٔ ََ ََيَۡش ِي   ٬إِنٍّ ٱَّلٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و اني عمى تفخيم الراء، األصبي -2
ٞ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ۡغفَِصة ٌٍّ  ً ُٓ َ  ، وحده.ل
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

  ۖٓۦ ُصواْ ةِِّ َٓ وِ ٱۡج
َ
ًۡ أ ىَُس ۡٔ واْ كَ ِِسَّ

َ
 َوأ

شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ومعو العتقي.وا 
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 . أىل الصمة وأبو عونومعو  وقصر الصمة، مى تفخيم الراء،األصبياني ع -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

    ُِسور ۢ ةَِشاِت ٱلطَّ ًُ ۥ َؼيًِ ُّ    ٭إٍُِّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٱليٍِّطًُف ٱۡۡلَترُِي َٔ ُْ َۡ َريََق َو ٌَ  ًُ ََّل َحۡؽيَ
َ
  ٮأ

  ، ومعو العتقي واألصبياني وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونوَََوهَ 
َۡ َريَقَ عمى اإلخفاء في  ابن إسحاق -3 ٌَ

.وضم الياء، وحده ، 

  ّۡرِز ٌَِ ٔاْ  ا َوُُكُ َٓ ِ َِانِت ٌَ ٔاْ ِِف  ۡرَض َذلَُّٔلا فَٱۡمُش
َ
ًُ ٱّۡل ِي َجَؽَو ىَُس َٔ ٱَّلٍّ  كِِّۦۖ ُْ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .، وحدهٌَِ ّرِۡزكِِّۦعمى النقل، والغنة في  األصبياني -2
 ومعو الباقون. ترك الغنة، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3

   ٯِإَوَِلِّۡ ٱىنَُّشُٔر  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡرَض ف
َ
ًُ ٱّۡل ن ََيِۡعَف ةُِس

َ
آءِ أ ٍَ َ ِِف ٱلعٍّ ٌٍّ ٌُِِخً 

َ
ُٔر َءأ ٍُ   ٰإَِذا ِْمَ َت

ٌُِِخًفي  ورش بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال في الثانية َءأ

 مع ثالثة البدل. ولمباقين تسييل مع اإلدخال ويكون بمقدار المد المتصل.
نوقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياء في 

َ
آءِ أ ٍَ  .ٱلعٍّ

ٌُِِخًألزرق عمى تسييل اليمزة الثانية في ا -1
َ
شباع المتصل، والنقل، ومعو العتقي.َءأ  ، وا 

ٌُِِخًاألصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية في  -2
َ
، وفويق القصر في المتصل، والنقل، َءأ

 وحده.
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ٌُِِخًاألزرق عمى وجو اإلبدال مع ثالثة البدل في  -3
َ
 ، والنقل، وحده.َءأ

ٌُِِخًحركات في  4ييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار المروزي عمى تس -4
َ
، وتوسط َءأ

 المتصل، وترك النقل، وحده.
ٌُِِخًحركات في  3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -5

َ
، وصمة َءأ

 الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.
 دان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سع -6

 ۖا ًۡ َخاِضتا ًُۡس ن يُۡصِظَو َؼيَ
َ
آءِ أ ٍَ َ ِِف ٱلعٍّ ٌٍّ ٌُِِخً 

َ
ۡم أ

َ
 أ

نقرأ اإلمام نافع بإبدال اليمزة الثانية ياًء في  البيان:
َ
آءِ أ ٍَ  .ٱلعٍّ

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 .وحدهي المتصل، يق القصر ففو و  النقل، وسكون الميم، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
ٌٍَّأبو عون عمى صمة الميم في  -6 ٌُِِخً 

َ
 ، وحده.أ

 ًَِۡف َُِشيص َٔن َن ٍُ   ٱفََعَخۡؽيَ

  .َُِشيصِ في  ورش وحده بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَِۡف ََكَن َُِسري ًۡ فََه ِٓ ٌَِ َرۡتيِ  ََ ِي َب ٱَّلٍّ   ٲَوىََلۡس َنشٍّ

  .َُِسريِ في  ورش وحده بإثبات الياء وصاًل قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۚ ََ َٰٖج َوَيۡلتِۡغ ػٍّ ًۡ َصَٰٓ ُٓ َٔۡر رۡيِ فَ ًۡ يََصۡواْ إََِل ٱىطٍّ َ َول
َ
 أ

شباع الالنقل، و األزرق عمى  -1  ، ومعو العتقي.الزما 
 وحده. ،الزمفويق القصر في الو  النقل، األصبياني عمى -2
 ، وحده.الزمتوسط الو  ترك النقل، المروزي عمى  -3
ون عمى سكون الميم، وفويق القصر في الالزم، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو أبو ع -4

 الزعراء.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ۚ َُ ٍَّ إَِّلٍّ ٱلصٍّۡخَؿَٰ ُٓ ِعُه ٍۡ ا ُح ٌَ
 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَِطرٌي ِۭ ء ۥ ةُِسّوِ ََشۡ ُّ   ٳإٍُِّ
 وحده. األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

 ِۚنَٰمۡح َِ ُدوِن ٱلصٍّ ٌّ ًۡ يََُِصُُزً  َٔ ُجِٞس ىٍُّس ُْ ِي  َۡ َهََٰشا ٱَّلٍّ ٌٍّ َ
 أ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
َِأبو عون عمى صمة الميم في  -2 ٌّ  ، وحده.يََُِصُُزً 
 .ابن فرحمة الميم، ومعو الجمال عمى ص -3
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -4  ، وسكون الميم، وحده.ُجِٞس ىٍُّس
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -5

  َٰفُِصوَن إَِّلٍّ ِِف ُغُصوٍر   ٴإِِن ٱۡىَؽ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ََٰه َۡ ٌٍّ َ
ۥۚ أ ُّ ۡمَعَم رِۡزكَ

َ
ًۡ إِۡن أ ِي يَۡصزُكُُس  َشا ٱَّلٍّ

 ومعو العتقي. والنقل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
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 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة.وترك النقل، عمى صمة الميم،  الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

  ٖ ّٔ ٔاْ ِِف ُخُخ َّ  ٵَوُجُفٍٔر  ةَو َّلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡعَخلًِٖم ٌَّ َٰ ِضَرَٰٖط  ِِش َظِٔيًّا لََعَ ٍۡ َ َح ٌٍّ َ
َسىَٰٓ أ ْۡ َ

َٰ وَۡجِِّٓۦٓ أ ِهتًّا لََعَ ٌُ ِِش  ٍۡ ٍََ َح َذ
َ
  ٶأ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 َۚۡفـَِٔسة
َ
ةَۡصََٰص َوٱّۡل

َ
َػ َوٱّۡل ٍۡ ًُ ٱلعٍّ ًۡ وََجَؽَو ىَُس ُز

َ
نَشأ

َ
ِٓي أ َٔ ٱَّلٍّ ُْ  كُۡو 

 العتقي. ومعو والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .أىل اإلسكان ومعو المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ا تَۡشُهُصوَن ٌٍّ   ٷكَيًِٗلا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن  كُۡو ۡرِض ِإَوَِلِّۡ ُُتََۡشُ
َ
ًۡ ِِف ٱّۡل ُز

َ
ِي ذََرأ َٔ ٱَّلٍّ   ٸُْ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َِصَٰس ًۡ َۡٔؼُس إِن ُنُِخ ۡ ََتَٰ َهََٰشا ٱل ٌَ   ٹرَِۡي َوَيُلٔلَُٔن 
 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، األزرق عمى الفتح،  -3
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ًُ ا ٱۡىؽِۡي ٍَ تِۡٞي كُۡو إِجٍّ ٌَّ َُا۠ َُِشيٞص 
َ
آ أ ٍَ ِ ِإَوجٍّ   ٺِؼَِس ٱَّللٍّ

شباع المنفصل، و  النقل، األزرق عمى -1  ترقيق الراء، ومعو العتقي.و ا 
 .وحدهتفخيم الراء، و قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
  توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون. المروزي -4

 ۡوهُ ُزىَۡفثا
َ
ا َرأ ٍٍّ ُؼَٔن ِظًٓـَٔۡج فَيَ ِي ُنُِخً ةِِّۦ حَسٍّ ََ َزَفُصواْ َورًَِو َهََٰشا ٱَّلٍّ ِي ٔهُ ٱَّلٍّ   ٻوُُج

، وقرأ اإلمام األصبياني وحده بالتحقيق ثم التسييل ِظًٓـَٔۡج في  نافع باإلشمامقرأ اإلمام  البيان:
ۡوهُ في 

َ
 .َرأ

 و العتقي.ومع إشباع المتصل، األزرق عمى -1
األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل  -2

 .اإلسكان عدا المروزي
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وسكون الميم، وحده. -4
 وحده.وفويق القصر في المتصل،  األصبياني عمى التسييل، -5

 ًۡ رََءۡحُخ
َ
ِِلٖم كُۡو أ

َ
َۡ َؼَشاٍب أ ٌِ  ََ َٰفِصِي ٍََ ُُيِرُي ٱۡىَؽ َِا َذ ۡو رَِِحَ

َ
ِِعَ أ ٌٍّ  َ ٌَ ُ َو يََهِِنَ ٱَّللٍّ ْۡ َ

  ټإِۡن أ
رََءۡحخُ في  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:

َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال في الثانية ًۡ أ

 مع اإلشباع.
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شباع الصمة، وترقيق الراء في األزرق عمى النقل، وتسييل اليمزة ال -1 ، والتقميل ُُيِريُ ثانية، وا 
ََ في  َٰفِصِي  ، والنقل، ومعو العتقي.ٱۡىَؽ

 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 األصبياني عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، وتفخيم الراء، والفتح، وحده. -3
 مزة الثانية، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى ترك النقل، وتسييل الي -4
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َِۖا ۡ ُكٍّ َٔ ًِّۡ حَ ٍِّا ةِِّۦ وََؼيَ ٌَ َُ َءا َٔ ٱلصٍّۡخَؿَٰ ُْ  كُۡو 
 عمى قصر البدل. الكل عدا ابن سعداناألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.وََؼيَ

 تِٖۡي ٌَّ َٔ ِِف َعَؾَٰٖو  ُْ  َۡ ٌَ َٔن  ٍُ   ٽفََعَخۡؽيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ؽًِِۭن ٌٍّ آءٖ  ٍَ ِ تًُِسً ة
ۡ
َ يَأ ٍَ ا َذ را ۡٔ ًۡ َغ آؤُُز ٌَ ۡضَتَح 

َ
ًۡ إِۡن أ رََءۡحُخ

َ
 پكُۡو أ

رََءۡحخُ في  نافع بتسييل اليمزة الثانيةقرأ اإلمام  البيان:
َ
بدال في الثانية ، ويزيد لألزرق وجو اإلًۡ أ

 مع اإلشباع.
شباع المتصل، واإلبدال، ومعو  -1 شباع الصمة، وا  األزرق عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وا 

 العتقي.
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
األصبياني عمى النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، واإلبدال، وفويق القصر في  -3

 .المتصل، وحده
المروزي عمى ترك النقل، وتسييل اليمزة الثانية، وسكون الميم، وتوسط المتصل، وتحقيق  -4

 اليمز، وحده.
 القاضي عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6
ًۡ إِنۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -7 رََءۡحُخ

َ
 ، وحده.أ
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 ًِ  ُظَٔرةُ اىَليَ

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ۚٓن 

 .العتقي وحده بإدغام النون في الواو وصاًل قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق عمى إشباع الالزم، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في الالزم، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 زي عمى توسط الالزم، وحده.المرو  -3

 ا يَۡعُطُصوَن ٌَ ًِ َو   ١َوٱۡىَليَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُِٖٔن ۡج ٍَ ِ ثِ َرّبَِم ة ٍَ َُج ةِِِۡؽ
َ
آ أ ٌَ٢  

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 .المروزي عمى توسط المتصل، وحده -3

 ُِٖٔن ٍۡ ۡجًصا َدرۡيَ َم
َ
  ٣ِإَونٍّ لََم َّل

 ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .عدا ابن إسحاق باقونومعو ال األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
ۡجًصا َدرۡيَ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3

َ
 ، وحده.َّل

 ٤ِإَوٍَُّم ىََؽََلَٰ ُريٍُق َؼِغًٖم  

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡوَن فََعتُت   ٥َِصُ َوُيۡتَِصُ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ۡفُخُٔن ٍَ ۡ ًُ ٱل ًُِّس ي
َ
 ٦ةِأ

ًُ في  ياءً  قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم اإلبدال البيان: ًُِّس ي
َ
 .ةِأ

 .بخمف عن األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
 وجو اإلبدال، وحده. األصبياني عمى -2

  ََ َخِسي ۡٓ ٍُ ۡ ًُ ةِٱل ۡؼيَ
َ
َٔ أ ُْ ٍََ َعوٍّ َؼَ َظبًِيِِّۦ َو ِ ًُ ة ۡؼيَ

َ
َٔ أ ُْ  ٧إِنٍّ َربٍَّم 

 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

  ِبَِۡي فََٗل حُط َهّشِ ٍُ ۡ   ٨ِػ ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن َُ َذًُۡسِْ ٔۡ حُۡسِْ َ واْ ل   ٩َودَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِٓۡي ٖف مٍّ   ٪َوََّل حُِطۡػ ُكٍّ َخٗلٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًٍِٖم َِ ِ ِۭ ة آء شٍّ ٌٍّ ازٖ  ٍٍّ َْ٫  

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 يق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فو  -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ثًٍِم
َ
ۡؽَخٍس أ ٌُ ٍِّاٖع ّىِۡيَزرۡيِ  ٌٍّ٬  

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
ٍِّاٖع ّىِۡيزَ عمى الغنة في  األصبياني -3  .، والنقل، وحدهرۡيِ ٌٍّ
 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 َٰلَِم َزجًٍِم  ٭ُخُخِّۭل َبۡؽَس َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  اٖل َوَبنَِۡي ٌَ ن ََكَن ذَا 
َ
  ٮأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ىَِۡي وٍّ
َ
َسَِٰطرُي ٱّۡل

َ
َِا كَاَل أ َُٰخ ًِّۡ َءاَي   ٯإَِذا ُتۡخََلَٰ َؼيَ

ومعو العتقي عمى قصر وترقيق الراء، والنقل، )تشق( في البدل، و التقميل، األزرق عمى -1
 البدل.

 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -3  ، وحده.َؼيَ
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
 تح، وتفخيم الراء، والنقل، وحده.األصبياني عمى الف -5
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -6

 ۥ لََعَ ٱۡۡلُۡصُطِٔم ُّ ٍُ   َٰظنَِع

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ا ُمۡطتِِدَۡي َٓ ٍِّ ٌُ ٔاْ َِلََۡصِ ٍُ كَۡع
َ
ٍِّثِ إِۡذ أ ۡضَحََٰب ٱَّۡلَ

َ
َُآ أ ۡٔ ا ةَيَ ٍَ ًۡ َن ُٓ َنَٰ ۡٔ   ٱإٍُِّا ةَيَ

 ومعو العتقي. والنقل، نفصل،األزرق عمى إشباع الم -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، وترك النقل، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -5

 َُِٔن   ٲَوََّل يَۡعتَۡر

 عو الكل.األزرق، وم -1

 َٔن ٍُ ِ ًۡ َُآن ُْ ّبَِم َو َِ رٍّ ٌّ ا َطآنِٞف  َٓ ًۡ   ٳَذَطاَف َؼيَ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ّبَِم والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 َِ رٍّ ٌّ.وحده ، 
 .الحمواني عمى ترك الغنة، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة  -3
 ، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى سكون الميم -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

 ًِ ِي ۡضَتَدۡج َنٱلَصٍّ
َ
  ٴفَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِاَدۡواْ ُمۡطتِِدَۡي   ٵَذَخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌَِۡي ًۡ َصَٰصِ ًۡ إِن ُنُِخ َٰ َخۡصذُِس ِن ٱۡغُسواْ لََعَ
َ
  ٶأ

ْ في  اكن األولنافع بضم السقرأ اإلمام  البيان: ُن ٱۡغُسوا
َ
 .أ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1



 لسطينيجمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الف                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[16] 
 

 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 َحخََخََٰفُخَٔن ًۡ ُْ ٔاْ َو   ٷفَٱَُطيَُل

 األزرق عمى تغميظ الالم، وحده. -1
 قي عمى ترقيق الالم، وعمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.العت -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِۡعِهۡٞي ٌّ ًُۡسً  َٔۡم َؼيَ ا ٱِۡلَ َٓ ٍِّ ن َّلٍّ يَۡسُريَ
َ
  ٸأ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
ن َّلٍّ عمى الغنة في  األصبياني -3

َ
 ، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 ََ َِٰسرِي َٰ َخۡصدٖ َق   ٹوََغَسۡواْ لََعَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٔٓاْ إٍُِّا لََغٓاىََّٔن ُ ا كَال َْ ۡو
َ
ا َرأ ٍٍّ   ٺفَيَ

افي  األصبياني بالتحقيق ثم التسييلقرأ اإلمام  البيان: َْ ۡو
َ
 .َرأ

شباع و رق عمى إشباع المنفصل، األز  -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون و قصر المنفصل، و  تحقيق اليمز، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي.
 ، وحده.زمالتوسط الو  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط الالزم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
 .، وقصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل، وحدهوجو التسييلاألصبياني عمى  -5
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 ََمُۡصوُمَٔن َُ   ٻةَۡو ََنۡ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََّل تَُعّتُِدَٔن ۡٔ َ ًۡ ل كُو ىٍُّس
َ
ًۡ أ َ ل

َ
ًۡ أ ُٓ ۡوَظُط

َ
  ټكَاَل أ

 النقل، ومعو العتقي.إشباع الصمة، و األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة. وترك النقل،صمة الميم،  الجمال عمى -3
ًۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 َ ل

َ
ًۡ أ ُٓ ۡوَظُط

َ
 ، وحده.كَاَل أ

 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاني عمى المروز  -5

 ٍَِۡي ٍِّا َظَٰيِ َِآ إٍُِّا ُن ِ ََ َرّب ٔاْ ُظۡتَحَٰ ُ   ٽكَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى ق -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُمَٔن َٔ َٰ َٰ َبۡؽٖظ َحَخَؾ ًۡ لََعَ ُٓ ۡرَتَو َبۡؽُغ
َ
  پفَأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍَِّا َطَٰغِۡي َِآ إٍُِّا ُن ۡييَ َٔ َٰ ٔاْ َي ُ   ٿ كَال

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ن
َ
َِآ أ َِا َرَِٰغُتَٔن ُحۡتِسََلَا َؼََسَٰ َربَّ ِ آ إََِلَٰ َرّب آ إِجٍّ َٓ ِۡ ِ ٌّ ا    ڀَررۡيا

ََلَافي  الدال، وبفتح الباء نافع بتشديدقرأ اإلمام  البيان:  .ُحَتِسّ
شباع المنفصل، و  التقميل، األزرق عمى -1  ترقيق الراء، ومعو العتقي.و ا 
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
بخمف عنو والجمال  و المروزيمعتفخيم الراء، قصر المنفصل، و و  الفتح، األصبياني عمى -4

 .وابن إسحاق وابن فرح
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 َۖنَذَٰلَِم ٱىَۡؽَشاُب 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۚ ۡزَبُ
َ
 َوىََؽَشاُب ٱٓأۡلِرَصةِ أ

 ترقيق الراء ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 َٔن ٍُ ٔاْ َحۡؽيَ ٔۡ ََكُُ َ  ځل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًِ َِٰج ٱَلٍّؽًِ ًۡ َججٍّ ِٓ ِ خٍّلَِۡي ِؼَِس َرّب ٍُ   ڂإِنٍّ لِۡي

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َذ
َ
ٌَِۡي أ ۡجصِ ٍُ ۡ ٍَِۡي َنٱل ۡعيِ ٍُ ۡ   ڃَِۡجَؽُو ٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َٔن ٍُ ًَۡف َُتُۡه ًۡ َن ا ىَُس   ڄٌَ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 نَِتَٰٞب ذًِِّ حَۡسرُُظَٔن ًۡ ۡم ىَُس
َ
  څأ

 اإلسكان. األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 وَن ُ ا ََترَيٍّ ٍَ َ ًۡ ذًِِّ ل  چإِنٍّ ىَُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َ ًۡ ل ثِ إِنٍّ ىَُس ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ َِا َبَٰيَِغٌث إََِلَٰ يَ ًۡ ٌَ َؼيَ يَۡؿَٰ
َ
ًۡ أ ۡم ىَُس

َ
َٔن أ ٍُ ا َُتُۡه   ڇٍَ

 ومعو العتقي.والنقل، ، الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، والنقل، وحده. -2
 ومعو أىل الصمة. وترك النقل، الجمال عمى صمة الميم، -3
ٌَ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 َٰ يَۡؿ

َ
ًۡ أ  ، وحده.ىَُس

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -5

 ًۡ ُٓ ًٌ  َظۡي َٰلَِم زَِخً ً ةَِذ ُٓ حَّ
َ
  ڈأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ْ ٔا ًۡ إِن ََكُُ ِٓ ِ ََكٓن ٔاْ بَُِشَ حُ
ۡ
ًَأ ََكُٓء فَۡي ًۡ ُُشَ ُٓ َ ۡم ل

َ
  ډَصَِٰسرَِۡي  أ

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي.واإلبدال، وا 
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 واإلبدال، وقصر الصمة، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
ًۡ إِنأبو عون عمى تحقيق اليمز، وصمة الميم في  -3 ِٓ ِ ََكٓن  .، وحدهبَُِشَ
 الزعراء.القاضي عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو  -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -6

 ُجٔدِ فََٗل يَۡعَخِطًُؽَٔن َن إََِل ٱلعَّ ۡٔ َٔۡم يُۡسَشُف َؼَ َظاٖق َويُۡسَؼ    ڊيَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞۖذِىٍّث ًۡ ُٓ ُل َْ ًۡ حَۡص ُْ ةَۡصَُٰص
َ
 َخَِٰشَؽًث أ

 زرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األ -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔن ٍُ ًۡ َسَٰيِ ُْ ُجٔدِ َو َن إََِل ٱلعَّ ۡٔ ٔاْ يُۡسَؼ   ڋَوكَۡس ََكُُ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني عمى صمة -2

  ُب ةَِفََٰشا ٱۡۡلَِسيِد َ يَُسّشِ ٌَ  فََشۡرِِن َو

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ ًُۡد ََّل َحۡؽيَ َۡ َخ ِ ٌّ  ً ُٓ   ڌَظنَۡعَخۡسرُِج

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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 ۚ ًۡ ُٓ َ ۡمَِل ل
ُ
 َوأ

 ومعو الكل.األزرق،  -1

 خٌِۡي ٌَ ًِۡسي   ڍإِنٍّ َن

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡرَلئَُن ٌَّ ۡغَصٖم  ٌٍّ  َِ ٌّ  ً ُٓ ا َذ ۡجصا
َ
ًۡ أ ُٓ ۡم تَۡعـَٔيُ

َ
  ڎأ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وحده. -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 ومعو أىل اإلسكان. عمى سكون الميم، المروزي -4

 يَۡسخُُتَٔن ًۡ ُٓ ًُۡب َذ ًُ ٱۡىَغ ُْ ۡم ِؼَِس
َ
  ڏأ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٞۡهُغٔم ٌَ  َٔ ُْ ًِ َرّبَِم َوََّل حَُسَ َنَطاِخِب ٱۡۡلُِٔت إِۡذ َُاَدىَٰ َو   ڐفَٱۡضِبۡ ِۡلُۡس
 ، ومعو العتقي وأبو الزعراء.َوُهوََضم الياء في و  لتقميل،ا األزرق عمى -1
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الياء، ومعو القاضي وابن سعدان. -2
 .األصبياني وابن إسحاقاألزرق عمى الفتح، وضم الياء، ومعو  -3
سكون الياء في و  الفتح، المروزي عمى -4

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

ۥ ُّ ََٰرَك ن حََد
َ
ََّلٓ أ ۡٔ ٔمٞ  ىٍّ ۡشُم ٌَ  َٔ ُْ ّبِِّۦ ََلُتَِش ةِٱۡىَؽَصآءِ َو َِ رٍّ ٌّ ثٞ  ٍَ   ڑُِۡؽ

شباع المتصل، األزرق عمى -1  .، ومعو العتقيَوُهوََضم الياء في و  إشباع المنفصل، وا 
ّبِِّۦاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2 َِ رٍّ ٌّ وفويق القصر في المتصل، وضم ،

 الياء، وحده.
سكون الياء في و  وتوسط المتصل، ر المنفصل، وترك الغنة،قصالمروزي عمى  -3

، وَََوهَ 
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 وحده.
وابن سعدان وابن  القاضي ومعوالحمواني عمى فويق القصر في المتصل، وسكون الياء،  -4

 .فرح
 أبو الزعراء.عمى ضم الياء، ومعو  ابن إسحاق -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وتوسط المتصل، وسكون الياء، وحده. -6

 َٰۡيِِدَۡي فَٱج ََ ٱىصٍّ ٌِ ۥ  ُّ ۥ فََجَؽيَ ُّ ُّ َربَّ   ڒَخَبَٰ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َْزَفُصوا ََ ِي ىُِلََُٔم ِإَون يََساُد ٱَّلٍّ ُِٔٞن ىََُّيۡ ۡج ٍَ َ ۥ ل ُّ ٔاْ ٱَّّلِۡنَص َويَُلٔلَُٔن إٍُِّ ٍُِؽ ا َظ ٍٍّ َ ًۡ ل ةَۡصَٰصِِْ
َ
  ړةِأ

ىُِلََُٔم في  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان:  .ىَََّيۡ

 ، ومعو العتقي.ٱَّّلِۡنصَ يل، وترقيق الراء في ماألزرق عمى التق -1
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو المروزي. -3
 والفتح، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، -4

 ٍَِۡي َٔ إَِّلٍّ ذِۡنٞص ّىِۡيَعَٰيَ ُْ ا  ٌَ  ڔَو
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ٍِۡيَ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ذِۡنٞص ّىِۡيَعَٰيَ
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك الغنة،  -3
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 ُظَٔرةُ اَۡلاكٍّثِ 

 ِ ًِ ِمۡسِب ٱَّللٍّ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً   ٱلصٍّ

 ١ٱۡۡلَٓاكٍُّث  
 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 ا ٱۡۡلَٓاكٍُّث ٌَ٢ 
 ، ومعو العتقي.الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.الالزملقصر في األصبياني عمى فويق ا -2
 ، وحده.الالزمالمروزي عمى توسط  -3

 ا ٱۡۡلَٓاكٍُّث ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٣َو

شباع و  والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ، ومعو العتقي.الالزما 
عدا  أىل الفتح، ومعو الزمفويق القصر في الو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

 مروزي.ال
 ، وحده.الالزمتوسط قصر المنفصل، والفتح، و المروزي عمى  -3
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في الالزم، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، وتوسط الالزم، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ُِٔد وَََعُدۢ ةِٱىَۡلارَِؼث ٍُ ةَۡج َث   ٤َنشٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍُ ا َث ٌٍّ َ
اِدًَثِ فَأ ٔاْ ةِٱىطٍّ يُِه ْۡ ُ

 ٥ُٔد فَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًَٖث ََصٍ ََعتِ ٔاْ ةِصِيٖح ََصۡ يُِه ْۡ ُ
ا ََعدٞ فَأ ٌٍّ َ

  ٦َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۖا ٌا يٍّاٍم ُخُعٔ
َ
ًََث أ ِ َِٰ ًۡ َظۡتَػ َِلَاٖل َوذََؿ ِٓ ًۡ ا َؼيَ َْ َص  َظزٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ل عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجما -2

 ٖۡؼَجاُز ََنٍۡو َراوَِيث
َ
ًۡ أ ُٓ جٍّ

َ
ََعَٰ َنأ ا ََصۡ َٓ َٔۡم ذًِ   ٧َذََتَى ٱىَۡل

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني التسييل في  البيان: ُٓ جٍّ
َ
 .َنأ

ََعَٰ التقميل في  األزرق عمى -1 شباع و  ،ََصۡ  ، ومعو العتقي.الصمةا 
 مة، وحده.أبو عون عمى التقميل، وقصر الص -2
 القاضي عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -3
شباع الصمة، وحده. -4  األزرق عمى الفتح، وا 
 وحده.، صمةالفتح، والتسييل، وقصر العمى  األصبياني -5
 .وحدهسكون الميم، تحقيق اليمز، و عمى  المروزي -6
 .ابن فرحومعو الجمال عمى صمة الميم،  -7
 ، وحده.ََنٍۡو َراوِيَثٖ الميم، واإلخفاء في  ابن إسحاق عمى صمة -8

 ًَٖث َۢ ةَارِ ِ ٌّ  ً ُٓ َ ۡو حََصىَٰ ل َٓ   ٨َذ
 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو  وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .المروزي ومعووسكون الميم، عمى الفتح،  األصبياني -3
 ال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجم -4
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 َُِٰج ةِٱۡۡلَاِطَئث ۡؤحَفَِؽ ٍُ ۡ ۥ َوٱل ُّ َ َرۡتيَ ٌَ ُن َو ۡٔ   ٩وََجآَء فِصَۡؼ

َُٰج في  ورش الحمواني باإلبدالقرأ اإلمام  البيان: ۡؤحَفَِؽ ٍُ ۡ  .َوٱل
 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 واإلبدال، ومعو الحمواني.ل، األصبياني عمى فويق القصر في المتص -2
 .ابن إسحاق وابن فرحومعو القاضي عمى تحقيق اليمز،  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ًًَث ابِ ۡرَشةا رٍّ
َ
ًۡ أ ُْ َرَش

َ
ًۡ فَأ اْ رَُظَٔل َرّبِِٓ ۡٔ   ٪َذَؽَط

 إشباع الصمة، ومعو العتقي. زرق عمىاأل -1
ابًَِثً األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2 ۡرَشةا رٍّ

َ
 ، وحده.أ

ۡرَشةا أبو عون عمى صمة الميم في  -3
َ
ًۡ أ ُْ َرَش

َ
 ، وترك الغنة، وحده.فَأ

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى   -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ِِف ٱَّۡلَارَِيثِ إٍُِّا ًۡ آُء َِحَۡيَجَُٰس ٍَ ۡ ا َطَغا ٱل ٍٍّ َ  ٫ل
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

  ٓا َٓ ًۡ حَۡشنَِصةا َوحَؽًَِ ا ىَُس َٓ ُذنٞ َِلَۡجَؽيَ
ُ
  ٬َنَِٰخًَثٞ  أ

ذُنٞ في  نافع بإسكان الذالقرأ اإلمام  البيان:
ُ
 .أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ا 
بخمف  أىل اإلسكانقصر المنفصل، ومعو و تفخيم الراء، و  سكون الميم، األصبياني عمى -2

 وزي.عن المر 
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

  ٞٔرِ َجۡفَزثٞ َنَِٰخَسة   ٭فَإَِذا ُُفَِذ ِِف ٱلطَّ
 األزرق، ومعو الكل.  -1

  ثا َنَِٰخَسةا َخا َدنٍّ َتاُل فَُسنٍّ ۡرُض َوٱَّۡلِ
َ
  ٮوَُِحِيَِج ٱّۡل

 عو العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، وم -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َٔاكَِؽُث ۡ هِٖش َوَرَؽِج ٱل ٌَ ۡٔ ًَ   ٯَذ
 األزرق، ومعو الكل.  -1

 ًَٞث هِٖش َواِْ ٌَ ۡٔ آُء فَِٓمَ يَ ٍَ ِج ٱلعٍّ   َٰوٱنَشلٍّ
 .، ومعو العتقيفَِهََالياء في  وكسرإشباع المتصل، األزرق عمى  -1
 ابن إسحاق وأبو الزعراء.فويق القصر في المتصل، وكسر الياء، ومعو عمى األصبياني  -2
ََسكون الياء في الحمواني عمى  -3  ومعو القاضي وابن سعدان وابن فرح. ،َفه 
 وحده. وسكون الياء، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ۚا َٓ ِ رَۡجآن
َ
َٰٓ أ يَُم لََعَ ٍَ ۡ  َوٱل

شباع المتصل، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ومعو العتقي.ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ًَٞث ِ َِٰ هِٖش ذََؿ ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ُٓ َٔۡر ٍُِو َؼۡصَش َرّبَِم فَ  ٱَوَيۡد

 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  ًَٞث ًۡ َراذِ هِٖش ُتۡؽَصُعَٔن ََّل ََتََۡفَٰ ٌُِِس ٌَ ۡٔ   ٲيَ
 .العتقي والقاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو وسكون الميم، األزرق عمى التقميل،  -1
 أبو عون عمى التقميل، وصمة الميم، وحده. -2
 .األصبياني والمروزيومعو وسكون الميم، الفتح،  األزرق عمى -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ّۡ ًَ آُؤُم ٱكَۡصُءواْ نَِتَٰتِ َْ ًَُلُٔل  ًٍِِِِّۦ َذ ًَ ۥ بِ ُّ وِِتَ نَِتََٰت
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ َ

  ٳفَأ

ّۡ نَِتَٰ وصاًل في  بالنقلقرأ اإلمام ابن ىالل عن األزرق والعتقي واألصبياني  البيان: ًَ وقرأ  .تِ
 الباقون ومعو ابن سيف بالتحقيق.

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 اقون.ومعو البالحمواني عمى فويق القصر المتصل،  -4

 ّۡ ًَ َؾٍَٰق ِخَعابِ ٌُ ّّنِ 
َ
َُِِج أ   ٴإِّّنِ َع

 األزرق، ومعو الكل.  -1

 ًَٖث اِع َٔ ِِف ِؼيَشثٖ رٍّ ُٓ  ٵَذ
  ، ومعو العتقي وابن إسحاق وأبو الزعراء.ُهوََفََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
اِعًَثٖ عمى ضم الياء، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.ِؼيَشثٖ رٍّ
ون الياء في المروزي عمى سك -3

 ، ومعو الباقون.وَََفهَ 

  ٍٍِّٖث ََعِِلَث   ٶِِف َج
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَٞث ا َداجِ َٓ ُٔذ  ٷُرُط
 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ِيٍّاِم ٱۡۡلَاِِلَث
َ
ًۡ ِِف ٱّۡل ۡظيَۡفُخ

َ
آ أ ٍَ ِ ًِِٓـَٔۢا ة َْ ٔاْ  ُب ٔاْ َوٱُۡشَ   ٸُُكُ

شباع المنفصو األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  ومعو العتقي. والنقل، ل،ا 
 والنقل، وحده.قصر المنفصل، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 .القاضي وابن سعدان وأبو الزعراءومعو أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل،  -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده. وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل، -5
 المنفصل، وحده.وقصر  المتصل، توسط المروزي عمى -6

 ّۡ ًَ وَت نَِتَٰتِ
ُ
ًۡ أ َ ًۡتَِِن ل ًَُلُٔل َيَٰيَ اِِلِۦ َذ ٍَ ۥ بِِش ُّ وِِتَ نَِتََٰت

ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌٍّ َ

  ٹَوأ
 عمى قصر البدل. واألصبياني األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو العتقي -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َا ِخع ٌَ ۡدرِ 
َ
ًۡ أ َ ّۡ َول ًَ   ٺابِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ًََث ا ََكَُِج ٱىَۡلاِع َٓ ًَۡخ   ٻَيَٰيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡۡۜ اِِلَ ٌَ ۡدَِنَٰ َخِّنِ 
َ
آ أ   ټٌَ

ّۜۡۡ وصاًل في قرأ اإلمام ابن ىالل عن األزرق والعتقي واألصبياني باإلدغام  البيان: اِِلَ ٌَ
. 

 والباقون ومعو ابن سيف عن األزرق باإلظيار.

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
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 وحده.والفتح، توسط المنفصل،  المروزي عمى -5

 ّۡ ًَ ِ يََم َخِّنِ ُظۡيَطَِٰ   ٽَْ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٔه   پُرُشوهُ َذُغيَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٔه ًَ َضيَّ ًٍّ ٱَّۡلَِدً  ٿُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٔه ا َظۡتُؽَٔن ذَِراَعا فَٱۡظيُُه َٓ ًٍّ ِِف ِظۡيِعيَثٖ َذرُۡخ   ڀُث
 ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ًِ ِ ٱۡىَؽِغً َُ ةِٱَّللٍّ ٌِ ۥ ََكَن ََّل يُۡؤ ُّ   ځإٍُِّ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍِۡعِهِۡي ۡ َٰ َطَؽاِم ٱل   ڂَوََّل ََيُظَّ لََعَ

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1

 ًٞ َِا َِحًِ ُٓ َٔۡم َهَٰ   ڃفَيَۡيَط َِلُ ٱِۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِغۡعيِٖۡي َۡ ٌِ   ڄَوََّل َطَؽاٌم إَِّلٍّ 
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .عدا ابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
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َۡ ِغۡعيِ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3  ، وحده.ۡيٖ ٌِ

 ۥٓ إَِّلٍّ ٱىَۡخَِٰطـَُٔٔن ُّ ُزيُ
ۡ
 څَّلٍّ يَأ

شباع المنفصل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1 شباع البدل، ا   .باعتباره عارض ومعو العتقي وا 
 وحده. قصر المنفصل،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  تحقيق اليمز، المروزي عمى -3
 قون.ومعو البا عمى قصر المنفصل، المروزي -4

  وَن ا ُتۡتَِصُ ٍَ ِ ًُ ة ۡكِع
ُ
  چفََٗلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 وَن ا ََّل ُتۡتَِصُ ٌَ   ڇَو
 عو العتقي.األزرق عمى ترقيق الراء، وم -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ُل رَُظٖٔل َنصِيٖم ۡٔ ۥ ىََل ُّ   ڈإٍُِّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖۚ ِل َشاِؼصٖ ۡٔ َٔ ةَِل ُْ ا  ٌَ  َو
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِٔن ٌِ ا حُۡؤ ٌٍّ   ډكَيًِٗلا 

 األزرق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 اليمز، ومعو الباقون. المروزي عمى تحقيق -2

 ٖۚ َٖ ِل ََكِْ ۡٔ  َوََّل ةَِل
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ا ٌٍّ ُصونَ كَيًِٗلا    ڊ حََشنٍّ

ُصونَ بتشديد الذال في  نافعقرأ اإلمام  البيان:  .حََشنٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَِۡي َِ رٍّّبِ ٱىَۡعَٰيَ ٌّ   ڋحزَنِيٞو 
 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َِ رٍّّبِ اني عمى الغنة في األصبي -2 ٌّ.وحده ، 

 كَاوِيِو
َ
َِا َبۡؽَظ ٱّۡل ًۡ َل َؼيَ ٍّٔ ٔۡ َتَل َ   ڌَول

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍِِۡي ُّ ةِٱِۡلَ ِۡ ٌِ َرۡشَُا 
َ
  ڍَّل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُّ ِۡ ٌِ َِا  ًٍّ ىََلَطۡؽ تَِۡي ُث َٔ ۡ   ڎٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ ُّ َحَِٰجضِي ِۡ َخٍس َخ
َ
َۡ أ ِ ٌّ ٌُِِسً  ا  ٍَ   ڏَذ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو ، وترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

 ٍّخ ٍُ ۥ ََلَۡشنَِصةٞ ىِّيۡ ُّ  ڐلَِۡي ِإَوٍُّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
خٍّلِۡيَ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2 ٍُ  ، ومعو ابن إسحاق.ََلَۡشنَِصةٞ ّىِۡي
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك الغنة، -3
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 بَِۡي َهّشِ ٌَّ ٌُِِسً  نٍّ 
َ
ًُ أ   ڑِإَوٍُّا ََلَۡؽيَ

 اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل  -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ََ َٰفِصِي ةٌ لََعَ ٱۡىَؽ ۥ َۡلَۡۡسَ ُّ   ڒِإَوٍُّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ۥ َۡلَقَّ ٱِۡلَلِِۡي ُّ   ړِإَوٍُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡرّبَِم ٱى ًِ ًِ فََعّتِۡح ةِٱۡظ  ڔَؽِغً
 األزرق، ومعو الكل. -1
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َؽارِجِ  ٍَ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 َل
َ
 ١َظآنُِوۢ ةَِؽَشاٖب َواكِٖػ  َظأ

َل قرأ اإلمام نافع باإلبدال في  البيان:
َ
 .َظأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ىَيَۡط َِلُۥ َدافِٞػ ََ َٰفِصِي  ٢ّىِۡيَؽ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ٌِّ َؽارِِج ٍَ ۡ ِ ذِي ٱل  ٣ََ ٱَّللٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُلَٰٓهَِهث ٍَ ۡ َِثٖ  َتۡؽُصُج ٱل ۡىَف َظ
َ
مٖ ََكَن ٌِۡلَساُرهُۥ ََخِۡعَۡي أ ۡٔ وُح إَِِلِّۡ ِِف يَ  ٤َوٱلصَّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ا ََجًًِٗل   ٥فَٱۡضِبۡ َضۡبا
 لكل.األزرق، ومعو ا -1

 ا ۥ ةَؽًِسا ُّ ًۡ يََصۡوَُ ُٓ  ٦إِجٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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  كَصِيتاا ُّ َٰ  ٧َوََُصى
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ۡٓ ٍُ ۡ آُء َنٱل ٍَ َٔۡم حَُسُٔن ٱلعٍّ  ٨ِو يَ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِ ۡٓ َتاُل َنٱۡىؽِ  ٩َوحَُسُٔن ٱَّۡلِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٍا ًٌ َِحًِ  ٪َوََّل يَۡعـَُٔو َِحًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُح ۚ ًۡ ُٓ وَج ُ  َتَصٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َؼ َۡ ٔۡ َحۡفخَِسي ٌِ َ ۡجصُِم ل ٍُ ۡ َٔدَّ ٱل ٌِهِشِۭ ةِبًَِِِّ يَ ۡٔ  ٫َشاِب يَ

سحاق بفتح الميم في  البيان: هِشِۭ قرأ اإلمام ورش وقالون وا  ٌَ ۡٔ  ، وقرأ إسماعيل بكسر الميم.يَ
 .عدا إسماعيل ، ومعو الكلعمى فتح الميم األزرق -1
 ل عمى فتح كسر الميم، وحده.إسماعي -2

 ًِِّر
َ
  ٬َوَصَِٰدَتخِِّۦ َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِّ٭َوفَِطًيَخِِّ ٱىٍَِّت حُـِٔۡٔي  

 مع اإلدغام ، وقرأ اإلمام األصبياني باإلبدالحُـِٔۡٔيِّ في فقط التحقيق بقرأ اإلمام العتقي  البيان:
 د، ولمباقين ومعيم األزرق بالتحقيق.قوًًل واحًدا وىذا ما قرأت بو، والخالف موجو 

 األزرق عمى تحقيق اليمز، ومعو العتقي والباقون عدا األصبياني. -1
 األصبياني عمى اإلبدال مع اإلدغام، وحده. -2

 ًِّيُِِج ًٍّ ا ُث ۡرِض ََجًِؽا
َ
َ ِِف ٱّۡل ٌَ   ٮَو

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 الباقون. المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو -2

 ٓۖ  لََكٍّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰا ىََغى َٓ  ٯإِجٍّ

 ىذه سورة من السور اإلحدى عشر التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا لألزرق. البيان:

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 اَؼثا َٔىَٰ َُضٍّ  ّٰىِيشٍّ

اَؼثٌ مام نافع بالضم في قرأ اإل البيان:  .َُضٍّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .الجمال وابن فرحعمى الفتح، ومعو المروزي  -2
اَؼٌث األصبياني عمى الغنة في  -3 َٔىَٰ ّىِ َُضٍّ  ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.يشٍّ
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  َٰ َّلٍّ َٔ ۡدةََص َوحَ
َ
َۡ أ ٌَ ٔاْ    ٱحَۡسُؼ

 معو العتقي.و  التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 الفتح، ومعو أىل الفتح.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -4

 َٰٓۡوََع
َ
  ٲوَََجََػ فَأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ُر ََ نَسَٰ ئًَُع ۞إِنٍّ ٱۡۡلِ َْ  ٳيَِق 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  َجُضوَعا َّ ُّ ٱلَشٍّ   ٴإَِذا َمعٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَُِٔع ٌَ ُّ ٱۡۡلَرۡيُ    ٵِإَوَذا َمعٍّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 راء، ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخيم ال -2

 َطّيَِۡي ٍُ ۡ   ٶإَِّلٍّ ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ ِ ًۡ َدآن ِٓ ِ َٰ َضَٗلح ًۡ لََعَ ُْ  ََ ِي   ٷٱَّلٍّ
شباع المتصل، ومعو العتقي.و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1  ا 
 أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  ترقيق الالم، وسكون الميم، األصبياني عمى -2

 مروزي.عدا ال



 لسطينيجمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الف                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[37] 
 

 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ًۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ِٓ ِ ٔنَ  َضَٗلح ٍُ ِ  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.َدآن
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ٞۡؽئُم ٌٍّ ًۡ َخّقٞ  ِٓ ِ َٰل ـَ ٌۡ َ
ََ ِِفٓ أ ِي   ٸَوٱَّلٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و اني عمى قصر المنفصل، األصبي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ۡدُصوِم ٍَ ۡ آنِِو َوٱل   ٹّىِيعٍّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 صل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المت -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِ ِٔۡم ٱدّلِي ًَ كَُٔن بِ ََ يَُطّسِ ِي  ٺَوٱَّلٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡشفُِلَٔن ٌَّ  ًِٓ ِ َۡ َؼَشاِب َرّب ِ ٌّ  ً ُْ  ََ ِي   ٻَوٱَّلٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة. الحمواني عمى صمة الميم، ومعو -2

 ُمٖٔن
ۡ
أ ٌَ ًۡ َدرۡيُ  ِٓ ِ  ټإِنٍّ َؼَشاَب َرّب

 ومعو العتقي. واإلبدال، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 .أىل اإلسكانومعو  المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، -3
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
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  ََ ِي ًۡ َحَٰفُِغَٔن  َوٱَّلٍّ ِٓ ًۡ ىُِفُصوِج   ٽُْ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أبو عون عمى صمة الموضع الثاني، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ٌَِٔۡي ًۡ َدرۡيُ َميُ ُٓ ًۡ فَإِجٍّ ُٓ ُِ َٰ يَۡؿ
َ
ا َميََهۡج أ ٌَ ۡو 

َ
ًۡ أ ِٓ ۡزَنَِٰج

َ
َٰٓ أ  پإَِّلٍّ لََعَ

شباع الصمة، والنقل، وترقيق الراء، مى إشباع المنفصل،األزرق ع -1  ومعو العتقي. وا 
 وقصر الصمة، والنقل، وتفخيم الراء، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة.و  ترك النقل، الجمال عمى -3
وۡ أبو عون عمى صمة الميم في  -4

َ
ًۡ أ ِٓ ۡزَنَِٰج

َ
 ، وحده.أ

 .الباقونسكون الميم، ومعو نفصل، و قصر المعمى  المروزي -5
 سط المنفصل، وحده.تو  المروزي عمى -6

  ٱۡىَؽاُدوَن ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
َٰلَِم فَأ َِ ٱۡبَخََغَٰ َوَرآَء َذ ٍَ  ٿَذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.التقميل، و األزرق عمى  -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 ى الفتح، وحده.األزرق عم -3
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  َرَُٰؼَٔن ًۡ ِسِْ ۡٓ ًۡ وََخ ِٓ َمََٰجَٰخِ
َ
ًۡ ِّل ُْ  ََ ِي   ڀَوٱَّلٍّ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أبو عون عمى صمة الموضع األخير، وحده. -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 ً ُْ  ََ ِي ًۡ َوٱَّلٍّ ِٓ ِ َٔن  بَِشَفََٰدَٰح ٍُ ِ   ځكَآن

ًۡ قرأ اإلمام نافع باإلفراد في  البيان: ِٓ ِ  .بَِشَفََٰدَٰح
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 مروزي.ومعو أىل اإلسكان عدا ال ،فويق القصر في المتصلو األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
ٓ أبو عون عمى صمة الميم في  -4 ًۡ كَا ِٓ ِ َٰح ٔنَ بَِشَفََٰد ٍُ ِ  ، وفويق القصر في المتصل، وحده.ن
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َُيَافُِغَٔن ًۡ ِٓ ِ َٰ َضَٗلح ًۡ لََعَ ُْ  ََ ِي   ڂَوٱَّلٍّ
 ، ومعو العتقي.تغميظ الالماألزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترقيق الالم، عمى سكون الميم،  صبيانياأل -2
ًۡ َُيَافُِغٔنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ِٓ ِ  ، وحده.َضَٗلح
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ۡهَصُمَٔن ٌَّ َٰٖج  ْوَلَٰٓهَِم ِِف َججٍّ
ُ
  ڃأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 لقصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِطؽَِۡي ۡٓ ََ َزَفُصواْ كَِتيََم ُم ِي اِل ٱَّلٍّ ٍَ   ڄَذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََ اِل ِؼضِي ٍَ َِ ٱلّشِ ٍِِۡي وََؼ َِ ٱِۡلَ  څَؼ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ُن ي
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ ُػ ُكَّ ٱۡمصِيٖٕ  ٍَ َحۡط

َ
ٍَِّث َُؽًِٖم أ  چۡسَرَو َج

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  صبيانياأل -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

  ٓۖ  لََكٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ ا َحۡؽيَ ٍٍّ ً ّمِ ُٓ   ڇإٍُِّا َريَۡلَجَٰ

 ، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َغَٰصِِب إٍُِّا ىََؼَِٰسُروَن ٍَ ۡ َشَٰصِِق َوٱل ٍَ ۡ ًُ ةَِصّبِ ٱل ۡكِع
ُ
  ڈفََٗلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، وترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل. -1
 روزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن الم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٔرَِۡي ۡعُت ٍَ ِ َُ ة ا ََنۡ ٌَ ًۡ َو ُٓ ِۡ ِ ٌّ ا  َل َررۡيا َتّسِ ن جَّ
َ
َٰٓ أ  ډلََعَ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
بخمف أىل اإلسكان ومعو وسكون الميم، تفخيم الراء، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عن المروزي.
 مال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الج -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 َٔؼُسوَن ِي يُ ًُ ٱَّلٍّ ُٓ َم ۡٔ ٔاْ يَ َُٰل َٰ يَُؾ ٔاْ َخَتٍّ ٔاْ َوَيۡيَؽُت ًۡ ََئُُع ُْ   ڊفََشۡر

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٔۡم ًۡ إََِلَٰ  يَ ُٓ جٍّ
َ
اَعا َنأ ۡجَساِث ِِسَ

َ
ََ ٱّۡل ٌِ ٔفُِغَٔن  ُُُطبٖ ََيۡصُُجَٔن    ڋيُ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل قوًًل واحًدا في  البيان: ُٓ جٍّ
َ
وقرأ اإلمام نافع بسكون الصاد  .َنأ

 .بٖ ُُْط في 

شباع الصمة، ترقيق الراء، النقل، و  األزرق عمى -1  ومعو العتقي.وا 
 وتسييل اليمزة، وقصر الصمة، وحده.تفخيم الراء، و  النقل، صبياني عمىاأل -2
 المروزي عمى ترك النقل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -3
  الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ٞۚذِىٍّث ًۡ ُٓ ُل َْ ًۡ حَۡص ُْ ةَۡصَُٰص
َ
 َخَِٰشَؽًث أ

 .صبيانيواأل ومعو العتقي النقل، األزرق عمى -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل،عمى  مروزيال -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 َٔؼُسوَن ٔاْ يُ ِي ََكُُ ُٔۡم ٱَّلٍّ َٰلَِم ٱِۡلَ  ڌَذ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُظَٔرةُ ٍُُٔح 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ًَٰٔخا إََِل َِا ُُ رَۡظۡي
َ
آ أ ًٞ إِجٍّ ِِل

َ
ًۡ َؼَشاٌب أ ُٓ ًَ تِ

ۡ
ن يَأ

َ
َمَم ٌَِ َرۡتِو أ ۡٔ ُِشۡر كَ

َ
ۡن أ

َ
ٌِِّۦٓ أ ۡٔ   ١ كَ

 ومعو العتقي. والنقل، واإلبدال، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، واإلبدال، وحده.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 .سكانعمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو أىل اإل المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 تٌِۡي ٌَّ ًۡ َُِشيٞص  ِٔۡم إِّّنِ ىَُس   ٢كَاَل َيََٰل
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
  ، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الميم -3

 ِطًُؽِٔن
َ
ٔهُ َوأ ُل َ َوٱتٍّ ِن ٱۡخُتُسواْ ٱَّللٍّ

َ
 ٣أ

ْ قرأ اإلمام نافع بضم الساكن األول في  البيان: ِن ٱۡختُُسوا
َ
 .أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖۚ َعّمًّ ٌَّ َجٖو 
َ
ًۡ إََِلَٰٓ أ صُۡز ًۡ َوُيَؤّرِ َِ ُذُُٔبُِس ٌّ  َحۡغفِۡص ىَُسً 

ًۡ وَ اإلبدال في  األزرق عمى -1 صُۡز شباع الصمة، والتقميل،  ،ُيَؤّرِ  ومعو العتقي.وا 
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 اإلبدال، وقصر الصمة، والفتح، وحده. األصبياني عمى -3
 .المروزي عمى تحقيق اليمز، وسكون الميم، وتوسط المنفصل، وحده -4
 المروزي عمى قصر المنفصل، والفتح، وحده. -5
 ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، -6
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، معو أىل الصمة. -7
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َِأبو عون عمى صمة الميم في  -8 ٌّ ًۡ إََِلَٰٓ ، ىَُسً    ، والتقميل، وحده.َوُيَؤّرِصُۡز

  ُۚص ِ إِذَا َجآَء ََّل يَُؤرٍّ َجَو ٱَّللٍّ
َ
 إِنٍّ أ

ۚ واإلبدال في األزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ُص  ومعو العتقي.، يَُؤرٍّ
 واإلبدال، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو القاضي وابن إسحاق وابن فرح.  -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 ََتۡؽي ًۡ ٔۡ ُنُِخ َ َٔن ل ٍُ٤  

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ا ارا َٓ ِِم َِلٗۡلا َوَج ۡٔ   ٥كَاَل َرّبِ إِّّنِ َدَؼُٔۡت كَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ًۡ ُدََعٓءِٓي إَِّلٍّ فَِصارا ُْ ًۡ يَضِۡد  ٦فَيَ

 .ُدََعٓءِٓي إَِّلٍّ  قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في البيان:
 إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 .عدا المروزي سكون الميم، ومعو أىل اإلسكاناألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، و  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

  ۡٔ ا َدَؼ ٍَ ْ ِإَوّّنِ ُُكٍّ وا واْ َوٱۡظَخۡهَبُ ََصَّ
َ
ًۡ َوأ ُٓ ًَاَب اْ ثِ ۡٔ ًۡ َوٱۡظَخۡغَش ِٓ ِ ًۡ ِِفٓ َءاَذاُ ُٓ َصَٰتَِؽ

َ
ٔٓاْ أ ًۡ َجَؽيُ ُٓ َ ًۡ َِلَۡغفَِص ل ُٓ  ُت

ا    ٧ٱۡظخِۡهَتارا
شباع المنفصل، ترقيق الراء، و  األزرق عمى -1 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر وا 

 البدل.
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بخمف  أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، قصر المنفصل، و  تفخيم الراء، األصبياني عمى -2
 عن المروزي.

 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ا ارا َٓ ًۡ ِج ُٓ ُت ۡٔ ًٍّ إِّّنِ َدَؼ   ٨ُث

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 ىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أ -2

 ا ارا ًۡ إِِۡسَ ُٓ َ رُۡت ل ِۡسَ
َ
ًۡ َوأ ُٓ َ ۡؼيَُِج ل

َ
ٓ أ ًٍّ إِّّنِ   ٩ُث

ۡؼيَُِج قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان:
َ
ٓ أ  .إِّّنِ

 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 جمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ال -4

 ا ارا ۥ ََكَن َدفٍّ ُّ ًۡ إٍُِّ   ٪َذُلۡيُج ٱۡظَخۡغفُِصواْ َربٍُّس
شباع الصمة، األزرق عمى ترقيق الراء، -1  ومعو العتقي. وا 
 . وأبو عون أىل الصمةومعو  وقصر الصمة، األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ن.عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكا المروزي -3

 ا ِۡسَرارا ٌّ ًُۡسً  آَء َؼيَ ٍَ   ٫يُۡصِظِو ٱلعٍّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو  وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
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 َا و َُۡفَٰصا
َ
ًۡ أ َٰٖج َويَۡجَؽو ىٍُّس ًۡ َججٍّ َٰٖل َوَبنَِۡي َويَۡجَؽو ىٍُّس ـَ ٌۡ َ

ِسۡدُزً ةِأ ٍۡ   ٬ُي
 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .ومعو أبو عوناألصبياني عمى قصر الصمة،  -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

ا ا  ٌٍّ ِ َوكَارا ًۡ ََّل حَصُۡجَٔن َّلِلٍّ   ٭ىَُس

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 اًرا َٔ ۡط
َ
ًۡ أ   ٮَوكَۡس َريََلُس

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
 .وأبو عون األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي عمى -3

 ا َٰٖت ِطَتارا ـَ ُ َظۡتَػ َظَؿَٰ ًَۡف َريََق ٱَّللٍّ ًۡ حََصۡواْ َن َ ل
َ
  ٯأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا اجا َط ِِسَ ٍۡ ا وََجَؽَو ٱلشٍّ ٍَّ ُُٔرا ِٓ َص ذًِ ٍَ   ٰوََجَؽَو ٱۡىَل
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 عو الباقون. األصبياني عمى تفخيم الراء، وم -2

 ۡرِض َجتَاتاا
َ
ََ ٱّۡل ِ ٌّ ۢنَتَخُسً 

َ
ُ أ   ٱَوٱَّللٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 ا ًۡ إِۡرَصاجا ا َويُۡزصُِجُس َٓ ًۡ ذًِ ًٍّ يُؽًُِسُز   ٲُث
افي  ترقيق الراءو  إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ، ومعو العتقي.إِۡرَصاجا
 وقصر الصمة، ومعو أبو عون.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 .المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -3
  الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 ا ۡرَض بَِعاطا
َ
ًُ ٱّۡل ُ َجَؽَو ىَُس   ٳَوٱَّللٍّ

 زرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األ -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ا ا ُظُتٗلا فَِجاجا َٓ ِۡ ٌِ ٔاْ   ٴّىِتَۡعيُُه

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ۥٓ إَِّلٍّ َرَعارا هُ اُِلُۥ َوَودَلُ ٌَ ًۡ يَضِۡدهُ  َ ىٍّ ٌَ ٔاْ  َتُؽ ِِن َوٱتٍّ ۡٔ ًۡ َؼَط ُٓ   ٵكَاَل ُُٔٞح رٍّّبِ إِجٍّ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو  -3

 الزعراء.
 .الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح -4
ًۡ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5 َ ىٍّ ٌَ

ده.، وح 
ًۡ ، ُُٔٞح رٍّّبِ الغنة في  األصبياني عمى -6 َ ىٍّ ٌَ

،وحده. قصر المنفصل،و  ، وسكون الميم 

 ا ا ُنتٍّارا ۡهصا ٌَ َهُصواْ  ٌَ   ٶَو

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍَّوََّل حََشُرن ًۡ َخُس َٓ ِ ٔاْ ََّل حََشُرنٍّ َءال ُ ا َوكَال ا َوّدا َٔاَعا َوََّل َحُغَٔث َوَيُؽَٔق َونَۡۡسا   ٷَوََّل ُظ

اقرأ اإلمام نافع بضم الواو في  البيان:  .ُوّدا
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۖا ٔاْ َنررِيا َعيَّ
َ
 َوكَۡس أ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ٍَِۡي إَِّلٍّ َعَؾَٰٗلا َٰيِ   ٸَوََّل حَضِدِ ٱىظٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َُطارا
َ
ِ أ َِ ُدوِن ٱَّللٍّ ٌّ  ً ُٓ َ ًۡ َُيُِسواْ ل ا فَيَ ٔاْ َُارا ۡدِريُ

ُ
ٔاْ فَأ ۡغصِكُ

ُ
ًۡ أ ِٓ ا َرِطًَٰٔٓـخِ ٍٍّ   ٹّمِ

شباع الصمة، )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ومعو العتقي عمى قصر وا 
 البدل.

 .وقصر الصمة، وحدهاألصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 كون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي عمى فويق القصر في المتصل، وس -5

 َديٍّاًرا ََ َٰفِصِي ََ ٱىَۡؽ ٌِ ۡرِض 
َ
  ٺَوكَاَل ُُٔٞح رٍّّبِ ََّل حََشۡر لََعَ ٱّۡل

 .ومعو العتقي والتقميل، األزرق عمى النقل، -1
 .عدا األصبياني ومعو الباقونوالفتح، ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 .، والنقل، وحدهّبِ ُُٔٞح رٍّ عمى الغنة في  األصبياني -3
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 ا ارا ا َنفٍّ ٓواْ إَِّلٍّ فَاِجصا ٔاْ ِؼَتاَدَك َوََّل يَِِلُ ًۡ يُِغيَّ ُْ   ٻإٍَُِّم إِن حََشۡر
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو  تفخيم الراء،و قصر المنفصل، و  سكون الميم، األصبياني عمى -2

 عن المروزي.
 مروزي عمى توسط المنفصل، وحده.ال -3
 الجمال عمى صمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة. -4

  ٌَِجَِٰج ۡؤ ٍُ ۡ ٌَِِِۡي َوٱل ۡؤ ٍُ ا َولِۡي ِا ٌِ َ َدَرَو ةَيَِۡتَ ُمۡؤ ٍَ ِ يٍّ َول َٰدِلَ ـَ  رٍّّبِ ٱۡغفِۡص َِل َوىِ

 .ةَۡيَِتْ قرأ اإلمام نافع بإسكان الياء في  البيان:
 ، ومعو العتقي واألصبياني.دالاإلباألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍَِۡي إَِّلٍّ َتَتاَرۢا َٰيِ  ټَوََّل حَضِدِ ٱىظٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َِّ  ُظَٔرةُ اَِّل

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 َِّ ََ ٱَّۡلِ ِ ٌّ َػ َجَفٞص  ٍَ ُّ ٱۡظَخ ٍُّ
َ
وِِحَ إََِلٍّ أ

ُ
َِا كُۡصَءاًُا َؼَجتاا  كُۡو أ ۡؽ ٍِ ٔٓاْ إٍُِّا َظ ُ   ١َذَلال

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ٍِّۖا ةِِّۦ ٌَ ِسٓي إََِل ٱلصَّۡشِس فَـَٔا ۡٓ  َح
 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا َخسا
َ
َِآ أ ِ ََّۡشَِك ةَِصّب   ٢َوىََ ن

 عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

ۥ ُّ ٍُّ
َ
ا  َوأ ََش َصَِٰدَتثا َوََّل َودَلا ا ٱَتٍّ ٌَ َِا  ِ   ٣حََعَََٰلَٰ َجسَّ َرّب

ُّۥِإَوفي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان: ٍُّ. 

 رق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األز  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2
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 ۥ ُّ ٍُّ
َ
ا َوأ ِ َشَططا َِا لََعَ ٱَّللٍّ ُٓ  ٤ََكَن َحُلُٔل َظفًِ

ُّۥِإَوفي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان: ٍُّ. 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍُّا
َ
نُط َوٱَّلِۡ َوأ ن ىٍَّ َتُلَٔل ٱۡۡلِ

َ
ٍِّآ أ َِ ِ َنِشةاا َع   ٥ََّ لََعَ ٱَّللٍّ

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
ن ىٍَّاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2

َ
 ، والنقل، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 ترك الغنة، ومعو الباقون.المروزي عمى قصر المنفصل، و  -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ۥ ُّ ٍُّ
َ
ا َوأ لا َْ ًۡ َر ُْ ِ فََضاُدو َّ ََ ٱَّۡلِ ِ ٌّ نِط َحُؽُٔذوَن ةِصَِجاٖل  ََ ٱۡۡلِ ِ ٌّ   ٦ََكَن رَِجاٞل 

ُّۥِإَوفي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان: ٍُّ. 

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 .القاضيمروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، ومعو ال -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
ًۡ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُْ  ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.فََضاُدو

 ًۡ ُٓ جٍّ
َ
ا َوأ َخسا

َ
ُ أ ن ىٍَّ َحۡتَؽَد ٱَّللٍّ

َ
ًۡ أ ا َعَِنُخ ٍَ ٔاْ َن َِّ   ٧َع

ًۡ في  بكسر اليمزةفع قرأ اإلمام نا البيان: ُٓ  .ِإَوجٍّ

 األزرق عمى إشباع الصمة، ومعو العتقي. -1
ن ىٍّ األصبياني عمى قصر الصمة، والغنة في  -2

َ
 ، وحده.َأ

نأبو عون عمى صمة الميم في  -3
َ
ًۡ أ َِنُخ  ، وترك الغنة، وحده.َع
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 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 فرح.الجمال عمى صمة الميم، ومعو ابن  -5
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وحده. -6

ٍُّا
َ
تاا  َوأ ُٓ ا وَُش ا َشِسيسا ا ُميَِئۡج َخصَظا َٓ ََٔجۡسَنَٰ آَء فَ ٍَ َِا ٱلعٍّ ۡع ٍَ َ  ٨ل

 .ُميَِئۡج وقرأ اإلمام األصبياني باإلبدال في  .ٍُّاِإَوفي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 العتقي. األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، واإلبدال، وحده. -2
 الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  ٍُّا
َ
ِػ  َوأ ٍۡ َؼَٰؽَِس لِيعٍّ ٌَ ا  َٓ ِۡ ٌِ ٍِّا َجۡلُؽُس   ُن

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:
 زرق، ومعو الكل.األ -1

 ا اباا رٍَّضسا َٓ ٍِِػ ٱٓأۡلَن َُيِۡس َِلُۥ ِش َ يَۡعَخ ٍَ   ٩َذ

 األزرق عمى النقل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي وابن فرح عمى قصر البدل. -1
ااألصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 اباا رٍَّضسا َٓ  ، وحده.ِش
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

 ٍُّا
َ
ا َوأ ًۡ رََشسا ُٓ ًۡ َربَّ ِٓ ِ َراَد ة

َ
ۡم أ

َ
ۡرِض أ

َ
ٍََ ِِف ٱّۡل ِ رِيَس ة

ُ
َُشٌّ أ

َ
  ٪ََّل َُۡسرِٓي أ

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والنقل، وحده. -2
 وترك النقل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.المروزي عمى قصر المنفصل،  -3
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اأبو عون عمى صمة الميم في  -4 ًۡ رََشسا ُٓ  ، وحده.َربَّ
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5
 المروزي عمى توسط المنفصل، وسكون الميم، وحده. -6

 ٍُّا
َ
َٰلَِمۖ َوأ ٍِّا ُدوَن َذ ٌِ َٰيُِدَٔن َو ٍِّا ٱىصٍّ ٌِ 

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةفع قرأ اإلمام نا البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٍِّا َطَصآنَِق كَِسدا  ٫ُن

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ٍُّا
َ
َ َوأ ن ىٍَّ جَّۡؽِجَض ٱَّللٍّ

َ
ٍِّآ أ َِ َصباا َع َْ ۡرِض َوىََ جَّۡؽِجَضهُۥ 

َ
  ٬ ِِف ٱّۡل

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، ومعو العتقي. -1
ن ىٍَّاألصبياني عمى قصر المنفصل، والغنة في  -2

َ
 ، والنقل، وحده.أ

 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -3
 عمى قصر المنفصل، وترك الغنة، ومعو الباقون. المروزي -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5

 ٍُّا
َ
ٍِّا ةِِّۦۖ َوأ ٌَ َسىَٰٓ َءا ُٓ ۡ َِا ٱل ۡؽ ٍِ ا َظ ٍٍّ َ  ل

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

شباع المنفصل، و)تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر  -1  البدل.األزرق عمى التقميل، وا 



 لسطينيجمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الف                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[53] 
 

 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 األصبياني عمى الفتح، وقصر المنفصل، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
 أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التقميل. -5

  ا لا َْ ا َوََّل َر َۢ ةَِصّبِِّۦ فََٗل ََيَاُف ََبۡعا ٍََ يُۡؤٌِ   ٭َذ

 رق عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني.األز  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ٍُّا
َ
ٍِّا ٱىَۡؼَِٰعُطَٔنۖ َوأ ٌِ َٔن َو ٍُ ۡعيِ ٍُ ۡ ٍِّا ٱل ٌِ 

 .ِإَوٍُّافي  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡواْ رََشسا ْوَلَٰٓهَِم َُتَصٍّ
ُ
ًَ فَأ ۡظيَ

َ
َۡ أ ٍَ   ٮا َذ

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر المتصل،  -4

  َخَطتاا ًَ ٍِّ َٓ ٔاْ َِّلَ ا ٱۡىَؼَِٰعُطَٔن فَََكُُ ٌٍّ َ
   ٯَوأ

 ألزرق، ومعو الكل.ا -1

 آًء َغَسكاا ٌٍّ  ً ُٓ ًَۡجَٰ ۡظَل
َ
صِيَلثِ َّل ٔاْ لََعَ ٱىطٍّ ٍُ ىٍِّٔ ٱۡظَخَؼَٰ

َ
  َٰوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -2
 عمى سكون الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء.القاضي  -3
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 صمة الميم، ومعو ابن فرح. عمى الحمواني -4
ِ الغنة في  األصبياني عمى -5

ىٍّٔ
َ
 .وحدهفويق القصر في المتصل، و  ، وسكون الميم،َوأ

آًء َغسَ ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، واإلخفاء في  -6  ، وحده.كااٌٍّ

 ًِِّٖۚذ ًۡ ُٓ َِ َۡفخِ  َّلِ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة  -2

 ا ُّ َؼَشاةاا َضَؽسا َ ُحۡؽصِۡض َؼَ ذِۡنصِ َرّبِِّۦ يَۡعيُۡه ٌَ   ٱَو

ُّ في  بالنون عدا األصبياني قرأ اإلمام نافع البيان: ُّ ، واألصبياني نَۡعيُۡه  .يَۡعيُۡه

 األزرق عمى القراءة بالنون، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
 ياء، وحده.األصبياني عمى القراءة بال -2

 ا َخسا
َ
ِ أ َػ ٱَّللٍّ ٌَ ٔاْ  ِ فََٗل حَۡسُؼ َسَِٰجَس َّلِلٍّ ٍَ ۡ نٍّ ٱل

َ
  ٲَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ُّ ٍُّ
َ
ا َوأ ًِّۡ ِۡلَسا ٔهُ ََكُدواْ يَُسَُُٔٔن َؼيَ ِ يَۡسُؼ ا كَاَم َخۡتُس ٱَّللٍّ ٍٍّ َ  ٳل

ُّ في  بكسر اليمزةقرأ اإلمام نافع  البيان:  .ِإَوٍُّ

 و الكل عدا ابن سعدان.األزرق، ومع -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َؼيَ

  ا كُۡو َخسا
َ
ُۡشُِك ةِِّۦٓ أ

ُ
ٔاْ َرّّبِ َوََّلٓ أ ۡدُؼ

َ
آ أ ٍَ   ٴإِجٍّ

 .كَاَل في  بفتح القاف وألف بعدىاقرأ اإلمام نافع  البيان:
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 فصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المن -2
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 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ا َوََّل رََشسا ًۡ َضّا ۡميُِم ىَُس
َ
  ٵكُۡو إِّّنِ ََّلٓ أ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 ه.توسط المنفصل، وحدو  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 ُدوُِِّۦ ُمۡيَخَدًسا ٌَِ ِجَس 
َ
َۡ أ َخٞس َوىَ

َ
ِ أ ََ ٱَّللٍّ ٌِ  ٶكُۡو إِّّنِ ىََ ُُيِرَيِِن 

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.فخيم الراء، تو  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

  َِۚورَِسََٰؾَٰخِّۦ ِ ََ ٱَّللٍّ ِ ٌّ ا  َٰغا  إَِّلٍّ ةََؾ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةًَسا
َ
آ أ َٓ ََ ذًِ ي ًَ َخَِِٰلِ ٍِّ َٓ َ َورَُظَِٔلُۥ فَإِنٍّ َِلُۥ َُاَر َج َ َحۡؽِص ٱَّللٍّ ٌَ   ٷَو

 عتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو ال -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا كَوَّ َؼَسدا
َ
ا َوأ ۡعَؽُف َُاَِصا

َ
َۡ أ ٌَ َٔن  ٍُ ًَۡؽيَ َٔؼُسوَن فََع ا يُ ٌَ ۡواْ 

َ
َٰٓ إَِذا َرأ   ٸَخَتٍّ

وۡ في  بالتحقيق ثم التسييل األصبيانيقرأ اإلمام  البيان:
َ
ْ َرأ  .ا

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والنقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، وتحقيق اليمز، والنقل، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا وجو لألصبياني. -3
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 األصبياني عمى التسييل، والنقل، وحده. -4
 ه.المروزي عمى توسط المنفصل، وتحقيق اليمز، وحد -5

 ًسا ٌَ َ
ٓ أ ۡم َُيَۡؽُو َِلُۥ َرّّبِ

َ
َٔؼُسوَن أ ا حُ ٌٍّ كَصِيٞب 

َ
ۡدرِٓي أ

َ
 ٹكُۡو إِۡن أ

ًسافي  نافع بفتح الياءقرأ اإلمام  البيان: ٌَ َ
ٓ أ  .َرّّبِ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. المروزي عمى قصر المنفصل، -4

  َخًسا
َ
ًۡتِِّۦٓ أ َٰ َد ُِٓص لََعَ ًِۡب فََٗل ُحۡغ ًُ ٱۡىَغ َٰيِ   ٺَع

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ا 
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 زي عمى توسط المنفصل، وحده.المرو  -3

 ا َۡ َرۡيفِِّۦ رََضسا ٌِ َۢ َبۡۡيِ يََسيِّۡ َو ٌِ ۥ يَۡعيُُم  ُّ ٌَِ رٍُّظٖٔل فَإٍُِّ َِ ٱۡرحَََضَٰ  ٌَ   ٻإَِّلٍّ 
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .المروزي والجمال وابن فرحاألزرق عمى الفتح، ومعو  -2
َۡ َرۡيفِِّۦوَ ابن إسحاق عمى الفتح، واإلخفاء في  -3 ٌِ.وحده ، 
 ، وترك اإلخفاء، وحده.ٌَِ رٍُّظٔلٖ األصبياني عمى الغنة في  -4

 ٍء َؼَسَدۢا ۡخََصَٰ ُكٍّ ََشۡ
َ
ًۡ َوأ ِٓ يۡ ا دَلَ ٍَ ِ َخاَط ة

َ
ًۡ َوأ ِٓ ِ َؾَِٰج َرّب ٔاْ رَِسَٰ ةۡيَُغ

َ
ن كَۡس أ

َ
ًَ أ َۡؽيَ  ټِّلِ

 وز، وحده.توسط ثم إشباع المين الميمو  النقل، والتقميل، األزرق عمى -1
 .وحدهترك المد في المين الميموز، و  النقل، والتقميل، العتقي عمى -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وترك المد في المين الميموز، وحده. -4
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 المروزي عمى ترك النقل، وسكون الميم، وحده. -5
 أبو عون عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -6
 مال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة.الج -7
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ِوِ  ٌّ ضٍّ ٍُ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ُِو ٌّ ضٍّ ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
أ   ١َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 ، وحده.المروزي عمى توسط المنفصل -3

 َۡو إَِّلٍّ كَيًِٗلا ًِ ٱِلٍّ   ٢كُ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓۥ ُّ وِ ُِّۡطَف
َ
ُّ كَيًًِٗل  أ ِۡ ٌِ   ٣ٱُُلۡص 

وِ ٱُُلۡص في  نافع بضم الساكن األولقرأ اإلمام  البيان:
َ
 .أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 روزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن الم -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َوَرحِِّو ٱۡىُلۡصَءاَن حَۡصتًًِٗل ًِّۡ ۡو زِۡد َؼيَ
َ
  ٤أ

 .عدا ابن سعدان األزرق، ومعو الكل -1
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -2  ، وحده.َؼيَ

 َّلا ذَلًًِٗل ۡٔ ًَۡم كَ ُِۡيِِق َؼيَ   ٥إٍُِّا َظ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََُٔم رًًِٗل  إِنٍّ َُاِشَئث ۡك
َ
ا َوأ َشسَّ َوۡطـٔا

َ
ِۡو ِْمَ أ   ٦ٱِلٍّ

 .َُاِشئَثَ في  األصبياني باإلبدال ياءً قرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني. -1
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 األصبياني عمى اإلبدال، وحده. -2

 ا َطِٔيٗلا ارِ َظۡتدا َٓ   ٧إِنٍّ لََم ِِف ٱَلٍّ
 قميل.األزرق عمى التقميل، ومعو أىل الت -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َرّبَِم َوحَبَخٍّۡو إَِِلِّۡ حَۡبخًِٗلا ًَ   ٨َوٱۡذُنصِ ٱۡظ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َِۡشهُ و َٔ فَٱَتٍّ ُْ َّ إَِّلٍّ  َٰ ۡغصِِب ََّلٓ إَِل ٍَ ۡ َۡشِِق َوٱل ٍَ ۡ   ٩كًِٗلا رٍّبَّ ٱل
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا ََجًِٗلا ۡجصا َْ  ًۡ ُْ ُجۡص ْۡ ا َحُلٔلَُٔن َوٱ ٌَ  َٰ  ٪َوٱۡضِبۡ لََعَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال  -2

  كَيًًِٗل ًۡ ُٓ ِۡي ّٓ ثِ َوَم ٍَ ْوَِّل ٱَلٍّۡؽ
ُ
بَِۡي أ َهّشِ ٍُ ۡ  ٫َوَذۡرِِن َوٱل

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ا ٍا َُساَّلا وََجِدً
َ
َِآ أ ۡح   ٬إِنٍّ دَلَ

 صل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المنف -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 ا ٍا ِِل
َ
ثٖ وََؼَشاةًا أ ا َذا ُغطٍّ ٌا   ٭َوَطَؽا

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 
َ
َٔۡم حَصُۡجُف ٱّۡل ًًِٓٗل يَ َتاُل َنرِيتاا مٍّ َتاُل َوََكَُِج ٱَّۡلِ  ٮۡرُض َوٱَّۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َن رَُظَّٔلا ۡٔ َِآ إََِلَٰ فِصَۡؼ رَۡظۡي
َ
آ أ ٍَ ًۡ َن ًُۡس ًِٓسا َؼيَ ًۡ رَُظَّٔلا َشَٰ َِآ إَِِلُۡس رَۡظۡي

َ
آ أ   ٯإِجٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ا َوبًِٗلا ۡرشا
َ
ُّ أ َرۡشَنَٰ

َ
ُن ٱلصٍُّظَٔل فَأ ۡٔ  ٰ َذَؽََصَٰ فِصَۡؼ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ا َُيَۡؽُو ٱلِۡٔىَۡدََٰن ِشيًتا ٌا ۡٔ ًۡ يَ ًَۡف َتخٍُّلَٔن إِن َزَفۡصُت  ٱفََه
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  َِِفط ٌُ آُء  ٍَ  ُصۢ ةِّۦِۚ ٱلعٍّ
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡفُؽًَّٔل ٌَ   ٲََكَن وَۡؼُسهُۥ 
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٞۖإِنٍّ َهَِٰشهِۦ حَۡشنَِصة 
 ألزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.ا -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ََش إََِلَٰ َرّبِِّۦ َظبًًِٗل َ َشآَء ٱَتٍّ ٍَ   ٳَذ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 لمروزي عمى توسط المتصل، وحده.ا -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ِۡو ٌَِ ذُيََُثِ ٱِلٍّ ۡدَّنَٰ 
َ
ٍَُّم َتُلُٔم أ

َ
ًُ أ ۥ ۞إِنٍّ َربٍَّم َحۡؽيَ ُّ ۥ َوذُيَُر ُّ َؽَمۚ َوُِۡطَف ٌَ  ََ ِي ََ ٱَّلٍّ ِ ٌّ  َوَطآنَِفثٞ 

ۥ في  نافع بكسر الفاء والثاءام قرأ اإلم البيان: ُّ ِ ۥ َوذُيُر ُّ  .َوُِۡطفِ
شباع المتصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 وزي.فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المر و  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -5

  ۚاَر َٓ َۡو َوٱَلٍّ ُر ٱِلٍّ ُ ُحَلّسِ  َوٱَّللٍّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ۖ ًۡ ًُۡس ٔهُ َذَخاَب َؼيَ ن ىٍَّ ُُتُۡط
َ
ًَ أ  َؼيِ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ن ىٍَّألصبياني عمى الغنة في ا -2

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ
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 ٖۚٱىُۡلۡصَءاِن ََ ٌِ  َ ا حَيَۡسٍّ ٌَ  فَٱۡكَصُءواْ 
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 ِ ٌَِ فَۡغِو ٱَّللٍّ ۡرِض يَۡبَخُغَٔن 
َ
ۡصََضَٰ َوَءاَرُصوَن يَۡۡضُِبَٔن ِِف ٱّۡل ٌٍّ ٌُِِسً  ًَُهُٔن  ن َظ

َ
ًَ أ  وََءاَرُصوَن َؼيِ

 ِۖ  يَُؼَٰخِئَُن ِِف َظبًِِو ٱَّللٍّ
 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، )تشق( في البدل، و التقميل، األزرق عمى -1
 القاضي عمى التقميل، وتحقيق اليمز، وسكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -2
 األزرق عمى الفتح، ومعو األصبياني عمى قصر البدل. -3
 عمى الفتح، وترك النقل، وسكون الميم، وحده. المروزي -4
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو أىل الصمة. -5
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -6

 ۚ ُّ ِۡ ٌِ  َ ا حَيَۡسٍّ ٌَ  فَٱۡكَصُءواْ 
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

ٔاْ ٱ ةَ َوَءاحُ َٰٔ يَ ٔاْ ٱلطٍّ ٍُ رًِ
َ
اۚ َوأ ِا َ كَۡصًعا َخَع ٔاْ ٱَّللٍّ ۡكصُِع

َ
َٰٔةَ َوأ َن  لضٍّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و تغميظ الالم، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى ترك التغميظ، ومعو الباقون. -2

 
َ
ًَ أ ۡخَغ

َ
ا َوأ َٔ َررۡيا ُْ  ِ َۡ َررۡيٖ ََتُِسوهُ ِؼَِس ٱَّللٍّ ِ ٌّ ُُفِعُسً 

َ
ٔاْ ِّل ُم ا ُتَلّسِ ٌَ ۚا َو  ۡجصا

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ابن فرح. -3
َۡ َررۡيٖ ابن إسحاق عمى الصمة، واإلخفاء في  -4 ِ ٌّ.وحده ،  

 ۖ َ  َوٱۡظَخۡغفُِصواْ ٱَّللٍّ
 العتقي. األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ۢ ًُ َ َدُفٔرٞ رٍِّخً  ٴإِنٍّ ٱَّللٍّ
 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ۢ األصبياني عمى الغنة في  -2 ًُ  ، وحده.َدُفٔرٞ رٍِّخً
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ذِّصِ  سٍّ ٍُ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ِ ذّ سٍّ ٍُ ۡ ا ٱل َٓ حَّ
َ
أ  ١ُص َيَٰٓ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُِشۡر
َ
ًۡ فَأ  ٢ُر

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡ  ٣َوَربٍَّم فََهّبِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡص ّٓ ًَاةََم َذَط  ٤َوثِ
 و الكل.األزرق، ومع -1

 ُجۡص َوٱلصَّۡجَض ْۡ  ٥فَٱ

 .َوٱلصِّۡجضَ  في  نافع بكسر الراءقرأ اإلمام  البيان:
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُُُن تَۡعَخۡهِِث ٍۡ  ٦َوََّل َت
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡ٧َولَِصّبَِم فَٱۡضِب 
 األزرق، ومعو الكل. -1
 



 لسطينيجمع وترتيب: ميسرة يوسف حجو الف                                                 نافع اإلمام  طرق الورد الماتع في جمع

[65] 
 

  ِ٨فَإَِذا ُُلَِص ِِف ٱَلٍّاكُٔر 
 ق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى ترقي -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ٌٔۡم َؼِعرٌي هِٖش يَ ٌَ ۡٔ  ٩فََذَٰلَِم يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٖدرۡيُ يَِعري ََ َٰفِصِي  ٪لََعَ ٱۡىَؽ
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1
 قون. تفخيم الراء، ومعو الباو  الفتح، األصبياني عمى -2

 ا َۡ َريَۡلُج وَِخًسا ٌَ  ٫َذۡرِِن َو
 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َۡ َريَۡلُج ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٌَ  ، وحده.َو

 ۡا وََجَؽي ُسودا ٍۡ اَّلا مٍّ ٌَ  ٬ُج َِلُۥ 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٔدا ُٓ  ٭َوَبنَِۡي ُش

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍۡ ستَّ َِلُۥ َت ٍّٓ ا َوَم  ٮًِٓسا

 األزرق، ومعو الكل. -1

 زِيَس
َ
ۡن أ

َ
ُػ أ ٍَ ًٍّ َحۡط  ٯُث

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 ٓۖ  لََكٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َِا َؼًِِسا ۥ ََكَن ٓأِلَيَٰخِ ُّ  ٰإٍُِّ
 عمى قصر البدل. األزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو العتقي -1

 ۥ َضُؽًٔدا ُّ رُِْۡل
ُ
 ٱَظأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َر َص َوكَسٍّ ۥ فَهٍّ ُّ  ٲإٍُِّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َر ًَۡف كَسٍّ  ٳَذُلخَِو َن
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َر ًَۡف كَسٍّ ًٍّ كُخَِو َن  ٴُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َجَغَص ًٍّ  ٵُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََؼب ًٍّ  ٶَط َوبََۡسَ ُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡدةََص َوٱۡظخَۡهَب
َ
ًٍّ أ  ٷُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٸَذَلاَل إِۡن َهََٰشآ إَِّلٍّ ِظۡدٞص يُۡؤذَُص 
 ومعو العتقي. واإلبدال، ترقيق الراء،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 إلبدال، وحده.واتفخيم الراء، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
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 ومعو الباقون. عمى تحقيق اليمز، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ُِل ٱىۡبَََش ۡٔ   ٹإِۡن َهََٰشآ إَِّلٍّ كَ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡضيًِِّ َظَلَص
ُ
 ٺَظأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َظَلُص ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٻَو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، فصل،المروزي عمى توسط المن -4

 ټََّل ُتۡتِِق َوََّل حََشُر 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِاَخثٞ ّىِۡيبَََش ٍّٔ َ  ٽل
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
اَخثٞ ّىِۡيبَََشِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍّٔ َ  ، ومعو ابن إسحاق.ل

 َا تِۡعَؽَث َؼََش َٓ ًۡ   پَؼيَ
 .األزرق، ومعو الكل -1

 ۖ َلَٰٓهَِهثا ٌَ ۡضَحََٰب ٱَلٍّارِ إَِّلٍّ 
َ
َِآ أ ا َجَؽۡي ٌَ  َو

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1  ا 
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عدا  أىل الفتحفويق القصر في المتصل، ومعو والفتح، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي.

 ل، وحده.توسط المتصو  قصر المنفصل، والفتح، المروزي عمى -3
 أبو عون عمى التقميل، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.وتوسط المتصل، والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ِ ٔاْ ٱۡىِهَتََٰب َوَيۡضَداَد ٱَّلٍّ وحُ
ُ
ََ أ ِي ََ ٱَّلٍّ ًۡلِ ََ َزَفُصواْ ىِيَۡعتَ ي ِ َِثا ىَِّّلٍّ ًۡ إَِّلٍّ فِۡخ ُٓ َت َِا ِؼسٍّ ا َجَؽۡي ٌَ ا يَو ِا ٔٓاْ إِيَؿَٰ ُِ ٌَ ََ َءا

 ٌَ َٰفُِصوَن  َصٞض َوٱىَۡؽ ٌٍّ  ًِٓ ِ ََ ِِف كُئُب ِي َُِٔن َوِِلَُلَٔل ٱَّلٍّ ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب َوٱل وحُ
ُ
ََ أ ِي ُ َوََّل يَۡصحَاَب ٱَّلٍّ َراَد ٱَّللٍّ

َ
اَذآ أ

 ۚ َرٗلا ٌَ  ةَِفََٰشا 
شباع المنفصل،و )تشق( في البدل، و إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ال، وترقيق الراء،واإلبد ا 

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.
ِ قصر الصمة، والغنة في  األصبياني عمى -2 َِثا ّىَِّلٍّ ََ فِۡخ وتفخيم  واإلبدال، قصر المنفصل،و  ،ي

 .الراء، وحده
 ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة، وتحقيق اليمز، وحده. -3
 الحمواني عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -4
 توسط المنفصل، وحده.و  سكون الميم، زي عمىالمرو  -5
 المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو الباقون. -6

 ۚيََشآُء َ ٌَ ِسي  ۡٓ َ يََشآُء َوَي ٌَ  ُ  َنَذَٰلَِم يُِغوَّ ٱَّللٍّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 .األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۚ َٔ ُْ َُِٔد َرّبَِم إَِّلٍّ  ًُ ُج ا َحۡؽيَ ٌَ  َو
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِا ِْمَ إَِّلٍّ ذِۡنَصىَٰ لِۡيبَََش ٌَ  ٿَو

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ِص ٍَ  ڀلََكٍّ َوٱىَۡل
 لكل.األزرق، ومعو ا -1

  ۡدةََص
َ
ِۡو إِۡذ أ   ځَوٱِلٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 ۡظَفَص
َ
ۡتِح إَِذآ أ  ڂَوٱلطَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 مى توسط المنفصل، وحده.المروزي ع -3

  ِا َۡلِۡخَسى ٱىُۡهَب َٓ   ڃإِجٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِا ّىِۡيبَََش  ڄَُِشيصا
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
ا ّىِۡيبَََشِ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2  ، ومعو ابن إسحاق.َُِشيصا
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك الغنة،  -3

  َص رٍّ
َ
ۡو َحَخأ

َ
َم أ ن َحخََلسٍّ

َ
ًۡ أ ٌُِِس َ َشآَء  ٍَ ِ  څل

شباع الصمة، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ومعو العتقي. وا 
 .أىل الصمة وأبو عونومعو وقصر الصمة، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 القاضي عمى سكون الميم، ومعو وحده. -3
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
، وفويق القصر في المتصل، وسكون الميم، ومعو أبو َشآءَ عدان عمى التقميل في ابن س -5

 الزعراء.

 ۡا َنَعَتۡج رًٌََِِْث ُكَّ َجف ٍَ ِ  چِۭس ة
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِِۡي ۡضَحََٰب ٱِۡلَ
َ
ٓ أ  ڇإَِّلٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 اقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الب -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  َٰٖج يَتََعآَءلَُٔن   ڈِِف َججٍّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٌَِۡي ۡجصِ ٍُ ۡ َِ ٱل   ډَؼ
 معو الكل.األزرق، و  -1

 ِِف َظَلَص ًۡ ا َظيََهُس   ڊٌَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َطيَِّۡي ٍُ ۡ ََ ٱل ٌِ ًۡ َُُم  َ ٔاْ ل ُ   ڋكَال
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِۡعِهَۡي ۡ ًُ ٱل ًۡ َُُم ُجۡطؽِ َ   ڌَول
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍُِّا ََن َػ ٱۡۡلَآنِِغَۡي َوُك ٌَ   ڍُٔض 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َِ ِٔۡم ٱدّلِي ًَ ُب بِ ٍِّا َُُسّشِ  ڎَوُك
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِا ٱِۡلَلُِۡي َٰ حَى
َ
َٰٓ أ   ڏَخَتٍّ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 َٰ ًۡ َشَػََٰؽُث ٱىشٍّ ُٓ ا حََِفُؽ ٍَ   ڐفِؽَِۡي َذ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡؽصِِعَۡي ٌُ َِ ٱَلٍّۡشنَِصةِ  ًۡ َؼ ُٓ َ ا ل ٍَ   ڑَذ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. و األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 ميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة ال -3

 ُِٞحُص ًۡ ُٓ جٍّ
َ
ۡعتَِفَِصةٞ َنأ   ڒٌَّ

ٞ في  نافع بفتح الفاءقرأ اإلمام  البيان: ۡعتََِفَصة ٌَّ
.  ولألصبياني التسييل في ًۡ ُٓ جٍّ

َ
 .َنأ

 .عدا األصبياني ومعو أىل اإلسكان، سكون الميماألزرق عمى  -1
 . التسييل، وحده األصبياني عمى -2
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 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، ميم،الجمال عمى صمة ال -3

 ِۭ َرة َٔ ٌَِ كَۡع   ړفَصٍّۡت 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةا َ نََشٍّ ٌَّ ا  ن يُۡؤَِتَٰ ُضُدفا
َ
ًۡ أ ُٓ ِۡ ِ ٌّ   ڔةَۡو يُصِيُس ُكَّ ٱۡمصِيٖٕ 

 ومعو العتقي. واإلبدال، والتقميل، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 قصر الصمة، واإلبدال، والفتح، وحده. األصبياني عمى -3
 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، والفتح، الجمال عمى صمة الميم،  -4
 أبو عون عمى صمة الميم، والتقميل، وحده. -5
 والفتح، وحده.عمى سكون الميم،  المروزي -6
 .القاضي عمى سكون الميم، والتقميل، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء -7

 ۖ  لََكٍّ

 عو الكل.األزرق، وم -1

 َڕةَو َّلٍّ ََيَافَُٔن ٱٓأۡلِرَصة  

 وحده.ترقيق الراء، و  )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 .، وحدهالعتقي عمى قصر البدل -2
 وحده. تفخيم الراء،و  النقل، األصبياني عمى -3
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك النقل، -4

 ٞۥ حَۡشنَِصة ُّ ٓ إٍُِّ   ږلََكٍّ
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و ع المنفصل، األزرق عمى إشبا -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َشآَء ذََنَصهُۥ َ ٍَ  ڗَذ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  عدا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون  -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  ا ٌَ ۚ يَۡشُنُصوَن َو ُ ن يََشآَء ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ  إَِّلٍّ

 .حَۡشُنُصونَ في  نافع بالتاءقرأ اإلمام  البيان:
شباع المتصل، ومعو العتقي.و إشباع المنفصل، األزرق عمى  -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -3
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ِۡغفَِصة ٍَ ۡ ُو ٱل ْۡ َ
َٔىَٰ َوأ ُو ٱَلٍّۡل ْۡ َ

َٔ أ  ژ ُْ
 وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق عمى التقميل، -1
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، -2
 وترقيق الراء، وحده. األزرق عمى الفتح، -3
 ومعو أىل الفتح. األصبياني عمى الفتح، وتفخيم الراء، -4
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ثِ  ٌَ ًَا  ُظَٔرةُ اىلِ

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ٓثِ ََّل ٍَ ِٔۡم ٱۡىلَِحَٰ ًَ ًُ بِ ۡكِع
ُ
 ١ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ِث ٌَ ا ٍّٔ ًُ ةِٱَلٍّۡفِط ٱليٍّ ۡكِع
ُ
  ٢َوََّلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََيَۡعُب
َ
ۥ أ ُّ ٌَ َػ ِؼَغا ٍَ ۡ ىٍَّ َّنٍّ

َ
َُ أ نَسَٰ   ٣ٱۡۡلِ

ََيِۡعُب في  نافع بكسر السينقرأ اإلمام  البيان:
َ
 .أ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ىٍَّعمى النقل، والغنة في  األصبياني -2

َ
 .، وحدهأ

 .ابن إسحاق ومعو الباقون وترك الغنة، ،ترك النقلالمروزي عمى  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

 ۥ ُّ َِي َبَِاَُ ّٔ ََّع ن ن
َ
َٰٓ أ ََ لََعَ َِٰسرِي  ٤ةَََلَٰ َق

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  التقميل، األزرق عمى -1  ا 
 ميل.أبو عون عمى التقميل، وقصر المنفصل، ومعو أىل التق -2
 األزرق عمى الفتح، وحده. -3
 قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و  الفتح، األصبياني عمى -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
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 ۥ ُّ ٌَ ا ٌَ َ
َُ ِِلَۡفُجَص أ نَسَٰ  ٥ةَۡو يُصِيُس ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ِث ٍَ ُٔۡم ٱۡىلَِحَٰ يٍّاَن يَ
َ
  ٦يَۡعـَُٔو أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٧ٱۡۡلَََصُ ةَصَِق فَإَِذا   

 .ةَصَِق في  نافع بفتح الراءقرأ اإلمام  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُص ٍَ  ٨وََرَعَف ٱۡىَل

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُص ٍَ ُط َوٱىَۡل ٍۡ   ٩وََُجَِػ ٱلشٍّ

 لكل.األزرق، ومعو ا -1

 ََّفص ٍَ ۡ ََ ٱل ۡح
َ
هٍِش أ ٌَ ۡٔ َُ يَ نَسَٰ   ٪َحُلُٔل ٱۡۡلِ

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٫لََكٍّ ََّل َوَزَر  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َّۡعَخَلص ٍُ ۡ هٍِش ٱل ٌَ ۡٔ   ٬إََِلَٰ َرّبَِم يَ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٍَّص يُنَت رٍّ
َ
َم َوأ ا كَسٍّ ٍَ ِ هِشِۭ ة ٌَ ۡٔ َُ يَ نَسَٰ   ٭ُؤاْ ٱۡۡلِ

 .عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٞجۡفِعِّۦ ةَِطرَية َٰ َُ لََعَ نَسَٰ   ٮةَِو ٱۡۡلِ

 عمى النقل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 .خيم الراء، وحدهاألصبياني عمى النقل، وتف -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 َؽاذِيَصهُۥ ٌَ ىَِۡقَٰ 
َ
ٔۡ أ َ   ٯَول

 عمى النقل، والتقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
 وحده. وما سبق لو، األزرق عمى الفتح، -2
 .األصبياني عمى النقل، والفتح، وتفخيم الراء، وحده -3
 ل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أى -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ََّٰٓل ُُتَّصِۡك ةِِّۦ لَِعاََُم َِلَۡؽَجَو ةِِّۦ  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ُّ ۥ َوكُۡصَءاَُ ُّ َِا ََجَۡؽ ًۡ   ٱإِنٍّ َؼيَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ُّ ُّ فَٱحٍّتِۡػ كُۡصَءاَُ َنَٰ
ۡ
  ٲفَإَِذا كََصأ

 .ومعو الكل، األزرق -1
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 ۥ ُّ ًَاَُ َِا َب ًۡ ًٍّ إِنٍّ َؼيَ   ٳُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٴلََكٍّ ةَۡو ُُتِتََّٔن ٱۡىَؽاِجيََث 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٵَوحََشُروَن ٱٓأۡلِرَصة  
 ترقيق الراء ، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
 وحده.ء، تفخيم الراو  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ٌة هِٖش ٍُّاِضَ ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ  ٶوُُج
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ٞا َُاِعَصة َٓ ِ   ٷإََِلَٰ َرّب
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ، ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخيم الراء -2

 ٞة هِشِۭ ةَاِِسَ ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ   ٸَووُُج
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ٞا فَاكَِصة َٓ ِ ن ُحۡفَؽَو ة
َ
ََّ أ   ٹَتُغ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 َاِِق َ ٓ إَِذا ةَيََغِج ٱىَتٍّ   ٺلََكٍّ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َراٖق َۡۡۜ ٌَ   ٻَورًَِو 

َۜۡۡ قرأ اإلمام نافع بترك السكت في  البيان:  مو اإلدغام.، وعميو فَراقٖ ٌَ
 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َۜۡۡ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، وحده.َراقٖ ٌَ

 ٱىۡفَِصاُق ُّ ٍُّ
َ
ٍَّ أ   ټَوَع

 األزرق، ومعو الكل. -1

 اِق اُق ةِٱلعٍّ ِج ٱلعٍّ   ٽَوٱَۡلَفٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َعاُق ٍَ ۡ هٍِش ٱل ٌَ ۡٔ   پإََِلَٰ َرّبَِم يَ
 لكل.األزرق، ومعو ا -1

 َٰ َق َوََّل َضَلٍّ  ٿفََٗل َضسٍّ

َٰ قرأ اإلمام األزرق والعتقي بترقيق الالم والتقميل فقط في  البيان: نيا من السور أل، وذلك َضَلٍّ
 اإلحدى عشر التي ليس في رؤوس آياتيا إًل التقميل.

 األزرق عمى التقميل، وترقيق الالم، ومعو أىل التقميل. -1
 و أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح، ومع -2

  َٰ َّلٍّ َٔ َب َوحَ   ڀَوَلَِٰسَ َنشٍّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰٓى ٍَطٍّ يِِّۦ َحَخ ْۡ َ
َب إََِلَٰٓ أ َْ ًٍّ َذ   ځُث

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو ، والفتحاألصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى قصر المنفصل، والتقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 َٰۡوََّل
َ
ۡوََّلَٰ لََم فَأ

َ
 ڂأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َۡوََّلَٰ لََم ف
َ
ًٍّ أ ۡوََّلَٰٓ ُث

َ
 ڃأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
ۡوََّلَٰ األزرق عمى الفتح في  -2

َ
 ، والتقميل في رأس اآلية، وحده.أ

 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -3

  ََيَۡعُب
َ
ن ُحَۡتََك ُظًسى أ

َ
َُ أ نَسَٰ   ڄٱۡۡلِ

ََيۡعِ قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:
َ
 .ُب أ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، ق عمىاألزر  -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 الفتح، ومعو أىل الفتح.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ٖ ِِنّ ٌٍّ  َِ ٌّ ًۡ يَُم ُجۡطَفثا  َ ل
َ
َِنَٰ أ ٍۡ   څُح

َِنَٰ قرأ اإلمام نافع بالتاء في  البيان: ٍۡ  .ُت
 زرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األ -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰى ٍّٔ ًٍّ ََكَن َؼيََلثا فََزيََق فََع   چُث
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َََُٰٓث
ُ
َنَص َوٱّۡل وَۡجۡۡيِ ٱَّلٍّ ُّ ٱلضٍّ ِۡ ٌِ  ڇفََجَؽَو 

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، رق عمىاألز  -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 الفتح، ومعو أىل الفتح.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

  ََِٰت ۡٔ ٍَ ۡ ن َُيۡـ َِى ٱل
َ
َٰٓ أ َٰلَِم ةَِؼَِٰسٍر لََعَ ىَۡيَط َذ

َ
 ڈأ

 ومعو العتقي.ميل، والتقاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
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 ُظَٔرةُ اِۡلنَعانِ 

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ِٞخۡي َِ نَسَٰ ََتَٰ لََعَ ٱۡۡلِ
َ
ۡو أ ۡشُنًٔرا َْ ٌٍّ ا  ًۡـٔا ًۡ يَُسَ َش َ صِ ل ْۡ ََ ٱدلٍّ ِ ٌّ  ١  

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.و  النقل، والتقميل، األزرق عمى -1
 وحده.ترك المد في المين الميموز، التقميل، و العتقي عمى  -2
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -3
 ، وحده.األصبياني عمى الفتح، وترك المد في المين الميموز -4
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -5
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -6

 ًٍَِؽۢا ةَِطرًيا ُّ َظ ۡمَشاٖج ٍُّۡبَخيًِِّ فََجَؽۡيَجَٰ
َ
ٌَِ جَّۡطَفٍث أ  ََ نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ   ٢إٍُِّا َريَۡل

 ي.ترقيق الراء، ومعو العتقالنقل، األزرق عمى  -1
 وحدهتفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ا َنُفًٔرا ٌٍّ ا ِإَو ا َشانِصا ٌٍّ بًَِو إِ ُّ ٱلعٍّ َسيَۡجَٰ َْ  ٣إٍُِّا 
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  َٰ ۡخَخۡسَُا لِۡيَؽ
َ
آ أ ََ إِجٍّ ۡغَؾَٰٗلا وََظؽرًِيا َظَؾَِٰعَٗلْ فِصِي

َ
 ٤َوأ

 ، وباإلدغام فيما بعدىا.َظَؾَِٰعَٗلْ قرأ اإلمام نافع بالتنوين في  البيان:

 ومعو العتقي.والتقميل، وترقيق الراء، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 مروزي.ومعو الباقون بخمف عن ال والفتح، وتفخيم الراء، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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  ا ََكفًُٔرا َٓ ٖس ََكَن ِمَضاُج
ۡ
ٌَِ َنأ ُبَٔن  ةَۡصاَر يََۡشَ

َ
  ٥إِنٍّ ٱّۡل

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
ٖس عمى النقل، واإلبدال في  األصبياني -2

ۡ
 .، وحدهَنأ

 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -3

ا َٓ ِ ا يََۡشَُب ة ِا ًۡ ا  َخ ا َتۡفِجريا َٓ ُصوَج ِ ُحَفّجِ   ٦ِؼَتاُد ٱَّللٍّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ا هُۥ ُمۡعَخِطريا ا ََكَن َُشَّ ٌا ۡٔ  ٧ئُفَُٔن ةِٱَلٍّۡشرِ َويََزافَُٔن يَ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 م الراء، ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخي -2

  ِظرًيا
َ
ا َوأ ٍا ا َويَتًِ ِا َٰ ُخّتِِّۦ ِمۡعِهً َؽاَم لََعَ َٔن ٱىطٍّ ٍُ   ٨َوُيۡطؽِ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َجَضآءا َوََّل ًۡ ٌُِِس ِ ََّل ُُصِيُس  َۡٔجِّ ٱَّللٍّ ِ ًۡ ل ُس ٍُ ا ُجۡطؽِ ٍَ   ٩ ُشُهًٔرا إِجٍّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو سكون الميم، و األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ََِا ي ِ ّب ٌَِ رٍّ ا إٍُِّا ََنَاُف  َطصِيصا ٍۡ ا َر ٔظا ا َخُت ًٌ ۡٔ٪ 
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 . عدا األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقونالمروزي  -2
ّبَِِاعمى الغنة في  األصبياني -3   ، وحده.ٌَِ رٍّ
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  ا ورا ةا َوُِسُ ًۡ َُۡۡضَ ُٓ َٰ ى ِٔۡم َوىَلٍّ َٰلَِم ٱِۡلَ ُ َُشٍّ َذ ًُ ٱَّللٍّ ُٓ َٰ َٔكَى   ٫فَ
ًُ في  األزرق عمى التقميل -1 ُٓ َٰ َٔكَى ًۡ ، فَ ُٓ َٰ ى  ومعو أىل التقميل.وسكون الميم، ، َوىَلٍّ
 .األصبياني والمروزياألزرق عمى الفتح، ومعو  -2
 الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ا ٍِّثا وََخصِيصا واْ َج ا َضَبُ ٍَ ِ ً ة ُٓ َٰ   ٬وََجَضى
 اء، ومعو العتقي.ترقيق الر التقميل، و األزرق عمى  -1
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -2
 األزرق عمى الفتح، وترقيق الراء، وحده. -3
 .مروزيتفخيم الراء، ومعو الو  الفتح، وسكون الميم، األصبياني عمى -4
  الجمال عمى الفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -5

 َا لََع َٓ خٍِّهـَِٔۡي ذًِ َرآنِِم  ٌَّ
َ
  ٱّۡل

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و  والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

ًِا ََّل يََصۡوَن ذ صِيصا َٓ ا َوََّل َزۡم عا ٍۡ ا َش  ٭َٓ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ا حَۡشِِلٗلا َٓ ُٔذ ا َوُذىِّيَۡج ُرُط َٓ ًۡ ِعَؾَٰيُ ِٓ ًۡ ًًَث َؼيَ   ٮَوَداجِ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 أىل الصمة. الجمال عمى صمة الميم، ومعو -2

 َ۠ٔارِيَصا َٔاٖب ََكَُۡج كَ ۡز
َ
ثٖ َوأ َِ فِغٍّ ٌّ ًَثٖ  ًِٓ أَـِبجِ ًۡ   ٯَوُيَطاُف َؼيَ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
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 .أىل اإلسكانتفخيم الراء، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
  صمة.الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل ال -3

 ْ َٔارِيَصا ا  كَ ا َتۡلِسيصا َْ ُرو ثٖ كَسٍّ   ٌَِٰ فِغٍّ

ْ قرأ اإلمام نافع بالتنوين في  البيان: َٔارِيَصا  ، واإلدغام فيما بعدىا.كَ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َٓ ا ََكَن ِمَضاُج ظا
ۡ
ا َنأ َٓ َن ذًِ ۡٔ   ٱا َزَّنَتًًِٗل َويُۡعَل

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ااألصبياني عمى اإلبدال في  -2 ظا

ۡ
 ، وحده.َنأ

 َظۡيَعبًِٗلا َٰ ا تَُعّمٍّ َٓ ا ذًِ ِا ًۡ   ٲَخ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َون ُ َِلٍّ ًۡ وِىَۡدَٰٞن ُّمَّ ِٓ ًۡ ا  ۞َوَيُطُٔف َؼيَ ُِرٔرا ٌٍّ ا  ًۡ لُۡؤلُؤا ُٓ ًۡ َخِعۡبَخ ُٓ ۡحَخ
َ
 ٳإَِذا َرأ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل قوًًل واحًدا في  البيان: ُٓ ۡحَخ
َ
 .َرأ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
ًۡ األصبياني عمى سكون الميم، والتسييل في  -2 ُٓ ۡحَخ

َ
 ، وحده.َرأ

 ة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صم -3

  ا َوُمۡيَكا َنترًِيا ٍا يَۡج َُؽًِ
َ
ًٍّ َرأ يَۡج َث

َ
 ٴِإَوَذا َرأ

يَۡج قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل قوًًل واحًدا في  البيان:
َ
 .َرأ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 عدا األصبياني. تفخيم الراء، ومعو الباقونالمروزي عمى  -2
 . التسييل، وحده عمى األصبياني -3
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  ًۡ ُٓ ًَ َٰيِ ٞقۖ َع ًَاُب ُظُِسٍس ُرۡۡضٞ ِإَوۡظتَۡبَ  ثِ

َٰيًِقرأ اإلمام نافع بإسكان الياء، وكسر الياء في  البيان: ًۡ َع ِٓ. 
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 .ابن فرحالجمال عمى صمة الميم، ومعو  -2
 ، وحده.ُظُِسٍس ُرۡۡضٞ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3

 ًٔرا ُٓ اةاا َط ًۡ َُشَ ُٓ ًۡ َربَّ ُٓ َٰ ثٖ وََظَلى ٌَِ فِغٍّ َظاوَِر 
َ
ٔٓاْ أ   ٵوَُخيَّ

 ومعو العتقي.والتقميل، ترقيق الراء، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 .مف عنوبخ ومعو المروزيوالفتح، تفخيم الراء، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 الجمال عمى قصر المنفصل، والفتح، وصمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4
 أبو عون عمى التقميل، وسكون الميم، ومعو أىل التقميل. -5
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ۡشُهًٔرا ٌٍّ ًُُسً  ًۡ َجَضآءا َوََكَن َظۡؽ   ٶإِنٍّ َهََٰشا ََكَن ىَُس
 ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
ۡشُهًٔراأبو عون عمى صمة الميم في  -3 ٌٍّ ًُُسً   ، وحده.َظۡؽ
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -5

 ًَِۡم ٱۡىُلۡصَءاَن حزَنِيٗلا إ َۡلَا َؼيَ َُ َُضٍّ   ٷٍُّا ََنۡ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ۡو َنُفٔرا
َ
ا أ ًٍ ِ ًۡ َءاذ ُٓ ِۡ ٌِ ًِ َرّبَِم َوََّل حُِطۡػ    ٸفَٱۡضِبۡ ِۡلُۡس

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والنقل، )تشق( في البدل، و إشباع الصمة، األزرق عمى -1
 ، والنقل، وحده.األصبياني عمى قصر الصمة -2
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 ومعو أىل الصمة.وترك النقل، عمى صمة الميم،  الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ِضًٗلا
َ
ًَ َرّبَِم ةُۡسَصةا َوأ   ٹَوٱۡذُنصِ ٱۡظ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِلۡٗلا َطِٔيًٗل ُّ ِۡو فَٱۡظُجۡس َِلُۥ وََظّتِۡد ََ ٱِلٍّ ٌِ   ٺَو
 عو الكل.األزرق، وم -1

 ا ذَلًِٗلا ٌا ۡٔ ًۡ يَ ُْ ُؤََّلٓءِ َُيِتََّٔن ٱۡىَؽاِجيََث َوَيَشُروَن َوَرآَء  ٻإِنٍّ َهَٰٓ
شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ا 
أىل ومعو وسكون الميم، فويق القصر في المتصل، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2

 عدا المروزي. اإلسكان
 صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الجمال عمى -3
 المتصل، وحده.قصر المنفصل، وتوسط المروزي عمى  -4
 وحده. وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

  ۖ ًۡ ُْ ِۡسَ
َ
ًۡ وََشَسۡدَُآ أ ُٓ َُ َريَۡلَجَٰ ۡ  َنٍّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ل اإلسكان بخمف عن المروزي.قصر المنفصل، ومعو أىو األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وقصر المنفصل، الجمال عمى صمة الميم، -4

 َتۡتِسيًٗل ًۡ ُٓ َثَٰيَ ٌۡ َ
َۡلَآ أ َِا ةَسٍّ   ټِإَوَذا ِشۡئ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 عدا األصبياني. ومعو أىل اإلسكانالمنفصل، وسكون الميم،  المروزي عمى قصر -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4
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َِااإلبدال في  األصبياني عمى -5  .وحده ، وسكون الميم،ِشۡئ

 ٞۖإِنٍّ َهَِٰشهِۦ حَۡشنَِصة 
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 . األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون -2

 ََش إََِلَٰ َرّبِِّۦ َظبًِٗلا َ َشآَء ٱَتٍّ ٍَ  ٽَذ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 في المتصل، ومعو أبو الزعراء. ، وفويق القصرَشآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  ۚ ُ ن يََشآَء ٱَّللٍّ
َ
ٓ أ ا تََشآُءوَن إَِّلٍّ ٌَ  َو

شباع المنفصل، ومعو العتقي عمى قصر و )تشق( في البدل، واألزرق عمى إشباع المتصل،  -1 ا 
 البدل.

 قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 وحده.وقصر المنفصل، وسط المتصل، المروزي عمى ت -3
 توسط المنفصل، وحده.و  توسط المتصل، المروزي عمى -4

 ا ٍا ا َخِهً ًٍ َ ََكَن َؼيًِ  پإِنٍّ ٱَّللٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۚيََشآُء ِِف رَِۡحَخِّۦ َ ٌَ  يُۡسِرُو 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون عدا المروزي. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ۢا ٍَ ِِل
َ
ًۡ َؼَشاةًا أ ُٓ َ َؼسٍّ ل

َ
ٍَِۡي أ َٰيِ  ٿَوٱىظٍّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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ۡصَظَٗلتِ ُظَٔرةُ ا ٍُ  ل

 ًِ ِنَٰمۡح ٱلصٍِّخً ِ ٱلصٍّ  ِمۡسِب ٱَّللٍّ

 ا ۡصَظَؾَِٰج ُؼۡصفا ٍُ ۡ  ١َوٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا  ٢فَٱۡىَعَِٰطَػَِٰج َؼۡطفا
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َِٰشَرَِٰت نََۡشا  ٣َوٱىجٍّ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َِٰج فَۡصكاا  ٤فَٱۡىَػَٰصَِق

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡيلَِحَِٰج ذِۡنًصا ٍُ ۡ  ٥فَٱل

 .ذِۡنًصاقرأ اإلمام األزرق والعتقي بالتفخيم ثم الترقيق في  البيان:
 . الكل بخمف عن العتقيعمى تفخيم الراء، ومعو  األزرق -1
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -2

 ۡو
َ
 ٦ ُُۡشًراُؼۡشًرا أ

 .ًراُُشُ قرأ اإلمام نافع بضم الذال في  البيان:
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 َٰكِٞػ ـَ َٔؼُسوَن ىَ ا حُ ٍَ  ٧إِجٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍَِعۡج   ٨فَإَِذا ٱَلَُّجُٔم ُط
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٓ ا ٍَ   ٩ُء فُصَِجۡج ِإَوَذا ٱلعٍّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َتاُل نُِعَفۡج   ٪ِإَوَذا ٱَّۡلِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّرَِخۡج
ُ
 ٫ِإَوَذا ٱلصَُّظُو أ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  
َ
يَۡج ِّل ّجِ

ُ
ٍم أ ۡٔ   ٬ّيِ يَ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِٔۡم ٱىَۡفۡطِو   ٭ِِلَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُٔۡم ٱۡىَفۡطِو ا يَ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٮَو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، ى قصر المنفصل، األصبياني عم -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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  بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ٯَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
هِٖش ّىِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٌَ ۡٔ بِۡيَ يَ َهّشِ ٍُ  ، ومعو ابن إسحاق. ۡي

  ىَِۡي وٍّ
َ
يِِم ٱّۡل ۡٓ ًۡ ُج َ ل

َ
 ٰأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََ ًُ ٱٓأۡلِرصِي ُٓ ًٍّ ُُۡتتُِؽ  ٱُث
 وحده.في البدل، النقل، واإلشباع األزرق عمى  -1
 .، ومعو األصبيانيالبدلقصر و  النقل، العتقي عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -3

 ِ ۡجصٌَِِۡي َنَذَٰل ٍُ ۡ  ٲَم َجۡفَؽُو ةِٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ٳَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. ۡيَ يَ

 ََُنۡي ًۡ َ ل
َ
ِٖٓۡي أ آءٖ مٍّ ٌٍّ  َِ ٌّ  ً  ٴلسَّ

ًقرأ اإلمام نافع باإلدغام الكامل في  البيان:  . وىو ما قرأت بو.ََنۡيُلسَّ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 وزي.فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المر و األصبياني عمى سكون الميم،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم،  الحمواني -4
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 ِهٍۡي ٌٍّ ُّ ِِف كََصارٖ   ٵفََجَؽۡيَجَٰ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ۡؽئُٖم ٌٍّ  ٶإََِلَٰ كََسرٖ 
 و الكل.األزرق، ومع -1

  ٱۡىَؼَِٰسُروَن َذَلَسۡرَُا ًَ  ٷفَِِۡؽ

 .ۡرَُاَذَلسٍّ قرأ اإلمام نافع بتشديد الدال في  البيان:
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ٸَوۡيٞو يَ

 ني وابن إسحاق.األزرق، ومعو الكل عدا األصبيا -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

 ًۡ َ ل
َ
ۡرَض نَِفاحًا  أ

َ
 ٹََّنَۡؽِو ٱّۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َٰحاا ـَ ٌۡ َ
ًَآءا َوأ ۡخ

َ
 ٺأ

 متصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع ال -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 آءا فَُصاحاا ٌٍّ ًَۡجَُٰسً  ۡظَل
َ
ٍَِخَٰٖج َوأ ا َرَنَِِٰسَ َشَٰ َٓ َِا ذًِ  ٻوََجَؽۡي

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 فويق القصر في المتصل، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و  األصبياني عمى سكون الميم، -2
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 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم،  الحمواني -4

  بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ   ټَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

 ةَُٔن ا ُنُِخً ةِِّۦ حَُسّشِ ٌَ ٔٓاْ إََِلَٰ    ٽٱَُطيُِل
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ٔٓاْ إََِلَٰ ِعّوٖ ذِي ذََؾَِٰد ُشَؽٖب  پٱَُطيُِل
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ََ ٌِ ِب  َّلٍّ َعيًِٖو َوََّل ُحۡغِِن  َٓ  ٿٱليٍّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِرٖ َنٱىَۡلَۡص ا حَۡصِِم بََِشَ َٓ   ڀإِجٍّ
 العتقي. ، ومعوعمى ترقيق الراء األزرق -1
 .األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون -2
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 ۥ ُّ ٍُّ
َ
 ځُضۡفصٞ  ِجَؿَٰيَجٞ َنأ

ۥقرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان: ُّ ٍُّ
َ
ٰـَجٞ م نافع بالجمع في وقرأ اإلما .َنأ  .ِجَؿَٰيَ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ۥاألصبياني عمى التسييل في  -2 ُّ ٍُّ

َ
 ، وحده.َنأ

 بَِۡي َوۡيٞو َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ڂيَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ابن إسحاق. ، ومعو يَ

 ُٔۡم ََّل يَِِطُلَٔن  ڃَهََٰشا يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَۡؽَخِشُروَن ًۡ َذ ُٓ َ  ڄَوََّل يُۡؤَذُن ل
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 . وحدهتفخيم الراء، و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.تحقيق اليمز، و عمى  المروزي -3
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -4

  بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  څَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

  ُٔۡم ٱىَۡفۡطِو  َهََٰشا يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰىَِۡي ََجَۡؽَج وٍّ
َ
ًۡ َوٱّۡل  چُس

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
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 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 والواو ًل تمنع صمة أبي عون. عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  ًَۡٞس فَِهًُسوِن فَإِن َك ًۡ َن  ڇَن ىَُس
 ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم،  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ڈَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

  ًُٖٔن خٍّلَِۡي ِِف ِعَؾَٰٖو وَُخ ٍُ ۡ  ډ إِنٍّ ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ُٓ ا يَۡشَخ ٍٍّ َّ ِم َٰنِ ـَ  ڊَوفَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ئَُن ٍَ ًۡ َتۡؽ ا ُنِخُ ٍَ ِ ًِِٓـَٔۢا ة َْ ٔاْ  ُب ٔاْ َوٱُۡشَ  ڋُُكُ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 مروزي.سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا الو األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 ۡدِعنَِۡي ٍُ ۡ  ڌإٍُِّا َنَذَٰلَِم ََّنۡضِي ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 بَِۡي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ڍَوۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
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بِۡيَ الغنة في األصبياني عمى  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

 ۡصُِمَٔن ٔاْ كَيًًِٗل إٍُُِّسً ُّمَّ خٍُّؽ ٍَ ٔاْ َوَت  ڎُُكُ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3

  َبَِۡي و َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ڏۡيٞو يَ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

  ًُ ُٓ َ ٔاْ ََّل يَۡصَنُؽَٔن  ِإَوَذا رًَِو ل  ڐٱۡرَنُؽ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َه ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ بَِۡي َوۡيٞو يَ  ڑّشِ

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
بِۡيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  ، ومعو ابن إسحاق. يَ

 َُِٔن ٌِ ّيِ َخِسيدِۭ َبۡؽَسهُۥ يُۡؤ
َ
 ڒفَتِأ

يِّ قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال ياًء في  البيان:
َ
 .فَتِأ

 ومعو العتقي.األزرق عمى اإلبدال،  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
يِّ األصبياني عمى اإلبدال في  -3

َ
ُِٔنَ ، فَتِأ ٌِ  ، وحده.يُۡؤ

 تباركجزء   تمَّ

 واحلمد هلل رب العاملني
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 عُاتِاملَ دُرْوِالْ
  فِي جَمْعِ طُرِقِ الِإمَامِ نَافِع

 جزءىَعمَّ

 (42المجلد)

 ميسرة بن يوسف حجو الفلسطيني
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 ُظَٔرةُ اجلََّتإِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 يَتََعآَءلَُٔن ًَّ  ١َخ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ًِ َِ ٱجلََّتإِ ٱۡىَؽِغً  ٢َؼ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ذًِِّ ُِّمَۡخيُِفَٔن ًۡ ُْ ِي   ٣ٱَّلَّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َٔن ٍُ ًَۡؽيَ  ٤َّكَّ َظ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ ًَۡؽيَ ًَّ َّكَّ َظ  ٥ُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرَض ٌَِفَٰٗسا
َ
ًۡ ََنَۡؽِو ٱۡۡل َ ل

َ
 ٦خ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ۡوحَاٗدا
َ
َتاَل أ  ٧َوٱۡۡلِ

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ۡزَوَٰٗجا
َ
ًۡ أ  ٨وََريَۡلَجَُٰس

 ، ومعو العتقي.الصمةق عمى إشباع األزر  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -3

 ُظَتاٗتا ًۡ ُس ٌَ ۡٔ َِا َُ  ٩وََجَؽۡي
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

َِا ٱ َۡو ِِلَاٗظا وََجَؽۡي  ٪حلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َؽاٗػا ٌَ اَر  َٓ َِا ٱجلَّ  ٫وََجَؽۡي
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِا ًۡ ًۡ َظۡتٗؽا ِػَساٗدا  َوَبجَ ٔۡكَُس  ٬فَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 اٗجا َّْ اٗجا َو َِا ِِسَ  ٭وََجَؽۡي
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ۡ ََ ٱل ٌِ َُضجۡلَا 
َ
اٗٓء ََثَّاٗجا َوأ ٌَ ۡؽِصَرَِٰت   ٮٍُ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و األزرق عمى ترقيق الراء،  -1  ا 
 ا المروزي.فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدو األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ا َوَجَتاٗتا ُۡزصَِج ةِِّۦ َخّتٗ  ٯجّلِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ىَۡفافًا
َ
ٍَٰج خ  ٰوََججَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ًٌَِؼَٰٗخا َٔۡم ٱىَۡفۡصِو ََكَن   ٱإِنَّ يَ
 زرق، ومعو الكل.األ -1

  َٔاٗجا ۡف
َ
حَُٔن أ

ۡ
ٔرِ َذَخد َٔۡم يَُِفُذ ِِف ٱلصُّ  ٲيَ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

  َٰٗةا  َوفُخَِدِج ـَ ةۡ
َ
آُء فَََكَُۡج خ ٍَ  ٳٱلعَّ

ِّ قرأ اإلمام نافع بتشديد التاء في  البيان:  .ِج دَ َوفُخ
 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى ترك النقل، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

  اةًا َتاُل فَََكَُۡج َِسَ َِت ٱۡۡلِ  ٴوَُظّّيِ
 معو العتقي.األزرق عمى ترقيق الراء، و  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ََكَُۡج مِۡصَصاٗدا ًَ َِّ َٓ  ٵإِنَّ َج
 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ـَٔاٗبا ٌَ َٰغِنَي   ٶّىِيطَّ
 ، وحده.إشباع البدلاألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.قصر البدلالعتقي عمى  -2

 ۡخَلاٗبا
َ
آ أ َٓ َٰتِثنَِي ذًِ  ٷلَّ

 مى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األزرق ع -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 اةًا ا ةَۡصٗدا َوََّل ََشَ َٓ  ٸَّلَّ يَُشوكَُٔن ذًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٍٗ اٗرا إَِّلَّ َّْمًِ  ٹوََغعَّ

 .اٗراوََغعَ لسين قرأ اإلمام نافع بتخفيف ا البيان:
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٺَجَضاٗٓء وِفَاكًا 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ََك ًۡ ُٓ ٔاْ ََّل يَصُۡجَٔن ِخَعاٗبا إِجَّ  ٻُُ
 ن الميم، ومعو أىل اإلسكان.األزرق عمى سكو  -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 اٗةا َِا نِشَّ ٔاْ أَـِبَيَٰخِ ةُ  ټَوَكشَّ
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
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  نَِتَٰٗتا ُّ ًَۡجَٰ ۡخَص
َ
ٍء أ  ٽَوُُكَّ ََشۡ

 ه.وحدوالنقل، األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز،  -1
 والنقل، ومعو األصبياني.العتقي عمى ترك المد في المين الميموز،  -2
 ومعو الباقون.المروزي عمى ترك النقل،  -3

 ََٔاْ فَي ًۡ إَِّلَّ َؼَشاةًا فَُشوكُ  پَُّضِيَسُز
 ، ومعو العتقي.الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 .وأبو عون صمة، ومعو أىل الصمةقصر العمى  األصبياني -2
 ن الميم، ومعو أىل اإلسكان.عمى سكو  المروزي -3

 َفاًزا ٌَ خَّلِنَي  ٍُ  ٿإِنَّ لِۡي
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡؼَجَٰٗتا
َ
 ڀَخَسآنَِق َوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  َٔاِؼَب حَۡصاٗةا َوَك
َ
 ځخ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  اٗرا َْ ٗظا دِ
ۡ
  ڂَوَكأ

 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
ٗظااألصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.َوَكأ

 َٰٗةا ا َوََّل نِذَّ ٗٔ ا ىَۡغ َٓ ُؽَٔن ذًِ ٍَ   ڃَّلَّ يَۡع
 األزرق، ومعو الكل. -1
 



ىجمعىوترتوب:ىمودرةىوودفىحجوىالفلدطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنافعىاإلمامىىطرقىالوردىالماتعىفيىجمع

[7] 
 

 ّبَِم َخَطآًء ِخَعاٗبا َِ رَّ ٌّ   ڄَجَضاٗٓء 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
ّبَِم والغنة في  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2 َِ رَّ ٌّ.وحده ، 
 ومعو الباقون عدا المروزي. الحمواني عمى ترك الغنة، -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4

 ِا رَّّب ٍَ ُٓ َِ ا ةَۡح ٌَ ۡرِض َو
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ  ٱلصَِّنَٰمۡحِۖ ٱلعَّ

ِۖ ، رَّبُّ قرأ اإلمام نافع بالرفع في  البيان: َُ  .ٱلصَّۡخَؿَٰ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ِرَطاٗبا ُّ ِۡ ٌِ يُِهَٔن  ٍۡ  څََّل َح
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِۖ ا َلَٰٓهَِهُث َصّفٗ ٍَ ۡ وُح َوٱل َٔۡم َحُلُٔم ٱلصُّ  يَ
 عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق  -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 اٗةا َٔ َُ َوكَاَل َص ذَِن ََلُ ٱلصَّۡخَؿَٰ
َ
َۡ أ ٌَ َٔن إَِّلَّ  ٍُ  چَّلَّ َحَخََكَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 تحقيق اليمز، ومعو الباقون. المروزي عمى -2

  ِۖ ُٔۡم ٱۡۡلَقُّ َٰلَِم ٱحۡلَ  َذ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ـَٔاةًا ٌَ ََش إََِلَٰ َرّبِِّۦ  َ َػآَء ٱَّتَّ ٍَ   ڇَذ
شباع البدل، وحده.األزرق عمى إشباع المتصل،  -1  وا 
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 .عمى قصر البدل، وحده العتقي -2
وابن سعدان وأبو  دا المروزياألصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون ع -3

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

 َٰۡج يََساهُ َوَيُلُٔل ٱۡىََكفُِص َي ٌَ ا كَسَّ ٌَ ۡصُء  ٍَ ۡ َٔۡم يَُِغُص ٱل ًۡ َؼَشاٗةا كَصِيٗتا يَ َُشۡرَنَُٰس
َ
آ أ َٰةَۢا إِجَّ ًۡتَِِن ُنُِج حَُر  ڈيَ

 ومعو العتقي. ،ٱۡىََكفِصُ في  ترقيق الراءو األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
بخمف  أىل اإلسكانومعو وسكون الميم،  ،تفخيم الراءو  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2

 عن المروزي.
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.الميم،  وسكونالمروزي عمى توسط المنفصل،  -4
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 ُظَٔرةُ اجلَّازََِعتِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َِٰج َغۡصٗكا َٰضَِع   ١َوٱىجَّ
 إذا كان  متصمة بتاء ىذه من السور التي تمال رؤوس اآلي فييا قوًًل واحًدا لألزرق، إًلَ  البيان:

 ا  راء.التأنيث فيكون لو الخمف، ويستثنى من ىذا ما إذا كان  الكممة ذ
ذا اتصم  بيا تاء التأنيث فيكون فييا ألىل التقميل غير األزرق الفتح قوًًل واحًدا.  وا 

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِٰؼَطَِٰج نَۡؼٗطا   ٢َوٱىجَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰتَِحَِٰج َظۡتٗدا   ٣َوٱىسَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰتَِؼَِٰج َظۡتٗلا  ٤فَٱىسَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۡمٗصا ف
َ
َِٰت أ َسةَِّر ٍُ ۡ   ٥ٱل

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 اِجَفُث َٔۡم حَصُۡجُف ٱلصَّ   ٦يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ادِفَُث ا ٱلصَّ َٓ   ٧حَۡتَتُؽ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 هِٖش َواِجَفٌث ٌَ ۡٔ   ٨كُئُٞب يَ
 الكل.األزرق، ومعو  -1

 ٞا َخَِٰؼَؽث َْ ةَۡصَُٰص
َ
  ٩خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡصُدوُدوَن ِِف ٱۡۡلَافَِصة ٍَ َ ءَُِّا ل
َ
 ٪َحُلٔلَُٔن أ

ءَُِّاستفيام في قرأ اإلمام نافع باًل البيان:
َ
وفيو لورش التسييل بدون إدخال، ولمباقين تسييل  .أ

 مع اإلدخال ويكون من قبيل المد المتصل.
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  ييل اليمزة الثانية،تس األزرق عمى -1
 .وحدهتفخيم الراء، و  تسييل اليمزة الثانية، األصبياني عمى -2
 حركا ، وحده. 4المروزي عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -3
  حركا ، ومعو الباقون. 3الحمواني عمى التسييل مع اإلدخال بمقدار  -4

  ءَِذا
َ
َِصٗة أ ا َّنَّ ٍٗ َِّا ِؼَظَٰ  ٫ُن

 .َذاإِ في  قرأ اإلمام نافع باإلخبار البيان:
 ومعو العتقي. ،عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .باقونومعو ال األصبياني عمى تفخيم الراء، -2

  ٞة ةٌ َراِِسَ ٔاْ حِۡيَم إِٗذا َنصَّ ُ  ٬كَال
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 .إسحاق عدا ابن األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون -2
ٞ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ة ةٌ َراِِسَ   ، وحده.َنصَّ

  ٞا ِِهَ زَۡجَصةٞ َوَِٰخَسة ٍَ   ٭فَإِجَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِاَِْصة ً ةِٱلعَّ ُْ   ٮفَإَِذا 
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 ومعو أىل اإلسكان.األصبياني عمى سكون الميم، وتفخيم الراء،   -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. انيالحمو  -3

 َََٰٰٓم َخِسيُد ُمََٔس حَى
َ
ۡو خ  ٯَْ

 ىذا السورة من السور التي تقمل رؤسيا لألزرق قوًًل واحًدا إًل ما يستثنى. البيان:
ََٰم في  التقميلو  النقل، األزرق عمى -1 حَى

َ
 ومعو العتقي. ،ُمََٔسَٰٓ ، خ

ََٰم في  الفتحو  النقل، األزرق عمى -2 حَى
َ
 .حدهو ، خ

 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -5

  ِس َلسَّ ٍُ ۡ َٔادِ ٱل ۡ ۥ ةِٱل ُّ ُّ َربُّ َٰ ًٔىإِۡذ َُاَدى   ٰ ُط

َٔىفي  نافع بدون تنوينقرأ اإلمام  البيان:  .ُط
 عو أىل التقميل.األزرق عمى التقميل، وم -1
ُّ في  األزرق عمى الفتح -2 َٰ  وحده.، َُاَدى
 ومعو أىل الفتح.األصبياني عمى الفتح،  -3

 َٰۥ َطََغ ُّ َن إَُِّ ۡٔ ۡب إََِلَٰ فِصَۡؼ َْ   ٱٱۡذ
 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 ومعو أىل التقميل. بو عون عمى التقميل،أ -4
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 ن
َ
و ىََّم إََِلَٰٓ أ َْ َٰ َذُلۡو    ٲ حََضّكَّ

َٰ حَضَّ في  نافع بتشديد الزايقرأ اإلمام  البيان:  .ّكَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، والتقميل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، والفتح، ومعو أىل الفتح بخمف عن المروزي. -2
 عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. أبو -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

 َِٰسيََم إََِلَٰ َرّبَِم َذَخۡزََش ْۡ َ
 ٳَوأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َٰٱٓأۡليََث ٱىُۡهۡۡبَى ُّ َٰ َرى
َ
  ٴفَأ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.النقل وو األزرق عمى التقميل،  -1
 ومعو أىل التقميل.التقميل، وترك النقل، عمى  أبو عون -2
 والنقل، وحده. عمى الفتح، األصبياني -3
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى الفتح، وترك النقل، -4

 ََٰب وََؼََص   ٵفََهشَّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰۡدةََص يَۡعََع
َ
ًَّ أ   ٶُث

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ََِٰاَدى   ٷفََدََشَ َذ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ًُ َُا۠ َربُُّس
َ
َٰ  َذَلاَل خ لۡۡعَ

َ
  ٸٱۡۡل

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 الفتح، ومعو أىل الفتح.ترك النقل، و عمى  المروزي -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َٰٓوََل
ُ
ُ ََُساَل ٱٓأۡلِرَصةِ َوٱۡۡل َرَشهُ ٱَّللَّ

َ
  ٹفَأ

شباع البدل المتطرف، وحده. والتقميل، ترقيق الراء،و )تشق( في البدل، و النقل األزرق عمى -1  وا 
 .، وحدهقصر البدل ما سبق، ولكن عمى العتقي عمى -2
 والفتح، وحده.تفخيم الراء، و  النقل، األصبياني عمى -3
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -4
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 َََّيََۡشَٰٓ  إِن ٍََ ِ ّ َٰلَِم ىَؽِۡۡبَٗة ل  ٺِِف َذ
 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
ِ والغنة في األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2 ّ ٍََىَؽِۡۡبَٗة ل

.والفتح، ومعو ابن إسحاق ، 
 .المروزي عمى ترك الغنة، والفتح، ومعو الجمال وابن فرح -3
  ل التقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أى -4

  ُۚ آُء ٍَ ِم ٱلعَّ
َ
َػسُّ َرۡيًلا أ

َ
ًۡ أ ُُخ

َ
 َءأ

ًۡ ورش بتسييل اليمزة الثانية بدون إدخال في قرأ اإلمام  البيان: ُُخ
َ
، ويزيد لألزرق وجو َءأ

 اإلبدال مع اإلشباع، وقرأ الباقون بالتسييل مع اإلدخال، ويكون من قبيل المد المتصل.

شباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى تسييل اليمزة ال -1 شباع الصمة، والنقل، وا   ثانية، وا 
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
األصبياني عمى تسييل اليمزة الثانية، وقصر الصمة، والنقل، وفويق القصر في المتصل،  -3
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 وحده.
وترك حركا ، وسكون الميم،  4المروزي عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -4

 النقل، وتوسط المتصل، وحده.
حركا ، وصمة الميم، وفويق  3الحمواني عمى تسييل اليمزة الثانية مع اإلدخال بمقدار  -5

 القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة.
 القاضي عمى ما سبق لمحمواني، ولكن عمى سكون الميم، ومعو ابن سعدان وأبو الزعراء. -6

 ا َٓ َٰ  ٻةَجَى
ااألزرق بالتقميل والفتح ًلتصاليا بياء التأنيث في قرأ اإلمام  البيان: َٓ َٰ ًل فيذه السورة من ةَجَى ، وا 

ا ومثل ىذه الكممة السور اإلحدى عشر التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا. َٓ َٰ ى َّٔ ا، فََع َٓ َٰ ٓ ، ُطَدى ا َٓ َٰ ، َدَخى
ا َٓ َٰ ا، َوَمصَۡؼى َٓ َٰ رَۡظى

َ
ا، أ َٓ َٰ آ ، ُمۡصَظى َٓ َٰ ى َٓ َِخ ا، ٌُ َٓ َٰ اُطدَ  ،ََيَۡؼى َٓ َٰ  وألىل التقميل الفتح فقط. .ى

 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقوناألزرق عمى الفتح، ومعو  -2

  ا َٓ َٰ ى َّٔ ا فََع َٓ َه ٍۡ   ټَرَذَػ َظ
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقوناألزرق عمى الفتح، ومعو  -2

 ا َٓ َٰ ۡرَصَج ُطَدى
َ
ا َوأ َٓ ۡدَطَغ حَلۡيَ

َ
  ٽَوأ

 .دهوحاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقوناألزرق عمى الفتح، ومعو  -2

 ٓا َٓ َٰ َٰلَِم َدَخى ۡرَض َبۡؽَس َذ
َ
  پَوٱۡۡل

 .وحدهالتقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 األصبياني.و  العتقي ومعوالفتح، و  النقل، األزرق عمى -2
 .الباقونومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
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 ا َٓ َٰ ا َوَمصَۡؼى َْ آَء ٌَ ا  َٓ ِۡ ٌِ ۡرَصَج 
َ
 ٿأ

 .وحدهوالتقميل، ألزرق عمى إشباع المتصل، ا -1
 .ومعو العتقي األزرق عمى الفتح، -2
 عدا المروزي. الباقونومعو والفتح، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 وحده.، المروزي عمى توسط المتصل -4

  ا َٓ َٰ رَۡظى
َ
َتاَل أ  ڀَوٱۡۡلِ

 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .قونالبااألزرق عمى الفتح، ومعو  -2

  ًۡ ٍُِس َُۡعَٰ
َ
ًۡ َوِۡل َتَٰٗؽا ىَُّس   ځٌَ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
 .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 َتَٰٗؽا ىَُّس ٌَ

.وسكون الميم، وحده ، 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4

 َُث ٱىُۡهۡۡبَىَٰ فَإَِذا َجآء ٌَّ ٓ ا   ڂِت ٱىطَّ
 ومعو العتقي.والتقميل، ، والالزم األزرق عمى إشباع المتصل -1
والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن  ،والالزم األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2

 فرح.
 .أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي -3
 ، وحده.والالزم المروزي عمى توسط المتصل -4
، وفويق القصر في المتصل والالزم، ومعو ٱۡىُهۡۡبَىَٰ ، َجآَءتِ عمى التقميل في  ابن سعدان -5

 أبو الزعراء.

 َٰا َظََع ٌَ  َُ نَسَٰ ُص ٱۡۡلِ َٔۡم َحخََشنَّ   ڃيَ
 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2



ىجمعىوترتوب:ىمودرةىوودفىحجوىالفلدطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنافعىاإلمامىىطرقىالوردىالماتعىفيىجمع

[16] 
 

 لفتح.الفتح، ومعو أىل اترك النقل، و عمى  المروزي  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َٰيََصى ٍََ ِ ًُ ل  ڄَوُبّصِزَِت ٱۡۡلَِدً
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ََٰطََغ َ ٌَ ا  ٌَّ
َ
  څفَأ

 .ام األزرق، ففييا الخمف لإلمرأس آية عند اإلمام نافع َطََغَٰ ليس  كممة  البيان:

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ًَا ۡج َٰٔةَ ٱدلُّ ًَ   چَوَءاذََص ٱۡۡلَ
 التقميل، ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ۡ ًَ ِِهَ ٱل َوىَٰ فَإِنَّ ٱۡۡلَِدً
ۡ
أ  ڇٍَ

َوىَٰ في  التقميلو  تحقيق اليمز األزرق عمى -1
ۡ
أ ٍَ ۡ  .بخمف عن العتقي ، ومعو أىل التقميلٱل

َوىَٰ في  العتقي عمى اإلبدال والتقميل -2
ۡ
أ ٍَ ۡ  ، وحده.ٱل

َوىَٰ في  األصبياني عمى اإلبدال والفتح -3
ۡ
أ ٍَ ۡ  ، وحده.ٱل

 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  تحقيق اليمز، عمى المروزي -4

  
َ
َٔىَٰ َوأ َٓ ۡ َِ ٱل َلاَم َرّبِِّۦ َوَجََه ٱجلَّۡفَط َؼ ٌَ َۡ َراَف  ٌَ ا   ڈٌَّ

 .العتقي وأبو عون والقاضياألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .المروزي والجمال وابن فرحعمى الفتح، ومعو  األصبياني -2
ىَٰ ، َراَف ابن سعدان عمى التقميل في  -3 َٔ َٓ ۡ  ، ومعو أبو الزعراء.ٱل
َۡ َراَف في  ابن إسحاق عمى اإلخفاء -4 ٌَ

.والفتح، وحده ، 
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  ََٰوى
ۡ
أ ٍَ ۡ ََِّث ِِهَ ٱل   ډفَإِنَّ ٱۡۡلَ

َوىَٰ في  التقميلو  تحقيق اليمز األزرق عمى -1
ۡ
أ ٍَ ۡ  .بخمف عن العتقي ، ومعو أىل التقميلٱل

َوىَٰ في  العتقي عمى اإلبدال والتقميل -2
ۡ
أ ٍَ ۡ  ، وحده.ٱل

َوىَٰ في  األصبياني عمى اإلبدال والفتح -3
ۡ
أ ٍَ ۡ  وحده. ،ٱل

 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  تحقيق اليمز، عمى المروزي -4

 ا َٓ َٰ يَّاَن ُمۡصَظى
َ
اَؼثِ خ َِ ٱلعَّ   ڊيَۡعـَٔئََُُم َؼ

 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األزرق -2

 ٓا َٓ َٰ ٌَِ ذِۡنَصى َُج 
َ
ًَ أ  ڋذًِ

ٓ ذِۡنصَ  قرأ اإلمام األزرق بالتقميل قوًًل واحًدا في البيان: ا َٓ َٰ ، مع إنو اتصل بيا ىاء تأنيث وذلك ى
 وألىل التقميل كذلك التقميل قوًًل واحًدا. ألجل الراء.

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

  ٓا َٓ َٰ ى َٓ َِخ ٌُ  ڌإََِلَٰ َرّبَِم 
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقونمعو عمى الفتح، و  األزرق -2

  ا َٓ َٰ َ ََيَۡؼى ٌَ ِِشُر  ٌُ َُج 
َ
آ أ ٍَ   ڍإِجَّ

 .وحده والتقميل، ترقيق الراء،و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .ومعو العتقياألزرق عمى الفتح،  -2
 بخمف عن المروزي.الباقون ومعو ، تفخيم الراءو األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 وحده.، المروزي عمى توسط المنفصل -4
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 َّج
َ
ا َند َٓ َٰ ۡو ُطَدى

َ
ًًَّث أ ٔٓاْ إَِّلَّ َؼِؼ ًۡ يَۡيَتُر َ ا ل َٓ َٔۡم يََصۡوَج ًۡ يَ  ڎُٓ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني التسييل قوًًل واحًدا في  البيان: ُٓ جَّ
َ
 .َند

 .وحده والنقل، والتقميل،األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 .ومعو العتقياألزرق عمى الفتح،  -2
 وحده. ترك النقل،و توسط المنفصل،  المروزي عمى -3
المروزي عمى قصر المنفصل، وسكون الميم، ومعو أبو عون والقاضي وابن سعدان وأبو  -4

 الزعراء.
 والنقل، وحده.قصر المنفصل، تسييل اليمز، و  األصبياني عمى -5
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، وترك النقل، ومعو أىل الصمة. -6
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 ُظَٔرةُ َؼبََط 

ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ   ٱلصَِّخً

 َٰٓ َلَّ َٔ  ١َؼبََط َوحَ

 ىذه سورة  من السور اإلحدى عشر التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا لألزرق. البيان:
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  َٰۡخََم
َ
ن َجآَءهُ ٱۡۡل

َ
  ٢أ

 ومعو العتقي. والتقميل، والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، والفتح، وحده.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى ترك النقل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -5
ۡخََمَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

َ
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآَءهُ ٱۡۡل

 َٰٓ ّكَّ ۥ يَضَّ ُّ ا يُۡسرِيَم ىََؽيَّ ٌَ  ٣َو
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ُص نَّ ۡو يَشَّ
َ
ُّ أ   ٤ٱَّّلِۡنَصىَٰٓ َذَخَِفَؽ

 .ُّ َذَخَِفؽُ قرأ اإلمام نافع بضم العين في  البيان:
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰٱۡظَخۡغَِن َِ ٌَ ا  ٌَّ
َ
  ٥أ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
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 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َُج ََلُۥ
َ
ىَٰ فَأ  ٦ حََصسَّ

َُج فَ قرأ اإلمام األصبياني بالتسييل في  البيان:
َ
، التعريفمع أنو لم يدل عمى ذلك ظاىر  أ

ىَٰ حَصَّ وقرأ اإلمام نافع بتشديد الصاد في  وبالتسييل قرأ  والحمد هلل.  .سَّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عدا األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -2
 األصبياني عمى التسييل، والفتح، وحده. -3

  ًَۡم ا َؼيَ ٌَ َٰ  َو ّكَّ َّلَّ يَضَّ
َ
 ٧خ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .و الجمال وابن فرحعمى الفتح، ومع المروزي -2
َّلَّ األصبياني عمى الغنة في  -3

َ
 ، والفتح، ومعو ابن إسحاق.خ

  ََٰجآَءَك يَۡعََع َ ٌَ ا  ٌَّ
َ
 ٨َوأ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 عدا المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، فويق القصر في المتصل، األصبياني عمى -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآَءَك يَۡعََعَٰ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

  َََٰيََۡش َٔ ُْ   ٩َو
 ومعو العتقي وأبو الزعراء. والتقميل، ،َوُهوََلياء في األزرق عمى ضم ا -1
 ابن إسحاقمعو و  عمى ضم الياء، والفتح، األصبياني -2
المروزي عمى سكون الياء في  -3

 .والفتح، ومعو الجمال وابن فرح ،وَََوهَ 
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وابن سعدان. -4
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 َٰ ُّ حَيََهَّ ِۡ َُج َخ
َ
  ٪فَأ

َُج التسييل في بإلمام األصبياني قرأ ا البيان:
َ
، التعريفمع أنو لم يدل عمى ذلك ظاىر  فَأ

 قرأ  والحمد هلل. وبذلك
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عدا األصبياني الفتح، ومعو أىل الفتحو  التحقيق، عمى المروزي -2
 األصبياني عمى التسييل، والفتح، وحده. -3

 َا حَۡشنِص َٓ ٓ إِجَّ   ٫ةٞ َّكَّ
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َػآَء ذََنَصهُۥ َ ٍَ   ٬َذ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي األصبياني عمى فويق القصر -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٖث ٌَ َهصَّ ٌُّ   ٭ِِف ُصُدٖف 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۭ َصة َّٓ َط ٌُّ َٔؼثٖ  ۡصفُ  ٮٌَّ

 ، ومعو الكل.األزرق -1

  ٖيِۡسي َظَفَصة
َ
  ٯةِد

 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٰٖنَِصاِۭم ةََصَرة 

 ، ومعو العتقي.نَِصاِۭمفي  األزرق عمى ترقيق الراء -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ۡزَفَصهُۥ
َ
آ أ ٌَ  َُ نَسَٰ   ٱكُخَِو ٱۡۡلِ

شباع المنفصل، ومعو و  النقل، األزرق عمى -1  العتقي.ا 
 وحده. قصر المنفصل،و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقون عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ۥ ُّ ٍء َريََل ّيِ ََشۡ
َ
َۡ أ   ٲٌِ

 توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده.و  النقل، األزرق عمى -1
 .الميموز، ومعو األصبياني د في المينترك المو  النقل، العتقي عمى -2
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -3
ۥابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -4 ُّ ٍء َريََل  ، وحده.ََشۡ

 َرهُۥ ۥ َذَلسَّ ُّ ۡطَفٍث َريََل  ٳٌَِ جُّ
 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ۥابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ُّ ۡطَفٍث َريََل  ، وحده.جُّ

  هُۥ َ بًَِو يََّسَّ ًَّ ٱلعَّ   ٴُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡرَۡبَهُۥ
َ
ۥ فَأ ُّ احَ ٌَ

َ
ًَّ أ  ٵُث

 األزرق، ومعو الكل. -1
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  هُۥ نََشَ
َ
ًَّ إَِذا َػآَء أ   ٶُث

هُۥقرأ اإلمام ورش والحمواني في وجو لو بتسييل اليمزة الثانية في  البيان: نََشَ
َ
، ويزيد َػآَء أ

 مع اإلشباع، ولمباقين إسقاط اليمزة األولى ويكون من قبيل المد المنفصل. لألزرق اإلبدال
 ومعو العتقي.وتسييل اليمزة الثانية، األزرق عمى إشباع المتصل،  -1
 األزرق عمى اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2
 وتسييل اليمزة الثانية، ومعو الحمواني في وجو.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -3
 .عمى إسقاط اليمزة األولى مع التوسط، وحده المروزي -4
المروزي عمى إسقاط اليمزة األولى مع القصر، ومعو الحمواني في وجيو الثاني والقاضي  -5

 وابن إسحاق وابن فرح.
 ، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -6

 َمَصهُۥ
َ
آ أ ٌَ ا َحۡلِض  ٍَّ َ   ٷَّكَّ ل

 منفصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشباع ال -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٌِِّٓۦ َُ إََِلَٰ َطَؽا نَسَٰ ًَُِغصِ ٱۡۡلِ   ٸفَۡي
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َُّا
َ
َِا ٱخ ا َصَتۡب آَء َصّتٗ ٍَ ۡ  ٹل

 .إَُِّا  قرأ اإلمام نافع بيمزة المكسورة في  البيان:
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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  ا ۡرَض َػّلٗ
َ
َِا ٱۡۡل ًَّ َػَلۡل   ٺُث

 النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا ا َخّتٗ َٓ َِا ذًِ ۢنَتۡت
َ
  ٻفَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِٗتا َوكَۡظٗتا  ټوَِؼ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُٗا َوََّنۡٗٗل   ٽَوَزۡيُخٔ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 پوََخَسآنَِق ُغۡيٗتا  
 ع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى إشبا -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ةّٗا
َ
ٗث َوخ َٓ َِٰه  ٿَوَف

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًۡ ٍُِس َُۡعَٰ
َ
ًۡ َوِۡل َتَٰٗؽا ىَُّس  ڀٌَّ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
وًل يعد الحرفان ىنا فاصاًل مانًعا من الصمة ألبي  .ابن فرحعمى صمة الميم، ومعو  الحمواني -2

 عون.
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -3 َتَٰٗؽا ىَُّس ٌَّ

.وحده ، 
 ابن إسحاق عمى الغنة، وصمة الميم، وحده. -4
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  ُث آرَّ  ځفَإَِذا َجآَءِت ٱلصَّ
 العتقي.، ومعو والالزم األزرق عمى إشباع المتصل -1
وابن سعدان  ، ومعو الباقون عدا المروزيوالالزم األصبياني عمى فويق القصر في المتصل -2

 .وأبو الزعراء
 ، وحده.والالزم المروزي عمى توسط المتصل -3
، وفويق القصر في المتصل والالزم، ومعو أبو َجآَءتِ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 الزعراء.

  ٌِ ۡصُء  ٍَ ۡ َٔۡم يَفِصُّ ٱل ِرًِّ يَ
َ
  ڂَۡ أ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى تفخيم الراء، -2
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك النقل، -3

 ًِِّب
َ
ِِّۦ َوأ ٌّ

ُ
  ڃَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًِِّڄَوَصَِٰدَتخِِّۦ َوَبج 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٌِّ ِ ٱۡمصِيٖٕ 
ٞن ُحۡغًِِِّ ىُِِكّ

ۡ
هِٖش َػأ ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ُٓ   څِۡ

 .عدا األصبياني األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان -1
نٞ األصبياني عمى اإلبدال في  -2

ۡ
 ، وحده.َػأ

 ومعو أىل الصمة.وتحقيق اليمز، الجمال عمى صمة الميم،  -3

 ٞۡعفَِصة ٌُّ هِٖش  ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ   چوُُج
 لعتقي.األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو ا -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2
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 ٞة ۡعَخبَِۡشَ ٌُّ  ڇَطاِخَهثٞ 
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ٞا َدَۡبَة َٓ ًۡ هٍِش َؼيَ ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ   ڈَووُُج
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٌا َرََتَة َٓ ُل َْ   ډحَۡص
 رق، ومعو الكل.األز  -1

 ُٱىَۡسَفَصةُ ٱۡىَفَجَصة ًُ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
 ڊأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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 ُظَٔرةُ اتلَّۡهِٔيصِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِِرَۡت إ ّٔ ُط ُن ٍۡ  ١َذا ٱلؼَّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ُٔم ٱَُسَسرَۡت  ٢ِإَوَذا ٱجلُُّج
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َۡت َتاُل ُظّّيِ   ٣ِإَوَذا ٱۡۡلِ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ء، ومعو الباقون. األصبياني عمى تفخيم الرا -2

 يَۡج   ٤ِإَوَذا ٱىۡؽَِؼاُر ُخّطِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُُٔخُٔش ُخَِشَۡت ۡ   ٥ِإَوَذا ٱل
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َصۡت   ٦ِإَوَذا ٱِۡلَِداُر ُظّجِ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. األ -2

 ٧ِإَوَذا ٱجلُُّفُٔس ُزوَِّجۡج  
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُٔۡءۥَدةُ ُظهِيَۡج ٍَ ۡ  ٨ِإَوَذا ٱل

ُٔۡءۥَدةُ  تستثنى كممة البيان: ٍَ ۡ  .من البدل لإلمام األزرق ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ّيِ َذۢنٖب كُخِيَۡج
َ
  ٩ةِأ

يِّ م األصبياني بالتحقيق ثم اإلبدال في قرأ اإلما البيان:
َ
 .ةِأ

 األزرق، ومعو الكل بخمف عن األصبياني. -1
 األصبياني عمى وجو اإلبدال، وحده. -2

 ُدُف نَُِشَۡت   ٪ِإَوَذا ٱلصُّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 آُء ُنِؼَطۡج ٍَ   ٫ ِإَوَذا ٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُظّؽَِصۡت ًُ   ٬ِإَوَذا ٱۡۡلَِدً
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

ۡزىَِفۡج ِإَو
ُ
َُِّث أ   ٭َذا ٱۡۡلَ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡخََضَۡت
َ
آ أ ٌَّ ۡج َجۡفٞط  ٍَ  ٮَؼيِ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
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 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ةِٱۡۡلُجَِّط ًُ ۡكِع
ُ
  ٯفََٗلٓ أ

 زرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٔارِ ٱىُۡهجَِّط   ٰٱۡۡلَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡو إَِذا َؼۡعَؽَط  ٱَوٱحلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َط َِفَّ ۡتِح إَِذا َت   ٲَوٱلصُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُل رَُظٖٔل َنصِيٖم ۡٔ ۥ ىََل ُّ   ٳإَُِّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِهنٖي ٌَ ٍة ِؼَِس ذِي ٱۡىَؽۡصِش  َّٔ  ٴذِي كُ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٌِنٖي
َ
ًَّ أ َطاٖع َث  ٵٌُّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِٖٔن ۡج ٍَ ِ ا َصاِخُتُسً ة ٌَ   ٶَو
 ىل اإلسكان.األزرق عمى سكون الميم، ومعو أ -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2
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 تنِِي ٍُ ۡ فُِق ٱل
ُ
  ٷَوىََلۡس رََءاهُ ةِٱۡۡل

وفييا لألزرق التقميل مع ثالثة  .رََءاهُ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان:
 البدل.

 مى قصر البدل.ومعو العتقي عوالتقميل، والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 أبو عون عمى التقميل، وترك النقل، ومعو أىل التقميل. -2
 ، والفتح، والنقل، وحده.رََءاهُ األصبياني عمى وجو التحقيق في  -3
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح. -4
 األصبياني عمى وجو التسييل، والنقل، وحده. -5

 ًِۡب ةَِظ َٔ لَۡعَ ٱۡىَغ ُْ ا  ٌَ  ٸِنِٖي َو
 األزرق، ومعو الكل. -1

  رَِّجًٖم َٖ ًَۡطَٰ ِل َػ ۡٔ َٔ ةَِل ُْ ا  ٌَ   ٹَو
 .عدا األصبياني األزرق، ومعو الكل -1
َٖ رَِّجًمٖ األصبياني عمى الغنة في  -2 ًَۡطَٰ  ، وحده.َػ

 ُتَٔن َْ ََ حَۡش ۡح
َ
  ٺفَد

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِنَي َٔ إَِّلَّ ذِۡنٞص ّىِۡيَعَٰيَ ُْ  ٻإِۡن 
 عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. األزرق -1
ٍِنيَ والغنة في  األصبياني عمى تفخيم الراء، -2  ، ومعو ابن إسحاق.ذِۡنٞص ّىِۡيَعَٰيَ
 ومعو الباقون.  المروزي عمى ترك الغنة، -3

  ًَ ن يَۡعَخلًِ
َ
ًۡ أ ٌُِِس َ َػآَء  ٍَ ِ  ټل

شباع الصمة، ، إشباع المتصلاألزرق عمى  -1  ومعو العتقي.وا 
 فويق القصر في المتصل، وقصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. األصبياني عمى -2
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 القاضي عمى سكون الميم، وحده. -3
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -4
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -5

  ََٰربُّ ٱۡىَع ُ ن يََؼآَء ٱَّللَّ
َ
ٓ أ ا تََؼآُءوَن إَِّلَّ ٌَ ٍِنَي َو  ٽيَ

شباع المنفصل، ، إشباع المتصلاألزرق عمى  -1 عمى قصر  ومعو العتقيو)تشق( في البدل، وا 
 .البدل

 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، وقصر المنفصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وتوسط المنفصل، وحده. -3
 ل، وحده.المروزي عمى توسط المتصل، وقصر المنفص -4
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 ُظَٔرةُ اَّلُفَِطارِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 آُء ٱَُفَطَصۡت ٍَ   ١إَِذا ٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

َٔانُِب ٱ  ٢ُتَََثَۡت ِإَوَذا ٱىَۡه
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َصۡت   ٣ِإَوَذا ٱِۡلَِداُر فُّجِ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ٤ِإَوَذا ٱىُۡلُتُٔر ُبۡؽَِثَۡت  
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 ن. األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقو  -2

 َصۡت رَّ
َ
ۡج َوأ ٌَ ا كَسَّ ٌَّ ۡج َجۡفٞط  ٍَ   ٥َؼيِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًِ َك ةَِصّبَِم ٱىَۡهصِي ا َغصَّ ٌَ  َُ نَسَٰ ا ٱۡۡلِ َٓ حُّ
َ
د  ٦َيَٰٓ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .ومعو الباقونعمى ترك النقل، المروزي  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4

  ََٰم ى َّٔ ِي َريََلَم فََع   ٧َذَؽَسلََم ٱَّلَّ
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لََم قرأ اإلمام نافع بتشديد الدال في  البيان:  .َذَؽسَّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َتَم ا َػآَء َركَّ ٌَّ ّيِ ُصَٔرةٖ 
َ
  ٨ِِفٓ أ

شباع المتصل، ومعو العتقي.و إشباع المنفصل، زرق عمى األ -1  ا 
 فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزيو قصر المنفصل، األصبياني عمى  -2

 .وابن سعدان وأبو الزعراء
 توسط المتصل، وحده.قصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 ده.، وفويق القصر في المتصل، وحَػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 َِ ةَُٔن ةِٱدّلِي   ٩َّكَّ ةَۡو حَُسّشِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ىََحَٰفِِغنَي ًۡ ًُۡس  ٪ِإَونَّ َؼيَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

  ا َكَٰخِبنَِي ٌٗ  ٫نَِصا
 زرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي.األ -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

  ا َتۡفَؽئَُن ٌَ َٔن  ٍُ   ٬َحۡؽيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ةَۡصاَر ىَِِف َُؽًِٖم
َ
 ٭إِنَّ ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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  َّاَر ىَِِف َجِدًٖم  ِإَون  ٮٱىُۡفجَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِ َٔۡم ٱدّلِي ا يَ َٓ َج ۡٔ   ٯيَۡصيَ
 ، ومعو العتقي.تغميظ الالماألزرق عمى  -1
 ، ومعو الباقون.ترقيق الالماألصبياني عمى  -2

 ا ةَِغآنِتنَِي َٓ ِۡ ًۡ َخ ُْ ا  ٌَ   َٰو
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و سكون الميم،  األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، الجمال عمى صمة الميم،  -4

 َِ ُٔۡم ٱدّلِي ا يَ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٱَو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، اني عمى قصر المنفصل، األصبي -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

  َِ ُٔۡم ٱدّلِي ا يَ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ًَّ   ٲُث

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، المنفصل، األصبياني عمى قصر  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ِۖ ا ًۡـٔٗ َۡفٖط َػ يُِم َجۡفٞط جّلِ ٍۡ َٔۡم ََّل َت  يَ
 األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز، وحده. -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق يموز، ومعو الباقونالعتقي عمى ترك المد في المين الم -2
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َۡفٖط األصبياني عمى الغنة في  -3  ، ومعو ابن إسحاق.َجۡفٞط جّلِ

 ِ َّ هِٖش َّلّلِ ٌَ ۡٔ ۡمُص يَ
َ
 ٳَوٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي. -1
ِ األصبياني عمى النقل، والغنة في  -2 َّ هِٖش َّلّلِ ٌَ ۡٔ  ، وحده.يَ
 .عدا ابن إسحاق معو الباقون، و ترك النقلالمروزي عمى  -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4
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َطّفِفنِيَ  ٍُ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َطّفِفنَِي ٍُ   ١َوۡيٞو ّىِۡي
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َطّفِفنِيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍُ  ، ومعو ابن إسحاق.َوۡيٞو ّىِۡي

 ٔۡفَُٔن ٔاْ لَۡعَ ٱجلَّاِس يَۡعَخ ُ ََ إِذَا ٱۡزَخال ِي   ٢ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 وَن ًۡ َُيَِّۡسُ ُْ َزُُٔ و وَّ
َ
ًۡ أ ُْ   ٣ِإَوَذا ََكلُٔ

 ومعو العتقي. وترقيق الراء، ،الصمةاألزرق عمى إشباع  -1
 األصبياني عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، وحده. -2
 معو أىل الصمة.عمى صمة الميم، و  الحمواني -3
 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4

 ۡتُؽٔذَُٔن ٌَّ  ً ُٓ جَّ
َ
ْوَلَٰٓهَِم خ

ُ
َُّ أ ََّل َحُغ

َ
  ٤خ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عدا المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 و أىل الصمة.الحمواني عمى صمة الميم، ومع -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 ٍم َؼِغًٖم ۡٔ   ٥حِلَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِنَي َٔۡم َحُلُٔم ٱجلَّاُس لَِصّبِ ٱىَۡعَٰيَ   ٦يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 نٖي ارِ ىَِِف ِظّجِ ٓ إِنَّ نَِتََٰب ٱىُۡفجَّ   ٧َّكَّ
 ومعو العتقي.، والتقميلاألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 نٞي ا ِظّجِ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ   ٨َو

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، عمى قصر المنفصل، األصبياني  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ٞٔم ۡصكُ ٌَّ   ٩نَِتَٰٞب 
 .الكلومعو ، األزرق -1

 بنَِي َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ   ٪َوۡيٞو يَ
 .ن إسحاقالكل عدا األصبياني وابومعو ، األزرق -1
بنِيَ الغنة في األصبياني عمى  -2 َهّشِ ٍُ هِٖش ّىِۡي ٌَ ۡٔ  .، ومعو ابن إسحاقيَ

 َِ ِٔۡم ٱدّلِي ًَ ةَُٔن بِ ََ يَُسّشِ ِي   ٫ٱَّلَّ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ثًٍِم
َ
ۡؽَخٍس أ ٌُ ُب ةِِّۦٓ إَِّلَّ ُُكُّ  ا يَُسّشِ ٌَ  ٬َو

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، وحده. ياني عمى قصر المنفصل،األصب -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -4
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  ىنَِي وَّ
َ
َسَِٰطُّي ٱۡۡل

َ
َِا كَاَل أ َُٰخ ًِّۡ َءاَي   ٭إَِذا ُتۡخََلَٰ َؼيَ

ر ومعو العتقي عمى قص والنقل، ترقيق الراء،و )تشق( في البدل، و التقميل، األزرق عمى -1
 البدل.

 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، وترك النقل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى التقميل، وصمة الياء في  -3  ، وحده.َؼيَ
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -4
 والنقل، وحده. تفخيم الراء،و  الفتح، األصبياني عمى -5
 ن. ومعو الباقو  المروزي عمى ترك النقل، -6

 ِۖ  َّكَّ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ٔاْ يَۡسِعُتَٔن ا ََكُُ ٌَّ  ًِٓ ِ َٰ كُئُب  ٮةَوۜۡۡ َراَن لَۡعَ

انَ قرأ اإلمام نافع بترك السك  في  البيان: وأدغم الجميع عدا أبي عون وابن إسحاق  .ةَو رَّ
 .َرانَ ، وقرأ ابن سعدان وأبو الزعراء بالتقميل في بدون سك  فميما اإلظيار

 األزرق عمى اإلدغام، وسكون الميم، ومعو العتقي واألصبياني والمروزي والقاضي. -1
 الجمال عمى اإلدغام، وصمة الميم، ومعو ابن فرح. -2
 ، وسكون الميم، ومعو أبو الزعراء.َرانَ ابن سعدان عمى التقميل في  -3
 أبو عون عمى اإلظيار، والفتح، وصمة الميم، ومعو ابن إسحاق. -4

  َّإِج ٓ ۡدُجُٔبَٔن َّكَّ ٍَ َّ هِٖش ل ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ِٓ ِ ّب ًۡ َؼَ رَّ   ٯُٓ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
ًۡ والغنة في  األصبياني عمى قصر المنفصل، -2 ِٓ ِ ّب ۡدُجُٔبٔنَ ، َؼَ رَّ ٍَ َّ هِٖش ل ٌَ ۡٔ  ، وحده.يَ
 .عمى سكون الميم، وترك الغنة، ومعو أىل اإلسكان المروزي -3
 .ابن فرحومعو  الجمال عمى صمة الميم، -4
ۡدُجٔبُٔنَ ابن إسحاق عمى صمة الميم، والغنة في  -5 ٍَ َّ هِٖش ل ٌَ ۡٔ  ، وحده.يَ
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 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

 ًِ ٔاْ ٱۡۡلَِدً ُ ًۡ لََصال ُٓ ًَّ إِجَّ  ُٰث
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

  ُةَُٔن ث ِي ُنُِخً ةِِّۦ حَُسّشِ   ٱًَّ ُحَلاُل َهََٰشا ٱَّلَّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًّنَِي ِ ةَۡصارِ ىَِِف ِؼّي
َ
ٓ إِنَّ نَِتََٰب ٱۡۡل   ٲَّكَّ

 ومعو العتقي. والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 والنقل، والفتح، وحده. صبياني عمى قصر المنفصل،األ -2
 .عمى ترك النقل، والفتح، ومعو الجمال وابن إسحاق وابن فرح المروزي -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ًَُّٔن ا ِؼّيِ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ   ٳَو

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ٞٔم ۡصكُ ٌَّ   ٴنَِتَٰٞب 
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ُبَٔن َلصَّ ٍُ ۡ ُسهُ ٱل َٓ   ٵيَۡؼ
 .الكلعو وم، األزرق -1
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 ةَۡصاَر ىَِِف َُؽًٍِم
َ
  ٶإِنَّ ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َرآنِِم يَُِغُصوَن
َ
 ٷلَۡعَ ٱۡۡل

شباع المتصل، ومعو العتقي.النقل، و األزرق عمى  -1  ا 
 ه.وحد فويق القصر في المتصل،النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 ومعو الباقون. الحمواني عمى فويق القصر في المتصل، -4

  ًِ ةَ ٱجلَّؽًِ ًۡ ََُۡضَ ِِْٓٔ   ٸَتۡؽصُِف ِِف وُُج
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۡ َن ٌَِ رَِّخًٖق ِّمَّ ۡٔ  ٹُخٍٔم يُۡعَل
 .الكل عدا األصبيانيومعو ، األزرق -1
 .، وحدهٌَِ رَِّخًقٖ الغنة في األصبياني عمى  -2

  ُۚۥ مِۡعٞم ُّ ٍُ  ِرَتَٰ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 َخَجَٰفُِعَٔن ٍُ ۡ َِافَِط ٱل ًَتَ َٰلَِم فَۡي   ٺَوِِف َذ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 تَۡعجًٍِم ٌَِ ۥ  ُّ   ٻَوِمَضاُج
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ُبَٔن َلصَّ ٍُ ۡ ا ٱل َٓ ِ ا يََۡشَُب ة ِٗ ًۡ  ټَخ
 .الكلومعو ، األزرق -1
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  ٔاْ يَۡظَدُهَٔن ُِ ٌَ ََ َءا ِي ََ ٱَّلَّ ٌِ ٔاْ  ٔاْ ََكُُ ۡجَصُم
َ
ََ أ ِي   ٽإِنَّ ٱَّلَّ

 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

 َحَخَغاَمُضوَن ًۡ ِٓ ِ واْ ة   پِإَوَذا َمصُّ
 الميم، ومعو أىل اإلسكان. األزرق عمى سكون -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ْٔا ًُ ٱَُليَتُ ِٓ يِ ْۡ َ
ٔٓاْ إََِلَٰٓ أ   ٿفَِهِٓنَي ِإَوَذا ٱَُليَُت

ِٓنيَ قرأ اإلمام نافع بألف بعد الفاء في  البيان:  .فَانِ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ُؤََّلٓءِ لََظٓاىَُّٔن ٔٓاْ إِنَّ َهَٰٓ ُ ًۡ كَال ُْ ۡو
َ
 ڀِإَوَذا َرأ

ًۡ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان: ُْ ۡو
َ
 .َرأ

شباع المتصلو األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1  ، ومعو العتقي.والالزم ا 
فويق القصر في و قصر المنفصل، و  وجو تحقيق اليمز، وسكون الميم، األصبياني عمى -2

 عدا المروزي. أىل اإلسكان، ومعو والالزم المتصل
 ، وحده.والالزم توسط المتصلقصر المنفصل، و المروزي عمى  -3
 وحده. وتوسط المتصل والالزم، المروزي عمى توسط المنفصل، -4
قصر المنفصل، وفويق القصر في المتصل والالزم،  وجو تسييل اليمز،األصبياني عمى  -5

 .وحده
 الجمال عمى صمة الميم، وتحقيق اليمز، ومعو أىل الصمة. -6

  َحَٰفِِغنَي ًۡ ِٓ ًۡ ٔاْ َؼيَ رِۡظيُ
ُ
آ أ ٌَ   ځَو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 لمروزي.سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن او األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
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 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ارِ يَۡظَدُهَٔن ََ ٱىُۡهفَّ ٌِ ٔاْ  ُِ ٌَ ََ َءا ِي َٔۡم ٱَّلَّ   ڂفَٱحۡلَ
 ومعو أىل التقميل عمى قصر البدل. التقميل،و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 أىل الفتح.عمى الفتح، ومعو  األصبياني -2

 َرآنِِم يَُِغُصوَن
َ
  ڃلَۡعَ ٱۡۡل

شباع المتصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 .ومعو الباقونالحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ََِّّٔب ٱىُۡهف ۡو ذُ ٔاْ َحۡفَؽئَُن َْ ا ََكُُ ٌَ  ڄاُر 
 .الكلومعو ، األزرق -1
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 ُظَٔرةُ اَّلنِؼَلاقِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ۡج آُء ٱنَؼلَّ ٍَ   ١إَِذا ٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 ى توسط المتصل، وحده.المروزي عم -3

 ۡج ا وَُخلَّ َٓ ِ ذَُِۡج لَِصّب
َ
 ٢َوأ

 .الكلومعو ، األزرق -1

  ۡت سَّ ٌُ ۡرُض 
َ
  ٣ِإَوَذا ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا َوََّتَيَّۡج َٓ ا ذًِ ٌَ ۡىَلۡج 
َ
  ٤َوخ

 .الكلومعو ، األزرق -1

 ذَُِۡج
َ
ۡج  َوأ ا وَُخلَّ َٓ ِ   ٥لَِصّب

 .الكلومعو ، األزرق -1

 ًَِِّؾَٰل ٍُ َُ إََُِّم ََكدٌِح إََِلَٰ َرّبَِم َنۡسٗخا َذ نَسَٰ ا ٱۡۡلِ َٓ حُّ
َ
د   ٦َيَٰٓ

 ومعو العتقي.والنقل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 والنقل، وحده. األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 ومعو الباقون. عمى ترك النقل، المروزي -3
 وزي عمى توسط المنفصل، وحده.المر  -4

 ًٍِِِِّۦ ًَ ۥ بِ ُّ وِِتَ نَِتََٰت
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
  ٧فَأ

 عمى قصر البدل. واألصبياني )تشق( في البدل، ومعو العتقيو النقل، األزرق عمى -1
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 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َٔۡف ُُيَاَظُب ِخَعاٗبا يَِعّٗيا   ٨فََع
 معو العتقي.األزرق عمى ترقيق الراء، و  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 وٗرا يِِّۦ َمَّۡسُ ْۡ َ
  ٩َوَيَِليُِب إََِلَٰٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َٰوِِتَ نَِت
ُ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
صِهِۦ َوأ ۡٓ ۥ َوَرآَء َع ُّ   ٪َت

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و )تشق( في البدل، و النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.فويق القصر في المتصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المتصل، وحده.ترك النقل، و المروزي عمى  -3
 ومعو الباقون.الحمواني عمى فويق القصر في المتصل،  -4

 ۡٔ ٔاْ ُثُتٔٗرا فََع   ٫َف يَۡسُؼ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 َٰ٬َظؽًِّيا َوَيۡصََل 

َٰ قرأ اإلمام نافع بضم الياء وبفتح الصاد وتشديد الالم في  البيان: والعتقي  وفييا لألزرق .َوُيَصَلَّ
 .ترقيق الالم مع التقميل ثم تغميظ الالم مع الفتح مًعا
 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و  تغميظ الالم مع الفتح، األزرق عمى -1
 األزرق عمى ترقيق الالم مع التقميل، وترقيق الراء، ومعو العتقي. -2
 أبو عون عمى التقميل، وتفخيم الراء، ومعو أىل التقميل. -3
 . أىل الفتح، ومعو الفتحاألصبياني عمى  -4
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  وًرا يِِّۦ َمَّۡسُ ْۡ َ
ۥ ََكَن ِِفٓ أ ُّ   ٭إَُِّ

 و العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومع -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ن ىََّ َُئَُر
َ
ََّ أ ۥ َع ُّ   ٮإَُِّ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ن ىََّاألصبياني عمى الغنة في  -2

َ
 ، ومعو ابن إسحاق.أ

 ُۚ  ةَََلَٰٓ
 لتقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق عمى ا -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ۥ ََكَن ةِِّۦ ةَِصّٗيا ُّ   ٯإِنَّ َربَّ
 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َفِق ًُ ةِٱلؼَّ ۡكِع
ُ
  ٰفََٗلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 صبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األ -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا وََظَق ٌَ ِۡو َو   ٱَوٱحلَّ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ََّعَق صِ إَِذا ٱت ٍَ   ٲَوٱۡىَل
 .الكلومعو ، األزرق -1
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 َنُُبَّ َطَتًلا َؼَ َطتَٖق   ٳىَََتۡ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ُٓ َ ا ل ٍَ َُِٔن َذ ٌِ  ٴًۡ ََّل يُۡؤ
 عمى اإلبدال، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 ومعو أىل اإلسكان.وتحقيق اليمز، عمى سكون الميم،  المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ۩ٱۡىُلۡصَءاُن ََّل َۤنوُدُجۡسَي ًُ ِٓ ًۡ   ٵِإَوَذا كُصَِئ َؼيَ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ِ ةَُٔن ةَِو ٱَّلَّ ََ َزَفُصواْ يَُسّشِ   ٶي
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ُٔؼَٔن ا يُ ٍَ ِ ًُ ة ۡؼيَ
َ
ُ أ   ٷَوٱَّللَّ

 .الكلومعو ، األزرق -1

 حِلٍم
َ
ً ةَِؽَشاٍب أ ُْ ۡ   ٸفَبََّشِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و ، ترك النقلالمروزي عمى  -2
 مة الميم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى ص -3

 ُِِۭٔن ٍۡ ۡجٌص َدّۡيُ َم
َ
ًۡ أ ُٓ َ َٰيَِحَِٰج ل ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََؼ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  ٹإَِّلَّ ٱَّلَّ

شباع الصمة، وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل.وا 
 .رح وأبو عونالجمال وابن فومعو  وتفخيم الراء، ،صمةقصر العمى  األصبياني -2
ۡجٌص َدّۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3

َ
 ، وحده.أ

 عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. المروزي -4
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وجِ   ُظَٔرةُ اىُۡبُ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 وِج آءِ َذاِت ٱىُۡۡبُ ٍَ  ١َوٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ُِٔۡؼٔد ٍَ ۡ ِٔۡم ٱل  ٢َوٱحۡلَ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ٖٔد ُٓ  ٣وََػاِْٖس َوَمۡؼ
 .الكلومعو ، األزرق -1

 ِۡرُسود
ُ
ۡصَحَُٰب ٱۡۡل

َ
 ٤كُخَِو أ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلمروزي عمى ال -2

  َِٔكُٔد ۡ  ٥ٱجلَّارِ َذاِت ٱل
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ٞا ُرُؽٔد َٓ ًۡ ًۡ َؼيَ ُْ   ٦إِۡذ 
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 َا َحۡفَؽيُ و ٌَ  َٰ ًۡ لَۡعَ ٔدٞ ُْ ُٓ ۡؤٌِِنَِي ُػ ٍُ ۡ  ٧َٔن ةِٱل
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 .سكون الميم، ومعو أىل اإلسكانو المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
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 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ِ ٔاْ ةِٱَّللَّ ُِ ٌِ ن يُۡؤ
َ
ٓ أ ًۡ إَِّلَّ ُٓ ِۡ ٌِ ٔاْ  ٍُ ا َجَل ٌَ ًٍِِس َو   ٨ٱۡىَؽضِيضِ ٱۡۡلَ

شباع المنفصل،و  إشباع الصمة، األزرق عمى -1  ومعو العتقي. واإلبدال، ا 
 واإلبدال، وحده.قصر المنفصل، و  قصر الصمة، األصبياني عمى -2
 ومعو أىل الصمة. وتحقيق اليمز، عمى صمة الميم، الحمواني -3
 توسط المنفصل، وحده.و المروزي عمى سكون الميم،  -4
 ومعو أىل اإلسكان. كون الميم، وقصر المنفصل،س عمى المروزي -5

 ِۚۡرِض
َ
َِٰت َوٱۡۡل ـَ َؿَٰ ِي ََلُۥ ُمۡيُم ٱلعَّ  ٱَّلَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًٌِٓس ءٖ َػ ِ ََشۡ
َٰ ُُكّ ُ لَۡعَ   ٩َوٱَّللَّ

 وحده.األزرق عمى توسط ثم إشباع المين الميموز،  -1
 العتقي عمى ترك المد في المين الميموز، ومعو الباقون. -2

َؼَشاُب ٱ ًۡ ُٓ َ ًَ َول َِّ َٓ ًۡ َؼَشاُب َج ُٓ ٔاْ فَيَ ًۡ َحخُُٔب َ ًَّ ل ٌَِجَِٰج ُث ۡؤ ٍُ ۡ ٌِِنَِي َوٱل ۡؤ ٍُ ۡ ٔاْ ٱل ُِ ََ َذَخ ِي  ٪ۡۡلَصِيِق إِنَّ ٱَّلَّ
 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و قيق اليمز، المروزي عمى تح -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

  ُۚ َُۡفَُٰص
َ
ا ٱۡۡل َٓ َٰٞج ََتۡصِي ٌَِ ََتۡخِ ًۡ َججَّ ُٓ َ َٰيَِحَِٰج ل ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََؼ ُِ ٌَ ََ َءا ِي  إِنَّ ٱَّلَّ

 لبدل.عمى قصر اواألصبياني ومعو العتقي والنقل، األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  ترك النقل، عمى المروزي -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُز ٱۡىَهتُِّي ۡٔ َٰلَِم ٱۡىَف  ٫َذ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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  ٬إِنَّ َبۡطَغ َرّبَِم لََؼِسيٌس 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُحۡتِسُئ َوُيؽًُِس َٔ ُْ ۥ  ُّ   ٭إَُِّ
 معو الكل.األزرق، و  -1

 َُٔدوُد ۡ َٔ ٱۡىَغُفُٔر ٱل ُْ   ٮَو
 ، ومعو العتقي واألصبياني وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
المروزي عمى سكون الياء في  -2

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 

 ِجًُس ٍَ ۡ   ٯُذو ٱۡىَؽۡصِش ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا يُصِيُس ٍَ ِ ّ اٞل ل   َٰذؽَّ
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ااألصبياني عمى الغنة في  -2 ٍَ ِ ّ اٞل ل  ، ومعو ابن إسحاق.َذؽَّ

 ُِِٔد ََٰم َخِسيُد ٱۡۡلُ حَى
َ
ۡو خ   ٱَْ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 ومعو األصبياني.الفتح، النقل، و األزرق عمى  -2
 معو أىل الفتح.و المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َٔد ٍُ َن َوَث ۡٔ  ٲفِصَۡؼ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َزَفُصواْ ِِف حَۡسِشيٖب ََ ِي   ٳةَِو ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ًُِۢط ًِٓ ُّمُّ ِ ٌَِ َوَرآن  ُ   ٴَوٱَّللَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و ى فويق القصر في المتصل، األصبياني عم -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة.وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم،  الحمواني -4

 ًِٞس َٔ كُۡصَءاٞن َّمَّ ُْ  ٵةَۡو 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٖح ۡٔ َ ُۡفٔظِۭ ِِف ل  ٶُّمَّ

ُۡفٌٔظ إلمام نافع بتنوين ضم في قرأ ا البيان:  .ُّمَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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ارِقِ   ُظَٔرةُ اىطَّ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ارِِق آءِ َوٱىطَّ ٍَ   ١َوٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 مى توسط المتصل، وحده.المروزي ع -3

 ارُِق ا ٱىطَّ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٢َو

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ٱثلَّاكُِب ًُ   ٣ٱجلَّۡج
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا إِن ُُكُّ َجۡفٖط ٍَّ َّ ا َخافِٞظ ل َٓ ًۡ  ٤َؼيَ

افي  بتخفيف الميمقرأ اإلمام نافع  البيان: ٍَ َّ  .ل

 األزرق، ومعو الكل عدا األصبياني وابن إسحاق. -1
اَجۡفٖط األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍَ َّ  ، ومعو ابن إسحاق.ل

 ًَُِغصِ ٱ ًَّ ُريَِق فَۡي َُ ِم نَسَٰ   ٥ۡۡلِ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 آءٖ َدافِٖق ٌَّ  ٌَِ  ٦ُريَِق 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 لمتصل، وحده.المروزي عمى توسط ا -3

  آنِِب َ ۡيِب َوٱىَتَّ َۢ َبنۡيِ ٱلصُّ ٌِ   ٧ََيُۡصُج 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٞرَۡجؽِِّۦ ىََلادِر َٰ ۥ لَۡعَ ُّ   ٨إَُِّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 آنُِص َ َٔۡم ُتۡتََل ٱلَّسَّ   ٩يَ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ٖةٖ َوََّل َُاِِص َّٔ ا ََلُۥ ٌَِ كُ ٍَ   ٪َذ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡآءِ َذاِت ٱلصَّج ٍَ   ٫ِػ َوٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ۡسِع ۡرِض َذاِت ٱلصَّ
َ
  ٬َوٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2
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 ِٞل فَۡصٞو إ ۡٔ ۥ ىََل ُّ   ٭َُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡضِل َٓ ۡ َٔ ةِٱل ُْ ا  ٌَ  ٮَو
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًۡٗسا ًۡ يَِسًُسوَن َن ُٓ   ٯإِجَّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ًۡٗسا ِزًُس َن
َ
  َٰوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَ ًۡ ُرَوۡيَسۢا َذ ُٓ ِٓۡي ۡم
َ
ََ أ َٰفِصِي ِِو ٱىَۡؽ  ٱّٓ

 ، ومعو العتقي.التقميلاألزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.الفتح، و عمى  األصبياني -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
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 َٰ لۡۡعَ
َ
 ُظَٔرةُ اۡل

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

َرّبَِم ٱ ًَ لۡۡعَ َظّتِِح ٱۡظ
َ
 ١ۡۡل

 ىذه سورة من السور اإلحدي عشر التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا لألزرق. البيان:
 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

  ِ ىَٰ ٱَّلَّ َّٔ  ٢ي َريََق فََع
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ََٰسى َٓ َر َذ ِي كَسَّ   ٣َوٱَّلَّ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰۡصََع ٍَ ۡ ۡرَصَج ٱل
َ
ِٓي أ   ٤َوٱَّلَّ

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ََٰٔى ۡخ
َ
ۥ ُدَرآًء أ ُّ   ٥فََجَؽيَ

 ومعو العتقي. النقل، والتقميل،و  األزرق عمى إشباع المتصل، -1
 والنقل، والفتح، وحده. األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، -2
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 وحده. وترك النقل، والفتح، المروزي عمى توسط المتصل، -3
 .الجمال عمى فويق القصر في المتصل، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 ُِۡلصِئَُم  ٦فََٗل حَجََسَٰٓ  َظ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

  ُۚ ُ ا َػآَء ٱَّللَّ ٌَ  إَِّلَّ 
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 عمى توسط المتصل، وحده. المروزي -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َػآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

  َٰا ََيَِۡف ٌَ َص َو ۡٓ ًُ ٱۡۡلَ ۥ َحۡؽيَ ُّ   ٧إَُِّ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰى َك لِۡيحَُّۡسَ ُ   ٨َوُُحََّّسِ
 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى ترقيق الراء،  -1
 .أىل الفتح ومعووالفتح، األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3

 َٰ٩فََشّنِۡص إِن جََّفَؽِج ٱَّّلِۡنَصى 
 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.مروزي عمى ترك النقل، والفتح، ال -3
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 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

  َََٰيََۡش َ ٌَ ُص  نَّ ًَشَّ   ٪َظ
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 ۡػََق
َ
ا ٱۡۡل َٓ َُِّت   ٫َوَيَخَج

 عو العتقي.ومالتقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َِٰي يَۡصََل ٱجلَّاَر ٱىُۡهۡۡبَى   ٬ٱَّلَّ

قميل في قرأ اإلمام األزرق والعتقي وقًفا بالتغميظ مع الفتح ثم الترقيق الالم مع الت البيان:
 يَۡصََل. .وأما وصاًل ففييا تغميظ الالم مع الفتح فقط 
 ومعو العتقي. التقميل،و  تغميظ الالم، األزرق عمى -1
 الفتح، ومعو أىل الفتح.و  ترك تغميظ الالم، عمى األصبياني -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

 َٰا َوََّل َُيََۡي َٓ ُٔت ذًِ ٍُ ًَّ ََّل َح   ٭ُث
 عمى التقميل، ومعو أىل التقميل.األزرق  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َٰ َ حََضّكَّ ٌَ ۡفيََح 
َ
  ٮكَۡس أ

 .ومعو العتقيوالتقميل، األزرق عمى النقل،  -1
 .عمى النقل، والفتح، وحده األصبياني -2
 .ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتحالمروزي عمى  -3
 لتقميل.أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل ا -4
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 َٰ ًَ َرّبِِّۦ فََصَلَّ   ٯَوَذَنَص ٱۡظ
َٰ بترقيق الالم مع التقميل فقط  والعتقي مًعا قرأ اإلمام األزرق البيان: ألنيا رأس آية من  فََصَلَّ

 السور اإلحدى عشر. 
 األزرق عمى الترقيق والتقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ًَۡا ةَۡو حُؤ ۡج َٰٔةَ ٱدلُّ ًَ   ٰذُِصوَن ٱۡۡلَ
 ومعو العتقي.والتقميل، ترقيق الراء، و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 والفتح، وحده. تفخيم الراء،و  اإلبدال، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
  أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 ٞۡبََقَٰٓ َوٱٓأۡلِرَصةُ َرّۡي
َ
  ٱَوخ

 ومعو العتقي عمى قصر البدل.والتقميل، ترقيق الراء، و  )تشق( في البدلو النقل األزرق عمى -1
  والفتح، وحده.تفخيم الراء، النقل و األصبياني عمى  -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

 وََلَٰ إِنَّ َهََٰشا ىَِِف
ُ
ُدِف ٱۡۡل   ٲٱلصُّ

 والتقميل، وحده.في البدل،  واإلشباع النقل األزرق عمى -1
 .، والتقميل، وحدهقصر البدلالنقل، و العتقي عمى  -2
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -3
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -4
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -5

 َۡوُمََٔسَٰ ُصُدِف إِة ًَ ًِ َْٰ  ٳَر
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2
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ًَثِ   ُظَٔرةُ اىَغاِػ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ًَِث ََٰم َخِسيُد ٱۡىَغَِٰؼ حَى
َ
ۡو خ َْ١  

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 ومعو األصبياني.الفتح، و  النقل،عمى  األزرق -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 هٍِش َخَِٰؼَؽٌث ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ   ٢وُُج
 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
هٍِش َخَِٰؼَؽثٌ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 ٌَ ۡٔ  ، وحده.يَ

 ٞ٣ََعِميَثٞ َُّاِصَتث  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَٗث ٌِ  ٤حَۡصََلَٰ َُاًرا َخا

 .حَۡصََلَٰ  فيبترقيق الالم مع التقميل بتغميظ الالم مع الفتح ثم قرأ اإلمام األزرق والعتقي  البيان:

 األزرق عمى تغميظ الالم والفتح، ومعو العتقي. -1
 األزرق عمى ترقيق الالم والتقميل، ومعو العتقي وأىل التقميل. -2
 صبياني عمى ترقيق الالم والفتح، ومعو الباقون.األ -3

  َٖخنۡيٍ َءاجًَِث َۡ ٌِ   ٥تُۡعََقَٰ 
 وحده.في البدل، والنقل، واإلشباع  التقميل، األزرق عمى -1
 .، وحدهقصر البدلو  التقميل، والنقل، لعتقي عمىا -2
 أبو عون عمى ترك النقل، ومعو أىل التقميل. -3
 .األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده -4
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 األصبياني عمى الفتح، والنقل، وقصر البدل، وحده. -5
 المروزي عمى الفتح، وترك النقل، معو أىل الفتح. -6

 ََضِيٖػ ٌَِ ًۡ َطَؽاٌم إَِّلَّ  ُٓ َ   ٦ىَّۡحَط ل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو أىل اإلسكان.وترك النقل، المروزي عمى سكون الميم،  -2
 يم، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى صمة الم -3

 ُجٖٔع ٌَِ َُ َوََّل ُحۡغِِن  ٍِ   ٧َّلَّ يُۡع
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞث ٍَ هِٖش َُّاِؼ ٌَ ۡٔ ٔهٞ يَ  ٨وُُج
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ًَٞث ا َراِط َٓ  ٩ّىَِعۡؽًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٍَِّٖث ََعحِلَث  ٪ِِف َج
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َُّػ َّل ٍَ ا تَۡع َٓ   ٫ًَٗث َلَٰغِ ذًِ

ػُ قرأ اإلمام نافع بضم التاء في  البيان: ٍَ ًَثٌ ، وبالرفع في تُۡع  .َلَٰغِ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٞا َخنۡيٞ َجارَِيث َٓ   ٬ذًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٞٔؼث ۡصفُ ٌَّ رٞ  ا ُِسُ َٓ  ٭ذًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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  َٞٔؼث ُٔۡط ٌَّ َٔاٞب  ۡز
َ
  ٮَوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َارُِق َمۡصُفٔفَثٞ و ٍَ  ٯَج
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۡتُرٔذٌَث ٌَ   َٰوَزَراِِبُّ 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَۡف ُريَِلۡج ةِِو َن فََٗل يَُِغُصوَن إََِل ٱۡۡلِ
َ
 ٱأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ومعو الباقون. ترك النقل،المروزي عمى  -2

  َآءِ ن ٍَ  ٲًَۡف ُرفَِؽۡج ِإَوََل ٱلعَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ًَۡف ُُِصَتۡج َتاِل َن   ٳِإَوََل ٱۡۡلِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَۡف ُظِطَدۡج ۡرِض َن
َ
  ٴِإَوََل ٱۡۡل

 عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. األزرق -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َشّنِٞص ٌُ َُج 
َ
آ أ ٍَ   ٵفََشّنِۡص إِجَّ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، و  النقل، األصبياني عمى -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
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 ومعو الباقون. مى المنفصل،ع المروزي -4

 ًِۡطٍص َص ٍُ ِ ًِٓ ة ًۡ   ٶىَّۡعَج َؼيَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 َوَكَفَص َٰ َلَّ َٔ َ حَ ٌَ   ٷإَِّلَّ 
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 ًُ ۡزَۡبَ َذ
َ
ُ ٱۡىَؽَشاَب ٱۡۡل ُّ ٱَّللَّ ةُ   ٸَؽّشِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًۡ ُٓ َِآ إِيَاَب  ٹإِنَّ إحَِلۡ
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ً ُٓ َِا ِخَعاَب ًۡ ًَّ إِنَّ َؼيَ  ٺُث
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُظَٔرةُ اىَفۡجصِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِ١َوٱۡىَفۡجص  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٖ٢َوحَلَاٍل َؼَۡش  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِحۡص َٔ ۡ ۡفِػ َوٱل   ٣َوٱلؼَّ
 رق، ومعو الكل.األز  -1

 ِِۡو إَِذا يََّۡس   ٤َوٱحلَّ

 .يََّۡسِ قرأ اإلمام نافع بالياء وصاًل في  البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِي ِخۡجٍص ًٞ َّّلِ َٰلَِم كََع ۡو ِِف َذ َْ٥  
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ِ األصبياني عمى الغنة في  -2 ًٞ َّّلِ  ، ومعو ابن إسحاق.يكََع

 ًَۡف َذَؽَو َربَُّم ةَِؽاٍد ًۡ حََص َن َ ل
َ
  ٦خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِاد ٍَ  ٧إَِرَم َذاِت ٱىۡؽِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َِٰس ا ِِف ٱِۡلَِؾ َٓ ٌِۡريُ ًۡ َُيۡيَۡق  َ   ٨ٱىَِِّت ل
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 َِٔاد ۡ ۡزَص ةِٱل ٔاْ ٱلصَّ ََ َجاةُ ِي َٔد ٱَّلَّ ٍُ   ٩َوَث

َٔادِ ام ورش وحده بالياء وصاًل في قرأ اإلم البيان: ۡ  .ةِٱل

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۡوحَاد
َ
َن ذِي ٱۡۡل ۡٔ  ٪َوفِصَۡؼ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َِٰس اْ ِِف ٱِۡلَِؾ ۡٔ ََ َطَغ ِي   ٫ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

ا َٓ واْ ذًِ ۡزََثُ
َ
 ٬ٱۡىَفَعاَد  فَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  َٔۡط َؼَشاٍب ًۡ َربَُّم َظ ِٓ ًۡ   ٭فََصبَّ َؼيَ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ٍِِۡصَصاد ۡ   ٮإِنَّ َربََّم َِلِٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َا ٱۡبخ ٌَ َُ إِذَا  نَسَٰ ا ٱۡۡلِ ٌَّ
َ
َِ فَأ ٌَ ۡزَص

َ
ٓ أ ًَُلُٔل َرّّبِ ۥ َذ ُّ ٍَ ۥ َوَجؽَّ ُّ ٌَ ۡزَص

َ
ۥ فَأ ُّ ُّ َربُّ َٰ   ٯيَى

ٓ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: وقرأ اإلمام نافع بإثبا  الياء وصاًل في  .َرّّبِ
 َِ ٌَ ۡزَص

َ
 .أ
 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 ياني.ومعو األصب الفتح،النقل، و األزرق عمى  -2
 ومعو أىل الفتح. المروزي عمى ترك النقل، والفتح، -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4
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 َِهَََٰن
َ
ٓ أ ۥ َذًَُلُٔل َرّّبِ ُّ ًِّۡ رِۡزكَ ُّ َذَلَسَر َؼيَ َٰ ا ٱۡبَخيَى ٌَ آ إَِذا  ٌَّ

َ
 َٰوأ

ٓ قرأ اإلمام نافع بفتح الياء في  البيان: َهَََٰنِ   الياء وصاًل في وقرأ اإلمام نافع بإثبا .َرّّبِ
َ
 .أ

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األزرق عمى الفتح، وما سبق لو، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو القاضي وأبو الزعراء. -4
ًِّۡ الياء في  ابن سعدان عمى التقميل، وصمة -5  ، وحده.َؼيَ
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -6

  ِۖ  َّكَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَ   ٱةَو َّلَّ حُۡسصُِمَٔن ٱحۡلَتًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٔنَ َوََّل ٍِۡعِهنِي  حََحَٰٓظُّ ۡ َٰ َطَؽاِم ٱل   ٲلَۡعَ

ٔنَ في قرأ اإلمام نافع  بضم الحاء وبحذف األلف  البيان:  .ََتُظُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ٍّٗ َّ ۡزٗٗل ل
َ
َاَث أ ُزئَُن ٱىَتُّ

ۡ
  ٳَوحَأ

 .، ومعو العتقياإلبدالاألزرق عمى  -1
اعمى اإلبدال، والغنة في  األصبياني -2 ٍّٗ َّ ۡزٗٗل ل

َ
 .، وحدهأ

 .عدا ابن إسحاق المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون -3
 ابن إسحاق عمى الغنة، وحده. -4

 َا و ا َّّمّٗ اَل ُخّتٗ ٍَ ۡ   ٴَُتِتَُّٔن ٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ِۖ ٓ  َّكَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا ا َدّزٗ ۡرُض َدّزٗ
َ
ِج ٱۡۡل   ٵإَِذا ُدنَّ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

ا ا َصّفٗ يَُم َصّفٗ ٍَ ۡ   ٶ وََجآَء َربَُّم َوٱل
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.وََجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 ٌَ ۡٔ ُۚ وَِجآْيَء يَ ًَ َِّ َٓ  هِشِۭ ِِبَ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 َََٰلُ ٱَّّلِۡنَصى َٰ َّنَّ
َ
َُ َوخ نَسَٰ ُص ٱۡۡلِ هِٖش َحَخَشنَّ ٌَ ۡٔ  ٷيَ

َٰ في  التقميلو  النقل، األزرق عمى -1 َّنَّ
َ
 ومعو العتقي. ،ٱَّّلِۡنَصىَٰ ، َوخ

َٰ األزرق عمى الفتح في  -2 َّنَّ
َ
 ، وحده.َوخ

 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -3
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -4
 ومعو أىل التقميل. أبو عون عمى التقميل، -5

  ًَاِِت ُج ِۡلَ ٌۡ ًۡتَِِن كَسَّ   ٸَحُلُٔل َيَٰيَ
 لكل.األزرق، ومعو ا -1
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 َخٞس
َ
ۥٓ أ ُّ ُب َؼَشاةَ هِٖش َّلَّ ُحَؽّشِ ٌَ ۡٔ ًَ   ٹَذ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
هِٖش َّلَّ الغنة في األصبياني عمى  -4 ٌَ ۡٔ ًَ  .ابن إسحاققصر المنفصل، ومعو ، و َذ

 َخٞس
َ
ۥٓ أ ُّ   ٺَوََّل ئُذُِق َوذَاكَ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 َُِّث ِ ه ٍَ ۡط ٍُ ۡ ا ٱجلَّۡفُط ٱل َٓ ُخ حَّ
َ
د  ٻَيَٰٓ

 العتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو  -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ًَّٗث ۡصِط ٌَّ ًَٗث    ټٱرِۡجَِعٓ إََِلَٰ َرّبِِم َراِط
 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 عمى توسط المنفصل، وحده.المروزي  -3

 ٽفَٱۡدُرَِل ِِف ِؼَبَِٰسي  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِِِّت  پَوٱۡدُرَِل َج
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ُظَٔرةُ اِلََلِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ََِٰشا ٱِۡلََل ًُ ةَِف ۡكِع
ُ
  ١ََّلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 اني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبي -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ََِٰشا ٱِۡلََل َُج ِخُّۢل ةَِف
َ
  ٢َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َا َودَل ٌَ   ٣َوَوادِلٖ َو
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِِف َنَتٍس ََ نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ   ٤ىََلۡس َريَۡل
 العتقي واألصبياني.األزرق عمى النقل، ومعو  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َُيَۡعُب
َ
َخٞس خ

َ
ًِّۡ أ ن ىََّ َحۡلِسَر َؼيَ

َ
  ٥أ

َُيِۡعُب قرأ اإلمام نافع  بكسر السين في  البيان:
َ
 .خ

 ومعو العتقي.، عمى ترقيق الراء األزرق -1
 .الزعراء الحمواني والقاضي وابن فرح وأبوومعو المروزي عمى تفخيم الراء،  -2
ًِّۡ ابن سعدان عمى صمة الياء في  -3  ، وحده.َؼيَ
ن ىََّاألصبياني عمى الغنة في  -4

َ
 ، وترك صمة الياء، ومعو ابن إسحاق.أ

 ًَسا اَّٗل ِلُّ ٌَ يَۡهُج  ْۡ َ
  ٦َحُلُٔل أ

 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
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ًَسااألصبياني عمى الغنة في  -2 اَّٗل ِلُّ ٌَإسحاق. ، ومعو ابن 

 َُيَۡعُب
َ
َخٌس خ

َ
ۥٓ أ ًۡ يََصهُ ن ىَّ

َ
  ٧أ

َُيِۡعُب قرأ اإلمام نافع  بكسر السين في  البيان:
َ
 .خ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -2
 المروزي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون عدا األصبياني وابن إسحاق. -3
ًۡ ة في الغن األصبياني عمى -4 ن ىَّ

َ
 .ابن إسحاققصر المنفصل، ومعو و  ،أ

 ًِۡجنَۡي ُۥ َخ ًۡ ََنَۡؽو َلَّ َ ل
َ
  ٨خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِ٩َولَِعاٗجا وََػَفَخنۡي  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِ ُّ ٱجلَّۡجَسيۡ َسيَۡجَٰ َْ  ٪َو
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ٱۡىَؽَلَتَث ًَ   ٫فََٗل ٱۡرَخَد
 ل.األزرق، ومعو الك -1

 ا ٱىَۡؽَلَتُث ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ   ٬َو

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح،  المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ٭فَمُّ َرَرَتٍث  
 ومعو الكل. األزرق، -1
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 ٖمٖ ذِي َمۡعَغتَث ۡٔ ًٞ ِِف يَ ۡو إِۡطَعَٰ
َ
 ٮأ

 .واألصبياني األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ۡلَصَبٍث ٌَ ا ذَا  ٍٗ   ٯيَتًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٖبث َۡتَ ٌَ ا َذا  ِٗ ۡو ِمۡعِهً
َ
  ٰأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََكَن ًَّ صَّْۡمَثِ ُث ٍَ ۡ اْ ةِٱل ۡٔ َٔاَص ۡۡبِ َوحَ اْ ةِٱلصَّ ۡٔ َٔاَص ٔاْ َوحَ ُِ ٌَ ََ َءا ِي ََ ٱَّلَّ  ٱٌِ
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  َِِث ٍَ ًۡ ٍَ ۡ ۡصَحَُٰب ٱل
َ
ْوَلَٰٓهَِم أ

ُ
  ٲأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 ومعو الباقون عدا المروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

 ِث ٍَ ۡؼـَٔ ٍَ ۡ ۡصَحَُٰب ٱل
َ
ًۡ أ ُْ َِا  ََ َزَفُصواْ أَـِبَيَٰخِ ِي   ٳَوٱَّلَّ

شباع الصمة، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. وا 
 األصبياني عمى قصر الصمة، ومعو أىل الصمة وأبو عون. -2
 عمى سكون الميم، ومعو الباقون.المروزي  -3

 َُٞار ًۡ ِٓ ًۡ ۢ َؼيَ ۡؤَصَسةُ  ٴ ٌُّ

ٔۡ قرأ اإلمام نافع  بإبدال اليمزة واًوا في  البيان:  .َصَسةُۢ ٌُّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2
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ِط  ٍۡ  ُظَٔرةُ الؼَّ

ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱ ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ  لصَِّخً

 ا َٓ َٰ ِط َوُطَدى ٍۡ   ١َوٱلؼَّ

رؤوسيا قوًًل واحًدا، ولكن إذا اتصل بيا  تقملىذه السورة من السور اإلحدى عشر التي  البيان:
، وجميع مواضع ىذه والفتح قوًًل واحًدا ألىل التقميللألزرق،  ىاء التأنيث فيكون فييا الوجيان

 .لإلمام األزرق السورة فييا الوجيان
 .وحدهق عمى التقميل، األزر  -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األزرق -2

 ا َٓ َٰ صِ إَِذا حَيَى ٍَ  ٢َوٱۡىَل
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األزرق -2

  ا َٓ َٰ ارِ إَِذا َجيَّى َٓ   ٣َوٱجلَّ
ارِ في  األزرق عمى التقميل -1 َٓ ا ،َوٱجلَّ َٓ َٰ  وحده.، َجيَّى
ارِ في األزرق عمى التقميل  -2 َٓ  ومعو أىل التقميل.، َوٱجلَّ
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -3

 ا َٓ َٰ ِۡو إَِذا َحۡغَؼى   ٤َوٱحلَّ
 .حدهاألزرق عمى التقميل، و  -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األزرق -2

 ا َٓ َٰ ا ةَجَى ٌَ آءِ َو ٍَ  ٥َوٱلعَّ
 .وحدهالتقميل، و  إشباع المتصل، األزرق عمى -1
 ع المتصل، والفتح، ومعو العتقي.األزرق عمى إشبا -2
 .عدا المروزي الباقون، ومعو فويق القصر في المتصل عمى األصبياني -3



ىجمعىوترتوب:ىمودرةىوودفىحجوىالفلدطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنافعىاإلمامىىطرقىالوردىالماتعىفيىجمع

[71] 
 

 ، وحده.المروزي عمى توسط المتصل -4

  ا َٓ َٰ ا َطَدى ٌَ ۡرِض َو
َ
 ٦َوٱۡۡل

 .وحده التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 .ومعو العتقي واألصبيانيالفتح، و  النقل، عمىاألزرق  -2
 .الباقونومعو ، النقل المروزي عمى ترك -3

  ا َٓ َٰ ى َّٔ ا َظ ٌَ  ٧َوَجۡفٖط َو
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األزرق -2

  ا َٓ َٰ ى َٔ ا َوَتۡل َْ ا فُُجَٔر َٓ ٍَ َٓ ۡ ل
َ
 ٨فَد

 .حدهل، و األزرق عمى التقمي -1
 .الباقونعمى الفتح، ومعو  األزرق -2

  ا َٓ َٰ ى َ َزكَّ ٌَ ۡفيََح 
َ
 ٩كَۡس أ

 .وحده التقميل،و  النقل، ىاألزرق عم -1
 .ومعو العتقي األصبيانيالفتح، و  النقل، عمىاألزرق  -2
 .الباقونومعو ، المروزي عمى ترك النقل -3

  ا َٓ َٰ ى َ َدظَّ ٌَ   ٪َوكَۡس َراَب 
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .الباقون عدا ابن سعدان وأبو الزعراءعمى الفتح، ومعو األزرق  -2
 ، ومعو أبو الزعراء.َراَب ابن سعدان عمى التقميل في  -3

 ٓا َٓ َٰ ى َٔ ُٔد ةَِطۡغ ٍُ ةَۡج َث   ٫َنشَّ
 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .ومعو الباقونعمى الفتح،  األزرق -2
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 ا َٓ َٰ ۡػَلى
َ
  ٬إِذِ ٱۢنَتَؽَد أ

 .وحدهاألزرق عمى التقميل،  -1
 .ومعو الباقونعمى الفتح،  األزرق -2

َُاكََث ٱ ِ ًۡ رَُظُٔل ٱَّللَّ ُٓ َ ا َذَلاَل ل َٓ ِ وَُظۡلَحَٰ  ٭َّللَّ
 .وحده وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 .الباقون عدا أىل الصمةالفتح، ومعو و  سكون الميم، عمىاألزرق  -2
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم -3

  ا َٓ َٰ ى َّٔ ًۡ فََع ِٓ ً ةَِشۢنتِ ُٓ ًۡ َربُّ ِٓ ًۡ َسَم َؼيَ ٌۡ ا فََس َْ ٔهُ َذَؽَلُصو ةُ   ٮفََهشَّ
 .وحده وسكون الميم، األزرق عمى التقميل، -1
 األزرق عمى الفتح، وسكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -2
اأبو عون عمى صمة الميم في  -3 َٓ َٰ ى َّٔ ًۡ فََع ِٓ  ، وحده.ةَِشۢنتِ
 ، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى صمة الميم -4

 ا َوََّل َٓ  ٯََيَاُف ُخۡلَبَٰ

 .َٗل فَ  فاء مكان الواو في قرأ اإلمام نافع  بال البيان:
 .وحده األزرق عمى التقميل، -1
 .الباقونالفتح، ومعو  عمى األزرق -2
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ًۡوِ   ُظَٔرةُ اليَّ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َِٰۡو إَِذا َحۡغََش  ١َوٱحلَّ

ما لم  ،لإلمام األزرق رؤوسيا قوًًل واحًدا تقملىذه السورة من السور اإلحدى عشر التي  البيان:
 .، فيي عمى التقميل قوًًل واحًدا لألزرقراء، فإن اتصل بيا ىاء تأنيث وبعدىا تتصل بياء تأنيث

 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  عمى األصبياني -2

  َٰ ارِ إَِذا ََتََلَّ َٓ  ٢َوٱجلَّ
 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  ىعم األصبياني -2

  َََُٰٓث
ُ
َنَص َوٱۡۡل ا َريََق ٱَّلَّ ٌَ   ٣َو

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و  عمى األصبياني -2
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َٰ ًۡ لََؼِتَّ ًَُس   ٤ إِنَّ َظۡؽ
 .عدا أبي عون ومعو أىل التقميل التقميل،و  سكون الميم، األزرق عمى -1
 .المروزيالفتح، ومعو  عمى األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3
 أبو عون عمى الصمة، والتقميل، وحده. -4

 َٰۡخَطىَٰ َوٱتَََّق
َ
َۡ أ ٌَ ا  ٌَّ

َ
 ٥فَأ

 ومعو العتقي. ،في الموضعين يلالتقمو  النقل، األزرق عمى -1
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ۡخَطىَٰ األزرق عمى الفتح في  -2
َ
 ، وحده.أ

 وحده.الفتح، النقل، و  عمى األصبياني -3
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -4
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -5

  ََٰق ةِٱۡۡلُۡعَِن  ٦َوَصسَّ
 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  عمى ألصبيانيا -2

 َٰى هُۥ لِۡيحَُّۡسَ ُ ُِحََّّسِ   ٧فََع
 ومعو العتقي. التقميل،و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو تفخيم الراء، و  عمى األصبياني -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

 َََٰبَِو َوٱۡظَخۡغَِن َۢ ٌَ ا  ٌَّ
َ
  ٨َوأ

 ومعو أىل التقميل. مى التقميل،األزرق ع -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  عمى األصبياني -2

 ََٰب ةِٱۡۡلُۡعَِن   ٩َوَكشَّ
 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  عمى األصبياني -2

 َٰى هُۥ لِۡيُؽَّۡسَ ُ ُِحََّّسِ  ٪فََع
 ومعو العتقي. التقميل،و  ترقيق الراء، األزرق عمى -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو تفخيم الراء، و  عمى صبيانياأل -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3

  َٰٓۥٓ إَِذا حََصدَّى اَُلُ ٌَ  ُّ ِۡ ا ُحۡغِِن َخ ٌَ   ٫َو
 ومعو العتقي. التقميل،و  إشباع المنفصل، األزرق عمى -1
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 .أىل الفتح بخمف عن المروزيالفتح، ومعو قصر المنفصل، و  عمى األصبياني -2
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -3
 المروزي عمى توسط المنفصل، والفتح، وحده. -4

 ََٰسى ُٓ َِا لَۡي ًۡ   ٬إِنَّ َؼيَ
 ومعو أىل التقميل. األزرق عمى التقميل، -1
 .أىل الفتحالفتح، ومعو  عمى األصبياني -2

 َٰوََل
ُ
  ٭ِإَونَّ جَلَا ىٓأَۡلِرَصةَ َوٱۡۡل

شباع البدل  ،ىٓأَۡلِرَصةَ في  في البدل وترقيق الراء ق(النقل و)تش األزرق عمى -1 والنقل وا 
وََلَٰ  التقميلو 

ُ
 .وحده ،َوٱۡۡل

 العتقي عمى ما سبق ولكن مع قصر البدل، وحده -2
 وحده. الفتح،النقل، وتفخيم الراء، و  عمى األصبياني -3
 .أىل الفتحومعو  المروزي عمى ترك النقل، والفتح، -4
 عو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل، وم -5

 َٰى ًۡ َُاٗرا حَيَغَّ َُشۡرحُُس
َ
  ٮفَأ

 ومعو أىل التقميل. التقميل،و  سكون الميم، األزرق عمى -1
 .المروزيالفتح، ومعو سكون الميم، و  عمى األصبياني -2
 الجمال عمى صمة الميم، والفتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح. -3

 ۡػََق
َ
آ إَِّلَّ ٱۡۡل َٓ َٰ   ٯََّل يَۡصيَى

قرأ اإلمام األزرق والعتقي مًعا بتغميظ الالم مع الفتح ثم ترقيق الالم مع التقميل في  :البيان
 ٓا َٓ َٰ  .يَۡصيَى

شباع المنفصل، والنقل، والتقميل، ومعو العتقي. -1  األزرق عمى تغميظ الالم مع الفتح، وا 
 األزرق عمى ترقيق الالم مع التقميل، وما سبق، ومعو العتقي. -2
 وترقيق الالم، وقصر المنفصل، والنقل، وحده. األصبياني عمى الفتح -3
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 المروزي عمى الفتح، وقصر المنفصل، وترك النقل، ومعو أىل الفتح. -4
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -5
 ومعو أىل التقميل. وقصر المنفصل، أبو عون عمى التقميل، -6

 َٰ َلَّ َٔ َب َوحَ ِي َنشَّ   ٰٱَّلَّ

 .ميلأىل التقاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

 ۡتََق
َ
ا ٱۡۡل َٓ َُِّت ًَُج   ٱوََظ

 ومعو العتقي. التقميل،و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.، والفتح النقل، عمى األصبياني -2
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 .أىل التقميلومعو  أبو عون عمى التقميل، -4

 ٌَ ِي يُۡؤِِت  َٰ ٱَّلَّ ّكَّ   ٲاََلُۥ َحََتَ

 ومعو العتقي. التقميل،و  اإلبدال، األزرق عمى -1
 وحده.، والفتح اإلبدال، عمى األصبياني -2
 .أىل الفتحومعو المروزي عمى تحقيق اليمز، والفتح،  -3
 .أىل التقميلومعو  أبو عون عمى التقميل، -4

 َٰٓثٖ َُتَۡضى ٍَ ٌَِ ّجِۡؽ َخٍس ِؼَِسهُۥ 
َ
ا ِۡل ٌَ  ٳَو

 .أىل التقميلالتقميل، ومعو  األزرق عمى -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

  َٰ لۡۡعَ
َ
 ٴإَِّلَّ ٱةۡخَِغآَء وَۡجِّ َرّبِِّ ٱۡۡل

 ومعو العتقي. التقميل،و  إشباع المتصل، والنقل، األزرق عمى -1
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 وحده.، والفتح فويق القصر في المتصل، والنقل، عمى األصبياني -2
 فتح، ومعو ابن إسحاق وابن فرح.الجمال عمى ترك النقل، وال -3
 .أىل التقميلومعو  أبو عون عمى التقميل، -4
 .المروزي عمى توسط المتصل، والفتح، وحده -5

  ََٰٔۡف يَۡصََض  ٵَولََع

 .أىل التقميلاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

َحَٰ   ُظَٔرةُ الظُّ

ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱ ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ  لصَِّخً

 ََٰح   ١َوٱلظُّ

ىذه السورة من السور اإلحدى عشر التي تمال رؤوسيا قوًًل واحًدا ما لم تتصل بياء  البيان:
 تأنيث أو تكن ذا  راء.

 .أىل التقميلاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

 َِٰۡو إَِذا َظََج   ٢َوٱحلَّ

 .أىل التقميل، ومعو األزرق عمى التقميل -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

 َٰا كَََل ٌَ َؼَم َربَُّم َو ا َودَّ ٌَ٣  

 .أىل التقميلاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2



ىجمعىوترتوب:ىمودرةىوودفىحجوىالفلدطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنافعىاإلمامىىطرقىالوردىالماتعىفيىجمع

[78] 
 

 َٰوََل
ُ
ََ ٱۡۡل ٌِ   ٤َوىٓأَۡلِرَصةُ َرّۡيٞ ىََّم 

شباع البدل في ىٓأَۡلِرَصةُ وَ النقل و)تشق( في البدل  األزرق عمى -1 وََلَٰ ، وترقيق الراء، وا 
ُ
 ٱۡۡل

 وحده.التقميل، و 
 العتقي عمى قصر البدل، وما سبق لألزرق، وحده. -2
 وحده.، ، والفتحَرّۡيٞ ىََّم النقل، وتفخيم الراء، والغنة في  عمى األصبياني -3
 .حالجمال وابن فر ومعو المروزي عمى ترك النقل، وترك الغنة، والفتح،  -4
 .أىل التقميلومعو أبو عون عمى التقميل،  -5
 ابن إسحاق عمى الغنة، والفتح، وحده. -6

 ََٰٓٔۡف ُحۡؽِطًَم َربَُّم َذََتََۡض  ٥َولََع

 .أىل التقميلاألزرق عمى التقميل، ومعو  -1
 .أىل الفتح، ومعو الفتحعمى  األصبياني -2

  َٰا فَـَٔاَوى ٍٗ ًۡ ََيِۡسَك يَتًِ َ ل
َ
  ٦خ

 وحده. التقميل،البدل، إشباع  األزرق عمى -1
 قصر البدل، ومعو أىل التقميل.و  التقميل، العتقي عمى -2
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -3

 ََٰسى َٓ  َذ
ٗ

  ٧َووََجَسَك َطٓاَّّل

 ومعو العتقي. والتقميل، ،الالزماألزرق عمى إشباع  -1
 مروزي.عدا ال أىل الفتحومعو والفتح، ، الالزماألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، ،الالزمالمروزي عمى توسط  -4

 َٰۡدَِن
َ
  ٨َووََجَسَك ََعٓنِٗٗل فَأ

 ومعو العتقي. والتقميل، ،المتصلاألزرق عمى إشباع  -1
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 عدا المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، ، المتصلاألصبياني عمى فويق القصر في  -2
 تقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى ال -3
 وحده. والفتح، ،المتصلالمروزي عمى توسط  -4

 ۡص َٓ ًَ فََٗل َتۡل ا ٱحۡلَتًِ ٌَّ
َ
  ٩فَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ۡص َٓ ِۡ آنَِو فََٗل َت ا ٱلعَّ ٌَّ

َ
 ٪َوأ

 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 لمروزي.األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا ا -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3

  ۡث ثِ َرّبَِم فََدّسِ ٍَ ا ةِِِۡؽ ٌَّ
َ
 ٫َوأ

 األزرق، ومعو الكل. -1
حِ  ۡ  ُظَٔرةُ الَشَّ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ۡح لََم َصۡسَرَك ًۡ نََۡشَ َ ل
َ
 ١خ

 األزرق، ومعو الكل. -1
  َِا َؼَِم وِۡزَرَك   ٢َوَوَطۡؽ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 َصَك ۡٓ َُلَض َع
َ
ِٓي أ   ٣ٱَّلَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3
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 َِا لََم ذِۡنَصَك   ٤َوَرَذۡؽ

 األزرق عمى ترقيق الراء، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون.  -2

 ا َػ ٱۡىُؽَّۡسِ يَُّۡسً ٌَ   ٥فَإِنَّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ا َػ ٱۡىُؽَّۡسِ يَُّۡسٗ ٌَ   ٦إِنَّ 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٧فَإَِذا فَصَۡغَج فَٱَُصۡب  

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٨فَٱرَۡغب  ِإَوََلَٰ َرّبَِم 

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُظَٔرةُ اتلنِّيِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً ًِ ٱَّللَّ  بِّۡع

 ۡيُخِٔن   ١َوٱتّلنِِي َوٱلضَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٢َوُطٔرِ ِظحِنَِي  

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ٌِنِي

َ
  ٣َوَهََٰشا ٱِۡلََلِ ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 َتۡلِٔيٖم َِ ۡخَع
َ
ََ ِِفٓ أ نَسَٰ َِا ٱۡۡلِ   ٤ىََلۡس َريَۡل
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شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  النقل، األزرق عمى -1  ا 
 وحده.قصر المنفصل، النقل، و األصبياني عمى  -2
 توسط المنفصل، وحده.و  ترك النقل، المروزي عمى -3
 و الباقون.ومع عمى قصر المنفصل، المروزي -4

 ۡظَفَو َسَٰفِينَِي
َ
ُّ أ ًَّ َرَدۡدَنَٰ   ٥ُث

 األزرق، ومعو الكل. -1
 ُِٖٔن ٍۡ ۡجٌص َدّۡيُ َم

َ
ًۡ أ ُٓ َٰيَِحَِٰج فَيَ ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََؼ ُِ ٌَ ََ َءا ِي   ٦إَِّلَّ ٱَّلَّ

شباع الصمة، وترقيق الراء، األزرق عمى )تشق( في البدل، -1  ومعو العتقي عمى قصر البدل. وا 
 عمى قصر الصمة، وتفخيم الراء، ومعو الجمال وأبو عون وابن فرح. األصبياني -2
ۡجٌص َدّۡيُ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -3

َ
 ، وحده.أ

 المروزي عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -4
 َِ ةَُم َبۡؽُس ةِٱدّلِي ا يَُسّشِ ٍَ   ٧َذ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٰٱىَۡح ًِ ۡخَس
َ
ُ ةِأ ىَحَۡط ٱَّللَّ

َ
ٍِنَي خ  ٨ِه

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اىَؽيَقِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِي َريََق ًِ َرّبَِم ٱَّلَّ  ةِٱۡظ
ۡ
  ١ٱۡكَصأ

 ىذه من السور اإلحدى عشر التي تقمل رؤوسيا قوًًل واحًدا لإلمام األزرق. البيان:

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََؼي َۡ ٌِ  ََ نَسَٰ  ٢ٍق َريََق ٱۡۡلِ
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 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ۡزَصُم
َ
 َوَربَُّم ٱۡۡل

ۡ
 ٣ٱۡكَصأ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ًِ ًَ ةِٱۡىَليَ ِي َؼيَّ   ٤ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َؼ ًۡ ًۡ َحۡؽيَ َ ا ل ٌَ  ََ نَسَٰ ًَ ٱۡۡلِ  ٥يَّ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  َٰٓحَلَۡطََغ ََ نَسَٰ ٓ إِنَّ ٱۡۡلِ  ٦َّكَّ
 ومعو العتقي.والنقل، والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 فتح، وحده.والنقل، وال األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 .الجمال وابن إسحاق وابن فرحومعو  عمى ترك النقل، والفتح، المروزي  -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

  َٰٓن رََّءاهُ ٱۡظَخۡغَِن
َ
  ٧أ

 .رََّءاهُ قرأ اإلمام األصبياني بالتحقيق ثم التسييل في  البيان:
عمى قصر  أىل التقميلومعو  ،رََّءاهُ ٱۡظَخۡغَِنَٰٓ والتقميل في  ق عمى )تشق( في البدل،األزر  -1

 البدل.
 المروزي عمى الفتح، ومعو الباقون عدا األصبياني. -2
ن رََّءاهُ الغنة في  األصبياني عمى -3

َ
 .، والفتح، وحدهرََّءاهُ ، وتحقيق اليمزة ثم تسييميا في أ
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 ُّ٨ۡجََعَٰٓ إِنَّ إََِلَٰ َرّبَِم ٱلص  
 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2

 َََِٰۡه ِي َح رََءيَۡج ٱَّلَّ
َ
  ٩أ

رََءيَۡج قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في  البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.
 ومعو أىل التقميل.التقميل، و  وجو التسييل، األزرق عمى -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل، وحده. -3

 َٰٓ  ٪َخۡتًسا إِذَا َصَلَّ

َٰٓ قرأ اإلمام األزرق والعتقي مًعا بترقيق الالم مع التقميل في  البيان: ، ألنيا رأس آية من َصَلَّ
 رؤوسيا قوًًل واحًدا.السور اإلحدى عشر التي تقمل 

 األزرق عمى النقل، وترقيق الالم مع التقميل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى النقل، والفتح، وحده. -2
 المروزي عمى ترك النقل، والفتح، ومعو أىل الفتح. -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4

  ََٰٓسى ُٓ ۡ رََءيَۡج إِن ََكَن لَۡعَ ٱل
َ
 ٫أ

رََءيَۡج مام نافع بتسييل اليمزة الثانية في قرأ اإل البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.
 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  وجو التسييل، األزرق عمى -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل، وحده. -3
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  َٰٓى َٔ َمَص ةِٱتلَّۡل
َ
ۡو أ

َ
  ٬أ

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، األزرق عمى -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل، والفتح،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 َٰٓ َلَّ َٔ َب َوحَ رََءيَۡج إِن َنشَّ
َ
  ٭أ

رََءيَۡج  قرأ اإلمام نافع بتسييل اليمزة الثانية في البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.
 التقميل، ومعو أىل التقميل.و  وجو التسييل، األزرق عمى -1
 عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. األصبياني -2
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، والتقميل، وحده. -3

 َٰيََصى َ نَّ ٱَّللَّ
َ
ًۡ َحۡؽيًَ ةِأ َ ل

َ
  ٮخ

نَّ ألصبياني بإبدال اليمزة ياء في قرأ اإلمام ا البيان:
َ
 .ةِأ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 .عدا األصبياني عمى الفتح، ومعو أىل الفتح المروزي -2
 األصبياني عمى اإلبدال ياًء، والفتح، وحده. -3

 ًَِث ًۡ يَجَخِّ ىَجَۡعَفَؽۢا ةِٱجلَّاِص   ٯَّكَّ ىَهَِ ىَّ
 .صبياني وابن إسحاقعدا األ األزرق، ومعو الكل -1
ًۡ األصبياني عمى الغنة في  -2  ، ومعو ابن إسحاق.ىَهَِ ىَّ

 ًَٖثٖ َكَِٰشةٍَث َراِطَئث   َُٰاِص
 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
 ، وحده.َكَِٰشةٍَث َراِطئَثٖ ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2
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 ۥ ُّ ًَۡسُع َُادِيَ   ٱفَۡي
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ََِّۡسُع ٱلض ًََث َظ  ٲَباجِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۩َوۤۡدُجۡسٱ َوٱۡرََتِب ُّ  ٳَّكَّ ََّل حُِطۡؽ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اىَلۡسرِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً ًِ ٱَّللَّ  بِّۡع

 ِِِف حَلۡيَثِ ٱىَۡلۡسر ُّ َُضۡىَجَٰ
َ
آ أ   ١إِجَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 ي عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.األصبيان -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِا حَلۡيَُث ٱىَۡلۡسر ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ   ٢َو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 لتقميل، ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى ا -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4

 ٖص ۡٓ ۡىِف َػ
َ
َۡ خ ِ ٌّ  ٣حَلۡيَُث ٱۡىَلۡسرِ َرّۡيٞ 

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
 ومعو الباقون. المروزي عمى ترك النقل،  -3
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  ٍَ ۡ ُل ٱل ۡمصٖ َتََنَّ
َ
ِ أ

َِ ُُكّ ٌّ  ًِٓ ِ ا بِإِۡذِن َرّب َٓ وُح ذًِ   ٤َلَٰٓهَِهُث َوٱلصُّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -3
 وحده.ن الميم، وسكو المروزي عمى توسط المتصل،  -4

 ِۡطيَِػ ٱۡىَفۡجص ٌَ  َٰ ًٌ ِِهَ َخِتَّ َٰ  ٥َظَؾ
ۡطيَػِ تغميظ الالم في األزرق عمى  -1 ٌَ

.وحده ، 
 ، ومعو الباقون.التغميظالعتقي عمى ترك  -2

َِثِ  ِ  ُظَٔرةُ اِلَّح

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِو ٱىِۡهَتَِٰب ْۡ َ
َۡ أ ٌِ ََ َزَفُصواْ  ِي َِ ٱَّلَّ ًۡ يَُس َ ًُ ٱِۡلَّحَُِِث ل ُٓ ًَ تِ

ۡ
َٰ حَأ َِفّهِنَي َخِتَّ ٌُ َۡشِكنَِي  ٍُ ۡ   ١َوٱل

 ومعو العتقي واألصبياني. واإلبدال، األزرق عمى النقل، -1
 المروزي عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون. -2

 َصٗة َّٓ َط ٌُّ ٔاْ ُصُدٗفا  ِ َحۡخيُ ََ ٱَّللَّ ِ ٌّ   ٢رَُظٔٞل 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍَ ِ ًّ ا ُنُخٞب َر َٓ   ٣ثٞ ذًِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َُِث ِ ًُ ٱِۡلَّح ُٓ ا َجآَءۡت ٌَ َۢ َبۡؽِس  ٌِ ٔاْ ٱىِۡهَتََٰب إَِّلَّ  وحُ
ُ
ََ أ ِي َق ٱَّلَّ ا َتَفصَّ ٌَ   ٤َو

شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .الزعراء
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
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ًُ ابن سعدان عمى التقميل في  -4 ُٓ  .، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراءَجآَءۡت

 ُةَ َوُيۡؤح َٰٔ يَ ٔاْ ٱلصَّ ٍُ ََِفآَء َويُلًِ ََ ُخ َ ُِّمۡيِِصنَي ََلُ ٱدّلِي ِمُصٓواْ إَِّلَّ حِلَۡؽُتُسواْ ٱَّللَّ
ُ
آ أ ٌَ ُۚ َو ةَ َٰٔ َن  ٔاْ ٱلضَّ

شباع المتصل،و ترقيق الراء، و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1 ومعو  وتغميظ الالم، واإلبدال، ا 
 العتقي.

وترقيق الالم، فويق القصر في المتصل، و تفخيم الراء، و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 واإلبدال، وحده.

 .الحمواني عمى تحقيق اليمز، ومعو الباقون عدا المروزي -3
 توسط المتصل، وحده.و  قصر المنفصل، المروزي عمى -4
 وحده.وتوسط المتصل، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

 ِث ٍَ ِ ًّ َُ ٱۡىَل َٰلَِم دِي   ٥َوَذ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۚٓ ا َٓ ََ ذًِ ي ًَ َخَِٰلِ َِّ َٓ َۡشِكنَِي ِِف َُارِ َج ٍُ ۡ ِو ٱىِۡهَتَِٰب َوٱل ْۡ َ
َۡ أ ٌِ ََ َزَفُصواْ  ِي  إِنَّ ٱَّلَّ

 ومعو العتقي.التقميل، و  النقل، ألزرق عمىا -1
 وحده.الفتح، النقل، و عمى  األصبياني -2
 ومعو أىل الفتح.المروزي عمى ترك النقل،  -3
 ومعو أىل التقميل.أبو عون عمى التقميل،  -4

 ََُّش ًۡ ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
  ٦ٱىَۡۡبِيَّثِ أ

 .ٱۡىَۡبِيئَثِ قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:
 إشباع المتصل، ومعو العتقي.األزرق عمى  -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4
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 ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
َٰيَِحَِٰج أ ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََؼ ُِ ٌَ ََ َءا ِي َۡبِيَّثِ ًۡ َرّۡيُ إِنَّ ٱَّلَّ

  ٧ٱىۡ

 .ٱۡىَۡبِيئَثِ قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:
شباع المتصل، و  )تشق( في البدل، األزرق عمى -1 عمى قصر  ومعو العتقيوترقيق الراء، ا 

 .البدل
ومعو أىل اإلسكان وتفخيم الراء، سكون الميم، و األصبياني عمى فويق القصر في المتصل،  -2

 عدا المروزي.
 جمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة.ال -3
 وحده. وسكون الميم، المروزي عمى توسط المتصل، -4

 ِۖةَٗسا
َ
آ خ َٓ ََ ذًِ َُٰص َخَِٰلِي َُۡف

َ
ا ٱۡۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ َُٰج َؼۡسٖن ََتۡصِي  ًۡ َججَّ ِٓ ِ ًۡ ِؼَِس َرّب ُْ  َجَضآُؤ

شباع المنفصل، ومعو العتقي.و  والنقل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  ا 
 .وحدهقصر المنفصل، والنقل، و صبياني عمى فويق القصر في المتصل، األ -2
 أبو عون عمى سكون الميم، وترك النقل، ومعو القاضي وابن سعدان وأبو الزعراء. -3
 وحده.وسكون الميم، وتوسط المنفصل، المروزي عمى توسط المتصل،  -4
 وحده. وقصر المنفصل، ،المتصلالمروزي عمى توسط  -5
 قصر في المتصل، وصمة الميم، وقصر المنفصل، ومعو أىل الصمة.الجمال عمى فويق ال -6

 ُۚ ُّ ِۡ ٔاْ َخ ًۡ َورَُط ُٓ ِۡ ُ َخ   رََِّضَ ٱَّللَّ
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ۥ ُّ َۡ َرَِشَ َربَّ ٍَ ِ َٰلَِم ل  ٨َذ
 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َۡ َرَِشَ حاق عمى اإلخفاء في ابن إس -2 ٍَ ِ  ، وحده.ل
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لَۡضىَثِ   ُظَٔرةُ الضَّ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ا َٓ َ ۡرُض زِلَۡضال
َ
  ١إَِذا ُزلۡضِىَِج ٱۡۡل

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 َۡثل
َ
ۡرُض خ

َ
ۡرصََجِج ٱۡۡل

َ
ا َوأ َٓ َ   ٢ال

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا َٓ َ ا ل ٌَ  َُ نَسَٰ   ٣َوكَاَل ٱۡۡلِ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ا َْ ۡرَتاَر
َ
ُث أ هِٖش َُتَّسِ ٌَ ۡٔ   ٤يَ

 .الكل ، ومعواألزرق -1

 ا َٓ َ وََۡحَٰ ل
َ
نَّ َربََّم أ

َ
  ٥ةِأ

نَّ قرأ اإلمام األصبياني بإبدال اليمزة ياء في  البيان:
َ
 .ةِأ

 ومعو أىل التقميل.، التقميلاألزرق عمى  -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح عدا األصبياني. -2
 .عمى إبدال اليمزة ياء، والفتح، وحده األصبياني -3

 ُهِٖش يَۡصُسر ٌَ ۡٔ ًۡ  يَ ُٓ ۡؼَؿَٰيَ
َ
ۡواْ أ ۡػَخاٗتا ىُِّّيَ

َ
  ٦ٱجلَّاُس أ

 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني وابن إسحاق ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
ْ الغنة في  األصبياني -3 ۡوا ۡػَخاٗتا ّىُِّيَ

َ
 .، والنقل، وحدهأ
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 ابن إسحاق عمى الغنة، وترك النقل، وحده. -4

 ۡو ٍَ َ َحۡؽ ٍَ ا يََصهُۥ  َذ ٍة َرّۡيٗ  ٧ٌِۡرَلاَل َذرَّ
 .، ومعو العتقيترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون عدا ابن إسحاق. -2
اابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -3 ٍة َرّۡيٗ  ، وحده.َذرَّ

  ا يََصهُۥ ةٖ ََشّٗ ۡو ٌِۡرَلاَل َذرَّ ٍَ َ َحۡؽ ٌَ  ٨َو
 الكل.، ومعو األزرق -1

 َرةُ اىَؽادِيَاتِ ُظٔ

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ١َوٱۡىَعَِٰسَيَِٰج َطۡتٗدا  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٔرَِيَِٰج كَۡسٗخا ٍُ ۡ   ٢فَٱل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 غًَِرَِٰت ُصۡتٗدا ٍُ ۡ  ٣فَٱل
 .، ومعو العتقيترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 ن.األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقو  -2

  ذَۡصَن ةِِّۦ َجۡلٗؽا
َ
 ٤فَد

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ةِِّۦ َّّمًۡؽا ََ ََٔظۡط   ٥فَ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ٞلَِصّبِِّۦ ىََهُِٔد ََ نَسَٰ   ٦إِنَّ ٱۡۡلِ
 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ََٰلَِم لَؼ َٰ َذ ۥ لَۡعَ ُّ  ٧ًِٓٞس ِإَوَُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ۥ ِۡلُّبِ ٱۡۡلَّۡيِ لََؼِسيٌس ُّ   ٨ِإَوَُّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِا ِِف ٱۡىُلُتٔر ٌَ ًُ إَِذا ُبۡؽَِثَ  فََٗل َحۡؽيَ
َ
  ٩۞أ

 .، ومعو العتقيترقيق الراءاألزرق عمى  -1
 األصبياني عمى تفخيم الراء، ومعو الباقون. -2

 ُِسور ا ِِف ٱلصُّ ٌَ َو    ٪ وَُخّصِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۢتُِّي هِٖش ۡلَّ ٌَ ۡٔ ًۡ يَ ِٓ ِ ً ة ُٓ  ٫إِنَّ َربَّ
 أىل اإلسكان عدا األصبياني. ، ومعوسكون الميماألزرق عمى  -1
ۢ األصبياني عمى الغنة في  -2 َتُِّي هِٖش ۡلَّ ٌَ ۡٔ  ، وحده.يَ
 الجمال عمى صمة الميم، وترك الغنة، ومعو ابن فرح. -3
 ، والغنة، وحده.ابن إسحاق عمى صمة الميم -4
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 ُظَٔرةُ اىَلارَِؼثِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ١ٱۡىَلارَِؼُث 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٱۡىَلارَِؼُث ٌَ٢ 
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ا ٱۡىَلارَِؼُث ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ   ٣َو

 ومعو العتقي. والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو  والفتح، قصر المنفصل،األصبياني عمى  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ۡتُرِٔث ٍَ ۡ َٔۡم يَُسُٔن ٱجلَّاُس َنٱۡىَفَصاِش ٱل  ٤يَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُِفِٔش ٍَ ۡ َِ ٱل ۡٓ َتاُل َنٱۡىؽِ   ٥َوحَُسُٔن ٱۡۡلِ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۥ ُّ ُِ َٰزِي ـَ ٌَ َ َثُليَۡج  ٌَ ا  ٌَّ
َ
  ٦فَأ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَٖث اِط َٔ ِِف ِؼحَؼثٖ رَّ ُٓ   ٧َذ
 ، ومعو العتقي وابن إسحاق وأبو الزعراء.َوُهوََاألزرق عمى ضم الياء في  -1
اِطًَثٖ عمى ضم الياء، والغنة في  األصبياني -2  ، وحده.ِؼحَؼثٖ رَّ
عمى سكون الياء في المروزي  -3

 ، ومعو الباقون.وَََوهَ 
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 ۥ ُّ ُِ َٰزِي ـَ ٌَ ۡج  َۡ َرفَّ ٌَ ا  ٌَّ
َ
 ٨َوأ

 .عدا ابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
ۡج ابن إسحاق عمى اإلخفاء في  -2 َۡ َرفَّ ٌَ

.وحده ، 

  ٞاوِيَث َْ ۥ  ُّ ٌُّ   ٩فَأُ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ّۡ ًَ ا ِْ ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٪َو

 ومعو العتقي. والتقميل، اع المنفصل،األزرق عمى إشب -1
 بخمف عن المروزي. الفتحأىل ومعو  والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل، -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده.والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

  ًَُۢة ٌِ  ٫َُاٌر َخا
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اتلَََّكذُصِ 

 ِ ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ   ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً

 ٱتلَََّكذُُص ًُ َُٰس ى َٓ ۡ ل
َ
  ١خ

 األزرق عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -1
 األزرق عمى الفتح، ومعو أىل الفتح. -2

 َلاةَِص ٍَ ۡ ًُ ٱل َٰ ُزۡرُت   ٢َخِتَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َٔن ٍُ   ٣َّكَّ َظَٔۡف َتۡؽيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 ََّكَّ َظَٔۡف ت ًَّ َٔن ُث ٍُ   ٤ۡؽيَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱحۡلَلنِِي ًَ َٔن ِؼۡي ٍُ ٔۡ َتۡؽيَ َ   ٥َّكَّ ل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ًَ ُونَّ ٱۡۡلَِدً   ٦ىَََتَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ا َخنۡيَ ٱحۡلَلنِِي َٓ ُوجَّ ًَّ ىَََتَ   ٧ُث
 األزرق، ومعو الكل. -1

ًِٱجلَّؽ َِ هٍِش َؼ ٌَ ۡٔ ََّ يَ ًَّ ىَتُۡعـَٔيُ  ٨ًِ ُث

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اىَؽۡصِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِ١َوٱۡىَؽۡص  

 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍىَِِف ُرَّۡس ََ نَسَٰ  ٢إِنَّ ٱۡۡلِ

 األزرق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني. -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

  ُِ ٌَ ََ َءا ِي ۡۡبِ إَِّلَّ ٱَّلَّ اْ ةِٱلصَّ ۡٔ َٔاَص اْ ةِٱۡۡلَّقِ َوحَ ۡٔ َٔاَص َٰيَِحَِٰج َوحَ ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ  ٣ٔاْ وََؼ
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1
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 ِ َضة ٍَ ُٓ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َضٍة ٍَ ُّ َضةٖ ل ٍَ ُْ  ِ
  ١َوۡيٞو ّىُِِكّ

 .األصبياني وابن إسحاق عدا األزرق، ومعو الكل -1
 ، ومعو ابن إسحاق.الموضعيناألصبياني عمى الغنة في  -2

 َدهُۥ اَّٗل وََؼسَّ ٌَ ِي َّّمََػ    ٢ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 هُۥ َُيَۡعُب ۡرَلَ
َ
ۥٓ أ اََلُ ٌَ نَّ 

َ
  ٣أ

 .َُيِۡعُب قرأ اإلمام نافع بكسر السين في  البيان:
 عتقي.األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو ال -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ِۖ  َّكَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِث ٍَ   ٤حَلُۢنَتَشنَّ ِِف ٱۡۡلَُط
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُث ٍَ ا ٱۡۡلَُط ٌَ ََٰم  ۡدَرى
َ
آ أ ٌَ  ٥َو

 و العتقي.ومعوالتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -3
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -4



ىجمعىوترتوب:ىمودرةىوودفىحجوىالفلدطونيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىنافعىاإلمامىىطرقىالوردىالماتعىفيىجمع

[96] 
 

  ُٔكََسة ٍُ ۡ ِ ٱل   ٦َُاُر ٱَّللَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِفۡـَِٔسة
َ
يُِػ لَۡعَ ٱۡۡل   ٧ٱىَِِّت َتطَّ

 رق عمى النقل، ومعو العتقي واألصبياني.األز  -1
 ، ومعو الباقون.ترك النقلالمروزي عمى  -2

 ًِٓ ًۡ ا َؼيَ َٓ ۡؤَصَسةٞ إِجَّ ٌُّ٨  

ٞ قرأ اإلمام نافع باإلبدال في  البيان: َٔۡصَسة ٌُّ
. 

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. الحمواني -2

 ُّٖس م ٍَ ِۭ ِِف َخ َدة سَّ ٍَ٩ 
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اىفًِوِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ۡصَحَِٰب ٱۡىفًِِو
َ
ًَۡف َذَؽَو َربَُّم ةِأ ًۡ حََص َن َ ل

َ
 ١خ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ِِف حَۡظيًِٖو ًۡ ُْ ًَۡس ًۡ ََيَۡؽۡو َن َ ل
َ
  ٢خ

 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ةَابًَِو
َ
ا خ ًۡ َطّۡيً ِٓ ًۡ رَۡظَو َؼيَ

َ
  ٣َوأ

 ومعو العتقي. والنقل، األزرق عمى ترقيق الراء، -1
 والنقل، وحده.األصبياني عمى تفخيم الراء،  -2
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 .المروزي عمى سكون الميم، والنقل، ومعو أىل اإلسكان -3
  .الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة -4

 ًٖو َِ ِظّجِ ٌّ ًِٓ ِِبَِجاَرةٖ  ًٌِ   ٤حَۡص
 األزرق عمى سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان. -1
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -2

 ُِۭزٔل
ۡ
أ ٌَّ ًۡ َنَؽۡصٖف  ُٓ  ٥فََجَؽيَ

 ، ومعو العتقي واألصبياني.اإلبدالاألزرق عمى  -1
 سكان.سكون الميم، ومعو أىل اإلو المروزي عمى تحقيق اليمز،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3

 ُظَٔرةُ كَُصيٍۡغ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 يَؾَِٰف كَُصيٍۡغ  ١ِۡلِ
 عمى قصر البدل. الكلاألزرق عمى )تشق( في البدل، ومعو  -1

  ًِۡف َخآءِ َوٱلصَّ ًۡ رِۡخيََث ٱلّؼِ ِٓ   ٢إِۦَلَٰفِ
شباع المتصل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.و األزرق عمى )تشق( في البدل،  -1  ا 
 عدا المروزي. أىل اإلسكانفويق القصر في المتصل، ومعو و  سكون الميم، األصبياني عمى -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 الجمال عمى صمة الميم، وفويق القصر في المتصل، ومعو أىل الصمة. -4

 ًِۡج ًَۡؽُتُسواْ َربَّ َهََٰشا ٱِۡلَ   ٣فَۡي
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ِۭٔۡف َۡ َر ِ ٌّ  ً ُٓ َِ ٌَ َِ ُجٖٔع َوَءا ٌّ  ً ُٓ ٍَ ۡطَؽ
َ
ِٓي أ  ٤ٱَّلَّ

 )تشق( في البدل، ومعو العتقي عمى قصر البدل.واألزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
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 بخمف عن المروزي. أىل اإلسكانومعو وسكون الميم، األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 بن فرح.الحمواني عمى صمة الميم، ومعو ا -3
َۡ َرٔۡفِۭ ابن إسحاق عمى صمة الميم، واإلخفاء في  -4 ِ ٌّ.وحده ، 
 وحده.وسكون الميم، وترك اإلخفاء، المروزي عمى توسط المنفصل،  -5

اُؼٔنِ  ٍَ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َِ ُب ةِٱدّلِي ِي يَُسّشِ رََءيَۡج ٱَّلَّ
َ
 ١أ

رََءيَۡج ييل اليمزة الثانية في قرأ اإلمام نافع بتس البيان:
َ
، ويزيد لألزرق وجو اإلبدال مع أ

 اإلشباع.

 األزرق عمى تسييل اليمزة الثانية، ومعو الكل. -1
 األزرق عمى وجو اإلبدال مع اإلشباع، وحده. -2

  ًَ ِي يَُسعُّ ٱحۡلَتًِ   ٢فََذَٰلَِم ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٍِۡع ۡ َٰ َطَؽاِم ٱل   ٣ِهنِي َوََّل َُيُضُّ لَۡعَ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َصّينَِي ٍُ ۡيٞو ّىِۡي َٔ   ٤فَ
 .عدا األصبياني وابن إسحاق األزرق، ومعو الكل -1
َصّينِيَ األصبياني عمى الغنة في  -2 ٍُ ۡيٞو ّىِۡي َٔ  ، ومعو ابن إسحاق.فَ

 َٔن ُْ ًۡ َظا ًۡ َؼَ َصَٗلحِِٓ ُْ  ََ ِي   ٥ٱَّلَّ
 عمى تغميظ الالم، ومعو العتقي. األزرق -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان.و  صبياني عمى ترك التغميظ،األ -2
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ٔنَ أبو عون عمى صمة الميم في  -3 ُْ ًۡ َظا ِٓ ِ  ، وحده.َصَٗلح
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -4

 يَُصآُءوَن ًۡ ُْ  ََ ِي   ٦ٱَّلَّ
شباع البدل، األزرق عمى إشباع المتصل، -1  .باعتباره عارض لمسكون ومعو العتقي وا 
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان عدا المروزي.و صبياني عمى فويق القصر في المتصل، األ -2
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ومعو أىل الصمة. وفويق القصر في المتصل، عمى صمة الميم، الحمواني -4

 اُؼَٔن ٍَ ۡ َُِؽَٔن ٱل ٍۡ  ٧َوَي
 األزرق، ومعو الكل. -1

ذَصِ  ۡٔ  ُظَٔرةُ الَه

ِ ٱلصَّ  ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ  ِنَٰمۡح ٱلصَِّخً

 ذََص ۡٔ ًَۡجََٰم ٱىَۡه ۡخَط
َ
آ أ   ١إِجَّ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ٢فََصّوِ لَِصّبَِم َوٱۡۡنَۡص  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ۡبََتُ  إِنَّ َػاَُِئَم
َ
َٔ ٱۡۡل ُْ٣ 

 .َػاَُِئَم قرأ اإلمام األصبياني باإلبدال ياًء في  البيان:
 .األزرق عمى النقل، ومعو العتقي -1
 .عدا األصبياني ، ومعو الباقونترك النقلالمروزي عمى  -2
 .عمى اإلبدال، والنقل، وحده األصبياني -3
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 ُظَٔرةُ الََكفُِصونَ 

ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ًِ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َٰفُِصوَن ا ٱۡىَؽ َٓ حُّ
َ
د   ١كُۡو َيَٰٓ

 ترقيق الراء، ومعو العتقي.و األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 تفخيم الراء، ومعو الباقون بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ا َتۡؽُتُسوَن ٌَ ۡخُتُس 
َ
  ٢ََّلٓ أ

 ومعو العتقي. األزرق عمى إشباع المنفصل، -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

 ۡخُتُس
َ
آ أ ٌَ َٰتُِسوَن  ًۡ َع ُُخ

َ
  ٣َوََّلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 وزي.سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المر و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ًۡ ا َخَتستُّ ٌَّ َُا۠ ََعةِٞس 
َ
  ٤َوََّلٓ خ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 ه.المروزي عمى توسط المنفصل، وحد -3

 ۡخُتُس
َ
آ أ ٌَ َٰتُِسوَن  ًۡ َع ُُخ

َ
  ٥َوََّلٓ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 سكون الميم، ومعو أىل اإلسكان بخمف عن المروزي.و األصبياني عمى قصر المنفصل،  -2
 الجمال عمى صمة الميم، ومعو أىل الصمة. -3
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 وحده.وسكون الميم، المروزي عمى توسط المنفصل،  -4

 ُِ ًۡ دِي ًۡ ىَُس َِ َوَِلَ ُس  ٦دِي

 .اإلسكان ، فيكون ألبي الزعراءَوَِلَ  قرأ اإلمام نافع عدا أبي الزعراء بفتح الياء في  البيان:
 .عدا أبي الزعراء ومعو أىل اإلسكانوفتح الياء، األزرق عمى سكون الميم،  -1
سكان الياء، وحده. -2  أبو الزعراء عمى سكون الميم، وا 
 .وابن فرح ابن إسحاقومعو  فتح الياء،و  الجمال عمى صمة الميم، -3

 ُظَٔرةُ اجلَّۡصِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َوٱىَۡفۡخُح ِ   ١إَِذا َجآَء َُۡصُ ٱَّللَّ
 األزرق عمى إشباع المتصل، ومعو العتقي. -1
وابن سعدان وأبو  األصبياني عمى فويق القصر في المتصل، ومعو الباقون عدا المروزي -2

 .عراءالز 
 المروزي عمى توسط المتصل، وحده. -3
 ، وفويق القصر في المتصل، ومعو أبو الزعراء.َجآءَ ابن سعدان عمى التقميل في  -4

 َٔاٗجا ۡف
َ
ِ أ َِ ٱَّللَّ يَۡج ٱجلَّاَس يَۡسُرئَُن ِِف دِي

َ
  ٢َوَرخ

يَۡج  قرأ اإلمام األصبياني وحده بالتسييل في  البيان:
َ
 .َوَرخ

 .عدا األصبياني كلاألزرق، ومعو ال -1
 .التسييل، وحده األصبياني عمى -2

 ُۚ ِس َرّبَِم َوٱۡظخَۡغفِۡصهُ ٍۡ  فََعّتِۡح ِِبَ
 األزرق، ومعو الكل. -1
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 اةَۢا َّٔ ۥ ََكَن حَ ُّ  ٣إَُِّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

َعسِ  ٍَ  ُظَٔرةُ ال

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َّٖب َوحَب َٓ َ ِِب ل
َ
 ١َتتَّۡج يََسآ أ

 األزرق عمى إشباع المنفصل، ومعو العتقي. -1
 األصبياني عمى قصر المنفصل، ومعو الباقون بخمف عن المروزي. -2
 المروزي عمى توسط المنفصل، وحده. -3

  ا َنَعَب ٌَ اَُلُۥ َو ٌَ  ُّ ِۡ ۡدَِنَٰ َخ
َ
آ أ ٌَ٢  

 ومعو العتقي.والتقميل، األزرق عمى إشباع المنفصل،  -1
 األزرق عمى الفتح، وحده. -2
 بخمف عن المروزي. أىل الفتحومعو والفتح، بياني عمى قصر المنفصل، األص -3
 أبو عون عمى التقميل، ومعو أىل التقميل. -4
 وحده. والفتح، المروزي عمى توسط المنفصل، -5

 ٖب َٓ َ ًَۡصََلَٰ َُاٗرا َذاَت ل   ٣َظ

التقميل في ترقيق الالم مع  ثم تغميظ الالم مع الفتح والعتقي مًعا ألزرققرأ اإلمام ا البيان:
 ًََٰۡصََل  .َظ
 ، ومعو العتقي.تغميظ الالم مع الفتحاألزرق عمى  -1
 األزرق عمى ترقيق الالم مع التقميل، ومعو العتقي وأىل التقميل. -2
 األصبياني عمى الفتح مع ترقيق الالم، ومعو الباقون. -3

 ۥ ُّ حُ
َ
  ٤ٱۡۡلََطِب  َّْمَّاىَثَ َوٱۡمَصخ

 .َّْمَّاىَثُ  قرأ اإلمام نافع بالرفع في البيان:
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 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِۭعس ٌَّ  َِ ٌّ ا َخۡتٞو  َْ  ٥ِِف ِجًِس
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُظَٔرةُ اِۡلۡرَٗلِص 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 َخٌس
َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ  ١كُۡو 

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ُس ٍَ ُ ٱلصَّ  ٢ٱَّللَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

  َيَِلۡ و ًۡ َ ًۡ ئُدَلۡ ل َ   ٣ل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ُۥ ًۡ يَُسَ َلَّ َ اَول ًٔ َخُسۢ  ُنُف
َ
 ٤أ

 وضم الفاء الجميع عدا إسماعيل والقاضي والمسيبي. .اُنُفؤً قرأ اإلمام نافع باليمز في  البيان:

 األزرق عمى ضم الفاء، والنقل، ومعو العتقي. -1
 ي.المروزي عمى ضم الفاء، وترك النقل، ومعو الحموان -2
سماعيل. -3  القاضي عمى سكون الفاء، ومعو ابن سعدان وا 
ُۥاألصبياني عمى الغنة في  -4  ، وضم الفاء، والنقل، وحده.يَُسَ َلَّ
 إسحاق عمى الغنة، وسكون الفاء، وترك النقل، وحده.ابن  -5
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 ُظَٔرةُ اىَفيَقِ 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ُؼُٔذ ةَِصّبِ ٱىَۡفيَِق
َ
  ١كُۡو أ

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ا َريََق ٌَ  ِ  ٢ٌَِ ََشّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

  ََغِظٍق إَِذا َوكََب ِ ٌَِ ََشّ  ٣َو

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

  ِ ٌَِ ََشّ ََٰثَِٰج ِِف ٱىُۡؽَلِس  َو   ٤ٱجلَّػَّ

 األزرق، ومعو الكل. -1

 َخاِظٍس إَِذا َخَعَس ِ ٌَِ ََشّ  ٥َو

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2
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 ُظَٔرةُ اجلَّاِس 

 ًِ ِ ٱلصَِّنَٰمۡح ٱلصَِّخً  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ُؼُٔذ ةَِصّبِ ٱجلَّاِس
َ
  ١كُۡو أ

 .لعتقي واألصبياني، ومعو اعمى النقل األزرق -1
 المروزي عمى ترك النقل، ومعو الباقون. -2

 ٢َميِِم ٱجلَّاِس  
 األزرق، ومعو الكل. -1

 ٱجلَّاِس ِ َّٰ   ٣إَِل
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِّاِس َٔاِس ٱۡۡلَ َۡٔظ ۡ ِ ٱل  ٤ٌَِ ََشّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َۡٔظُِٔس ِِف ُصُسورِ ٱ ِي يُ   ٥جلَّاِس ٱَّلَّ
 األزرق، ومعو الكل. -1

 َِّثِ َوٱجلَّاِس ََ ٱۡۡلِ ٌِ٦ 

 األزرق، ومعو الكل. -1

ى،ىوبهىتمىختمىهذاىالجمعَعمَّجزءىىتمَّ
ىالقبولىولكذاىالعملى،يأنىوكتبىلىاللهدألىأ

 واحلمد هلل رب العاملني
 والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوالصالة 
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