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  إدغام متقاربني كبري للسوسي  يعجبك قـوله   يعجبك قَّوله  يعجبك قوله   يعجبك قـوله   204
  قللها البصري  الدنـيا    الدنيِـا   الدنـيا    204
  أسكن البصري اهلاء  وهـو    وهـو   وهـو     204
  البقرة
206   

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيلَ لـه   قيـل لَّه   لَ له قيـ   قيلَ لـه 

  أبدل السوسي اهلمزة  ولبـئس   ولبيـس  ولبئـس  ولبـئس   206
  أماهلا الدوري   النـاس   النـاس  النـاس  النـاس   207
  قصر شعبة والبصري الـهمزة  رؤوف  رؤف  رؤوف  رؤف  207
  فتح ابن كثري السني  يف السـلم  يف السـلم  يف السـلم  208
  أسكن شعبة والبصري والبزي الطاء  خطُوات   خطْـوات  خطْـوات  خطُوات  خطْوات  208
  أبدل السوسي اهلمزة   يـأتيهم    يـاتيهم   يـأتيهم  يـأتيهم   210
  إدغام كبري للسوسي  زيـن للذين  زين لِّلذين  زيـن للذين  زيـن للذين  212
  قللها البصري  ـياالدن  الدنـيِا  الدنـيا  212
  الكتاب باحلق   213

  اختلف فيـه 
الكتاب باحلق 

  اختلف فيه
كتاب باحلق 
  اختلف فِّيه

  الكتاب باحلق 
  اختلف فيـه 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  ليـحكم بيـن  ليحكم بني  ليحكم بني  ليـحكم بيـن  213
  أماهلا الدوري   النـاس   النـاس  سالنـا  النـاس   213
213  

  
 

  يشـاُء إىل
  

  يشاُء ا ىل 
  ىل،ِ يشـاُء   

 يشاُء ا ىل 
  ىل،ِ يشـاُء 

قرأ البصري وابن كـثري بتسـهيل   
اهلمزة الثانية وهلمـا إبـداهلا واواً   

  خالصة مكسورة
ـِراط  صـراط  صـراط  213   قرأها قنبل بالسني  سـراط  ص
214  

 
يأتكـم   ساءالبـأ –يأتـكم 

الـبأساء    
ياتكـم 

  الباسـاء   
  أبدل السوسي اهلمز   البـأساء –يأتـكم  

  أسكن البصري اهلاء  وهـو    وهـو  )الثالثة ( وهـو    216
  أسكن البصري اهلاء  وهـو    وهـو  وهـو    217
  قللها البصري  الدنـيا  الدنـيِا  الدنـيا  217
  أماهلا البصري  ار النـ  النـار  النـار   217
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  رمحـة   رحـمة   رمحـت   218
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  أماهلا الدوري   للنـاس  للنـاس   للـناس   للنـاس  219
219  العـفو  العـفـو  رفع البصري الواو  العـفو  
  قللها البصري  الدنـيا  الدنـيِا  الدنـيا  220
   ألعنتـكم  ألعنتـكم  ألعنتـكم  220

  الَعنتـكم 
قرأ البزي خبلف عنه بتسهيل اهلمزة   ألعنتكم 

  وصال ووقفا 
  أماهلا البصري  النـار   النـار  النـار   221
  البقرة
221  

 مؤمـنة  –يؤمـن  
  مـؤمن –يـؤمنوا  

يؤمن مؤمنة 
  يؤمنوا مؤمن

يومـن مومنة 
  يومنوا مومـن

 مؤمـنة  –يؤمـن  
  مـؤمن -يـؤمنوا  

  لسوسي اهلمزة فيهاأبدل ا

  أماهلا الدوري   للنـاس  للنـاس   للـناس   للنـاس  221
  أبدل السوسي الـهمزة فيها   فـأتوهن   فـاتوهن   فـأتوهن   فـأتوهن   222
  فتح شعبة الطاء واهلاء وشددمها  يطْـهرن  يـطْهرن  يطْـهرن  يطَّـهرن  222
املتطهرين   املتطهرين نساؤكم   222

  اؤكمنس
املتطهرين 
  نساؤكم

  إدغام متماثلني كبري للسوسي    املتطهرين نساؤكم 

شـئتم  –فـأتوا    223
  املؤمنني

شئتم - فأتوا 
  املؤمنني

شيتم -فاتوا  
  املومنني

  شـئتم  –فـأتوا  
  املؤمنني 

  أبدل السوسي الـهمزة فيها  

ـِّى  أنـى   223   قللها الدوري  أنـى   أنـى  أن
224   ـاس  ـاسالنـاس  النـاس   النأماهلا الدوري   الن  
  أبدل السوسي الـهمزة  يـؤلون   يـولون   يـؤلون   يـؤلون   226
228  يـؤمن    يـؤمن  يـومن  أبدل السوسي الـهمزة  يـؤمن  
  أبدل السوسي الـهمزة  تـأخذوا    تاخـذوا   تأخـذوا    تـأخذوا    229
  إدغام صغري للبصري  ظـلمفقد   فقد ظَّـلم  فقد ظـلم  231
قرأ شعبة والبصري وابن كثري   اِهللا هـزؤاً  اهللا هـزؤا  اِهللا هـزؤاً  اِهللا هزوا  اِهللا هزؤاً  231

  باهلمز وأدغم السوسي 
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  نعمـة   نعمـة   نعـمت   231
232   يـومن  يـؤمن  يـؤمن   أبدل السوسي الـهمزة  يـؤمن  
  قرأ البصري وابن كثري برفع الراء  ال تضـار  ال تضـار  ارال تضـ  233
  قصر ابن كثري اهلمزة   ما أتيتـم   ما ءاتيتـم  ما ءاتيتـم  233
أبدل البصري وابن كـثري اهلمـزة     النسـاِء ي و  النسـاِء ي و  النـساِء أو  235

  الثانية ياء خالصة مفتوحة
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  النكاحِ حـىت   235
  يعلم مـا   

  حىت النكاحِ 
يعلم مـا    

النكاح حىت 
  يعلم مـا  

  النكاحِ حـىت
  يعلم مـا   

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

قدره   236
  ) معاً(

أسكن شعبة والبصري وابن كـثري    قـدره  قـدره  قـدره
  الدال 

  قللها البصري  للتقـوى   للتـقوِى   للتقـوى   237
  ا البصريقلله  الوسـطى   الوسـطى   الوسـطى   238
  قرأ شعبة وابن كثري برفع التاء  وصـيةٌ  وصـيةً  وصـيةً  وصـيةٌ  240
  أماهلا البصري   ديـارهم   ديٍـارهم   ديـارهم   243
  البقرة
243  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي   فقالَ لـهم   فقال لَّهم  فقالَ لـهم   فقالَ لـهم    

  أماهلـما الدوري  النـاس   النـاس  النـاس  )معاً ( النـاس   243
قرأ البصري برفع الفاء ، وقرأ ابن   فيضعفُـه  فـيضاعفُه  فـيضاعفَه  245

كثري بتشديد العني وحذف األلف 
  ورفع الفاء

قرأ حفص والبصري بالسني وقـرأ    ويبسط  ويبصـط  ويبـسط  ويبسط  ويبصط  245
  شعبة والبزي بالصاد

  بصريقللها ال  مـوسى    مـوسـى   مـوسى    246
  أماهلا البصري  ديـارنا    ديٍـارنا    ديـارنا    246
  كسر البصري امليم وصال  عليهم القتال  عليهمِ القتال  عليهم القتال  246
  إدغام متماثلني كبري للسوسي   وقالَ لـهم    وقال لَّهم  وقالَ هلـم  وقالَ لـهم      247
ـِّى  أنـى  247   قللهـاالدوري  أنـى  أنـى  أن
247   يـؤيت  –يـؤت   يؤيت –يؤت   يويت -يوت   أبدل السوسي اهلمز  يـؤيت  –يـؤت  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي   وقالَ لـهم     فقال لَّهم   فقالَ هلـم   وقالَ لـهم      248
يأتيـكم   مـؤمنني –يـأتيكم   248

  مـؤمنني
يـاتيكم  
  مـومنني

  أبدل السوسي اهلمز   مـؤمنني –يـأتيكم  

  قللها البصري  مـوسى    مـوسـى   مـوسى    248
  فتح البصري الياء  منـي إال  منـي إال  منـي إال  249
  فتح البصري وابن كثري الغني  غَـرفة  غَـرفة  غُـرفة  249
  جاوزه هو والذين  249

  
 هـو جاوزه

  والذين
جاوزه هو 

  والذين
  جاوزه هـو والذين

  
يف الواو  إدغام اهلاء يف اهلاء والواو

  للسوسي) كبري ( متماثلني ( 
  إدغام كبري للسوسي  داود جـالوت  داود جالوت  داودجالوت  داود جـالوت  251
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  أماهلا البصري  الكـافرين  الكـافرين   الكـافرين  250
  قللها البصري وقفا  عيسـى  عيِسـى  عيسـى  253
  أسكن ابن كثري الدال  القُـدس  القُـدس  القُـدس  253
  أبدل السوسي الـهمز وأدغم  يـأيتَ يـوم  يـايت يوم  يأيتَ يوم  يـأيتَ يـوم  254
  ال بيع فـيه وال خلةٌ   254

  وال شفاعةٌ 
  ال بـيع فـيه وال خـلةَ 

  وال شفـاعةَ
  ال بـيع فيه وال خلةَ 

  وال شفاعةَ
قرأ البصري وابن كثري الكلمـات  

  الثالث بالفتح بدون تنوين
  أبدل السوسي الـهمز  ال تـأخذه   ال تـاخذه  ال تـأخذه   ال تـأخذه   255
  البقرة
255  

  يشفـع عنده 
  يعـلم مـا

يشفع عنده 
  يـعلم مـا

يشفع عنده 
  يعلم ما

  يشفـع عنده 
  يعـلم مـا

  إدغام متماثلني كبريللسوسي

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   255
  أبدل السوسي الـهمز  يـؤمنو  ويـومن    ويـؤمن    ويـؤمن  256
  قللها البصري  الـوثقى   الوثـقى  الـوثقى   256
  أماهلا البصري  النـار   النـار  النـار   257
  أبدل السوسي الـهمز  فـأت –يـأيت   فات–يايت    فأت –يأيت   فـأت –يـأيت   258

  أسكن البصري اهلاء  وهـي    وهـي   وهـي     259 
ـِّى  أنـى  259   قللهـاالدوري  أنـى  أنـى  أن
  إدغام صغري للبصري  لبـثت   لبثـت  ) الثالثة ( لبـثت   259
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قالَ لبثت  قال لَّبثت  قالَ لبثت  قالَ لبثت  259
  أماهلا البصري  حـمارك   حـمارك   حـمارك   259
  ـا الدوريأمالـه  للنـاس   للنـاس   للـناس  للنـاس   259
  قرأها البصري وابن كثري بالراء  نـنشرهـا  نـنشرهـا  نـنشزهـا 259
  إدغام كبري للسوسي  تبيـن له  تبيـن لَّه  تبيـن له   تبيـن له 259
اختلس الدوري حركـة الكسـر     أرنـي  أرنـي  أرِنـي  أرِنـي 260

  وأسكنها السوسي وابن كثري
  قللها البصري  الـموتى   الـموتى   الـموتى   260
تؤمـن    يأتينك  –تـؤمن   260

  يأتينك
تـومن  

  ياتينك
  أبدل السوسي الـهمز  يأتينك  –تـؤمن 

  ضم شعبة الزاي  جـزءاً  جـزء اً  جـزء اً  جـزؤاً  260
  إدغام صغري للبصري  أنبتت سبـع  أنبتت سبـع  أنبتت سبـع  261
261  فضـاعي  فضـاعي  فـعضشدد ابن كثري العني وحذف األلف  ي  
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  أمالـهـا الدوري  النـاس   الـناس  النـاس   النـاس   264
  أبدل السوسي الـهمز   يـؤمن   يومـن  يؤمـن  يـؤمن   264
  أماهلا البصري  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين   264
  ضم البصري وابن كثري الراء  بـربـوة  بـربـوة  بـربـوة  265
  أسكن البصري وابن كثري الكاف  أُكْـلَها  أُكْـلها  أُكُـلَها  265
  إدغام كبري للسوسي  األنـهار له   األار لَّه   األنـهار له  األنـهار له  266
شدد البزي التاء وصال مع اإلشباع   وال تيمموا  وال تيمموا  وال تيـمموا  وال تيـمموا  267

  ساكن ألن ما بعد حرف املد
  البقرة
268  

ويأمركم     ويـأمركم
  ويـأمركم

أبدل السوسي الـهمز وأسـكن    ويـأمركم   ويـامركم
البصري الراء خبلف عن الـدوري  
والوجه الثاين للـدوري اخـتالس   

  الضمة 
  أبدل السوسي الـهمزة   يـؤت  –يـؤيت   يوت-يويت   يؤت–يؤيت   يـؤت  –يـؤيت   269
  أماهلا البصري  ـارأنص  أنصـار   أنصـار  270
  أبدل السوسي الـهمزة   وتؤتـوها   وتـوتوها  وتـؤتوها  وتؤتـوها   271
271  

  
  فنعـما  

  فنعـمأ
قرأ شعبة والبصري باختالس حركة   فنعـما  فنعـما –فنعـما   فنعـما

  الكسرة ولـهما إسكاا
  اسكن البصري اهلاء  فهـو   وهـو   فهـو   271
قرأها شعبة والبصري وابن كـثري    ونكـفِّر  ونـكفِّر  ويكفـر  ـفِّرونك  271

  بالنون 
  كسر البصري وابن كثري السني  حيِسبـهم  حيِسبـهم  حيسـبهم  273
  قللها البصري   بسيـماهم   بسـيماهم   بسيـماهم   273
  أماهلا البصري  والنـهار   والنهٍـار    والنـهار   274
  أبدل السوسي الـهمز  يأكـلون  نيـاكلو  يـأكلون  يأكـلون  275
  أماهلا البصري  النـار  النـار   النـار  275
  أماهلا البصري  كـفار   كفٍّـار   كـفار   276
  أبدل السوسي الـهمز فيها      مـؤمنني    مـومنني      مـؤمنني       مـؤمنني    278
د ألفا بعـدها  فتح شعبة اهلمزة وزا  فـأذنوا  فـاذنوا  فـأذنوا  فـأذنوا  فـآذنوا  279

  وكسر الذال وأبدل السوسي اهلمز
  شدد البصري وابن كثري الصاد  تـصدقـوا  تـصدقـوا  تصـدقوا  280



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة

  33

  فتح البصري التاء وكسر اجليم  تـرجعـون  تـرجِعون  تـرجعـون  281
  أبدل السوسي الـهمز فيها  وال يـأب   وال يـاب     وال يـأب   )معاً ( وال يـأب   282
أبدل البصري وابن كـثري اهلمـزة     الشـهداِء ي ن  الشـهداِء ي ن  الشـهداِء أن  282

  الثانية ياء مفتوحة
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أبدل السوسي اهلمـز ألفـاً وصـالً       الـهدى ائـتنا  اهلدى تنا

تبدل الثانية ياء ) ائتنا(ولدى البدء ب
  عند مجيع القراء
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  ملكوت 
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  وقفا وأمال البصري اهلمزة وقفاً فقط

  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء  وجـهي  وجـهي  وجـهي  وجـهي  79
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ال مبدلَ   ال مبدلَ لـكلماته   115
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  لِّكلماته
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زاد شعبة والبصري وابن كثريمهـزة    َء ا نكـم  َء ا ا نـكم  إ نكم   أَإنـكم  81

االستفهام وسهل البصري الثانية مع 
  اإلدخال وسهلها ابن كثري بدونه 

  إدغام صغري للبصري  قد جاءتـكم        قد جاءتـكم    قد جاءتـكم        85
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنني   مومنـني  مؤمـنني  مـؤمنني   85
  قرأ قنبل بالسني  سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  86

  األعراف
87  

  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنوا   يؤمنـوا  يؤمنـوا   يـؤمنوا 

  هلاءأسكن البصري ا  وهـو   وهـو  وهـو   87
  أماهلا البصري  دارهـم   دارهـم  دارهـم   91
  أماهلا البصري  كـافرين  كـافرين   كـافرين  93
  أبدل السوسي اهلمزة  بالبأسـاء   بالباسـاء  بالبأسـاء  بالبأسـاء   94
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  أماهلا البصري  القـرى   القـرٍى    القـرى    97
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  أماهلا البصري  القـرى   القـرٍى    القـرى   98
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أبدل البصري وابن كثري اهلمزة الثانية   صبناهم،َ نشـاُء   صبناهم،َ نشـاُء   نشـاُء أصبناهم  100
  واواً
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  إدغام صغري للبصري  لقد جـاءتـهم    ولقـد جـاءتـهم   هملقد جـاءتـ    101
  أسكن البصري السني  رسـلُهم  رسـلهم  رسـلُهم  101
  أماهلما البصري  الكـافرين –القرى    الكافرين –القـرٍى    الكـافرين –القرى    101
  أبدل السوسي اهلمزة  ليؤمنـوا    ليـومنوا  ليـؤمنوا  ليؤمنـوا    101
  قللها البصري  موسـى      موسـى       موسـى  103
  قللها البصري  موسـى      موسـى   موسـى      104
  أدغم البصري وأبدل السوسي   قـد جئتـكم  قد جيتكم  قد جئتـكم  قـد جئتـكم  105
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  أبدل السوسي اهلمزة  تـأمرون   تـامرون   تأمـرون   تـأمرون   110
111  
  
  

  

قرأ البصري بـهمزة سـاكنة بعـد     ،أرجـئه  أرجـئه  أرجـه
اجليم وضم اهلاء من غـري صـلة ،   
وقرأها ابن كثري كذلك مع الصـلة  

  وال إبدال فيها للسوسي
  أبدل السوسي اهلمزة  يـأتوك   وكيـات  يـأتوك  يـأتوك   112

  
  األعراف
113  

زاد شعبة والبصري مهزة االسـتفهام    إنَّ لنـا  أَ ا ا نَّ لنـا  إ نَّ لنـا   أَإنَّ لنـا
حققهما شعبة  وسهل البصري الثانية 

  مع إدخال ألف بني اهلمزتني
  لسوسيإدغام متماثلني كبريل  نكـونَ نـحن  نكون نحن  نكونَ حنن  نكـونَ نـحن  115
  قللها البصري  يا مـوسى   يـا مـوسى  يا مـوسى   115
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس  النـاس   116
  قللها البصري  موسـى    موسـى  موسـى    117
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، وشدد البزي  الالم وتشديد القاف
  التاء وصال

  أبدل السوسي اهلمز  ما يـأفكون  ما يافكون  ما يأفكون  ما يـأفكون  117
السحرةُ   السحرةُ ساجدين  120

  ساجدين
السحرة 
  ساجدين

  إدغام كبري للسوسي  السحرةُ ساجدين

  قللها البصري  موسـى    موسـى  موسـى    122
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زاد شعبة والبصري وابن كثري مهـزة    اَ ا منتم َء  َء اَ ا منتم  أ ا منتم  ء أَا منتم   123
االستفهام حققهمـا شـعبة وسـهل    
البصري والبزي اهلمـزة الثانيـة دون   
إدخال وكذلك قنبل عند االبتداء ، أما 

فإنـه  ) فرعون ( عند الوصل مبا قبلها 
  يبدل األوىل واوا خالصة ويسهل الثانية 

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  نَ لكـم ءاذ  ءاذن لَّكم   ءاذنَ لـكم   ءاذنَ لكـم   123
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  وضم التاء بدون تشديد
  قللهـا البصري  مـوسى  موسـى   مـوسى  128
  أبدل السوسي اهلمز  جئتنا  –تـأتينا   جيتنا  –تاتينا   تأتنا  -جئتنا   جئتنا  –تـأتينا   129
  قللهـا البصري  بـموسـى    بـموسـى    بـموسـى    131
132  

  
تأتـنا     مبـؤمنني  –تـأتنا 

  مبؤمنـني 
تاتـنا  
  مبومنـني 

  أبدل السوسي اهلمز  مبـؤمنني  -تـأتنا 

  األعراف
132  

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  نـحن لك  حنن لَّـك   نـحن لك  نـحن لك

  ي امليم وصالًكسر البصرعليهم الطوفان           عليهمِ الطوفان عليهم الطوفان           133
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  وقف البصري وابن كثري باهلاء  كلمة  كلمة  كلمت  137
  قللهـا البصري  احلسـىن   الـحسنِـى   احلسـىن   137
  ضم شعبة الراء  يعرِشون  يعرِشون  يعرِشون  يعرشون  137
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  نساءكم
ويستحيون 

  نساءكم
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  حذف البصري األلف  وواعدنا  ووعدنـا  وواعدنا  142
ـِى   ) معا ( موسـى  142   قللهـا البصري  موسـى  مـوس
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ألخيه هـارون   ارون ألخيه ه  ألخيه هارون   ألخيه هـارون   142
ـِى   ) معا ( موسـى  143   قللها البصري  موسـى   مـوس
143   قـالَ رب  قـالَ رب  بقال ر   إدغام متقاربني كبريللسوسي  قـالَ رب  
أسكن السوسي وابن كـثري الـراء     أرنـي  أرنـي  أرِنـي  أرِنـي  143

  واختلس الدوري كسرهـا
  قالَ لـن    143

  أفـاق قال 
  قالَ لـن  

  أفاق قال
  قال لَّـن 

  أفاق قَّال 
  قالَ لـن  

  أفـاق قال 
  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  ضم ابن كثري النون وصال  ولكن انظـر  ولكنِ انظـر  ولكنِ انظـر  143
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  إدغام صغري للبصري  قـد ضلوا  قـد ضـلوا  قـد ضلوا

ويـغفر لَّنا     ويغفـر لنـا  149
  ويـغفر لنا

  أدغم البصري بـخلف عن الدوري  نـاويغفـر ل  ويـغفر لَّنا

  وأمـر  يأخـذوا –وأمـر   145
  يأخذوا 

وامـر 
  ياخـذوا

  أبدل السوسي اهلمز  يأخـذوا –وأمـر 
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  بـرأس
بيسـما  

  بـراس
  أبدل السوسي اهلمز  بـرأس –بئسـما 

  فتح البصري وابن كثريالياء  بعـدي  بعـدي  بعـدي  150
150  ابـن أُم  ابـن أُم  ابـن أُم  كسر شعبة امليم  ابـن أُم  



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة

  79

  اغفر لِّـي    ياغفـر لـ  151
  اغفر لـي 

  أدغم البصري بـخلف عن الدوري  اغفـر لـي  اغفـر لِّـي

151   قـالَ رب  قـالَ رب  بقال ر   إدغام متقاربني كبريللسوسي  قـالَ رب  
  قللهـا البصري  الدنـيا     الدنيِـا   الدنـيا     152
  إدغام كبري للسوسي  ثـمالسيئـات   السيئات ثُّم  السيئات مث  السيئـات ثـم  153
  قللها البصري وقفاً  مـوسى  مـوسى  مـوسى  154
  قللهـا البصري  مـوسى  موسـى   مـوسى   155
  أبدل السوسي اهلمز  شـئت   شيـت   شئـت   شـئت   155
أبدل البصري وابن كثري اهلمزة الثانية   نت،َ تشـاُء   نت،َ تشـاُء   تشـاُء أَنـت  155

  واوا مفتوحةً 
  إدغام متقاربني كبريللسوسي  قـالَ رب  قـال رب  قـالَ رب  لَ ربقـا  155
فاغفـر لَّنا   فاغـفر لـنا  155

  فاغفـر لنا
  أدغم البصري بـخلف عن الدوري  فاغـفر لـنا  فاغفر لَّنـا

  قللهـا البصري  الدنـيا    الدنيِـا   الدنـيا    156
ويـؤتون       156

  يـؤمنون 
ويـؤتون 
  يؤمنـون 

ويـوتون  
  يومنـون

  ويـؤتون   
  يـؤمنون 

  أبدل السوسي اهلمز

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أصيـب به   أصيب بـه  أصيب بـه  أصيـب به   156
  أمالـها البصري  التـوراة  التـورٍاة  التـوراة  157

  األعراف
157  

  أبدل السوسي اهلمز  يـأمرهم    يامـرهم   يـأمرهم   يـأمرهم  

  كسر البصري امليم وصالً  عليهـم الـخبائث    عليهـمِ الـخبائث    م الـخبائث  عليهـ  157
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ويضع عـهم   ويضع عنهم   ويضع عنهم   ويضع عـنهم   157
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن   يـومن  يـؤمن  يـؤمن   158
  قلل البصري وأدغم السوسي  ىقـومِ مـوس  قوم موسى  قومِ موسى  قـومِ مـوسى  159
  عليهم الغمام    160

  عليهم الـمن 
  عليهمِ الغمام
  عليهمِ املن

  عليهم الغمام  
  عليهم الـمن

  كسر البصري امليم وصالً

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيـلَ لـهم   قيـل لَّهم  قيلَ هلم      قيـلَ لـهم   161
  قللهـما البصري  السلـوى  –مـوسى   ى السلـوِ –موسـى   السلـوى  –مـوسى   160
  أدغم السوسي وأبدل اهلمز  حـيثُ شئتـم  حيث شيتم  حيثُ شئتم  حـيثُ شئتـم  161
نغفر لّـكم   نغفـر لكم  161

  نغفـر لكم
  أدغم البصري بـخلف عن الدوري  نغفـر لكم  نغفـر لَّكم
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اء بعـدها  قرأ البصري بألف بعد الط  خطيـئاتكم  خطايـاكم  خطيـئاتكم  161
  ياء مفتوحة وبعدها ألف

نقل ابن كثري حركة اهلمزة وحذف   وسـلْهم  واسـأهلم  واسـأهلم  163
  اهلمزتني

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيـلَ لـهم   قيـل لَّهم  قيلَ هلم      قيـلَ لـهم   162
  ري وأبدل السوسي أدغم البص  إذْ تـأتيهم    إذ تاتيهم إذ تـأتيهم      إذْ تـأتيهم    163
  أبدل السوسي اهلمز  ال تـأتيهم  ال تـاتيهم  ال تـأتيهم  ال تـأتيهم  163
164  لـم  لـم   ملـه - لـم  اء السكت خبلف عنه  لـم وقف البزي  
  رفعها شعبة والبصري وابن كثري  مـعذرةٌ  مـعذرةٌ  مـعذرةً  معـذرةٌ  164
بئيـس    165

  بيـئس
عبة بـخلف عنه بباء مفتوحـة  قرأ ش  بئيـس  بئيـس  بئيـس
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ضم البصري وابن كثريالالم وصالً   قـلُ ادعوا  قـلُ ادعوا  قـلِ ادعوا  195
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ال يستـطيعونَ 
  نصرهـم

اليستطيعونَ 
  نصرهم

ال يستطيعون 
ـَّصرهم   ن
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  يؤمنـون
تاتـهم  

  ـونيومن
  أبدل السوسي الـهمز  يـؤمنون –تـأتـهم 
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البصري وابن كثريبفتح الواو وتشديد 
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  قرأ شعبة بنون العظمة  ويـجعلُ  ويـجعلُ  ويـجعلُ  وجنعلُ  100
  أبدل السوسي اهلمز    اليـؤمنون  اليومنون   اليؤمنـون   اليـؤمنون  101
  ضم البصري وابن كثري الالم وصال  لِ انظُـرواق  قُـلُ انظُـروا  قلِ انظُـروا  101
  أسكن البصري السني  رسـلنا  رسـلنا  رسـلنا  103
103  جـنجِ  نـنن  جـنن  جـنقرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح   ن

  النون الثانية وتشديد اجليم
  ز أبدل السوسي اهلم  الـمؤمنني   الـمومنني  الـمؤمنني   الـمؤمنني   103
  أبدل السوسي اهلمز   الـمؤمنني   الـمومنني  الـمؤمنني   الـمؤمنني   104
هـو وإن   يصيب بـه –هو وإن   107

  يصيب بـه
  هـو وإن 
  يصيب به

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يصيب بـه –هو وإن 

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   107
  إدغام صغري للبصري  قدجـاءكم   قـد جـاءكم   قدجـاءكم   108
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   109

  سورة ھود
  أمال شعبة والبصري الراء  الر  الـرٍ  الر  الرٍ  1
  أبدل السوسي اهلمز  ويـؤت   ويـوت   ويـؤت   ويـؤت   3
  ال مع إخفاء النونشدد البزي التاء وص  وإنْ تولَّوا  وإنْ تولَّوا  وإنْ تـولَّوا  وإنْ تـولَّوا  3
  فتح البصري وابن كثريالياء   فإنـي أخاف   فإنـي أخاف   فإنـي أخاف   3
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  4
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلـم ما   يعـلم ما  يعلم مـا    يعلـم ما   5
ويعلم   ويعلم مستقرها   6

  مستقرها
ويعـلم 
  مستقرها

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  م مستقرهاويعل 

  هود
7  

  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو

  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيهم   ياتـيهم  يأتـيهم   يـأتيهم   8
  فتح البصري الياء   عنـي إنـه   عنـي إنه   عنـي إنـه   10
  أماهلا البصري   افتـراه   افتـرٍاه   افتـراه   13
  أبدل السوسي اهلمز  فـأتوا   فاتـوا   ا فأتـو  فـأتوا   13
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  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   15
  قللها البصري  مـوسى   موسـى   مـوسى   17
  أماهلا الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  17
  يـؤمنون   17

  ال يؤمنـون 
  يـؤمنون 
  ال يـؤمنون

  يـومنون 
  ال يومنون

  يـؤمنون 
  ـونال يؤمن 

  أبدل السوسي اهلمز

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أظلم مـمن  أظلم ممن  أظلم مـمن  أظلم مـمن  18
  أماهلا البصري   افتـرى   افتـرٍى   افتـرى   18
  حذف ابن كثري األلف وشدد العني  يضـعـف  يضـاعف  يضـاعف  20
  بة والبصري وابن كثريالذال شدد شع  تذَّكّـرون  تذَّكّـرونتذَكّرون      تذَّكّرون  24
  فتح البصري وابن كثري اهلمزة   أنـي لكم  أنـي لكم  إنـي لكم  25
  فتح البصري وابن كثريالياء  إنـي أخاف  إنـي أخاف  إنـي أخاف   26
وما نراك   –ما نـراك   27

  وما نرى
  وما نـرٍاك  –ما نرٍاك 

  وما نرٍى
  وما نـراك   –ما نراك 

  وما نرى
  ريأماهلا البص

27  بـادىَء  بـادي  قرأها البصري باهلمز  بـادي  
  أبدل السوسي اهلمز  الرأي  الـراي  الـرأي  الرأي  27
قرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح   فعـميت  فعـميت  فعميت  فعميت  28

  العني وختفيف امليم
  أسكن شعبة وابن كثريالياء  أجـري  أجـري  أجري  أجري  29
ولكين   ولكنـي أرِاكم  مولكنـي أراكـ  29

  أراكم
ولكين 
  أراكم

فتح البصري والبزي الياء وأمال 
  البصري الراء 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وياقومِ مـن    وياقوم من   ويـاقومِ من  وياقومِ مـن    30
  ل شدد شعبة والبصري وابن كثريالذا  تـذَّكَّرون  تـذَّكَّرونتذَكّرون      تذَّكّرون  30
 والأقولُ لكـم    31

  والأقـولُ للذين  
والأقولُ لكم   

والأقولُ للذين  
والأقول لَّكم  

  والأقول لِّلذين
 والأقولُ لكـم  
  والأقـولُ للذين  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أبدل السوسي اهلمز   يؤتيـهم   يـوتيهم   يـؤتيهم   يؤتيـهم   31
  هود
31  

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعـلم بـما  أعلم بِـما  اأعلم بـم  أعـلم بـما

  فتح البصري الياء  إنـي إذاً   إنـي إذاً   إنـي إذاً   31
  إدغام صغري للبصري  قـد جـادلتنا  قـد جـادلتنا  قـد جـادلتنا  32
  أبدل السوسي اهلمز  فـأتنا    فـاتنا  فأتنـا    فـأتنا    32
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيكم   ميـاتيك  يأتـيكم   يـأتيكم   33
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  فتح البصري الياء  نصحـي إن   نصحـي إن   نصحـي إن   34
  أماهلا البصري  افـتراه   افـترٍاه   افـتراه   35
36   يـومن  يؤمـن   يـؤمن   أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن  
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيه   يـاتيه   يـأتيه   يـأتيه   39
  جا أمرنا   جـآ أمرنا –رنا جـا أم  جـاَء أمرنـا   40

  جآ أمرنا
  جآ َء اَمرنا  
  جآ ء آمرنا

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  ترك شعبة والبصري وابن كثري التنوين  من كـلِّ  من كـلِّ  من كـلٍّ  من كلِّ  40
ضم شعبة والبصري وابن كثري امليم   مـجراها  مـجرٍيها  مجرٍيها  مجراها  41

  وأماهلا البصري كحفص
  أسكن البصري اهلاء  وهـي  وهـي  وهـي  42
42  يـا بنـي  يا بنـي  كسر البصري وابن كثري الياء  يا بنـي  
  اركب معنا  اركـب معنـا  اركـب معنـا  42

  اركب معنا
  هأظهر البزي الباء خبلف عن  اركب معنا

  أماهلا البصري  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين   42
  قـالَ ال   43

  اليوم مـن
 قـالَ ال

  اليـوم من
  قـال الّ

  اليوم مـن
  قـالَ ال 
  اليوم مـن

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

الثانية  أبدل البصري وابن كثري اهلمزة  قلعي،َ ويا سـماُء   قلعي،َ ويا سـماُء   ويا سـماُء أَقلعي  44
  واواً  

45   فقـالَ رب  فقـالَ رب     بفقـال ر إدغام متقاربني كبري للسوسي  فقـالَ رب  
أثبـت البصري الياء وصالً ، وفتح   فال تسـألَـن  فال تسـألين  فال تسـألن  46

  ابن كثري الالم وشدد النون مفتوحة
  ابن كثريالياء فتح البصري و  إنـي أعظك   إنـي أعظك   إنـي أعظك   46
47   قـالَ رب  قـالَ رب   قالَ رب   إدغام متقاربني كبري للسوسي  قـالَ رب  
  فتح البصري وابن كثريالياء   إنـي أعوذ   إنـي أعوذ   إنـي أعوذ   47
  هود
47  

  تـغفر لِّي   تغفر لـي
  تغفـر يل

  تغفر لـي  تغفـر لِّـي
  

  أدغم البصري خبلف عن الدوري

  أسكن شعبة وابن كثري الياء  أجـري  أجـري  ـريأج  أجـري  51
  فتح البزي الياء  فَطَـرين  فَطَـرينَ  فَطَـرين  فَطَـرين  51
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  ما جئتنـا   53
  بـمؤمنني

 ما جئتـنا
  بـمؤمنني

 ما جيـتنا
  بـمومنني

  ما جئتنـا 
  بـمؤمنني

  أبدل السوسي اهلمز

  م كبري للسوسيإدغا  ومانـحن لك  وماحنن لَّك  وماحنن لك  ومانـحن لك  53
  أماهلا البصري  اعتـراك   اعتـرٍاك   اعتـراك   54
  قرأ قنبل بالسني  سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  56
  شدد البزي التاء وصالً مع اإلخفاء   فإن تـولوا  فـإن تولوا  فإن تـولوا  فإن تولّـوا  57
  جا أمرنا   جـآ أمرنا –جـا أمرنا   جـاَء أمرنـا   58

  جآ أمرنا
َء اَمرنا  جآ 

  جآ ء آمرنا
أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  أماهلا البصري  جبـار  جبـار   جبـار  59
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   60
  ني كبري للسوسيإدغام متماثل  غـريه هو  غريه هـو   غريه هـو   غـريه هو  61
تـأكل   فيـأخذكم –تـأكلْ   64

  فيـأخذكم
تـاكل 
  فياخذكم

  أبدل السوسي اهلمز  فيـأخذكم –تـأكلْ 

  أماهلا البصري  داركـم   داركـم   داركـم   65
  جا أمرنا   جـآ أمرنا –جـا أمرنا   جـاَء أمرنـا   66

  جآ أمرنا
جآ َء اَمرنا  
  جآ ء آمرنا

ألوىل أسقط البصري والبزي اهلمزة ا
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  خزيِ يومـئذ  خزي يومئذ  خزيِ يومئذ  خزيِ يومـئذ  66
  أماهلا البصري  ديـارهم   ديٍـارهم   ديـارهم   67
  لتنوينقرأها شعبة والبصري وابن كثري با  ثـموداً  ثـموداً  مثـود  ثـموداً  68
  إدغام صغري للبصري  ولقد جـاءت   ولـقد جـاءت   ولقد جـاءت   69
  أسكن البصري السني  رسـلنا   رسـلنا  رسـلنا   69
  أماهلا البصري  بالبشـرى   بـالبشرٍى   بالبشـرى   74
أمال شعبة الـراء واهلمـزة وأمـال      رأى  ر إٍ ى  رأى  رٍ إٍ ى  70

  البصري اهلمزة فقط 
  هود
71  

  ورا إسـحق   إسحـق وراِء
  ورآ إسـحق 

  ورآا إسحق
  ورا ا إسحق

  ورآِء اسحق
  ~ورآءي
  سحق

أسقط البصري اهلمزة األوىل قصـراً  
ومداً وسهل البزي األوىل مدا وقصرا 
واملد أرجح وسهل قنبل الثانية وأبدهلا 

  ياء مع املد املشبع
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71  يعقوب  يعقـوب  يعقـوب  ثري الباءرفع شعبة والبصري وابن ك  يعقـوب  
  قللها الدوري  يا ويلتـى  ياويلتـى  يا ويلتـى  يا ويلتـى  72
سهل البصري الثانية مـع اإلدخـال     َء اَ لـد  َء اَ ا لـد  َء أَلـد  72

  وسهلها ابن كثري بدونه 
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  رحـمة   رحـمة   رمحـت   73
  أماهلـا البصري  البـشرى  الـبشرٍى   البـشرى  74
  إدغام صغري للبصري  قد جـاَء  قد جـاَء   قد جـاَء  76

 76  
  

  جـا أمر   جـآ أمر –جـا أمر   جـاَء أَمر 
  جآ أمر 

جآ َء اَ مر 
  جآ َء آ مر

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمـر ربك   أمر ربك أمر ربـك     أمـر ربك   76
  أسكن البصري السني  رسـلنا   رسـلنا  رسـلنا   77
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  أطـهر لكم   أطهر لَّكم أطهـر لكم    أطـهر لكم   78
78  تـخزونـي  تـخزون  أثبت البصري الياء وصـالً  تـخزون  
  لياءفتح البصري ا  ضـيفي  ضـيفي  ضـيفي  78
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  لتعلـم ما   لتعلم مـا  لتعلم مـا   لتعلـم ما   79
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لو   قال لَّـو  قالَ لـو   قـالَ لو   80
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  رسلُ ربـك   رسل ربك  رسـلُ ربك  رسلُ ربـك   81
قرأ ابن كثري مزة الوصل ، وجيوز   فـاسـر  فـأسـر  فـأسـر  81

  يف الراء وقفا التفخيم والترقيق
  رفع البصري وابن كثريالتاء  امرأتـك  امرأتـك  امرأتـك  81
  جا أمرنا   جـآ أمرنا –جـا أمرنا   جـاَء أمرنـا   82

  جآ أمرنا
جآ َءاَمرنا  
  جآ ءآمرنا

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
ل قنبل الثانية مع القصر واملد ، وسه
  وأبدهلا مع املد املشبع

فتح البصري والبزي الياء وأمال   إنـي أراكم  إنـي أراكم  إنـي أرٍاكم  إنـي أراكم  84
  البصري الراء

  فتح البصري وابن كثريالياء فيهما  وإنـي أخاف  وإنـي أخاف   وإنـي أخاف   84
  هود
86  

  اءوقف البصري وابن كثري باهل  بقيـة  بقيـة  بقـيت 

  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيه   يـاتيه   يـأتيه  يـأتيه   86
  قرأها شعبة والبصري وابن كثري باجلمع  أصـلواتك  أصـلواتك  أصالتك  أصلواتك  87
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  نـك،ِ نشاُء  
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  أدغم شعبة والبصري الذال بالتاء   واختذْتـموه   واتـخذتـموه  واختذْمتوه   واختذتموه  92
  قرأها شعبة بالـجمع   مكانتـكم   مكانتـكم  مكانتكم   مكاناتكم  93
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيه   هيـاتي  يـأتيه   يـأتيه   93
  جا أمرنا   جـآ أمرنا –جـا أمرنا   جـاَء أمرنـا   94

  جآ أمرنا
  جآ َءاَمرنا  
  جآ ءآمرنا

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  أماهلا البصري   ديـارهم   ديٍـارهم   ديـارهم   94
95  ثـمودبع ثـمود  بعـدت ثَّـمود  ـدت ـدتإدغام صغري للبصري  بع  
  قللها البصري  مـوسـى   مـوسى  مـوسـى    96
  أبدل السوسي اهلمز  وبئـس   وبيـس   وبئـس   وبئـس   98
  أبدل السوسي اهلمز  بـئس    بيـس  بئـس   بـئس    99
  إدغام كبري للسوسي  املرفـود ذلك   املرفود ذَّلك   املرفود ذلك  املرفـود ذلك   99

  أماهلا البصري  القـرى  القـرٍى  القـرى  100
  جـا أمر   جـآ أمر –جـا أمر   جـاَء أَمر   11

  جآ أمر 
  جآَء اَ مر 
  جآ َء آ مر

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
مع القصر واملد ، وسهل قنبل الثانية 

  وأبدهلا مع املد املشبع
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمـر ربك  ربك أمر   أمـر ربك    أمـر ربك  101
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  هود
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وأبدل  أثبت البصري الياء وصال  يـأيت  يـايت  يـأيت  يـأت
  السوسي وأثبتها ابن كثري وصالووقفا 

  شدد البزي التاء وصال مع املد املشبع  ال تـكلَّم  ال تكلَّم  ال تـكلَّم  ال تـكلَّم  105
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  ح شعبة والبصري وابن كثريالسنيفت  سـعدوا  سـعدوا  سـعدوا  سـعدوا  108
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فاخـتلف فيه    فاختلف فِّيه   فاختلف فيه   فاخـتلف فيه    110
وإنْ كالّ   111

ـّا   مل
وإنَّ كالّ 

  ملّـا
فقط وخفف ) إن ( خفف شعبة نون   وإنْ كُـال لَـمأ  وإنّ كُـال لـمـا

 فقط وخفـف ) ملا ( البصري ميم   
  )ملا ( و )إن ( ابن كثري 

  الصالةَ طرفـي  114
  السيئات ذلك

الصالةَ طريف 
  السيئات ذلك

الصالة طَّريف 
  السيئات ذَّلك

  الصالةَ طرفـي
  السيئات ذلك

  إدغام كبري للسوسي

  أماهلـا البصري  ذكـرى  –النهـار   ذكـرٍى  –النهٍـار   ذكـرى  –النهـار   114
  أماهلـا البصري  رىالقـ  الـقرٍى    القـرى  117
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  جهنـم من  جهنم من  جهنـم من  جهنـم من  119
  أماهلا الدوري  والنـاس  والنـاس  والنـاس  والنـاس  119
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  قرأها شعبة بالـجمع   مكانتـكم   مكانتـكم  مكانتكم  مكاناتكم  121
ـُرجع  يـرجع  123 قرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح   يـرجِع  يـرجِع  ي

  الياء وكسراجليم
  لبصري وابن كثريبالياء قرأها شعبة وا  يـعملون  يـعملون  تعملون  يعملون  123
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2 - 3  قُصن ـحنتعقلونَ ن   تعقلونَ حنن
  نـقص

تعقلون نحن 
قصن  

قُصن ـحنللسوسي فيهماإدغام متماثلني كبري  تعقلونَ ن  

  حذف ابن كثرياهلمزة ونقل حركتها  القُـران  القُـرءان  القُـرءان  3
  وقف البصري وابن كثريباهلاء   يا أبـة   يا أبـة   يا أبـت   4
  إدغام متماثلني كبريللسوسي   والقمر رأيتـهم  والقمر رأيتهم  والقمر رأيتهم  والقمر رأيتـهم  4
5  يا بنـي  يا بنـي  يـا بـين  كسر شعبة والبصري وابن كثري الياء  يـا بـين  

  يوسف
5  

  قلل البصري وأبدل السوسي   رؤيـاك  رويٍـاك  رؤيٍـاك  رؤيـاك
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  إدغام متماثلني كبريللسوسي   لـك كيداً   لك كَّيداً   لك كيـداً   لـك كيداً   5
  أبدل السوسي اهلمز    تـأويل   تـاويل   تأويـل   تـأويل   6
  قرأ ابن كثري على اإلفراد ووقف باهلاء  ء ا يـة  يـات ء ا  ء ا يـات  7
  ضم ابن كثري التنوين وصال  مبيـنٍ نُ اقتلوا  مبيـنٍ ن اقتلوا  مبيـنٍ ن اقتلوا  8
9  

  
  خيلُ لكم   يـخلُ لكم  خيـلُ لكم

  خيل لَّـكم 
  أدغم السوسي بـخلف عنه  خيـلُ لكم

  ري باهلاء وقف البصري وابن كث  غيـابة    غيـابة    غيابـت   10
أبدل السوسي الــهمز ، وأصـل     ال تـأمنا   ال تـامنا  ال تأمـنا   ال تـأمنا   11

، وجلميع القـراء  ) تأمـننا ( الكلمة 
عدم إظهار النون األوىل ، ولـهم ـ  
عدا أبا جعفر ـ اإلدغام مع اإلمشـام   

  أو اختالس ضمتها 
12   ويـلعب يـرتع  ونـلعب نـرتع  أمها البصري وابن كـثري بـالنون   قر  نـرتعِ ونـلعب

وجزم الفعلني البصري بالسـكون ،  
وابن كثري جبزم األول حبذف حـرف  

  العلة والثاين بالسكون 
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  بـمؤمن 
الذيـب   

  بـمومن
  أبدل السوسي اهلمز  بـمؤمن –الذئـب 

  م صغري للبصريإدغا  وجـاءت سيارة  وجاءت سيارة  وجـاءت سيارة  19
  يا بشرٍاي -يا بشـراي   يـا بشـرى  19

  يا بشـرِاي  
قرأها البصري وابن كثريبياء مفتوحة   يا بشـراي

بعد األلف وللبصري فيها الفـتح مث  
  اإلمالة مث التقليل

دراهم   دراهم مـعدودة     20
  معدودة

دراهم 
  مـعدودة

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  دراهم مـعدودة   

  أماهلا البصري  اشتـراه   اشتـرٍاه   اشتـراه   21
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ليوسف فـي      ليوسف فِّي ليوسف يف      ليوسف فـي      21
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  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس  النـاس  النـاس   21
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أمال شعبة الراء واهلمزة وأمال   رأى   ر إٍ ى  رأى   رٍ إٍ ى  28
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  وقف البصري وابن كثري باهلاء فيها  امـراة   امـراة   امـرأت   30
  إدغام صغري للبصري  قـد شغفـها  قـد شغفـها  قـد شغفـها  30
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33   قـالَ رب   قـا  قـالَ رببل ر   إدغام كبري للسوسي  قـالَ رب  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إنه هـو   إنه هـو   إنـه هـو  إنه هـو   34
فتح البصري وابن كثري الياء منـهما    إنـي أرانـي  إنـي أرٍانـي  )معاً ( إنـي أرانـي   36

  وأمال البصري الراء 
تأكـل   –رأسـي   36

  بتـأويله 
رأسي  تأكل 
  بتـأويله 

راسي  تاكـل 
  بتـاويله 

تأكـل   –رأسـي 
  بتـأويله 

  أبدل السوسي اهلمز
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37  

نبأتكما   –اليأتيكما  
بتأويله ـ يأتيكما  

  اليؤمنون

اليأتيكما 
أتكما بتأويله نب

  يأتيكما 
  ال يؤمنون 

  الياتكما 
نباتكما بتاويله 

ياتيكما 
  اليومنون

  نبأتكما  –اليأتيكما  
بتأويله ـ يأتيكما   

  اليؤمنون

  أبدل السوسي اهلمز

  فتح البصري الياء  ربـي   ربـي   ربـي   37
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس  النـاس  )معا ( النـاس   38
  فتح البصري وابن كثريالياء  ءابـائي   ءابـائي   بائـيءا   38
39  سهل البصري  الثانية مع اإلدخـال    َء  اَ ربـاب  َء ا اَ ربـاب  َء أرباب

  وسهلها ابن كثري بدون إدخال
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس  النـاس  النـاس   40
فتأكـل    رأسـه  –فتـأكل   41

  رأسـه
فـتاكل  

  راسه
  أبدل السوسي اهلمز  رأسـه  –ـأكل فت

  وقالَ للذي   42
  ذكر ربـه 

  وقالَ للذي 
  ذكر ربـه

  وقال لِّلذي
  ذكر ربـه 

  وقالَ للذي 
  ذكر ربـه 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

فتح البصري وابن كثري الياء وأمال   إنـي أرى  إنـي أرٍى  إنـي أرى  43
  البصري الراء

  أبدل السوسي اهلمز  يـأكلهن   يـاكلهن  نيـأكله   يـأكلهن   43 
أبدل البصري وابن كثري اهلمزة واواً   فتونـي،َ الـمُأل   فتونـي،َ الـمُأل   الـمُأل أفتونـي  43

  مفتوحة
  رؤيِـاي  للرؤيـا  –رؤيـاي   43

  للرؤيِا
رويِـاي  

  للرويِا
  قلل البصري وأبدل السوسي   للرؤيـا  –رؤيـاي 

  أبدل السوسي اهلمز  بتـأويل  اويـل بت  بتـأويل   بتـأويل  44
  أبدل السوسي اهلمز  بتـأويله     بـتاويله   بتـأويله  بتـأويله     45
  أبدل السوسي اهلمز  يأكـلهن   ياكـلهن  يأكلـهن  يأكـلهن   46
  فتح البصري وابن كثري الياء  لعـلّي   لعـلّي   لعـلّي   46
  هلا الدوريأما  النـاس   النـاس  النـاس  النـاس   46
  أبدل السوسي اهلمز  تـأكلون   تاكـلون  تأكلـون  تـأكلون   47
أسكن شعبة والبصري اهلمزة وأبدل   دأْبـاً  دابـاً  دأْبـاً  دأْبـاً  دأْبـاً  47

  السوسي
  أبدل السوسي اهلمز  يأكلـن– يأتـي   ياكلن - يايت   يأكلن–يأيت   يأكلـن– يأتـي   48
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  األمثالَ للذيـن  األمثال لِّلذين  األمثالَ للذين  األمثالَ للذيـن  17
  كسر البصري امليم وصالً وقلل  لربـهم احلسىن  لربـهمِ احلسنِـى  لربـهم احلسىن  18
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  ومأواهـم  وبـئس –ومـأواهم   18
  وبئـس

ومـاواهم  
  وبـيس

  لسوسي اهلمزأبدل ا  وبـئس –ومـأواهم 

  قللها البصري وقفاً  عقـىب   عقبِـى   عقـىب    22
  أماهلـا البصري  الـدار   الـدار    الـدار   22
  قللها البصري وقفاً  عقـىب   عقبِـى   عقـىب    24
  أماهلـا البصري  الـدار   الـدار    الـدار   24

  الرعد
25  

  أماهلـا البصري  الـدار   الـدار    الـدار 

  قللها البصري   الدنيـا   الدنيِـا   يـا الدن  26
الصاحلات   الصاحلات طـوىب  29

  طوبِـى
الصاحلات 

  طُّـوبِى
  قلل البصري وأدغم السوسي  الصاحلات طـوىب

  كسر البصري امليم وصالً  عليهـم الذي  عليهـمِ الذي  عليهـم الذي  30
  تهاحذف ابن كثرياهلمزة ونقل حرك  قـرانـا  قـرءانـا  قـرءانـا  31
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أوكُلِّـم بـه  أوكلم بِه  أوكُلِّـم به  أوكُلِّـم بـه  31
  قللها البصري  املوتـى  الـموتى  املوتـى  31
  ييـأس   ييـأس  ييـأس  31

  يـايس
قرأ البزي خبلف عنـه بتقدمي اهلمزة   ييـأس

  على الياء وجعلها ألفا
  البصريأماهلا   دارهـم  دارهـم   دارهـم  31
  أبدل السوسي اهلمز  يـأيتَ   يـايت   يأتـي   يـأيتَ   31
  ضم ابن كثري الدال وصال  ولقـد استهزىء  ولقـد استهزىء  ولقـد استهزىء  32
  أدغم شعبة والبصري   أخذتـهم   أخذتـهم  أخذتـهم   أخذتهم  32
  إدغام متقاربني كبريللسوسي   زيـن للذين   زين لِّلذين   زين للذين    زيـن للذين    33
  فتح البصري وابن كثريالصاد  وصـدوا  وصـدوا  وصـدوا  33
33   هـاد   أثبت ابن كثري ياء وقفا  هـادي   هـاد  
  قللها البصري  الدنيِـا   الدنيِـا   الدنيـا   34
  أثبت ابن كثري ياء وقفا  واقـي  واقٍ  واقٍ  34
  ن البصري وابن كثري الكافأسك  أُكْـلها  أُكْـلها  أُ كُـلُها  35
  قللهما البصري وقفاً  وعـقىب   -عقـىب   وعـقبِى -عقبِـى   وعـقىب   -عقـىب   35
  أماهلا البصري  الكـافرين    الكـافرين   الكـافرين    35
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العلمِ مـالك     العلم مالك   العلمِ مالك   العلمِ مـالك     37
  أثبت ابن كثري ياء وقفا  واقـي  واقٍ  واقٍ  37
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  أبدل السوسي اهلمز  يـأيتَ   يـايت   يأتـي   يـأيتَ   38
  أبدل السوسي اهلمز  نـأيت  ناتـي   نـأيت  نـأيت  41
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلم مـا  يعلم مـا  يعلم مـا  يعلم مـا  42
42  ملن  لـمن الكفَّـار لـمن  الكافر لِّمن  الكافر قرأها البصري وابـن كثريبـاإلفراد     الكافر

  وأدغم السـوسي
  الرعد
42  

  قللها البصري وقفاً  عقـىب   عقبِـى   عقـىب 

  أماهلا البصري  الـدار   الـدار  الـدار   42
الكتابِ بسم اهللا   43

  الرمحن الرحيم
هللا الرمحن الكتابِ بسم ا  الكتاب بسم  الكتابِ بسم

  الرحيم
إدغام متماثلني للسوسي عند وصل 

  السورتني

  سورة إبراھیم
  امال شعبة والبصري الراء  الر  الرٍ  الر  الرٍ  1
  قرأ قنبل بالسني  سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  1
  أماهلا البصري  للكافـرين   للكـافرين   للكافـرين   2
  قللها البصري  الدنيـا  الدنيِـا    الدنيـا  3
  إدغام كبري للسوسي  ليبني لـهم  ليبني هلم  ليبين لـهم  ليبني لـهم  4
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  4
  قللها البصري  موسـى   موسـى    موسـى   5
  أماهلا البصري  صبـار   صبـار  صبـار   5
  قللها البصري  موسـى   موسـى    موسـى   6
6  

  
 ويستحيونَ  ويستحيونَ نساءكم

  نساءكم
ويستحيونَ 

  نساءكم
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ويستحيونَ نساءكم

  إدغام صغري للبصري  وإذ تـأذّنَ   وإذ تـأذّن   وإذ تـأذّنَ   7
  إدغام كبري للسوسي  تـأذنَ ربكم  تأذن ربكم  تـأذنَ ربكم  تـأذنَ ربكم  7
  قللها البصري  موسـى   موسـى    موسـى   8
  أبدل السوسي اهلمز   يـأتكم   ياتـكم   يأتـكم   يـأتكم   9
  أسكن البصري السني   رسلـهم    رسـلهم   رسلـهم   9
  أسكن البصري السني   رسلـهم    رسـلهم   رسلـهم   10
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  اهلمز أبدل السوسي  فـأتونا  فاتـونا    فـأتونا   فـأتونا  10
  أسكن البصري السني   رسلـهم   رسـلهم   رسلـهم   11
نأتيكـم   املؤمنـون –نـأتيكم   11

  املؤمنـون
نـاتيكم  
  املومنـون

  أبدل السوسي اهلمز   املؤمنـون –نـأتيكم  

  أسكن البصري الباء  سبـلنا  سبـلنا  سبـلنا  12
  أسكن البصري السني   لرسلـهم   لرسـلهم  لرسلـهم  13
  أمالـها البصري  جبـار  جبـار  جبـار  15

  إبراهيم
17  

  أبدل السوسي اهلمز  ويـأتيه   وياتيـه   ويأتيـه   ويـأتيه 

  أمجع القراء على تشديده  بِميـت  بِميـت  بِميـت  17
  أبدل السوسي اهلمز  ويـأت   ويـات   ويـأت   ويـأت   19
  سكن شعبة والبصري وابن كثري الياء أ  لـي عليكم   لـي عليكم  يلَ عليكم  يل عليكم  22
22  أشركتونـي  أشركتمـون  أثبت البصري الياء وصالً  أشركتمـون  
الصاحلات   الصاحلات جنات  23

  جنات
الصاحلات 

  جنات
  إدغام كبري للسوسي  الصاحلات جنات

  أبدل السوسي اهلمز  تؤتـي   تـويت   تـؤيت   تؤتـي   25
  أسكن البصري وابن كثري الكاف  أكْـلها  أكْـلها  أكُـلَها  25
  أمال الدوري وأدغم السوسي  األمثالَ للنـاس  األمثال لِّلناس  األمثال للناس  األمثالَ للنـاس  25
  ضم ابن كثري التنوين وصال  خبيثـة نُ اجتثّـت  خبيثـة ن اجتثّـت  خبيثـة ن اجتثّـت  26
  أماهلا البصري  قـرار   قـرٍار   قـرار   26
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   ـا الدني  27
أبدل البصري وابـن كثرياهلمـزة     لـم،َ ما يشـاُء   لـم،َ ما يشـاُء   ما يشـاُء ألـم  27

  الثانية واواً مفتوحة
  وقف البصري وابن كثريباهلاء  نعمـة  نعمـة  نعمـت   28
  أماهلا البصري  البـوار   البـوٍار   البـوار   28
  أبدل السوسي اهلمز  وبـئس  سوبـي   وبـئس   وبـئس  29
  فتح البصري وابن كثريالياء  ليـضلوا   ليـضلوا   ليـضلّوا  30
  أماهلا البصري  النـار   النـار   النـار   30
  أبدل السوسي اهلمز وأدغم  يـأيتَ يـوم  يايت يـوم  يأيتَ يـوم  يـأيتَ يـوم  31
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قرأ البصري وابن كثريبفتح العني   بيـع فيه وال خاللَال  البيـع فيه وال خاللَ  البيـع فيه وال خاللٌ   31
  والالم بدون تنوين

  إدغام متقاربني للسوسي  وسخـر لكم   وسخر لَّكم  وسخر لكم  )معا ( وسخر لكم   32
  إدغام متقاربني للسوسي  وسخـر لكم   وسخر لَّكم  وسخر لكم  )معا ( وسخر لكم   33
  ابن كثريباهلاءوقف البصري و  نعمـة  نعمـة  نعمـت   34
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   36
  فتح البصري وابن كثريالياء  إنـي أسكنت  إنـي أسكنت  إنـي أسكنت  37
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   37
  ماثلني كبري للسوسيإدغام مت  تعلم مـا   تعلم مـا    تعلم مـا   تعلم مـا   38

  إبراهيم
40  

  أثبت البصري الياء وصـالً  دعـاِء  دعـائي  دعـاِء

  اغفرلِّـي     اغفر لـي  41
  اغفر لـي

أدغم البصري بـخلف عن   اغفر لـي  اغفر لِّـي
  الدوري

  أبدل السوسي اهلمز  وللمـؤمنني  وللمومنني  وللمؤمنني  وللمـؤمنني  41
42   ـنبوال حتس  وال تـحِسنب    كسر البصري وابن كثريالسني  وال تـحِسنب  
يأتيهمِ   يـأتيهِم العـذاب  44

  العذاب
ياتيهمِ 
  العذاب

كسر البصري امليم وأبدل السوسي   يـأتيهِم العـذاب
  اهلمز

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  وتبيـن لكم  وتبني لَّكم  وتبيـن لكم  وتبيـن لكم  45
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  كيف فعلنـا  كيف فَّعلنا  كيف فعلنا  كيف فعلنـا  45
47   ـنبفال حتس   فال حتِسبـن   كسر البصري وابن كثريالسني  فال حتِسبـن  
  أماهلا البصري  القـهار  القهـار  القـهار  48
وترىارمني   وترى ارمني  وتـرى الـمجرمني  49

  وترٍىارمني
ري وقفاً وأماهلا السوسي أماهلا البص  وتـرى الـمجرمني

  وصالً خبلف عنه
األصفاد   األصفاد سرابيلهم  49

  سرابيلهم
األصفاد 
  سرابيلهم

  إدغام كبري للسوسي   األصفاد سرابيلهم 
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  شدد البصري وابن كثريالباء  ربـما  ربـما  ربـما  2
  أبدل السوسي اهلمز  يـأكلوا   ياكلوا    يأكلوا   يـأكلوا   3
  كسر البصري امليم وصالً  ويلهـهِم األمـل  ويلهـهمِ األمل  هِم األمـلويلهـ  3
  أبدل السوسي اهلمز  ومايسـتأخرون  ومايستاخرون  ومايستأخرون    ومايسـتأخرون    5
  أبدل السوسي اهلمز  تـأتينا  تـاتينا  تـأتينا  تـأتينا  7
ما   8

تنـزلُ 
  املالئكةُ

  ما 
نـنزلُ 
  املالئكةَ

  ما
 لتنـز  
  املالئكةُ 

  ما 
  تنـزل 
  املالئكةُ

قرأ شعبة بتاء مضمومة ونـون مفتوحـة   
وزاي مشددة مفتوحة ورفـع املالئكـة    
وقرأ البصري وابن كثريبفتح التاء والنون 

  وتشديد الزاي مفتوحة ورفع املالئكة
  وسيإدغام متماثلني كبري للس  نـحن نزلنا   حنن نزلنا  نـحن نزلنا   نـحن نزلنا  9

  احلجر
11  

  أبدل السوسي اهلمز  ومايـأتيهم   وماياتيهم  ومايأتيهـم    ومايـأتيهم 

  أبدل السوسي اهلمز  اليـؤمنون  اليومنون  اليؤمنـون  اليـؤمنون  13
  إدغام صغري للبصري  خلت سنـة   خلـت سنـة   خلت سنـة   13
  خفف ابن كثري الكاف  سـكرت  سـكِّرت  سـكِّرت  15
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  ادخلوها
ن يونوع 
  ادخلوها

  ضم ابن كثري التنوين وصال  وعيون نُ ادخلوها  وعيون ن ادخلوها
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  فتح البصري وابن كثريالياء فيهـما  عبادي أنـي   عبادي أنـي   عبادي أنـي   49
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  إدغام صغري للبصري  إذْ دخـلوا  دخـلوا إذ  إذْ دخـلوا  52
كسر ابن كثري النون مشددة مع املد   تبشـرونِّ  تبشـرونَ  تبشـرونَ  54

  املشبع
  كسر البصري النون  يقنـط  يقنِـط  يقنـط  56
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ءالَ لـوط  ءال لُّوط  ءالَ لـوط  ءالَ لـوط  59
  خفف شعبة الدال  قـدرنـا  قـدرنـا  اقـدرنـ  قدرنـا  60
  جا ءالَ لوط   جـاَء ءالَ لوط  61

  جآ ءال لوط
  جا ءال لُّوط

  جآ ءال لُّوط 
  جا ءالَ لوط 
  جآ ءال لوط

  جآَء اَال لوط 
  جآ ءآل لوط  

  جآ ءال لوط

قرأ البصري والبزي بإسقاط اهلمزة 
األوىل مع القصر واملد وسهل قنبل 

فـا مـع املـد    الثانية وله إبداهلا أل
  والقصر وأدغم السوسي

  احلجر
63  

  أبدل السوسي اهلمز  جـئناك    جـيناك   جـئناك    جـئناك  

  قرأ ابن كثري مزة الوصل  فاسـر  فأسـر  فأسـر  65
  أدغم السوسي وأبدل اهلمزة  حيـثُ تـؤمرون  حيث تومرون  حيثُ تؤمرون  حيـثُ تـؤمرون  65
وجا أهل   أهل وجـآ –وجـا أهل   وجـاء أهـل  67

  وجآ أهل
وجـآَء اَهل 

  وجآء آهل
أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 

مع القصر واملد وسهل قنبل الثانية 
  وله إبداهلا ألفا مع املد املشبع

  أبدل السوسي اهلمز  للمـؤمنني   للمومنني   للمؤمنـني   للمـؤمنني   77
  ابن كثريالباءكسر شعبة و  بِيـوتاً  بيـوتـاً  بيـوتاً  بِيـوتاً  82
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  والقُـران  والقُـرءان  والقُـرءان  87
  أبدل السوسي اهلمز  للمـؤمنني   للمومنني   للمؤمنـني   للمـؤمنني   88
  فتح البصري وابن كثريالياء فيهـا  إنـي أنـا   إنـي أنـا   إنـي أنا   89
  ن كثري اهلمزة ونقل حركتهاحذف اب  القُـران  القُـرءان  القُـرءان  91
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمر    تومـر  تـؤمر   تـؤمر    94
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيك  ياتيـك  يأتيـك  يـأتيك  99

  سورة النحل
قرأ البصري وابن كثري بتخفيف   يـنزِل  يـنزِل  يـنـزل  2

  الزاي وختفيف النون
  بدل السوسي اهلمزةأ  تـأكلون   تاكـلون   تأكـلون   تـأكلون   5
  قصر شعبة والبصري اهلمزة  لرؤوف  لرؤف  لرؤوف  لرؤف  7
  قرأ شعبة بنون العظمة  ينبـت  ينبـت  ينبـت  ننبـت  11
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  إدغام متقاربني كبريللسوسي  وسخـر لكم  وسخر لَّكم  وسخر لكم  وسخـر لكم  12
12   والنجوم

مسخرات  
 والنجوم
راتمسخ  

 والنجوم
مسخرات  

م والنجو
  مسخرات

مسخرات قرأ شعبة والبصري وابن   والنجوم
  كثريبنصبهما وأدغم السوسي 

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   14
  أبدل السوسي اهلمزة  لتأكـلوا  لتـاكلوا  لتـأكلوا  لتأكـلوا  14
وترى الفلك   وترى الفلك  وتـرى الفلك  14

  وترٍى الفلك
ء وقفاً وأماهلا أمال البصري الرا  وتـرى الفلك

  السوسي وصالً بـخلف عنه
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  يـخلق كـمن   خيلق كَّمن   خيلق كمن   يـخلق كـمن   17
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال  تـذَّكّـرون  تـذَّكّـرون  تذَكَّرون  تذَّكّرون  17
  ثلني كبري للسوسيإدغام متما  يعلم مـا  يعلم مـا   يعلم مـا   يعلم مـا  19

  
  النحل
20  

  قرأ البصري وابن كثري بالتاء الفوقية  تـدعون  تـدعون  يـدعون

  أبدل السوسي اهلمز  اليـؤمنون   اليومنون   اليـؤمنون   اليـؤمنون   22
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلم مـا  يعلم مـا  يعلم مـا   يعلم مـا  23
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيلَ لـهم  همقيل لَّ   قيلَ لـهم   قيلَ لـهم  24
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أنزلَ ربـكم  أنزل ربكم  أنزلَ ربكم  أنزلَ ربـكم  24
  أماهلا البصري  أوزار   أوزٍار   أوزار   25
  كسر البصري امليم وصالً  عليـهم السقف  عليهمِ السقف  عليـهم السقف  26
  أماهلا البصري  افرينالكـ  الكـافرين   الكـافرين  27
املالئكةُ   املالئكةُ ظـاملي   28

  ظاملي 
املالئكةُ 
  ظـاملي 

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  املالئكةُ ظـاملي 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  السلم مـا   السلم ما   السـلم ما   السلم مـا   28
  أبدل السوسي اهلمز  فلبئـس  فلبئـس  فلبئـس  فلبئـس  29
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  وقـيلَ للذين  وقيلَ للذين  وقيلَ للذين  ـيلَ للذينوق  30
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أنـزلَ ربكم   أنزلَ ربكم   أنزلَ ربكم  أنـزلَ ربكم   30
  قللها البصري  الدنيـا    الدنيِـا  الدنيـا    30
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  ألنـهار  لـهم    ا  األار لَّهم   األار هلـم   األنـهار  لـهم      31
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  الـمالئكةُ طيبني  املالئكة طَّيبني  املالئكةُ طيبني  الـمالئكةُ طيبني  32
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتـي –تـأتيهم    تاتيهم  ياتـي  تأتيهم  يأيتَ  يـأتـي –تـأتيهم    33
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ر ربك أم  أمر ربك كذلك  33
  كذلك

أمر ربك 
  كَّذلك

  إدغام متماثلني كبري فيهما للسوسي  أمر ربك كذلك

  ضم ابن كثري النون وصال  أنُ اعبـدوا  أن اعبـدوا  أن اعبـدوا  36
ضم البصري وابن كثريالياء وفتح   يـهدى  يـهدى  يـهدي  37

  الدال وألف بعدها
  أمالـها الدوري   س النـا  النـاس   النـاس   النـاس   38
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  ليبين لـهم   ليبني لَّـهم   ليبني لـهم   ليبين لـهم   39
  إدغام متماثلني كبري للسوسي نـقـولَ له  نقول لَّـه  نقولَ له نـقـولَ له  40
  قللها البصري  الدنيـا    الدنيِـا  الدنيـا    41
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  أكربلـو  وأكرب لَّـ  أكرب لـو  أكربلـو  41

  النحل
43  

قرأ شعبة والبصري وابن كثريبالياء   يـوحى  يـوحى  نوحـي  يـوحى
  وفتح احلاء

  فتح ابن كثري السني وحذف اهلمزتني  فَسـلوا  فاسـألوا  فاسـألوا  43
  أدغم السوسيأمال الدوري و  لتبني للنـاس  لتبني لِّلناس  لتبين للناس  لتبني للنـاس  44
  كسر البصري امليم وصالً  بـهم األرض  بـهمِ األرض  بـهم األرض  45
  أبدل السوسي اهلمز  يأتيـهم   ياتيـهم  يأتيـهم  يأتيـهم   45
  أبدل السوسي اهلمز  أويأخـذَهم   أو ياخـذهم   أويأخـذَهم   أويأخـذَهم   46
  بدل السوسي اهلمزأ  أويأخـذَهم   أو ياخـذهم   أويأخـذَهم   أويأخـذَهم   47
  قصر شعبة والبصري اهلمزة  لرؤوف  لرؤف  لرؤف  لرؤوف  47
  قرأها البصري بتاء التأنيث  يتـفيـأ  تتـفيـأ  يتـفيـأ  48
  ابدل السوسي اهلمز  مايـؤمرون  مايومـرون  مايـؤمرون  مايـؤمرون  50
اليعلمونَ   اليعلمونَ نصيباً   56

  نصيباً 
اليعلمـون 

  نصيباً 
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نَ نصيباً اليعلمو

البنات   البنات سبـحانه  57
  سبحانه

  البنات
  سبحانه 

  إدغام كبري للسوسي  البنات سبـحانه

  قللها البصري  باألنـثى   باألنـثى   باألنـثى   58
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   58
  أماهلا البصري  يتـوارى  يتـوارٍى  يتـوارى  59
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  القومِ مـن  القومِ مـن  القـومِ من   القومِ مـن  59
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   60
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  أبدل السوسي اهلمز  اليؤمـنون   اليؤمـنون   اليؤمنـون    اليؤمـنون   60
61  
  

جا أجلهم   جـآ أجلهم –جـا أجلهم   جـاَء أجـلهم
  جآ أجلهم 

  جآَء اَجلهم
  جآء اجلهم 

أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل 
قصراً ومداً وسهل قنبل الثانية ولـه  

  إبداهلا ألفا مع القصر 
  أبدل السوسي اهلمز  اليستـأخرون    اليستاخرون   اليستأخرون   اليستـأخرون    61
  قللها البصري  احلسـىن  احلسنِـى  احلسـىن  62
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  فزين لـهم   هم فزيـن لَّ  فزين لـهم   فزين لـهم   63
أسكن البصري اهلاء وأدغم السوسي   فهـو وليهم  فهو وليهم  فهـو وليهم  فهـو وليهم  63

  الواو بالواو  إدغام متماثلني كبري
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  لتبني لـهم  فتبني لَّـهم  فتبني لـهم  لتبني لـهم  64
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون   يـومنون  يـؤمنون  نون يـؤم  64

  النحل
66  

  فتح شعبة النون  نسقيكم  نسقيـكم  نسقيـكم  نسقيكم

  كسر شعبة وابن كثريالباء  بِيـوتاً  بيـوتاً  بيـوتاً  بِيـوتاً  68
  ضم شعبة الراء  يعرِشـون  يعرِشـون  يعرِشـون  يعرشون  68
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  سبلَ ربـك   بك سبـل ر  سـبلَ ربك   سبلَ ربـك   69
  أمالـها الدوري   للنـاس   النـاس   النـاس   للنـاس   69
  إدغام متقاربني للسوسي  خلقـكم   خلقـكُّم   خلقَكـم   خلقـكم   70
  إدغام متقاربني للسوسي  العمرِ لـكي   العمر لِّكي   العمرِ لكي   العمرِ لـكي   70
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  اليعلم بعـد  اليعلم بعـد  اليعلم بعـد  ـداليعلم بع  70
  قرأ شعبة بالتاء  يـجحدون  يـجحدون  جيحدون  جتحدون  71
  جعلَ لـكم   72

  وجعلَ لـكم  
  اِهللا هـم 

جعلَ لكـم  
  وجعلَ لكم 

  اِهللا هـم  

جعل لَّكـم 
  وجعل لَّكم  

  اهللا هـم 

  جعلَ لـكم 
  وجعلَ لـكم  

  هـم  اِهللا

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

ـَـكم  72 ـَـكم  ورزقـكٌّم  ورزقَـكم  ورزق   إدغام متقاربني للسوسي  ورزق
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون   يـومنون  يـؤمنون  يـؤمنون   72
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  وبـنعمة   وبـنعمة   وبنعمت   72
  أسكن البصري اهلاء  فهـو   فهـو   فهـو   75
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  هو ومـن  هو ومـن  هو ومـن   هو ومـن  76
اليـأت    يـأمر  –اليـأت   76

  يأمـر 
اليـات  

  يامـر 
  أبدل السوسي اهلمز  يـأمر  –اليـأت 
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ـْو  )معا ( وهـو    76   أسكن البصري اهلاء  وهـو    وه
  قرأ قنبل بالسني  سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  76
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وجعلَ لكـم   وجعل لَّكم   وجعلَ لكم   وجعلَ لكـم   78
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون   يـومنون    يـؤمنون   يـؤمنون   79
  جعلَ لكم   80

  وجعلَ لكم  
  جعلَ لكم 

  وجعلَ لكم 
  جعل لَّـكم
  وجعل لَّكم 

  جعلَ لكم  
  وجعلَ لكم  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي 

بِيوتكم   80
ـِيوتاً   ب

بيـوتكم 
  بيـوتاً

  كسر شعبة وابن كثريالباء فيهما  بِيـوتكم  ـ بِيوتاً  بيـوتاً –بيـوتكم 

  فتح البصري وابن كثري العني   ظعنـكم   ظعنـكم  ظعنـكم  80
  أماهلما البصري  وأشعارها –وأوبارها   وأشعـارها –وأوبٍـارها   وأشعارها –وأوبارها   80

  النحل
81  

  جعلَ لكـم 
  )معاً(وجعلَ لكم  

  جعلَ لكم 
  وجعلَ لكم 

  جعل لَّـكم
  وجعل لَّكم 

  جعلَ لكم   
  وجعلَ لكم  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أبدل السوسي اهلمز   بـأسكم   بـاسكم  بـأسكم   بـأسكم  81
  أمجع القراء على ختفيف التاء  فإن تـولَّـوا  فإن تـولَّـوا  فإن تـولَّـوا  82
إدغام متماثلني كبري للسوسي ووقف   يعرفونَ نعمة  يعرفون نعمة  يعرفونَ نعمة  يعرفونَ نعمت  83

  البصري وابن كثري باهلاء
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  أمال شعبة اهلمزة  ونـأى  ونـأى  ونـأى  ونـأى  83

  اإلسراء
84  

بـمن  بـمن  أعلم بـمن   أعلم بـمن   أعلم أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلم  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمرِ ربـي   أمـر ربـي   أمرِ ربـي   أمرِ ربـي   85
  أبدل السوسي اهلمز  شئـنا    شيـنا   شئـنا   شئـنا    86
  غام متماثلني كبري للسوسيإد  عليك كـبريا   عليك كَّبريا  عليك كبريا  عليك كـبريا   87
  يـأتوا   ال يـأتون –يـأتوا   88

  ال يـأتون 
  يـاتوا 

  ال يـاتون 
  أبدل السوسي اهلمز  ال يـأتون -يـأتوا 

  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   88
  إدغام صغري للبصري  ولقد صـرفنا   ولقـد صـرفنا   ولقد صـرفنا   89
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   89
للناس    للناس الناس  النـاس  –للنـاس   89

  الناس
  أماهلـا الدوري  النـاس  –للنـاس 

  أبدل السوسي وأدغم  نـؤمـن لك   نـومن لَّك  نـؤمن لك   نـؤمـن لك   90
قرأ البصري وابن كثري بضـم التـاء     تـفَجر لنا  ـر لَّناتفَج  تـفَجر لنا  تـفْجـر لنا  90

وفتح الفاء وكسر اجليم مشـددة ،  
  وأدغم السوسي الراء بالالم

  أسكن البصري وابن كثري السني  كسـفاً  كسـفاً  كسـفاً  92
  أبدل السوسي اهلمز  تـأيت   تاتـي   تأتـي   تـأيت   92
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  أبدل السوسي وأدغم  نؤمن لـرقيك  رقيكنومن لِّ  نؤمن لرقيك  نؤمن لـرقيك  93
أسكن البصري النون وخفف الزاي   تنـزل   تنـزِل  تنـزل   93

  وشدد ابن كثري خبالف مذهبه
  قرأها ابن كثري باملاضي  قـال سبحان  قُـل سبحان  قُـل سبحان  93
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنوا    يـومنوا    يؤمـنوا   يـؤمنوا    94
  إدغام صغري للبصري   إذ جاءهـم   إذ جـاءهم  جاءهـم إذ   94
  أسكن البصري اهلاء  فهـو   فهـو   فهـو   97
  أثبت البصري الياء وصالً  املهتـد   املهتـدي  املهتـد   97
  أبدل السوسي اهلمز  مـأواهم   مـأواهم   مـأواهم   مـأواهم   97
  صغري للبصريإدغام   خبـت زدناهم  خبـت زدناهم  خبـت زدناهم  97
سهل البصري اهلمزة الثانية منهما مع   َء ا نـا –َء ا ذا   َء ا ا نـا –َء ا ا ذا   َء إنـا_ َء إذا   98

  اإلدخال وسهلها ابن كثري بدونه
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وجعلَ لـهم   وجعل لَّهموجعلَ هلـم    وجعلَ لـهم   99

  اإلسراء
100   

زائن رمحة خ  خـزائن رمحة ربـي
ربـي  

خزائن رمحة 
ربـي  

  أدغم السوسي وفتح البصري الياء   خـزائن رمحة ربـي

  قللهـا البصري  يا موسى  –مـوسى   يا موسـى  –مـوسى   يا موسى  –مـوسى   101
  فتح ابن كثري السني وحذف اهلمزتني  فَسـل  فاسـأل  فاسـأل  101
  إدغام صغري للبصري   إذ جاءهـم  إذ جـاءهم  إذ جاءهـم   101
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فقالَ لـه    فقال لَّـه    فقالَ لـه  فقالَ لـه    101
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لقد   قال لَّقـد     قـالَ لقد    قـالَ لقد   102
  هؤآل ا إال  هـؤآل إال –هـؤال إال   هـؤالِء إالّ  102

  هؤال ا إال  
  هؤآلِء اال

  ال~ هؤآلء ي
أسقط البصري اهلمزة األوىل قصراً 
ومداً وسهلها البزي مدا وقصرا 
وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا مدا 
  مشبعا

  أدغم السوسي وأبدل اهلمزة  اآلخرة جـئنا  اآلخرة جينا  اآلخرة جئنا  اآلخرة جـئنا  104
  قل حركتهاحذف ابن كثري اهلمزة ون  وقُـرانا  وقُـرءانا  وقُـرءانا  106
  أماهلـا الدوري  النـاس   النـاس  النـاس  النـاس   106
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمنوا  تـومنوا  تؤمنـوا  تـؤمنوا  107
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العلم مـن  العلـم من  العلـم من  العلم مـن  107
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  قلِ ادعوا   110
  أوِ ادعوا 

 قـلُ ادعوا 
  أو ادعوا

   قـلُ ادعوا
  أو ادعوا 

  ضم البصري وابن كثري الالم والواو

  قللها البصري  احلسنـى  احلسنِـى  احلسنـى  110

  سورة الكھف
  عوجاً   1

  قيماً
  عوجاْ
  قيماً

قرأ شعبة والبصري وابن كثري   عوجاً قيماً  عوجاً قيماً
  باإلدراج مع إخفاء التنوين

بـأساً    الـمؤمنني  –بـأساً   2
  املـؤمنني 

بـاساً 
  ـمومنني ال

  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني  –بـأساً 

2  نِهمن   من لـد
نـهلـد  

نـهمن لـد  نـهأسكن شعبة الدال مع اإلمشام بالضم   من لـد
  وكسر النون واهلاء ووصلها

  أمالـها البصري  ءاثـارهم   ءاثـارهم   ءاثـارهم   6
  اهلمزأبدل السوسي   يـؤمنوا   يومنـوا   يؤمنـوا   يـؤمنوا   6
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الكهـف فـقالوا   الكهف فَّقالوا الكهف فقالوا    الكهـف فـقالوا   10
  ال إبدال فيها للسوسي  وهيـىء   وهـىيء   وهـىيء   وهيـىء   10
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـحن نقص   نـحن نقص حنن نـقص    نـحن نقص   13

  الكهف
15  

  أبدل السوسي اهلمز  يـأتون   يـاتون  أتـوني  يـأتون 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أظلم مـمن   أظلم مـمن  أظـلم ممن  أظلم مـمن   15
  أمالـها البصري  افتـرى  افتـرٍى   افتـرى  15
  أبدل السوسي اهلمز  فـأووا    فـاووا   فـأووا   فـأووا    16
  ينشر لَّكـم   ينشـر لـكم  16

  ينشر لكـم
  أدغم البصري بـخلف عن الدوري  ينشـر لـكم  نشر لَّكـمي

  ال إبدال فيها للسوسي  يهيـىء  ويهـىيء  ويهـىيء  يهيـىء  16
وترى   وتـرى الشمس  17

  الشمس
وترى الشمس    

  وترٍى الشمس
أمال البصري وقفا ، وأمال السوسي   وتـرى الشمس

  وصالً بـخلف عنه
  صري وابن كثريالزايشدد الب  تـزاور  تـزاور  تـزاور  17
  أسكن البصري اهلاء  فهـو   فهـو   فهـو   17
  أثبت البصري الياء وصالً  املهـتد   املهتـدي   املهـتد   17
  كسر البصري وابن كثريالسني   وتـحِسبهم  وتـحِسبهم  وتـحسبهم  18
أبدل السوسي اهلمز وشدد ابن كثري   ومللِّئـت   وملليـت    ومللئـت    ومللئـت   18

  لالما
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  إدغام صغري للبصري   لبثـتم   لبثـتم  )معاً ( لبثـتم   19
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلم بـما   أعلم بِـما أعلم بـما      أعلم بـما   19
  قرأ شعبة والبصري بإسكان الراء   بـورِقكم   بـورقـكم  بـورِقكم   بـورقكم  19
  أبدل السوسي اهلمز    فليـأتكم  فليـاتكم  فليـأتكم  فليـأتكم  19
  أسكن السوسي امليم وأخفاها   أعلم بـهم   أعلم بِـهم   أعلم بـهم   أعلم بـهم   21
  فتح البصري وابن كثريالياء   ربـي أعلم   ربـي أعلم   ربـي أعلـم   22
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلم بعدتـهم  أعلم بـعدم  أعلم بعدم  أعلم بعدتـهم  22
  أثبت البصري وابن كثريالياء وصالً  يهديـين    يهديـين    يهـدين   24
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلم بـما   أعلم بِـما أعلم بـما       أعلم بـما   26
المبدلَ   ال مبدلَ لكلماته   27

  لكلماته 
المبـدل 
  لِّكلماته 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ال مبدلَ لكلماته 

28  زينـة  زينـة تريد ينة  تريدزينـة  تريد ز إدغام كبري للسوسي  تريد  
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا  الدنـيا   28
فليـؤمن    بـئس –فليـؤمن   29

  بئـس
فليومـن 

  بيـس
  أبدل السوسي اهلمز  بـئس –فليـؤمن 

  الكهف
29  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ناراًللظالـمين   للظاملني ناراً  للظاملني ناراً  للظالـمين ناراً

  كسر البصري امليم وصالً  تـحتهم األنـهار  تـحتهِمِ األنـهار  تـحتهم األنـهار  31
  أسكن البصري وابن كثري الكاف  أكْـلَها  أكْـلَها  أكُـلَها  33
قرأ البصري بضم الثاء وإسكان امليم   ثُـمر   ثُـمر   ثَـمر   34

  وامليم وقرأ ابن كثري بضم الثاء
فقالَ   فقالَ لصاحبه   34

  لصاحبه
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فقالَ لصاحبه   فقال لِّصاحبه

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   34
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   35
ى زاد ابن كثري ميما مع ضم اهلاء عل  منـهما منقلبا  منـها منقلبا  منـها منقلبا  36

  التثنية
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ له  قـال لَّـه  قـالَ له  قـالَ له  37
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   37
  فتح البصري وابن كثريالياء   بربـي أحداً   بربـي أحداً   بربـي أحداً   38
  إدغام صغري للبصري  إذْ دخلت   إذ دخـلت   إذْ دخلت    39
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  إدغام متقاربني كبري  جنتـك قلت  جنتك قُّلت  جنتك قلت  ـك قلتجنت  39
39  أثبت البصري الياء وصالً وأثبتها ابن   تـرين   تـرين   تـرن

  كثري وصال ووقفا
  فتح البصري وابن كثريالياء   ربـي أن   ربـي أن   ربـي أن  40
أثبتها أثبت البصري الياء وصالً  و  يـؤتيين  يـوتيين  يـؤتيين  يـؤتني  40

ابن كثري وصال ووقفا وأبدل 
  السوسي اهلمز 

قرأ البصري بضم الثاء وإسكان امليم   بثُـمره   بثُـمره   بثَمـره  42
  وقرأ ابن كثري بضم الثاء وامليم

  أسكن البصري اهلاء  وهـي  وهـي  وهـي  42
  فتح البصري وابن كثريالياء   بربـي أحداً   بربـي أحداً   بربـي أحداً   42
44   الـحق   الـحق   ضم البصري القاف  الـحق  
  ضم البصري وابن كثريالقاف  عـقُباً  عـقُباً  عـقْباً  44
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا  الدنـيا   45
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا  الدنـيا   46

  الكهف
47  

قرأ البصري وابن كثريبتاء مضمومة مع   تسيـر الـجبالُ  تسيـر الـجبالُ  نسير الـجبالَ
  فتح الياء املشددة ورفع الم اجلبال

أماهلا البصري وقفا وأماهلا السوسي   وتـرى األرض   وترٍى األرض   وترى األرض   وتـرى األرض   47
  وصال خبلف عنه

  أدغم البصري وأبدل السوسي  لقـد جئتمونا  لقد جيتمونا  لقد جئتمونا  لقـد جئتمونا  48
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـجعلَ لكم   جنعل لَّكم   جنعلَ لكم    نـجعلَ لكم   48
49  

  
أماهلا البصري وقفا وأماهلا السوسي   فتـرى ارمني  فترٍى ارمني  فترى ارمني  فتـرى ارمني

  وصال خبلف عنه
  لف عنهخب) ما ( وقف البصري على  مـال هذا  مـال هذا –مـا لـهذا   مـال هذا  49
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمرِربـه  أمر ربـه  أمرِ ربـه  أمرِربـه  50
  أبدل السوسي اهلمز  بئـس         بيـس   بئـس   بئـس  50
ورٍأى   53

  ارمـون
ورأى 

  ارمـون
أمال شعبة الراء وصال والراء واهلمزة   ورأى ارمـون  ورأى املـجرمون

  وقفاً فقط وقفا ، وأمال البصري اهلمزة
  إدغام صغري للبصري  ولقد صرفنـا   ولقد صـرفنا   ولقد صرفنـا   54
  حذف ابن كثرياهلمزة ونقل حركتها   الـقران  الـقرءان  الـقرءان  54
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  أمالـها الدوري  للنـاس  للنـاس  للنـاس  للنـاس  54
  إدغام صغري للبصري   إذ جـاءهم    إذ جـاءهم   إذ جـاءهم   55
  تأتيهـم -  منوايؤ  55

  أو يأتيـهم
  يؤمنـوا 
تأتيهم 
  أويأتيهم

  يومنوا 
تاتيهم   
  أويـاتيهم

  تأتيهـم     -    يؤمنوا
  أو يأتيـهم 

  أبدل السوسي اهلمز

55  
  

قرأ البصري وابن كثري بكسر القاف   قـبالً  قـبالً  قُـبالً
  وفتح الباء

بالـباطلِ بالباطلِ لـيدحضوا         56
     ليدحضوا

بالـباطل 
  لِّيدحضوا  

  إدغام متماثلني كبري للسوسيبالباطلِ لـيدحضوا       

  قرأ شعبة والبصري وابن كثري باهلمز  هـزؤاً  هـزؤاً  هـزواً  هـزؤاً  56
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أظـلم ممن  أظلم مـمن  أظلم مـمن  أظـلم ممن  57
  لعجل هلم    58

  العذاب بل
ـهم لعجلَ ل

  العذاب بل
لعجـل لَّهم  

  العذاب بل
  لعجل لـهم 
  العذاب بـل

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أمالـها البصري  القـرى   القـرٍى   القـرى   59
فتح شعبة امليم والالم ، وضم   لـمهلَـكهِم   لـمهلَـكهِم  ملَهلـكهِم  ملَهلَكهم  59

  البصري وابن كثريامليم وفتح الالم 
  هفالك

60  
  قللها البصري  مـوسى   مـوسـى  مـوسى 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الأبرح حـىت   الأبرح حىت   الأبرح حىت  الأبرح حـىت   60
  إدغام كبري للسوسي  فاتـخذَ سبيله   فاختذ سبيله   فاختذَ سبيله   فاتـخذَ سبيله   61
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  لـفتاه  قالَ   قال لِّفـتاه  قالَ لفـتاه   قالَ لـفتاه    62
63  وماأنسانـيه  وماأنسانيه  ي  وماأنسانـيه كسر شعبة والبصري وابن كثري   وماأنسانـيه

  الـهاء ووصلها ابن كثري بالياء
  إدغام كبري للسوسي  واتـخذَ سبيله   واختذ سبيله  واختذَ سبيله  واتـخذَ سبيله   63
بت البصري الياء وصـالً وأثبتها أث  نبغـي   نبغـي   نبـغِ   64

  ابن كثري وصال ووقفا
  أمالـها البصري  ءاثـارمها   ءاثـارمها  ءاثـارمها   64
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لـه  قـال لَّه  قالَ لـه  قـالَ لـه  66
  قللها البصري  مـوسى   مـوسـى  مـوسى   66
ء وصـالً وأثبتها أثبت البصري اليا  تعلمنـي  تعلمنـي  تعلمـنِ  66

  ابن كثري وصال ووقفا
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  فتح البصري الراء والشني  رشـداً  رشـداً  رشـداً  66
  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء  معـي صبـراً  معـي صبـراً  معي صرباً  معي صربا   67
  أدغم البصري وأبدل السوسي  لقـد جئـت   لقـد جيت  لقد جئـت  لقـد جئـت   71
  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء  معـي صبـراً  معـي صبـراً  معي صرباً  صربا  معي  72
  أدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ ال   قـال الّ   قـالَ ال   قـالَ ال   73

قرأ البصري وابن كثري بألف بعد   زا كـية  زا كـية  زكـية  74   
  الزاي وختفيف الياء

  أدغم البصري وأبدل السوسي  لقـد جئـت   جيت لقـد  لقد جئـت  لقـد جئـت   74
  ضم شعبة الكاف   نـكْراً  نـكْراً  نـكْراً  نكُـراً  74
  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء  معـي صبـراً  معـي صبـراً  معي صرباً  معي صربا   75
لـدنـي   76

  لـدنـي 
الـدال  إسكان  – 1: لشعبة وجهان   لـدنـي  لـدنـي  لـدنـي

 – 2مع اإلمشام بالضم وختفيف النون 
  اختالس ضمة الدال مع ختفيف النون

  أدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لو  قـال لَّو  قالَ لـو  قـالَ لو  77
  أبدل السوسي اهلمز  شـئت   شيـت   شئـت    شـئت   77

  الكهف
77  

الختذْت  الختذت  ذتذْت  لـتخوقـرأ  أدغم شعبة الـذال بالتـاء     لـتخ ،
البصري وابن كثري بتخفيـف التـاء   
األوىل وكسر اخلاء بدون ألف وصل 

  وأدغم البصري الذال بالتاء
  أبدل السوسي اهلمز  بتأويـل   بتـاويل  بتأويـل  بتأويـل   78
  أبدل السوسي اهلمز  يـأخذ   يـاخذ   يـأخذ   يـأخذ   79
  مزأبدل السوسي اهل  مؤمـنني    مومنـني   مـؤمنني   مؤمـنني    80
  فتح البصري الباء وشدد الدال  يبـدلَـهما  يـبدلـهما  يبـدلَـهما  81
  أبدل السوسي اهلمز  تـأويل   تاويـل   تـأويل   تـأويل   82
قرأها البصري وابن كثري مزة وصل   فاتبـع سبباً   فاتبـع سبباً   فأتبع سبباً   85

  مع تشديد التاء
قرأ شعبة بألف بعد احلـاء وإبـدال     حـمئـة  حـمئـة  حـمئـة  حاميـة  86

  اهلمزة ياء خالصة وصالً ووقفاً
  ضم شعبة الكاف   نـكْراً  نـكْراً  نكْـراً  نكُـراً   87
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  جـزاُء  88
  احلسىن

  جـزاًء
  احلسـىن 

رفع شعبة والبصري وابن كثري اهلمزة   جـزاُء  احلسـىن  جـزاُء احلسنِى
  بدون تنوين  وقلل البصري 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وسنقولُ لـه وسنقول لَّـه    وسنقولُ له   ولُ لـه وسنق  88
قرأها البصري وابن كثري مزة وصل   فاتبـع سبباً   فاتبـع سبباً   فأتبع سبباً   89

  مع تشديد التاء
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  تطـلع على   تطـلع على   تطلع علـى   تطـلع على   90
قرأها البصري وابن كثري مزة وصل   فاتبـع سبباً   فاتبـع سبباً   فأتبع سبباً   92

  مع تشديد التاء
  ضم شعبة السني   السـدين   السـدين   السـدين   السـدين   93
  أبدل البصري وابن كثري اهلمز فيهما  يـاجوج ومـاجوج  يـاجوج ومـاجوج  يـأجوج ومـأجوج  94
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـجعلُ لك  نـجعل لَّك  علُ لكنـج  نـجعلُ لك  94
  ضم شعبة السني   سـداً  سـدا  سـداً  سـداً  94
األوىل مفتوحة : قرأ ابن كثري بنونني   مكنـين  مكـنـي  مكـنـي  95

  والثانثة مكسورة خمففة
  الكهف
96  

ردماً 
  ائتـوين

ردماً 
  ءاتـوين

رأ شعبة بكسر التنوين وبعده  مهزة ق  ردماً ءاتـوين  ردماً ءاتـوين
ساكنة وصالً ، وعند الوقـف يبـدأ   
بـهمزة وصل مكسـورة ويبـدل   

  الساكنة ياء 
ضم شعبة الصاد وأسكن الدال وضم   الصـدفيـن  الصـدفيـن  الصـدفني  الصدفني  96

  البصري وابن كثري الصاد والدال
  قال ءاتوين   96

  قال ائتوين
قـال 
  ءاتـوين

قرأ شعبة بـخلف عنه بـهمزة ساكنة   قـال ءاتـوين  ل ءاتـوينقـا
  بعد الالم ، وعند االبتداء كسابقتها

قرأ البصري وابن كثري بتنوين الكاف   دكّـاً  دكّـاً  دكَّـاء  98
  من غري مهز بعدها

  أماهلا البصري  للكـافرين  للكـافرين  للكـافرين  100
  ءفتح البصري اليا  دونـي  دونـي  دونـي  102
  سهل البصري وابن كثرياهلمزة الثانية  أوليـاَء ا نـا  أوليـاَء ا نـا  أوليـاَء إنـا  102
  أمال البصري وأدغم السوسي  للكـافرين نـزال  للكافرين نزال  للكافرين نزال  للكـافرين نـزال  102
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا  الدنـيا   104
  كسر البصري وابن كثريالسني  ونيـحِسب  يـحِسبون  يـحسبون  104
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  أسكن السوسي امليم وأخفاها  جهنـم بـما  جهنم بِـما  جهنم بـما  جهنـم بـما  106
  قرأها شعبة والبصري وابن كثريباهلمز  هـزؤاً  هـزؤاً  هـزواً  هـزؤاً  106
  أبدل السوسي اهلمز  جئـنا  جينـا   جئـنا  جئـنا  109

  سورة مريم
كهٍيٍعص   1

  ذكر
كهـيعص 

  ذكر
أمال شعبة اهلاء والياء وأمال البصري   كهـيعص ذكر  كهٍـيعص ذِّكـر

  )ذكر(اهلاء وأدغم صاد يف الذال من 
إدغام متماثلني كبري للسوسي ووقف   ذكـر رمحة   ذكـر رمحة   ذكـر رمحة   ذكر رمحـت   2

  البصري وابن كثري باهلاء على رمحة
زكريـآَء   2

  إذ
زكريـا 

  إذ
أثبت شعبة والبصري وابن كثري مهزة   زكـريـآَء ا ذ  َء ا ذزكـريـآ

مفتوحة بعد األلف واملد واجب متصل 
  وسهل البصري وابن كثري الثانية

4   قـالَ رب  قـال رب  بقـال ر   إدغام متقاربني للسوسي  قـالَ رب  
 للسوسي  إدغام متماثلني كبري  العظم مـين  العظم منـي  العظم منـي  العظم مـين  4
  الراس شيباً   الرأس شيباً  الـرأس شيبـاً  4

الراس 
  شـباً

  أبدل السوسي اهلمز وأدغم خبلف عنه   الـرأس شيبـاً

  مرمي
5  

  فتح ابن كثري الياء  من ورائـي  من ورائـي  من ورائـي

  قرأ البصري بـجزم الفعلني  يـرثُين ويـرثُ  يـرثْين ويـرثْ  يـرثُين ويـرثُ  6
7  

  
  

  يا زكرياُء
  إنا

  يا زكريا
  إنا

  يا زكرياُء ا نا 
  نا،ِ يا زكرياُء  

  يا زكرياُء ا نا 
  نا،ِ يا زكرياُء  

قرأ شعبة والبصري وابن كثري مزة 
مرفوعة وسهل البصري وابن كثري 
  الثانية وهلما إبداهلا واواً مكسورة

  قللهـا البصري  يـحيـى   يـحيِـى   يـحيـى   7
8   قـا  قـالَ ربل رب  بقـال ر   إدغام متقاربني للسوسي  قـالَ رب  
  قللها الدوري  أنـى   أنـى  أنـى  أنـى   8
  ضم شعبة والبصري وابن كثري العني  عتيـاً  عتيـاً  عتيـاً  عتيـاً  8
10   قـالَ رب  قـال رب  بقـال ر   إدغام متقاربني للسوسي  قـالَ رب  
كذلك قـالَ   كذلك قالَ ربك   9

  ربك
كذلك قَّال 

  ربـك
  إدغام متقاربني كبري للسوسي فيهما  كذلك قالَ ربك 

  فتح البصري الياء  لـي ءاية   لـي ءاية   لـي ءاية   10
  قللهـا البصري  يا يـحىي   يا يـحيِى   يا يـحىي   12
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  ماثلني كبري للسوسيإدغام مت  الكـتاب بقوة   الكتاب بقوة   الكتاب بقوة   الكـتاب بقوة   12
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فتمثلَ لـها  فتمثل لَّـها  فتمثلَ لـها  فتمثلَ لـها  17
  فتح البصري وابن كثري الياء  إنـي أعوذ  إنـي أعوذ  إنـي أعوذ  18
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  رسـولُ ربك  رسول ربك  رسولُ ربك  رسـولُ ربك  19
19  ألهـب  أل  ليهـبقرأ البصري بياء مفتوحة بدل اهلمزة  هـب  
  قللها الدوري  أنـى   أنـى  أنـى  أنـى   20
كذلك قالَ   كذلك قالَ ربك   21

  ربك
كذلك قَّال 

  ربك
  إدغام متقاربني كبري للسوسي فيهما  كذلك قالَ ربك 

  أماهلا الدوري  للنـاس  للنـاس  للنـاس  للنـاس  21
23  ـتم  ـتم  ـتم  ـتضم شعبة والبصري وابن كثري امليم  م  
  كسر شعبة والبصري وابن كثريالنون  نِسـياً  نِسـياً  نسـياً  نِسـياً  23
قرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح   مـن تـحتها  مـن تـحتها  من حتتها  من حتتها  24

  امليم ونصب تاء حتتها
قـد جعل   قـدجعل ربـك  24

  ربـك
جعل  قـد

  ربـك
إدغام صغري للبصري مث إدغام كبري   قـدجعل ربـك

  للسوسي
  مرمي
25  

  النخلة 
  تسا قَط 

  النخلة 
  تسا قط 

  النخلة 
  تـسا قَط 

  النخلة
  تـساقط 

  النخلة 
  تـسا قَط 

قرأها شعبة والبصري وابن كثري بفتح 
التاء وتشديد السني وفتح القاف 

  ء يف التاءوأدغم السوسي التا
  لقدجئت شيئاً  لقـد جئـت شيئاً  27

  
  لقدجيت شيئاً

  لقدجيت شيئاً 
أدغم البصري الدال يف اجليم وأبدل   لقـد جئـت شيئاً

السوسي اهلمز وأدغم التاء يف الشني 
بـخلف عنه     

  وسيإدغام متماثلني كبري للس  نكلم مـن   نكلم مـن  نكلـم من   نكلم مـن   29
  إدغام كبري للسوسي  الـمهد صبيـا  املهد صبيـا  املهد صبيا  الـمهد صبيـا  29
  قللها البصري وقفاً  عيـسى  عيـِسى  عيـسى  34
  رفع البصري وابن كثريالالم  قـولُ  قـولُ  قـولَ  34
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يقولُ لـه   يقول لَّـه  يقولُ لـه  يقولُ لـه   35
  فتح البصري وابن كثريمهزة إن  وأنّ اهللا  وأنّ اهللا  وإنّ اهللا  36
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فاعبـدوه هذا   فاعبدوه هذا   فاعبدوه هذا   فاعبـدوه هذا   36
  قرأ قنبل بالسني  سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  36
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتوننا   ياتـوننا   يأتوننـا   يـأتوننا   38
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  أبدل السوسي اهلمز  اليـؤمنون  اليـومنون  اليؤمنـون  يـؤمنونال  39
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـحن نرث   حنن نـرث   حنن نـرث   نـحن نرث   40
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ ألبيه  قـال ّألبيه  قـالَ ألبيه  قـالَ ألبيه  42
  كثريباهلاءوقف البصري وابن   يـاأبـة  يـاأبـة  يـاأبـت   42
  وقف البصري وابن كثريباهلاء  يـاأبـة  يـاأبـة  يـاأبـت   43
  إدغام صغري للبصري  قـد جـاءين  قـد جـاءين  قـد جـاءين  43
من العلمِ ما   من العلمِ ما مل يـأتك  43

  لـم يـأتك
من العلم ما 
  لـم يـاتك

  أدغم السوسي امليمني وأبدل اهلمز  من العلمِ ما مل يـأتك

  قرأ قنبل بالسني  سـراطاً  صـراطاً  صـراطاً  صـراطاً  43
  وقف البصري وابن كثريباهلاء  يـاأبـة  يـاأبـة  يـاأبـت   44
  وقف البصري وابن كثريباهلاء  يـاأبـة  يـاأبـة  يـاأبـت   45
  فتح البصري وابن كثري الياء   إنـي أخاف   إنـي أخاف   إنـي أخاف   45
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  سأستغفر لك  سأستغفرلَّك  سأستغفر لك  سأستغفر لك  47
  فتح البصري الياء   ربـي إنه  ربـي إنه  ربـي إنه  47
  قللها البصري  مـوسى  مـوسى  مـوسى  51
  كسر البصري وابن كثري الالم  مخـلصاً  مخـلصاً  مـخلَصاً  51
  مرمي
53  

أخاه هرونَ   أخـاه هرونَ نبيـاً 
  نبـياً 

رون أخاه ه
  نبيـاً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي فيهما  أخـاه هرونَ نبيـاً 

  أبدل السوسي اهلمز  يـأمر   يـامر   يأمـر   يـأمر   55
قرأ شعبة والبصري وابن كثري بضم   يـدخلون  يـدخلون  يدخلون  يدخلون  60

  الياء وفتح اخلاء 
  وسي اهلمزأبدل الس  مـأتياً    مـاتيا  مـأتيا    مـأتياً    61
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  بـأمرِ ربك   بـأمر ربك   بـأمرِ ربك   بـأمرِ ربك   64
  واصطربلِّعبادته   واصطرب لعبادته  65

  واصطربلعبادته
واصطرب 
  لِّعبادته

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  واصطرب لعبادته

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  للعبادته هـ   عبادته هـل  لعبادته هل  لعبادته هـل   65
  َء إ ذا  66

  تما م  
  ء إ ذا 
ـتما م  

  َء ا ا ذا 
ـتما م  

  َء  ا ذا
 ـتما م  

سهل البصري اهلمـزة الثانيـة مـع    
اإلدخال وسهلها ابن كثري بدون إدخال 

  )مت(وضم مع شعبة وابن كثري ميم 
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67  ـذْكُـرـذَّكَّـر  يـذَّكَّـر  يري وابن كثريالذال شدد البص  ي
  والكاف مفتوحتني

  ضم شعبة والبصري وابن كثري اجليم   جثيـا   جثيـا   جِثـيا   جثيـا   68
  ضم شعبة والبصري وابن كثري العني   عتيـا   عتيـا   عتـيا   عتيـا   69
  أخفاهاأسكن السوسي امليم و  أعلم بـالذين  أعلم بِالذين  أعلم بالذين  أعلم بـالذين  70
  ضم شعبة والبصري وابن كثري الصاد   صلـيـا  صلـيـا  صـليا  صلـيـا  70
  ضم شعبة والبصري وابن كثري اجليم   جثيـا   جثيـا   جِثـيا   جثيـا   72
  ضم ابن كثري امليم األوىل  مقـاماً  مقـاماً  مقـاماً  73
وأحسن   وأحسن نديا   وأحسن نـديا   73

  نديا
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  حسن نـديا وأ

  الإبدال فيها للسوسي  رئـيا  رئـيا  رئـيا  74
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وقـالَ ألوتني   وقال ّألوتني  وقالَ ألوتني  وقـالَ ألوتني   77
  أبدل السوسي اهلمز  ويأتـينا   ويـاتينا  ويـأتينا  ويأتـينا   80
  أماهلا البصري  لكافريـنا  الكـافرين  الكافريـن  83
  أدغم البصري وأبدل السوسي  لقـدجئتـم  لقد جيـتم  لقد جئتـم  لقـدجئتـم  89
قرأ شعبة والبصري بنون ساكنة بعد   يتـفَطَّـرن  ينـفَطـرن  يتفَطَّرن  ينفَطرن  90

  الياء التحتية مع كسر الطاء خمففة 
96   الصـاحلات  

  سيجعلُ لـهم 
الصاحلات 
  سيجعلُ هلم

الصاحلات 
  سيجعل لَّهم

 الصـاحلات  
  سيجعلُ لـهم 

أدغم السوسي التاء بالسني والالم 
  بالالم

  فهرس اجلزء األول
  العنوان  الصفحة  العنوان  الصفحة  العنوان  الصفحة

  سورة يوسف  97  سورة النساء  43  املقدمة  2
  سورة الرعد  104  سورة املائدة  52  تراجم ائمة القراءات  3
  سورة إبراهيم  106  سورة األنعام  59  أصول قراءة عاصم  6
  سورة احلجر  109  سورة األعراف  67  أصول قراءة أيب عمرو  7

  سورة النحل  111  سورة األنفال  78  أصول قراءة ابن كثري  15
  سورة اإلسراء  116  سورة التوبة  81  سورة الفاتـحة  18
  سورة الكهف  121  سورة يونس  86  سورة البقرة  18
  سورة مرمي  127  سورة هود  91  سورة آل عمران  33

  )اجلدول العذب النمري يف قراءات عاصم والبصري وابن كثري ( انتهى اجلزء األول من 
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  سورة طه
رؤوس 
  اآلي  

وأخــفى   -) إمالـة  ( الـثرٍى  –استـوِى  –) وقفاً ( العلـى  –يـخشى  –لتشـقى 
تســعى     –يــوحى   -  طوِى -يا موسى  –) وقفاً ( هـدى    -موسى  -احلسنِـى  
)  إمالة( أخرٍى  –األولى  -تسـعى  -يا موسى  -) إمالة ( أخرٍى  –يا موسى  –فتـردى 
يا موسـى   -ما يوحى  -) إمالة ( أخـرٍى  –يا موسى   -طغـى -) إمالة وقفاً ( الكربٍى 

األولـى     -هدى  -يا موسى  –وتولِّى  –اهلدى  -) إمالة ( أرٍى  –يطغى  -خيشى  -طغى 
ـ (سوِى    -يا موسى  -وأبِى  -)  إمالة ( أخرٍى  -النهِـى  -شـتى  -  وال ينِسى ) اًوقف

تسعى    –ألقى  –استعلى  –املـثلى   -النجوِى  –) إمالة ( افترٍى  -أتـى )  وقفاً ( ضحى 
العلـى     -حييِى   -وأبقى  -الـدنيِا  -وأبقى  –وموسـى  -أتـى  -األعلى  -مـوسى 

ترضــى    -يـا موسـى    -اهتدى  -هوِى  -والسـلوِى  –هـدى  -ختشى   -تزكِّى 
ى  -) عدها البصري رأس آية ( ى موسـِى  -موس تضحى   -) إمالة ( تعرٍى  -فتشقى -أب

يشـقى   -) عدها البصري وتركها الكويف ( مين هـدى  -وهـدى  -فغـوِى  -يبلـى 
زهرة احليـاة الـدنيِا        -ترضى  -)  وقفاً (مسمى  -النهِى  -وأبقى  –تنِسـى  -أعمـى 

  اهتـدى –ونـخزِى  -األوىل   -للتقوِى  -وأبقى ) وتركها الكويف  عدها البصري( 

من السور اإلحدى عشرة املمالة ، حيث ) طه ( 
ميال فيها فواصل اآليات ، ولقد أمال البصري 

  .منها ذوات الراء وقلل ما سوى ذلك 
وهذه رؤوس اآلي اليت قللها البصري باستثناء 

، وقد كتب  ذوات الراء حيث مييلها إمالة كربى
، وليس لعاصم أو ابن كثري يف ) إمالة ( جبانبها 

  رؤوس اآلي إمالة

1  ـهطـه  ط  ها(أمال شعبة طا وها وأمال البصري   طـه  طـه(  
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  2
  لراء واهلمزة وأمال البصري اهلمزة فقطأمال شعبة ا  رأى نـاراً  ر أ ى ناراً  رأى نـاراً  رٍ إٍ ى ناراً  10
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فقـالَ ألهله  فقال ّألهله  فقالَ ألهله  فقـالَ ألهله  10
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نودي يا موسـى  نودي يا موسى  نودي ياموسى  نودي يا موسـى  11
  فتح البصري وابن كثري الياء   لعلـي –إنـي   لعلـي –إنـي   لعـلي –إنـي   10
  أماهلا البصري  النـار  النـار  النـار  10
فتح البصري اهلمزة والياء وفتح ابن كثري الياء   إنـي أنا  أنـي أنا  إنـي أنا  12

  فقط 
12  ترك البصري وابن كثري التنوين  طـوى  طـوى  طـوى  
  كثري الياء  فتح البصري وابن  إننـي أنا  إننـي أنا  إننـي أنا  14
  فتح البصري الياء   لذكـري  لذكـري  لذكـري  14
  أبدل السوسي اهلمز  ال يـؤمن  ال يـومن  ال يـؤمن  ال يـؤمن  16
  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء   ولـي فيها  ولـي فيها  ويلَ فيها  ويل فيها  18
  
23  

الكربٍى اذهب   الكربى اذهب  الكربى اذهـب
  الكربى اذهب

لدى وصلها يكون للسوسي الفتح واإلمالة على   هـبالكربى اذ
أصله وعند الوقف على الكربى يكون للبصري 
  اإلمالة فقط

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  قـالَ رب  قـال رب  قـالَ رب  قـالَ رب  25
  ويسـر لـي  26

  
 ويسر لِّي
  ويسر يلَ

لـي  ويسر لِّي ويسـر  
  

اليـاء من أدغم البصري خبلف عن الدوري وفتح 
  ) يل ( 

  فتح البصري وابن كثري الياء   أخـي  أخـي  أخـي  30
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نسبحك كثـرياً  نسبحك كَّثرياً  نسبحك كثريا  نسبحك كثـرياً  33
  طه
34  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ونذكـرك كثرياً  ونذكرك كَّثرياً  ونذكرك كثرياً  ونذكـرك كثرياً

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إنك كنـت  إنك كُّنت  إنك كنت  إنك كنـت  35
  أبدل السوسي اهلمز  سـؤلك  سـولك  سـؤلك  سـؤلك  36
  أبدل السوسي اهلمز  يـأخذه  ياخـذه  يأخـذه  يـأخذه  39
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ولتصنـع على  ولتصنع على  ولتصنع على  ولتصنـع على  39
  فتح البصري الياء   عيـين  ينـيع  عيـين  39
  إدغام صغري للبصري  فلبثْـت –إذْ متشي   فلبثـت –إذ تـمشي   فلبثْـت –إذْ متشي   40
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمـك كي  أمك كَّي  أمك كي  أمـك كي  40
  أبدل السوسي اهلمز  جئـت  جيـت  جئـت  جئـت  40
  لبصري وابن كثري الياء فتح ا  لنـفسي  لنـفسي  لـنفسي  41
  فتح البصري وابن كثري الياء   ذكـري  ذكـري  ذكـري  42
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ ال  قـال الّ  قـالَ ال  قـالَ ال  46
  أبدل السوسي اهلمز  فـأتياه  فـاتياه  فـأتياه  فـأتياه  47
  وأبدل السوسي أدغم البصري  قـد جئـناك  قد جيناك  قد جئناك  قـد جئناك  47
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  قـالَ ربنا  قال ربنـا  قالَ ربـنا  قـالَ ربنا  50
  أدغام متماثلني كبري للسوسي  جعـلَ لكم  جعل لَّكم  جعلَ لكم  جعـلَ لكم  53
قرأ البصري وابن كثري بكسر امليم وفتح اهلاء   مهـاداً  مهـاداً  مـهداً  53

  وألف بعدها 
  أبدل السوسي اهلمز  أجـئتنا  أجيـتنا  أجئـتنا  أجـئتنا  57
  أبدل السوسي اهلمز  فلنـأتينك  فـلناتينك  فـلنأتينك  فلنـأتينك  58
  كسر البصري وابن كثري السني ، ، وأمال شعبة   سـوِى  سـوِى  سـوى  سـوٍى  58
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قالَ لـهم  قال لَّـهم  قالَ لـهم  قالَ لـهم  61
  قللها البصري  موسـى  مـوسى  وسـىم  61
  قرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح الياء واحلاء  فيسحتـكم  فيسحتـكم  فيسحتكم  فيسحتكم  61
مفتوحة ، وأسكنها ) إن(شدد شعبة والبصري نون   إنْ هـذآنِّ  إنَّ هـذين  إنْ هذان  إنَّ هذان  63

حفص وابن كثري ،  وقرأ البصري هذان بالياء 
األلف ، وشدد ابن كثري نون هذان مع املد بدل 

  املشبع ، وخففها حفص 
  قرأ البصري مزة وصل بعد الفاء وفتح امليم   فـأجمعوا  فـاجمعوا  فـأجمعوا  64
  ابدل السوسي اهلمز  مث ائتـوا  مث اتـوا  مث ائتـوا  مث ائتـوا  64
  م متماثلني كبري للسوسيأدغا  اليوم مـن  اليوم مـن  اليـوم من  اليوم مـن  64
  قللها البصري  يا موسـى  يا مـوسى  يا موسـى  65
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69  ـلَقَّفتلْقـف  ت  ـلَقَّـفت  لَقَّـفت  ـلَقَّـفقرأ شعبة والبصري وابن كثري بفتح الالم وتشديد   ت
  القاف وشدد البزي التاء وصال 

  للسوسي إدغام كبري  كيد سـاحر  كيد ساحر  كيد ساحر  كيد سـاحر  69
  طه
70  

  إدغام كبري للسوسي  السحـرة سجداً  السحرة سجداً  السحرةُ سجدا  السحـرة سجداً

زاد شعبة والبصري والبزي  مهزة االستفهام ،   َء ا منتم  َء اَ ا منتم  َء اَ ا منتـم  َء ا منتم  َء أ ا منتم  71
حقق شعبة األوىل والثانية وسهل البصري والبزي 

  دخال الثانية بدون إ
  إدغام كبريللسوسي  ءاذنَ لـكم  ءاذن لَّكم  ءاذنَ لكم  ءاذنَ لـكم  71
  أبدل السوسي اهلمز  نـؤثرك  نـوثرك  نؤثـرك  نـؤثرك  72
  إدغام كبريللسوسي  ليغفر لنـا  ليغفر لَّنـا  ليغفر لنـا  ليغفر لنـا  73
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  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو   80
  أماهلا البصري  والنهـار   والنهٍـار  والنهـار   80
  َء إ ذ ا   82

  أَ ئنـا  
  أ ا ا ذ ا 

  أ ا ا نـا 
  ا  أ  ا ذ

  أ  ا نـا 
سهل البصري اهلمزة الثانية منهما مع اإلدخال 
  وسهلها ابن كثري بدونه

  ضم شعبة والبصري وابن كثري امليم   متـنا   متـنا   متـنا  متـنا   82
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّرون  تـذَّكّرون  تذَكّرون  تـذَّكّرون  85
  سيقولونَ ِهللا   87

  
  سيقولونَ ِهللا  اُهللاسيقولون 

  
حذف البصري الم اجلر وأثبت مهزة وصل ورفع 
اهلاء من لفظ اجلاللة ، أما الـيت وردت يف اآليـة   

  فال شيء فيها ) 85(
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  88
  حكمها كسابقتها  سيقولونَ ِهللا  سيقولون اُهللا  سيقولونَ ِهللا   89
  قللها الدوري  أنـىف  فأنـى  فـأنـى  فأنـى  89
92  رفع شعبة امليم   عـاملِ  عـاملِ  عـاملِ  عالـم  
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  أسكن البصري امليم وأخفاها  أعلم بـما  أعلم بـما  أعلم بـما  أعلم بـما  96
  جـا أحدهم   جـاَء أحدهم  99

  جـآ أحدهم 
  جا أحدهم 
  جآ أحدهم

  جآَء اَحدهم
  جآ ءاحدهم 

راً ومـداً  أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل قص
  وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا ألفا مع القصر

100   قـالَ رب  قـالَ رب  بقـال ر   إدغام كبري للسوسي  قـالَ رب  
  فتح البصري وابن كثري الياء   لعـلي  لعـلي  لعـلي  100
فال أنساب   فال أنساب بينهم  101

  بينهم
فال أنساب 

  بينهم
  اثلني كبري للسوسيإدغام متم  فال أنساب بينهم

  فاغفر لَّنا   فاغفر لنـا  109
  فاغفر لنا

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  فاغفر لنـا  فاغفر لَّنا

  أدغم شعبة والبصري الذال بالتاء   فاتـخذْمتوهم  فاختذتمـوهم  فاختذْمتوهم  فاختذتموهم  110
  قرأها ابن كثريباألمر   قُـل كـم  قـال كـم  قـال كـم  112

  ؤمنونامل
112  

  إدغام صغري للبصري  لبثْتـم   لبثتـم  لبثْتـم 

  إدغام كبري للسوسي  عدد سـنني   عدد سنني   عدد سنني   عدد سـنني   112
  نقل ابن كثري احلركة وحذف اهلمزتني  فسـل  فاسـأل  فاسـأل  113
  إدغام صغري للبصري  لبثْتـم   لبثتـم  لبثْتـم   114
  إدغام كبري للسوسي  آخـر ال  آخـر الّ  ال آخـر  آخـر ال  117

  سورة النور
  شدد البصري وابن كثري الراء   وفَـرضناها  وفَـرضناها  وفَـرضناها  1
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّرون  تـذَّكّرون  تذَكّرون  تذَّكّرون  1
  م كبري للسوسيإدغا  مائةَ جلـدة   مائة جلدة   مائةَ جلدة    مائةَ جلـدة   2
2  

  
تؤمنـون  -وال تأخـذكم 

  املؤمنني 
وال تأخذكم 

تؤمـنون  
  املؤمنني 

وال تاخذكم 
تومـنون   

  املومنني 

  وال تأخـذكم 
  املؤمنـني  -تؤمنون 

  أبدل السوسي اهلمز

  فتح ابن كثري اهلمزة وأبدل السوسي  رأَفـة  رافـة  رأْفـة  رأْفـة  2
  أبدل السوسي اهلمز  املؤمنـني   نني املومـ  املؤمنـني   املؤمنـني   3
  إدغام كبري للسوسي  احملصنات ثـم  احملصنات ثُّم  احملصنات مثّ  احملصنات ثـم  4
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتوا  يـاتوا   يأتـوا  يـأتوا  4
  إدغام كبري للسوسي  بأربعة شهـداء   بأربعة شهداء   بأربعة شهداء   بأربعة شهـداء   4
  إدغام كبري للسوسي  بعـد ذلك  بعد ذَّلك  بعد ذلك  كبعـد ذل  5
  شهـداُء ا الّ   شـهداُء إالّ  6

  الّ،ِ شهداُء 
  شهـداُء ا الّ 

  الّ،ِ شهداُء 
سهل البصري وابن كثري اهلمزة الثانية وهلما 
  إبداهلا واواً مكسورة

6  أربـع  أربـع  أربـع  نيقرأ شعبة والبصري وابن كثري بنصب الع  أربـع  
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  لعنـة  لعنـة  لعنـت  7
  رفع شعبة والبصري وابن كثري التاء  واخلامسـةُ  واخلامسـةُ  واخلامسةَ  واخلامسةُ  9
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  كسر البصري وابن كثري السني  ال تـحِسبوه   ال تـحِسبوه   ال تــحسبوه   11
  للبصري إدغام صغري  إذ مسعتـموه   إذ سمعتـموه   إذ مسعتـموه   12
املؤمنـون   الـمؤمنون والـمؤمنات   12

  واملؤمنات 
املـؤمنون 
  واملؤمنات 

  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنون والـمؤمنات 

  أبدل السوسي اهلمز  يأتـوا  يأتـوا  يأتـوا   يأتـوا  13
  إدغام كبري للسوسي  بأربعة شهـداء   بأربعة شهداء   بأربعة شهداء   بأربعة شهـداء   13
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اِهللا هـم   اِهللا هـم   اِهللا هـم   ِهللا هـم ا  13
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا   الدنـيا   14
إدغام صغري للبصري وشدد البزي التاء وصـال    إذْ تلقّونه  إذْ تلقّونه  إذ تلقّـونه   إذ تلـقّونه  15

  مع إظهار الذال
  كسر البصري وابن كثري السني وأدغم السوسي  وحتِسبونه هيناً  وحتِسبونه هيناً  حتِسبونه هيناًو  وتـحسبونه هينـاً  15
  أسكن البصري اهلاء  وهــو  وهــو  وهــو  15
  النور
16  

  إدغام صغري للبصري  إذ مسعتـموه   إذ سمعتـموه   إذ مسعتـموه 

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  ذانتكلم بـه  نتكلم بِهذا   نتكلم ذا  نتكلم بـهذا  16
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنني   مومـنني   مؤمـنني   مـؤمنني   17
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا   الدنـيا   19
  قصر شعبة والبصري اهلمزة   رؤوف  رؤف  رؤوف  رؤف  20
خطْـوات    21

  )معا ( 
  بزي الطاءأسكن شعبة والبصري وال  خطُوات  خطْوات  خطْـوات  خطُـوات

  أبدل السوسي اهلمز  يـأمر   يـامر   يأمـر  يـأمر   21
وال يأتـل   يـؤتوا   –وال يـأتل   22

  يؤتـوا 
وال يـاتل  

  يوتـوا 
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤتوا   –وال يـأتل 

  
  قللها البصري  القربـى   القربِـى   القربـى   22
  سوسي اهلمزأبدل ال  املـؤمنات  املومنات  املـؤمنات  املـؤمنات  23
  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا   الدنـيا   23
  كسر البصري امليم وصالً  يـوفّيهم اهللا  يوفيهمِ اهللا  يـوفّيهم اهللا  25
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اَهللا هـو  اهللا هـو  اَهللا هـو   اَهللا هـو  25
بِيـوتاً    27

  بِيوتكم
بيـوتاً  
  بيـوتكم

  كسر شعبة وابن كثريالباء   بِيوتاً ـ بِيوتكم  ـكمبيوت –بيـوتاً 

  أبدل السوسي اهلمز  تستـأنسوا  تستانسوا  تستأنسوا  تستـأنسوا  27
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّرون  تـذَّكّرون  تذَكّرون  تذَّكّرون  27
  أبدل السوسي اهلمز وأدغم  يـؤذنَ لكم  يوذن لَّكم  يؤذنَ لكم  يـؤذنَ لكم  28
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيلَ لكم   قيـل لَّكم   قيلَ لـكم   قيلَ لكم   28
  كسر شعبة وابن كثري الباء   بِيـوتاً   بيـوتاً   بيـوتاً   بِيـوتاً   29
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلم  مـا  يعلم مـا  يعلم مـا  يعلم  مـا  29
  أبدل السوسي اهلمز  لمؤمنـني ل  للمـومنني   للمؤمنـني   للمؤمنـني   30
  أماهلا البصري  أبصـارهم   أبصـارهم   أبصـارهم   30
  للمـؤمنات   31

  املؤمـنون
للمؤمنات 
  املؤمنـون

للمومنات 
  املومنـون

  أبدل السوسي اهلمز  للمـؤمنات  املؤمـنون

31  ـارهن  أبصارهـنأبص  أماهلا البصري  أبصارهـن  
31  يـوبِـهنج  يـوبِـهنج  كسر ابن كثري اجليم  جِيـوبِـهن  
31  نصب شعبة الراء  غيـرِ  غيـرِ  غيـرِ  غيـر  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ليعلم مـا   ليعلم مـا   ليعلم مـا   ليعلم مـا   31
  وقف عليها البصري باأللف  أيـه  أيهـا  أيـه  31
ري امليم وصالً مع ترقيق الالم يف كسر البص  يغنـهم اهللا  يغنـهمِ اهللا  يغنـهم اهللا  32

  لفظ اجلاللة
  النور
33  

ال جيدونَ   ال جيدونَ نكـاحاً
  نكاحاً

ال جيدون 
  نكاحاً

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ال جيدونَ نكـاحاً

  البغا ان   البغآ إن –البغا إن   البغـاِء إن  33
  البغآ ا إن

  البغآ ِء ان 
  ن~البغآء ي

قصراً ومداً وسهل البزي أسقط البصري األوىل 
األوىل مدا وقصرا وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا 
  ياء مدية مع اإلشباع

  قللها البصري  الدنـيا   الدنيِـا   الدنـيا   33
  فتح شعبة والبصري وابن كثري الياء  مبينـات  مبينـات  مبينـات  مبينات  34
عبة  بتخفيف الياء ومهزة بعدها  وكذلك قرأ ش  دري  دريٌء  دري  دريٌء  35

  قرأ البصري لكنه كسر الدال 
35  تـوقَد  يـوقَـد  قَّـدـوت  قَّـدـوقرأ شعبة والبصري وابن كـثري بالتـاء وقـرأ      ت

البصري وابن كثري بفتح التاء والواو وتشـديد  
  القاف مفتوحة وفتح الدال

  إدغام كبري للسوسي  يكاد زيتـها   ا يكاد زيته  يكاد زيتها   يكاد زيتـها   35
  أمال الدوري وأدغم السوسي  األمثـالَ للنـاس  األمثال لِّلناس  األمثال للناس  األمثـالَ للنـاس  35
  كسر شعبة وابن كثري الباء  بِيـوت  بيـوت  بيـوت  بِيـوت  36
  فتح شعبة الباء  يسـبح  يسـبح  يسـبح  يسـبح  36
واآلصال   صـالِ رجال واآل  36

  رجال 
واآلصال 
  رجال 

  إدغام كبري للسوسي  واآلصـالِ رجال 

37  
  

  واألبصـار ليجزيهم 
  

واألبصار  
  ليجزيهم 

األبصار  
  لِّيجزيهم

  واألبصـار ليجزيهم 
  

  إدغام كبري للسوسي

  كسر البصري وابن كثري السني  يـحِسبه  يـحِسبه  يـحسبه   39
40  ظلـمات ـحابس  ظلـمات ـحابس   ـحابس

ظلـمات  
 ـحابس
ظلـمات  

حذف البزي تنوين سحاب وقـرأ ابـن كـثري    
  بـجر ظلمات
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  أماهلا البصري   يـراها   يـرٍاها   يـراها   41
فترى الودق   فترى الودق  فترى الودق  43

  فترٍى الودق
أماهلا البصري وقفاً ، وأماهلا السوسي وصالً   فترى الودق

  خبلف عنه
  إدغام كبري للسوسي  فيصيب بـه  فيصيب به   فيصيب به  صيب بـهفي  43
  خفف البصري وابن كثري الزاي  وينـزِل  وينـزِل  وينـزل  43
  إدغام كبري للسوسي  يكاد سـنا   يكاد سنا   يكاد سنا   يكاد سـنا   43
  يذهب   يذهب باألبصار  43

  باألبصار
يذهب 
  باألبصار

  أمـال البصري وأدغم السوسي   اريذهب باألبص

  أماهلا البصري   األبصـار  األبصـار  األبصـار  44
  إدغام كبري للسوسي  خلق كـل   خلق كُّل   خلق كل   خلق كـل   45
  يشـاُء ا نَّ   يشـاُء إنّ   45

  نَّ  ،ِ يشـاُء  
  يشـاُء ا نَّ 

  نَّ  ،ِ يشـاُء  
مـا   سهل البصري وابن كثري اهلمزة الثانيـة وهل 

  اإلبدال واواً مكسورة
  فتح شعبة والبصري وابن كثري الياء  مبينـات  مبينـات  مبينات  مبينات  46
  النور
46  

  يشـآُء ا ىل   يشـاُء إىل 
  ىل،ِ يشـآُء  

  يشـآُء ا ىل 
  ىل،ِ يشـآُء  

سهل البصري وابن كثري اهلمزة الثانيـة وهلمـا    
  اإلبدال واواً مكسورة

  قرأ قنبل بالسني   سـراط  صـراط  ـراطص  صـراط  46
  أبدل السوسي اهلمز  بالـمؤمنني   باملومنني   باملؤمنـني   بالـمؤمنني   47
  إدغام كبري للسوسي  بعـد ذلك  بعد ذَّلك  بعد ذلك   بعـد ذلك  47
  أسكن البصري امليم وأخفاها  ليحكـم بينهم   ليحكم بينهم  ليحكم بينهم  ليحكـم بينهم   48
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتوا    ياتـوا   يـأتوا   يـأتوا    49
  أسكن البصري امليم وأخفاها  ليحكـم بينهم   ليحكم بينهم  ليحكم بينهم  ليحكـم بينهم   51
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني  الـمومنني  املـؤمنني  الـمؤمنني  51
52  هـقويت  ـقْهويت  هـقي  ويت هـقتوالبصري بكسر القاف وإسكان اهلاء  قرأ شعبة  وي

  وقرأ ابن كثري بكسر القاف واهلاء مع الصلة
  شدد البزي التاء وصال مع اإلخفاء  فإنْ تولَّوا  فإنْ تـولَّوا  فـإنْ تـولَّوا  فـإنْ تـولَّوا  54
  قرأ شعبة بالبناء للمجهول  استـخلَف  استـخلَف  استخلَف  استخلف  55
  قرأ شعبة وابن كثري بإسكان الباء وختفيف الدال   ولَييدلَـنهم  ولَـيبدلَـنهـم  ولَيبدلَنهم  ييدلَنهمولَ  55
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الرسـولَ لعلكم  الرسول لَّعلكم  الرسولَ لعلكم  الرسـولَ لعلكم   56
57  نبال تـحس  ال تـحِسنب  بصري وابن كثري السنيكسر ال  ال تـحِسنب  
  ومـأواهم   57

  ولبئـس 
ومأواهـم  

  ولـبئس
ومـاواهم  

  ولـبيس
  أبدل السوسي اهلمز  ولبئـس –ومـأواهم 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  احللم منـكم   احللم منكم   احللم منكم   احللم منـكم   58
  سوسي اهلمزأبدل ال  ليستأذنـكم   ليستاذنكم   ليستأذنكم   ليستأذنـكم   58
  إدغام كبري للسوسي  بعد صـالة  بعد صالة  بعد صالة  بعد صـالة  58
  نصب شعبة الثاء  ثـالثُ  ثـالثُ  ثـالثُ  ثـالثَ  58
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  فليستأذنوا    59
  اسـتأذن 

فليستأذنوا 
  استـأذن

فليستاذنوا 
  استـاذن

  فليستأذنوا  
  اسـتأذن 

  أبدل السوسي اهلمز

 اليرجونَ  اليرجونَ نكـاحاً   60
  نكاحاً 

اليرجون 
  نكاحاً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اليرجونَ نكـاحاً 

  أبدل السوسي اهلمز  تـأكلوا   تاكـلوا   تأكلـوا   ) معاً ( تـأكلوا   61
بِيوتكم    61

  أوبِيوت 
) الثمانية(

  بِـيوتاً

بيوتـكم 
  أوبـيوت
  بيـوتاً

  بيـوت –بيـوتكم 
  بيـوتاً 

  بِيوتـكم ـ  أوبِيوت
  بِيـوتاً

  كسر شعبة وابن كثري الباء يف اجلميع

 يستأذنـوه –املؤمنون   62
  يستأذنونك  
  يـؤمنون  

  

املؤمنون  
يستأذنوه 

يستأذنونك 
  يـؤمنون 

  املومنون
يستاذنوه 

يستاذنونك 
  يـومنون

 يستأذنـوه –املؤمنون 
  يـؤمنون   -يستأذنونك  

  

  أبدل السوسي اهلمز

  النور
62  

  فـأذن –استأذنوك 
  شئـت

استأذنوك  
  شئت-فأذن 

  استاذنوك 
  شيت-فاذن 

فـأذن   –استأذنوك 
  شئـت

  أبدل السوسي اهلمز

  أدغم السوسي وأبدل اهلمز  لبعـضِ شـأنـهم  لبعض شام  لبعضِ شأم  لبعـضِ شـأنـهم  62
واستغفر لّهم   واستغفر لـهم  62

  واستغفر لَهم
  بـخلف عن الدوريأدغم البصري   واستغفر لـهم  واستغفر لَّهم

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلم  مـا    يعلم مـا  يعلم مـا  يعلم  مـا    64 

  سورة الفرقان
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  للعاملـني نذيراً   للعاملني نذيراً   للعاملني نذيراً   للعاملـني نذيراً    1
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  لق كلّ وخـ  وخـلق كُّلّ   وخلق كلّ   وخـلق كلّ   2
  أمالـها البصري  افـتراه   افـترٍاه   افـتراه   4
  إدغام صغري للبصري  فقد جـاءوا   فقد جـاءوا   فقد جـاءوا   4
  أسكن البصري اهلاء  فهِـي   فـهي   فهِـي   5
  عنه خبلف) ما ( وقف البصري على   مـالِ هـذا  ما ل هذا  -مـا لـهذا   مـالِ هـذا  7
  أبدل السوسي اهلمز  يـأكل   يـاكل   يأكـل   يـأكل   7
  أبدل السوسي اهلمز  يـأكل   يـاكل   يأكـل   يـأكل   8
  ضم ابن كثري التنوين وصال  مسـحوراً نُ انظر  مسـحوراً ن انظر  مسـحوراً ن انظر  8
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  جعلَ لـك  جعل لَّـك  جـعلَ لك  جعلَ لـك  10
  رفـع شعبة وابن كثري الالم  ويـجعلُ   وجيـعلْ  وجيعلْ  ـجعلُ وي  10
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  لك قصـوراً  لك قُّصوراً  لك قصوراً  لك قصـوراً  10
كذّب بالساعة   كـذَّب بالساعة سعرياً  11

  سـعرياً
كذّب بالساعة 

  سـعرياً
  لباء والتاء بالسنيأدغم السوسي الباء با  كـذَّب بالساعة سعرياً

  أسكن ابن كثري الياء  ضـيقاً  ضـيقاً  ضـيقاً  13
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  قرأها شعبة والبصري بالنون  يـحشرهم  نـحشرهم  يحشرهم  نحشرهم  17
17  

  
سهل البصري اهلمزة الثانية مع اإلدخال وسهلها   َء اَ نتـم  َء ا اَ نتـم  َء أ نتـم

  ابن كثري بدونه
  أبدل البصري وابن كثري لثانية  ياء  هـؤالِء ي م  ي م هـؤالِء  هـؤالِء أم  17
  قرأها شعبة والبصري وابن كثري بالياء   يـستطيعون  يـستطيعون  تستطيعون  يستطيعون  19
  أبدل السوسي اهلمز  ليـأكلون  ليـاكلون  ليأكلـون  ليـأكلون  20
  أمالـها البصري  نـرى    نـرٍى   نـرى    21
  أمالـها البصري  ال بشـرى   ال بشـرٍى     ال بشـرى   22
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فجعلناه هباًء   فجعلناه هباء  فجعلناه هباء   فجعلناه هباًء   23
25  ـقَّقشت  ـقَّقشت  ـقَّقششدد ابن كثري الشني  ت  
ونني األوىل مضمومة والثانية ساكنة قرأ ابن كثري بن  وننـزلُ املالئـكةَ  ونـزل املالئـكةُ  ونـزل املالئـكةُ  25

  وخفف الزاي ورفع الالم ونصب املالئكة 
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  املالئـكةُ تنـزيال  املالئكة ترتيال  املالئكةُ ترتيال  املالئـكةُ تنـزيال  25
  أمالـها البصري  الكافـرين  الكـافرين  الكافـرين  26

  الفرقان
27  

  ياليتين
 اختذت  

ليتين يا
  اختذْت

اتـخذت فتح البصري الياء وأدغم شعبة والبصري الذال   ياليتين اختذْت  ياليتـين
  بالتاء

  قللها الدوري  يـا ويلىت  يـا ويلىت  يـا ويلتى  يـا ويلىت  28
  إدغام صغري للبصري  إذ جاءنـي  إذ جـاءنـي   إذ جاءنـي  29
  بزي الياءفتح البصري وال  قومـي  قـومي  قـومـي  قـومـي  30
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القُـران  القُـرءان  القُـرءان   30
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القُـران  القُـرءان  القُـرءان   33
يأتونـك   جـئناك –يـأتونك   33

  جئنـاك
  ياتونـك 
  جينـاك

  أبدل السوسي اهلمز  جـئناك –يـأتونك 

  ها البصري وقفاًقلل  مـوسى  مـوسـى  مـوسى  35
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أخـاه هرون   أخاه هرون   أخاه هرون   أخـاه هرون   35
  أمالـها الدوري  للنـاس   للنـاس   للنـاس   للنـاس   37
  قرأها شعبة والبصري وابن كثري بالتنوين  وثـموداً  وثـموداً  وثـمود  وثـموداً  38
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ذلك كـثرياً   ذلك كَّثرياً  كثرياً ذلك  ذلك كـثرياً   38
  أبدل البصري وابن كثري الثانية ياء   السـوِء ي فلم  السـوِء ي فلم  السـوِء أفـلم  40
ال يرجونَ   ال يرجونَ نشوراً   40

  نشوراً 
ال يرجـون 

  نشوراً 
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ال يرجونَ نشوراً 

  قرأها شعبة والبصري وابن كثريباهلمز  هـزؤاً  هـزؤاً  هـزواً  هـزؤاً  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إلـهه هواه  إهلـه هواه  إهله هواه  إلـهه هواه  43
  كسر البصري وابن كثري السني  تـحِسب  تـحِسب  تـحسب  44
  م متماثلني كبري للسوسيإدغا  ربـك كيف   ربك كَّيف   ربك كيف   ربـك كيف   45
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  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   47
  
47  

  جعلَ لـكم 
  اللـيلَ لباساً

جعل لكم 
  الليل لباساً

  جعل لَّـكم 
  الليل لِّباساً

  جعلَ لـكم 
  اللـيلَ لباساً

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   48
  قرأها ابن كثري باإلفراد  الـريـح  يـاحالـر  الـريـاح  48
قرأ البصري وابن كثري بالنون مضمومة مع ضم   نشـراً  نشـراً  بشـراً  48

  الشني
  إدغام صغري للبصري  ولقد صـرفناه  ولقد صـرفناه  ولقد صـرفناه  50
  أمالـها الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  50
  أبدل السوسي اهلمز  شـئنا   شـينا   شـئنا   شـئنا   51
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   53
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   54
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  ربـك قديراً   ربك قَّديراً   ربك قديراً   ربـك قديراً   54
  شـا أن   شـآ أن –شـا أن   شـاَء أَن  57

  شـآ أن
اَ ن  شـآَء

  شـاء آن 
أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل مع القصر 

  واملد وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا مدا مشبعا
  الفرقان
59  

  نقل ابن كثري احلركة وحذف اهلمزتني   فَسـل  فاسـأل  فاسـأل

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـيلَ لـهم  قيـل لَّـهم  قـيلَ هلم  قـيلَ لـهم  60
  أبدل السوسي اهلمز  تـأمرنا  تـامرنا  تـأمرنا  اتـأمرن  60
  أسكن البصري اهلمز  وهـو   وهـو  وهـو   62
  كسر البصري وابن كثري التاء  يـقْتـروا  يـقْتـروا  يـقْتـروا  67
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  ذلك قـواماً   ذلك قَّواماً  ذلك قواما  ذلك قـواماً   67
69   ضاعفي

لدويـخ  
  ضاعفي

وخيلـد  
ـ ويـخلـد  ضاعفي  ـ وخيلـد  فضـعرفع شعبة الفعلني وحذف ابن كـثري األلـف     ي

  وشدد العني وجزم الفعلني
  ترك شعبة والبصري صلة اهلاء  فيـهي مهاناً  فيـه مـهاناً  فيهي مهاناً  فيه مهاناً  69
  قرأها شعبة والبصري على اإلفراد  وذريـاتنا  وذريـتنا  وذرياتنا  وذريـتنا  74
قرأ شعبة وابن كثري بفتح الياء وإسكان الالم   ويـلْقَون  ويلقَّـون  ويلَقَّون  ويـلْقَون  75

  وختفيف القاف

  سورة الشعراء
  )طا ( أمال شعبة   طسـم  طسـم  طسـم  طسـم  1
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنني   مومنـني   مـؤمنني   مـؤمنني   3
4  زـنـزِل  لنـنـزِل  نـنقرأ البصري وابن كثري بالتخفيف  ن  
  أبدل البصري وابن كثري اهلمزة الثانية ياًء  السمـاِء ي اية  السمـاِء ي اية  السـماِء ءايـة  4
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيهم    ياتيهـم  يأتيهـم   يـأتيهم   5
  اهلمز أبدل السوسي  فسيـأتيهم  فسيـاتيهم  فسيأتيهم  فسيـأتيهم  6
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  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنني   مومنـني   مـؤمنني   مـؤمنني   8
  أسكن البصري اهلاء  لـهو  لـهو  لـهو  9
  قللها البصري  مـوسى  مـوسـى  مـوسى  10
  أبدل السوسي اهلمز  أن ائـت   أن ايـت   أن ائـت   أن ائـت   10
12   قـالَ رب   قـالَ رب   بقـال ر   ام متقاربني كبري للسوسيإدغ  قـالَ رب  
  فتح البصري وابن كثري الياء  إنـي أخاف   إنـي أخاف   إنـي أخاف   12
  أبدل السوسي اهلمز  فـأتيا   فاتـيا  فـأتيا  فـأتيا   16
16   رسـولُ رب   ب   رسولُ ربرسول ر   إدغام متقاربني كبري للسوسي  رسـولُ رب  
18  ولبثْـت  ولبـثـت  إدغام صغري للسوسي  ولبثْـت  
  أماهلا البصري  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين   19
24   قـالَ رب   قـالَ رب   بقـال ر   إدغام متقاربني كبري للسوسي  قـالَ رب  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قالَ لـمن   قال لِّمـن   قالَ لـمن    قالَ لـمن   25
  إدغام متقاربني كبري للسوسي  قالَ ربكـم  بكـمقال ر  قالَ ربكم  قالَ ربكـم  26
28   قـالَ رب   قـالَ رب   بقـال ر   إدغام متقاربني كبري للسوسي  قـالَ رب  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قالَ لـئن قال لَّئـن      قالَ لـئن   قالَ لـئن   29
29  خذت  اختذتات  خـذت  اتـخذتلذال بالتاءأدغم شعبة والبصري ا  ات  

  الشعراء
30  

  أبدل السوسي اهلمز  جئتـك   جيـتك   جئـتك   جئتـك 

  أبدل السوسي اهلمز  فـأت   فـات   فـأت   فـأت   31
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ للمإل   قال لِّلمـإل   قالَ للمإل   قـالَ للمإل   34
  مزأبدل السوسي اهل  تـأمرون    تـامرون   تـأمرون   تـأمرون    35
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  َء إ ذا   67

  أ إ نـا 
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  قلل الدوري وأبدل السوسي  فـأنـى يؤفكون  فأنى يوفكون  فأنى يؤفكون  فـأنـى يؤفكون  61
  ربني كبري للسوسيإدغام متقا  ويقدر لـه  ويقدر لَّه  ويقدر له  ويقدر لـه  62
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  قللهـا البصري  الدنـيا   الدنيِـا   الدنـيا   64
  أسكن البصري اهلاء  لـهِي  لـهي  لـهِي  64
  أسكن ابن كثري امليم  ولْـيتمتعوا  وليتمتعوا  وليتمتعوا  66
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون   يومنـون   يؤمـنون   يـؤمنون   67
 أظلـم ممـن   68

   كذّب بـاحلق
  جهنـم مثوى 

أظلم ممن 
كذَّب باحلق 
  جهنم مثوى

أظلم ممن 
كذَّب باحلق 
  جهنم مثوى

 أظلـم ممـن 
  كذّب بـاحلق 
  جهنـم مثوى 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  أماهلما البصري  للكـافرين –افترى   للكـافرين –افتـرٍى   للكـافرين –افترى   68
  أسكن البصري الباء  سـبلنا  ناسبـل  سـبلنا  69

  سورة الروم
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنون  املومنون  املؤمنون  الـمؤمنون  4
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو   وهـو  5
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   6
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   7
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس   نـاس ال  النـاس   8
  أسكن البصري السني  رسـلهم  رسـلهم  رسـلهم  9
  رفع البصري وابن كثريالتاء  عاقبـةُ  عاقبـةُ  عاقبـةَ  10
  قللها البصري  السـوأى  السـوأى  السـوأى  10
  قرأ شعبة والبصري بياء الغيبة  تـرجعون  يـرجعون  تـرجعون  يرجعون  11
  أماهلا البصري  كـافرين   كـافرين   كـافرين   13
  امليـت  19

  )معاً (  
  قرأمها شعبة والبصري وابن كثري  بالتخفيف  امليـت  امليـت  امليـت

  إدغام كبري للسوسي  خلقَـكم  خلقـكُّم   خلقَـكم   خلقَـكم  20
  كثري الالمفتح شعبة والبصري وابن   للعالَـمني  للعالَـمني  للعالمني  للعالَمني  22
  أماهلا البصري  والنهـار   والنهٍـار    والنهـار   23
  قرأ البصري وابن كثري بالتخفيف  وينـزِل   وينـزِل   وينـزل   24
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  فطـرة  فطـرة  فطـرت  30
  ني كبري للسوسيإدغام متماثل  ال تبديلَ خللق  ال تبديل لِّخلق  ال تبديلَ خللق  ال تبديلَ خللق  30
  أماهلـا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   30
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   ) الثالثة ( وهـو   27
  أسكن البصري اهلاء  فهـو   فهـو  فهـو   35
  الروم
35  

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  يتـكلم بـما  يتكلم مبا  يتكلم مبا  يتـكلم بـما

  كسر البصري النون  يقنـطون  يقنِـطون  يقنـطون  36
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون   يـومنون   يـؤمنون    يـؤمنون   37
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  قللهـا البصري  القربـى   القـربِـى    القربـى   38
  فـآت ذا    فـآت ذا   فـآت ذا  38

  فـآت ذَّا
  أدغم السوسي خبلف عنه  فـآت ذا

  قصر ابن كثري الـهمزة  أتـيتم من ربا  ن رباءاتـيتم م  ءاتـيتم من ربا  39
  أماهلـا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   36
خلقَـكم    رزقـكم –خلقَكـم   40

  رزقَـكم
خلقـكُّم 
  رزقـكُّم

  إدغام كبري للسوسي  رزقـكم –خلقَكـم 

  أماهلـا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   41
  قرأ قتبل بالنون  لنذيقهم  ليذيقهم  لـيذيقـهم  يذيقـهملـ  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  القيـمِ من   القيـم من  القيـمِ من  القيـمِ من   43
  أبدل السوسي وأدغم  يـأيتَ يـوم  يـايت يوم  يـأيتَ يوم  يـأيتَ يـوم  43
  يأماهلـا البصر  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين   45
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني  الـمومنني  الـمؤمنني  الـمؤمنني  47
  قرأها ابن كثري باإلفراد  الـريـح  الـريـاح  الـريـاح  48
فتـرى   فتـرى الودق  48

  الودق
فترى الودق 
  فترٍى الودق

أمال البصري وقفاً وأمال السوسي وصالً   فتـرى الودق
  بـخلف عنه

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أصـاب بـه  ب بهأصا  أصاب بِه  أصـاب بـه  48
  قرأ البصري وابن كثري بالتخفيف  ينـزل   ينـزل   ينـزل  49
ءاثـار   أثـرِ رمحت  50

  رمحت
  أثـرِ 
  رمحة

  أثـر
  رمحـة 

  أثـرِ
  رمحة 

قرأ شعبة والبصري وابن كثري  باإلفراد ووقف 
 باهلاء وأدغـم ) رمحت(البصري وابن كثري على 

  السوسي الراء بالراء
  قللهـا البصري  املوتـى   الـموتى   املوتـى   50
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   50
  قللهـا البصري  املوتـى   الـموتى   املوتـى   52
52  ـمالص عـمسوال ت  ـمالص عـمسوال ت  ـمالص عـمسوامليم ورفع ميم الصمقرأ ابن كثري بفتح الياء   وال ي  
  سهل البصري وابن كثرياهلمزة الثانية   الدعـاَء اذا  الدعـاَء ا ذا  الدعـاَء إذا  52
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  إدغام كبري للسوسي  خلقَكـم   خلقـكُّم   خلقَـكم   خلقَكـم   54
54  
  

  

  ضعـف 
) معا ( 

  ضعـفاً

  ضعف
  ضعف
  ضعفاً
  ضعفاً

قرأ حفص الثالثة بفتح الضاد وضـمها  وقـرأ     ضعـفاً  –ضعـف   ضعـفاً  –ضعـف 
شعبة بالفتح فقط والبصري وابن كثري بالضـم  

 فقط 

54  ضعف عف  بعـدض عف  بعدبعد ض  ضعف إدغام متماثلني كبري للسوسي  بعـد  
  الروم
54  
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  كذلك كـانوا  كذلك كَّانوا  كذلك كانوا  لك كـانواكذ  55
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤفكون   يوفكـون   يـؤفكون   يـؤفكون   55
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  إدغام صغري للبصري  ولقد ضـربنا   ولقد ضـربنا  ربناولقد ضـ   58
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  58
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  سورة لقمان
  أبدل السوسي اهلمز  ويـؤتون   يـوتون  و  ويـؤتون     ويـؤتون    4
  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   6
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  رفع شعبة والبصري وابن كثري الذال  ويتخـذُها  ويتخـذُها  ويتخذَها  ويتخذُها   6
  قرأ شعبة والبصري وابن كثري باهلمز  هـزؤاً  هـزؤاً  هـزواً  هـزؤاً  6
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   9
  أن اشكر لِّله   أن اشكـر هللا  12

  أن اشكر
  هللا

أدغم البصري خبلف عن الدوري وضم ابن كـثري    أنُ اشكـر هللا  أن اشكر لِّله
  النون وصال

  إدغام كبري للسوسي  يشكـر لنفسه   يشكر لِّنفسه   سه يشكر لنف  يشكـر لنفسه   12
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لقمان  قال لُّقمان  قالَ لقمان  قـالَ لقمان  13
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   13
13  يـنيا ب  ـينيا ب  ـينيـا ب  ـينها ابن كسر شعبة والبصري الياء مشددة وأسكن  يـا ب

  كثري 
اشكر لِّي   اشـكر لـي  14

  اشكر يل
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  اشـكر لـي  اشكر لِّي

  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   15
16  يـنيا ب  ـينيا ب  ـينيـا ب  ـينكسر شعبة والبصري وابن كثريالياء  يـا ب  
  أبدل السوسي اهلمز  يـأت    يـات   يـأت    يـأت    16
17  يـنيا ب  ـينيا ب  ـينيـا ب  يـنيا ب  ـينكسر شعبة والبصري الياء وفتحها البزي وأسكنها   يـا ب

  قنبل
  أبدل السوسي اهلمز  وأمـر  وامـر  وأمـر  وأمـر  17
  قرأ البصري بألف بعد الصاد وخفف العني  وال تصـعر  وال تصـاعر  وال تصـعر  18
  أماهلا الدوري  للـناس  للـناس  للـناس  للـناس  18
  إدغام كبري للسوسي  سخـر لكم   سخر لَّكم  سخر لكم  سخـر لكم   20
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  لقمان
20  

قرأ شعبة وابن كثري بإسكان العني وبعد امليم تاء   نِعـمةً  نِعـمه  نِعـمه  نِعـمةً
  منونة منصوبة

  أماهلا الدوري  النـاس   النـاس   النـاس   النـاس   20
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيلَ لـهم   قيـل لَّهم   قيـلَ هلم   قيلَ لـهم   21
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   22
  قللها البصري  الوثقـى   الوثقـى  الوثقـى   22
  لسوسيإدغام متماثلني كبري ل  اَهللا هـو   اللـه هو   اللـه هو   اَهللا هـو   26
27  والبـحر  والبحـر  قرأ البصري بنصب الراء  والبـحر  
  أمالـها البصري  النـهار   النهٍـار   النـهار   29
  قرأ شعبة وابن كثري بالتاء  تـدعون  يـدعون  يدعون  تدعون  30
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اَهللا هـو   اللـه هو   اللـه هو   اَهللا هـو   30
  وقف البصري وابن كثري باهلاء  بنعمـة  نعمـةب  بنعمـت  31
  أمالـها البصري  ختـار -صبـار   ختـار -صـبار    ختـار –صبـار   31
  أمالـها البصري  ختـار -صبـار   ختـار -صـبار    ختـار –صبـار   32
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   33
قرأ البصري وابن كثري بتخفيف الزاي وإسكان   وينـزِل  لوينـزِ  وينـزل  34

  النون
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ويعلـم ما  ويعلم مـا  ويعلم مـا  ويعلـم ما  34

  سورة السجدة
  أماهلا البصري  افتـراه   افتـرٍاه   افتـراه   3
  السـما إىل   السـماِء إىل  5

  السمـآ إىل
  السما اإىل 
  السمآ اىل

  السما إ اىل 
  السمآ إ يلى

حذف البصري األوىل قصراً ومداً وسهل البزي 
األوىل مدا وقصرا ، وسهل قنبل الثانية وله 
  إبداهلا ياء مع القصر

  أسكن البصري وابن كثري الالم  خلْـقَه  خلْـقَه  خلَـقَه  7
  ري للسوسيإدغام متماثلني كب  وجعلَ لَـكم   وجعل لَّكم   وجعلَ لكم   وجعلَ لَـكم   9
  َء إِ ذ ا   10

  أَ ا نا
  َء ا ا ذ ا 
  أَ ا ا نـا 

 َء ا ذ ا 
  أَ ا نـا  

سهل البصري الثانية مع اإلدخال وسهلها ابن 
  كثري بدونه

  أماهلا البصري  تـرى   تـرٍى   تـرى   12
ارمونَ   ارمونَ ناكـسو   12

  ناكسو
ارمون 
  ناكسو

  متماثلني كبري للسوسي إدغام  ارمونَ ناكـسو 

  أبدل السوسي اهلمز  شـئنا   شيـنا   شئنـا   شـئنا   13
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  شـئنا   جهنم من   جهنم من    جهنـم من   13
  أمالـها الدوري  جهنـم من   والنـاس  والنـاس  والنـاس  13
  اهلمزأبدل السوسي   والنـاس  يـومن   يـؤمن   يـؤمن     15
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمناً    مـومناً   مـؤمناً   مـؤمناً    18
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  أبدل السوسي اهلمز  الـمأوى  املـاوى   املـأوى  الـمأوى  19
  السجدة

20  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وقيـلَ لـهم  وقيل لَّهم  وقيلَ هلم  وقيـلَ لـهم

  ي اهلمزأبدل السوس  فمأواهـم   فماواهـم  فمـأواهم  فمأواهـم   20
  أماهلا البصري  الـنار   النـار  الـنار   20
  إدغام كبري للسوسي  األكربِ لعـلهم  األكرب لَّعلهم  األكربِ لعلهم  األكربِ لعـلهم  21
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أظلـم ممن   أظلم ممن   أظلم ممن   أظلـم ممن   22
  قللها البصري وقفاً  موسـى  موسـى  موسـى  23
23  هدى وجعلنـاه  هدى وجعلناه  دىوجعلناه ه  هدى إدغام متماثلني كبري للسوسي  وجعلنـاه  
  سهل البصري وابن كثري الثانية  أ ا مـة   أ ا مـة   أئـمة  24

  سهل البصري وابن كثريالثانية  الـماَء ا ىل  الـماَء ا ىل  املـاَء إىل  27 
  السوسي اهلمزأبدل   تـأكل  تاكـل  تـأكل  تـأكل  27

  سورة األحزاب
  أماهلـا البصري  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين    1
  قرأها البصري بياء الغيبة  تعـملون   يعـملون  تعـملون   2
  الآل ا   الالئـي  4

  الال ا  
  الآلي 

  
  
  
  

  الآل ا ي
  الال ا ي 
  الآل ي

حذف البصري الياء بعد اهلمزة وقـرأ بتسـهيل     الـال ء
مداً وقصراً  وعنه إبداهلا ياء ساكنة مدية مع  اهلمزة

املد الطويل وسهلها البزي مدا وقصرا وله إبـداهلا  
ياء مع املد الطويل ، وعند الوقف سهلها بـالروم  

أما قنبـل  . مدا وقصرا وأبدهلا ياء ساكنة مع املد 
فقرأها مزة مكسورة من غري ياء بعدها وصـال  

  ف على السماء ووقفا ، وله وقفا ما له يف الوق
  تظَّـهرون  تظـاهـرون  4

  
  تظَّـهرون

  
قرأ البصري وابن كثري بفتح التاء وتشديد الظاء 

  واهلاء وفتحهما وحذف األلف بعد الظاء 
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  4
  أبدل السوسي اهلمز  أخطـأمت   أخطـامت  أخطـأمت   أخطـأمت   5
  بالـمؤمنني   6

  ننيالـمؤم 
باملؤمنـني  

  املؤمنـني
باملومنـني  
  الـمومنني

  بالـمؤمنني 
  الـمؤمنني 

  أبدل السوسي اهلمز

  قللها البصري  ومـوسى  ومـوسـى   ومـوسى   7
  قللهـا البصري وقفاً  وعيسـى  و عيِسـى  وعيسـى  7
  أماهلـا البصري  للكـافرين   للكـافرين   للكـافرين   8
  قرأها البصري بياء الغيبة  تعـملون   يعـملون  تعـملون   9
  إدغام صغري للبصري  إذْ جاءتكـم   إذ جاءتكـم   إذْ جاءتكـم   9
  إذْ جـاءوكم   10

  وإذْ زاغـت  
  إذ جـاءوكم 
  وإذ زاغـت

 إذْ جـاءوكم 
  وإذْ زاغـت  

  إدغام صغري للبصري
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وأثبتها شعبة  أثبت حفص وابن كثري األلف وقفاً  الظنـونـاْ  الظنـون  الظنوناْ  الظنونا  10
  وصالً ووقفاً وحذفها البصري يف الـحالني

  األحزاب
13  

  أبدل السوسي الـهمز  الـمؤمنون   املومنـون   املؤمنون   الـمؤمنون 

  فتح شعبة والبصري وابن كثري امليم األوىل  ال مقـام  ال مقـام  ال مقام  ال مقام  13
  سوسي الـهمزأبدل ال  ويستأذن   ويستاذن  ويستأذن  ويسـتأذن   11
  كسر شعبة وابن كثري الباء  بِيـوتنا  بيـوتنا  بيـوتنا  بِيـوتنا  13
  أماهلـا البصري  أقطارهـا     أقطـارها   أقطارهـا      14
  قصر ابن كثري اهلمزة  ألتـوهـا  آلتـوهـا  آلتـوهـا  14
  سيإدغام متماثلني كبري للسو  قبـلُ ال   قبـل الَّ    قبـلُ ال   قبـلُ ال   15
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتون  البـأس   ياتون الباس   يأتون البأس   يـأتون  البـأس   18
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنوا   يـومنوا   يـؤمنوا   يـؤمنوا   19
  كسر البصري وابن كثري السني  يـحِسبـون  يـحِسبـون  يـحسبون  20
  أبدل السوسي اهلمز  يـأت   يـات  يـأت   يـأت   20
  كسر البصري وابن كثري اهلمزة  إِسـوة  إِسـوة  أُسـوة  21
  رٍأى  22

  رٍ أ ى
أمال شعبة الراء وصالً والراء واهلمـزة وقفـاً     رأى   رأى   رأى   رأى 

وأمال البصري اهلمزة وقفاً  وأماهلـا السوسـي   
  وصال خبلف عنه

  أبدل السوسي اهلمز  املؤمنـون  املومنـون  املؤمنـون  املؤمنـون  22
  أبدل السوسي اهلمز  املؤمنـني   الـمومنني  الـمؤمنني     املؤمنـني  23
24  

  
  شـا أو   شـآ أو –شـا أو   شـاَء أو

  شـآ أو
  شآَء اَو 

  شآء آو 
أسقط البصري والبزي اهلمزة األوىل قصراً ومداً 

  وسهل قنبل الثانية وأبدهلا مدا مشبعا
  ي اهلمزأبدل السوس  املؤمنـني   الـمومنني   الـمؤمنني    املؤمنـني   25
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وقذف فـي  وقذف فّي  وقذف يف  وقذف فـي  26
  كسر البصري امليم وصالً  قلـوـم الرعب  قلوبـهمِ الرعـب  قلـوـم الرعب  26
  أبدل السوسي اهلمز  وتـأسرون   وتاسرون  وتأسرون   وتـأسرون   26
  ريقللها البص  الدنيـا   الدنيِـا     الدنيـا   28
  أبدل السوسي اهلمز  يـأت   يـات    يـأت   يـأت   30
  فتح شعبة وابن كثري الياء  مبينـة  مبينـة  مبينـة  مبينـة  30
30  هلا العذاب ضـاعفي  لـها العذاب فـعضي  لـها العذاب فـعضحذف البصري األلف بعد الضاد مع فتح العني   ن

ضمومة وحذف مشددة ، وقرأ ابن كثري بنون م
األلف بعد الضاد وكسر العني وشددها وجزم 
  الفاء ، ونصب باء العذب

  أبدل السوسي اهلمز  نـؤتـها   نـوتـها  نـؤتـها  نـؤتـها   31
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  النسا ا إن   النسآ إن –النسـا إن   النسـاِء إن  32
  النسآ ا إن

النساِء ان  
  النسآء ين

  
  

 حذف البصري األوىل قصراً ومداً وسهل البزي
األوىل مدا وقصرا ، وسهل قنبل الثانية وله 
إبداهلا ياء مع القصر واإلشباع وصال ومع 
  اإلشباع فقط وقفا

  األحزاب
33  

  كسر البصري القاف  وقَـرن  وقـرن  وقَـرن

  كسر شعبة وابن كثريالباء  بِيـوتكن  بيـوتكن  بيـوتكن  بِيوتكن   33
  شدد البزي التاء وصال  ال تربجنو  وال تربجن  وال تـربجن  وال تـربجن  33
  قللها البصري  األولـى   األولـى   األولـى   33
  كسر شعبة وابن كثريالباء  بِيـوتكن  بيـوتكن  بيـوتكن  بِيوتكن   34
واملؤمنني   والـمؤمنات   واملؤمنـني  35

  واملؤمنات 
والـمومنني 
  واملومنات 

  أبدل السوسي اهلمز  والـمؤمنات   واملؤمنـني

  ملـؤمن   ملؤمن  وال مـؤمنة  36
  وال مؤمنة

  ملـومن 
  وال مومنة

  ملؤمن  وال مـؤمنة
  

  أبدل السوسي اهلمز

  قرأها البصري وابن كثريبالتاء   أن تـكون  أن تـكون  أن يـكون  36
  إدغام صغري للبصري  فقد ضـلَّ   فقد ضـل   فقد ضـلَّ   36
  للبصريإدغام صغري   وإذ تـقول  وإذ تقـول  وإذ تـقول  37
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  تـقولُ للذي  تقول لِّلذي  تقولُ للذي  تـقولُ للذي  37
  أبدل السوسي اهلمز  املؤمـنني   الـمومنني  الـمؤمنني   املؤمـنني   37
  كسر البصري وابن كثريالتاء  وخـاتم  وخـاتم  وخـاتم  40
  السوسي اهلمزأبدل   بالـمؤمنني  باملومنني  باملؤمنني   بالـمؤمنني  43
  أبدل السوسي اهلمز  املؤمـنني   الـمومنني  الـمؤمنني   املؤمـنني   47
  أماهلـا البصري  الكـافرين     الكـافرين  الكـافرين     48
49  ثُـم الـمؤمنات  ثُم املؤمنات  املومنات ثُّم  ثُـم أبدل السوسي اهلمز وأدغم  الـمؤمنات  
منة مـؤ  الـمؤمنني –مؤمنـة   50

  الـمؤمنني
مـومنة 
  الـمومنني

  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني –مؤمنـة 

قرأ شعبة والبصري وابن كثري مزة مرفوعة بعد   تـرجـىُء  تـرجـىُء  تـرجي  ترجىُء  51
  اجليم

  الإبدال فيها للسوسي  وتـؤوي  وتـؤوي  وتـؤوي  51
  اثلني كبري للسوسيإدغام متم  يعلم مـا  يعـلم ما  يعلـم ما  يعلم مـا  51
  قرأها البصري بالتاء  ال يـحلُّ  ال تـحلُّ  ال يـحلُّ  52
  شدد البزي التاء وصال  أن تبدل  أن تـبدل  أن تـبدل  أن تـبدل  52
  كسر شعبة وابن كثري الباء  بِيـوت  بيـوت  بيـوت  بِيـوت  53
  أبدل السوسي اهلمز وأدغم  يـؤذنُ لـكم  يوذن لَّكم  يؤذنُ لكم  يـؤذنُ لـكم  53
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يـؤذي   –مستأنسني   53
  تـؤذوا

مستأنسني  
يـؤذي 

  تؤذوا

مستانسني 
يـوذي 

  توذوا

يـؤذي   –مستأنسني 
  تـؤذوا

  أبدل السوسي اهلمز فيها

  نقل ابن كثري احلركة وحذف اهلمزتني  فسـلوهن  فاسـألوهـن  فاسـألوهـن  53
أطهر   أطهر لقلوبـكم  53

  لقلوبكم
أطهر 

  لوبكملِّق
  إدغام كبري للسوسي  أطهر لقلوبـكم

  األحزاب
55  

  أبنا إخوان   أبنـاِء إخوانـهن
  أبنآ إخوان 

  أبنآ ا إخوان 
  أبنا اإخوان

  أبناِء اخوان
~ أبنآء ي
  خوان

حذف البصري األوىل قصراً ومداً وسهل البزي 
األوىل مدا وقصرا ، وسهل قنبل الثانية وله 

  املد املشبع إبداهلا ياء مع
  أبدل البصري وابن كثري الثانية ياء مفتوحة  أبنـاِء ي خواتـهن  أبنـاِء ي خواتـهن  أبنـاِء أخواتـهن  55
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا    الدنيـا   57
  أبدل السوسي اهلمز فيها  يـؤذون    يـوذون  يـؤذون   يـؤذون    57
يؤذون   يؤذون املؤمنني  واملؤمنات   58

املؤمنني 
  واملؤمنات 

يوذون 
املومنني 

  واملومنات 

  أبدل السوسي اهلمز   يؤذون  املؤمنني  واملؤمنات 

املؤمـنني   يـؤذَين –املؤمـنني   59
  يـؤذَين

  املومنـني 
  يـوذين

  أبدل السوسي اهلمز   يـؤذَين –املؤمـنني 

  متماثلني كبري للسوسي إدغام  الساعةَ تـكون  الساعة تكون  الساعةَ تكون  الساعةَ تـكون  63
  أماهلا البصري  الكـافرين   الكـافرين   الكـافرين   64
  أماهلا البصري  النـار   النـار   النـار   66
  الرسوال  66

  
  الرسوالْ
  

  الرسـوالْ   الرسـول 
  

أثبت حفص وابن كثرياأللف فيها وقفاً وأثبته 
  شعبة وصالً ووقفاً وحذفه البصري يف احلالني 

  )الرسوال ( حكمها كحكم   السبيالْ  السبيلْ  السبيالْ   لسبيالا  67
  قرأها البصري وابن كثريبالثاء املثلثة  كثيـراً  كثيـراً  كبيـراً  68
  قللها البصري  مـوسى  مـوسى   مـوسى  69
  ويغفر لَّكم   ويـغفر لـكم  71

  ويغفر لكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  ويـغفر لـكم  ويغفر لَّكم

املؤمنـني   واملؤمنات –املؤمنني   73
  واملؤمنات

املومنيـن 
  واملومنات

  أبدل السوسي اهلمز  واملؤمنات –الـمؤمنني 

  سورة سبأ
  أسكن البصري اهلاء  وهـو    وهـو   وهـو    1
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعـلم مـا  يعلـم ما  يعلـم ما  يعـلم مـا  2
  البصري اهلاءأسكن   وهـو   وهـو   وهـو   2
  سبأ
3  

  ال تـأتينا 
  لتـأتينكم 

ال تـأتينا  
  لتأتيـنكم

ال تاتـينا 
  لتاتينكـم

  أبدل السوسي اهلمز  لتـأتينكم –ال تـأتينا 
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  قرأ البصري وابن كثري حبذف األلف وتشديد اجليم  معجـزين  معجـزين  معـاجزين   5
  امليم  جر شعبة والبصري  أليـم  أليـمٍ  أليـم  أليـمٍ  5
ويرى الذين    ويرى الذين  ويـرى الذين  6

  ويرٍى الذين
أمال البصري وقفاً ، وأمال السوسي وصالً خبلف   ويـرى الذين

  عنه
  قرأ قنبل بالسني   سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  6
  أماهلا البصري  أفتـرى   أفتـرٍى   أفتـرى   8
  بدل السوسي اهلمزأ  ال يؤمنـون   ال يؤمنون   ال يؤمنون    ال يؤمنـون   8
  سبأ
9  

  كسر البصري امليم وصالً  بـهـم األرض  بـهمِ األرض  بـهـم األرض

  أسكن شعبة والبصري وابن كثري السني  كسـفاً  كسـفاً  كسـفاً  كسـفاً  9
  السمـا إن   السـماِء إنَّ  9

  السمـآ إنّ  
السمآ ا إنّ  
  السما ا إن 

  السمآِء انَّ 
  نّ~السمآءي 

حذف البصري األوىل قصراً ومداً وسهل البزي 
األوىل مدا وقصرا ، وسهل قنبل الثانية وله 
  إبداهلا ياء مع املد املشبع

12   الريـح  الريـح  الـريح  رفع شعبة احلاء  الـريح  
أثبت البصري الياء وصالً وأثيتها ابن كثري وصال   كاجلوابـي  كاجلوابـي  كاجلـواب  13

  ووقفا 
  أبدل السوسي اهلمز  تـأكل    تاكـل   تـأكل   كل تـأ   14
  قرأ البصري بإبدال اهلمزة ألفاً  منسـأته  منسـاته  منسـأته  14
15  سـبأفتح البصري والبزي اهلمزة بدون تنوين  وأسكنها   لسـبأْ  لسـبأَ  لسـبأَ  ل

  قنبل
  معقرأها شعبة والبصري وابن كثري باجل  مسـاكنهم  مسـاكنهم  مسكنهم  مساكنهم  15
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  نجازي إال
الكفور  
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  وفتح الزاي ورفع الكفور

   القرى اليت  القرى اليت  القـرى اليت  18
  القرٍى اليت

  أماهلا البصري وقفاً ، والسوسي وصالً خبلف عنه  القـرى اليت
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  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   23
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للـناس 
  النـاس 

  أماهلا الدوري  النـاس  –للنـاس 

  سبأ
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  مؤمنني

نـؤمن 
  مـؤمنني 

  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنني  –نؤمن 

  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  انالقـر  القـرءان  القـرءان  31
  أماهلـا البصري  تـرى   تـرٍى   تـرى   31
  إدغام صغري للبصري  إذ جاءكم   إذ جاءكم   إذ جاءكم   32
  أماهلـما البصري  والنهـار   والنهٍـار   والنهـار   33
  وإبدال اهلمز للسوسيإدغام صغري للبصري   إذْ تـأمروننا  إذ تامروننا  إذ تأمروننا  إذْ تـأمروننا  33
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ونـجعلُ لـه  وجنعل لَّه  وجنعلُ له  ونـجعلُ لـه  33
  أماهلا الدوري  النـاس   الـناس  الـناس  النـاس   36
  قللها البصري  زلـفى  زلـفى  زلـفى  37
  لف وتشديد اجليمقرأ البصري وابن كثري حبذف األ  معجـزين  معجـزين  معـاجزين   38
  إدغام كبري للسوسي  ويـقدر له  ويقدر لَّه  ويقدر له  ويـقدر له  39
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  للمالئكة
يـقولُ 
  للمالئكة

نـقولُ 
  للمالئكة

نقـول 
  لِّلمالئكة

  نقـولُ 
  للمالئـكة

قرأ شعبة والبصري وابن كثري بنون العظمة وأدغم 
  السوسي الالم يف الالم

  أهؤآل ا إياكم  أهؤآل إياكم –أهؤال إياكم   أهـؤالِء إيـاكم  40
  أهؤال ا إياكم 

أهؤالإ اياكم  
  أهؤآلإ

  ياكم~ي 

ومداً وسهل البزي  حذف البصري األوىل قصراً
األوىل مدا وقصرا ، وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا 
  ياء مع املد املشبع

  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنون  مـومنون  مـؤمنون   مـؤمنون  41
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  البصري اهلاء أسكن  وهـو  –فهـو   وهـو  -فهـو   وهـو  –فهـو   47
  كسر شعبة الغني  الغيـوب  الغيـوب  الغيـوب  الغيوب  48
  فتح البصري الياء  ربـي  ربـي  ربـي  50
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  نَّ،ِ مايشاُء  
  مايشـاُء ا نَّ  

  نَّ،ِ مايشاُء 
سهل البصري وابن كثريالثانية وهلما إبداهلا واواً 
  مكسورة

  فاطر
2  

  أماهلا الدوري  للنـاس   للنـاس   للنـاس   للنـاس 
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  أمال شعبة الراء واهلمزة  وأمال البصري اهلمزة فقط  فـرءاه  فـرٍء اه  فـرءاه  فـرٍٍء اه  8
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  قللهـا البصري  أنثـى   أنثـى    أنثـى   11
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وترى الفلك   وترى الفلك  وتـرى الفلك  12

  وترٍى الفلك
أماهلا البصري وقفاً ، وأماهلا السوسي وصالً   وتـرى الفلك

  بـخلف عنه
  إدغام كبري للسوسي  ـواخر لتبتغوام  مواخر لِّتبتغوا  مواخر لتبتغوا  مـواخر لتبتغوا  12
  أماهلا البصري  النهـار   النـهٍار   النهـار   13
15  

  
  الفقـراُء ا ىل   الفقـراُء إىل

  ىل،ِ الفقراُء  
  الفقـراُء ا ىل 

  ىل،ِ الفقراُء 
سهل البصري وابن كثري الثانية وله إبداهلا واواً 
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  أسكن البصري السني  رسـلهم  رسـلهم  رسـلهم  25
26  أخـذْت  أخـذت  أخـذت  والبصري الذال بالتاء  أدغم شعبة  أخـذت  
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  أماهلا الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  28
واألنعامِ   واألنعـامِ خمتلف   28

  خمتلف
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  مختلف
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  العلماُء ا نَّ    العلـماُء إنَّ  28
  نَّ،ِ العلماُء  

  العلماُء ا نَّ  
  نَّ،ِ العلماُء  

سهل البصري وابن كثري الثانية وله إبداهلا واواً 
  مكسورة

  ضم البصري الياء وفتح اخلاء  يـدخلونـها  يـدخلونـها  يـدخلونـها  33
  فاطر
33  

أبدل شعبة والسوسي اهلمزة األوىل ، وقرأ   لؤٍولـؤ  ولـولؤٍ  ولـؤلؤٍ  ولـؤلؤاً  ولـولؤاً
  البصري وابن كثري بالـجر

قرأ البصري بالياء التحتية املضمومة وفتح الزاي   نـجزي كُـلَّ  يـجزى كـلُّ  نـجزي كُـلَّ  36
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  جـا أجلهم   جـاَء أجـلهم   45

  جـآ أجلهم 
  جا أجلهم 
  جآ أجلهم

جآء اَجلهم  
  جآَء اجلهم

قصراً ومـداً  أسقط البصري والبزي األوىل
  وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا ألفا مع القصر

  سورة يس
يٍـس   1

  والقرءان
يٍـس 
  والقرءان

أمال شعبة الياء وأدغم نون يس بالواو وحذف   يـس والقـران  يٍـس والقرءان
  ابن كثري اهلمزة يف القرءان ونقل حركتها
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  إدغام صغري للبصري  عـذْت  عـذت  عـذْت  20
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمنوا   تـومنوا   تؤمنـوا  تـؤمنوا   21
  وصل ابن كثري اهلمزة  فـاسر  فـأسر  فـأسر  23
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  البحر رهواً  البحر رهواً  البحر رهواً  البحر رهواً  24
  كسر شعبة وابن كثري العني  وعيـون  وعيـون  وعيـون  وعيـون   25
  كسر البصري امليم وصالً  عليهـم السمـاء  عليهـمِ السماء  عليهـم السمـاء  29
  قللها البصري  األولـى   األولـى  األولـى   35
  اهلمزأبدل السوسي   فـأتوا   فـاتوا    فـأتوا   فـأتوا   36
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إنـه هو   إنـه هـو  إنـه هو  إنـه هو   42

  الدخان
43  

  وقف البصري وابن كثري باهلاء  شـجرة  شـجرة  شـجرت

  قرأ شعبة والبصري بتاء التأنيث  يـغلي  تـغلي  يـغلي  تـغلي  45
  ضم ابن كثري التاء  فاعتـلوه  فاعتـلوه  فاعتـلوه  47
  أبدل السوسي اهلمز  رأسـه  راسـه  رأسـه  ـهرأس  48
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  كسر شعبة وابن كثري العني  وعيـون  وعيـون  وعيـون  وعيـون   52
  قللها البصري  األولـى   األولـى  األولـى   56

  سورة الجاثیة
  وقللها البصري) حا ( أمال شعبة   حـم  حـم  حـم  حـم  1
  بدل السوسي اهلمزأ  للـمؤمنني   للـمومنني  للمؤمنني   للـمؤمنني   3
  أماهلا البصري  النهـار   النهٍـار   النهـار   5
  قرأ شعبة بالتاء وأبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون  يـومنون  يـؤمنون  يؤمنون  تؤمنون  6
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  علـم مـن   علم مـن   علـم من   علـم مـن   9
  قرأ شعبة والبصري وابن كثري باهلمز  هـزؤاً  هـزؤاً  هـزواً  هـزؤاً  9
  قرأ شعبة والبصري جبر امليم  أليـم  أليـمٍ  أليـم  أليـمٍ  11
  إدغام كبري للسوسي  سخـر لكم   سخر لَّكم   سخر لكم   سخـر لكم   12
  إدغام كبري للسوسي  وسخـر لكم  وسخر لَّكم  وسخر لكم  وسخـر لكم  13
وأدغم السوسي الـراء  ) للناس ( أمال الدوري   بصـائر للنـاس  بصائر لِّلناس  لناسبصائر ل  بصـائر للنـاس  20

  بالالم
21   الصاحلات

  سـواٌء
 الصاحلات

  سـواًء
 الصاحلات

  سواٌء
الصاحلات 

  سواٌء
رفع شعبة والبصري وابن كثري اهلمزة وأدغـم    الصـاحلات سـواٌء

  السوسي التاء بالسني
ـهه إل  إلـهه هواه   23

  هـواه
إلـهه 
  هـواه

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إلـهه هواه 

  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّـرون  تـذَّكّـرون  تذكّرون  تذَّكّرون  23
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا  الدنيـا   24
  هلمز واواً ساكنةأبدل السوسي ا  قـالوا ائتـوا  قالوا وتوا  قالوا ائتوا  قـالوا ائتـوا  25
  أمالـها الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  26
  أماهلا البصري  تـرى   تـرٍى  تـرى   28
  أبدل السوسي اهلمز  ومـأواكم  ومـاواكم  ومأواكم  ومـأواكم  34
  أدغم شعبة والسوسي الذال بالتاء  اتـخذتـم  اتخـذتـم  اتخذمت  اتخذتم  35

قرأ شعبة والبصري وابن كثري بـاهلمز وأدغـم     اِهللا هـزؤاً  اهللا هـزؤاً  اِهللا هـزؤاً  اِهللا هزواً  اِهللا هزؤاً  35
  السوسي اهلاء باهلاء

  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا  الدنيـا   35
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  37

  
  سورة األحقاف

  البصري وقللها) حا ( أمال شعبة   حـم  حـم  حـم  حـم  1
  إدغام متماثلني كبري للسوسي   الـحكيمِ ما   احلكيم ما   احلكيمِ ما    الـحكيمِ ما   2
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  السموات   السمـوات ائتوين  4
  ائتوين

  السموات
  ي توين

  أبدل السوسي اهلمز ياء ساكنة  السمـوات ائتوين

  أماهلا البصري  كافـرين   كافـرين   كافـرين   6
  أماهلا البصري  تراه افـ  افتـرٍاه   افـتراه   8
  أسكن البصري امليم وأخفاها  أعلـم بـما  أعلم بـما  أعلم بـما  أعلـم بـما  8
  إدغام كبري للسوسي  وشهد شاهـد   وشهد شاهد   وشهد شاهد   وشهد شاهـد   10
  قللها البصري  موسـى   موسـى   موسـى   12
  ءقرأها البزي بالتا  ليـنذر  لتـنذر  ليـنذر  ليـنذر  12
  أماهلا البصري  وبشـرى   وبشـرٍى   وبشـرى   12
قرأ البصري وابن كثري حبذف اهلمزة وضم احلاء   حسـناً  حسـناً  إحسـاناً  15

  وإسكان السني
  فتح البصري وابن كثري الكاف   كَـرهاً  كَـرهاً  )معاً ( كُـرهـاً   15
  سيإدغام كبري للسو  قـالَ رب   قـال رب  قـالَ رب  قـالَ رب   15
  فتح البزي الياء  أوزعـين  أوزعـين  أوزعـين  أوزعـين  15
  يتـقبل   16

  يتجاوز 
  نتقبل 
  نتجاوز

  يتـقبـل 
  يـتجاوز 

  يتـقبـل 
  يـتجاوز 

قرأ شعبة والبصري وابن كثري بالياء املضـمومة  
  فيهما         

16  أحـسن  أحسـن  أحسـن  النونضم شعبة والبصري وابن كثري  أحسـن  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لوالديه  قال لِّوالديه  قالَ لوالديه   قـالَ لوالديه  17
20  أف  أف  أف  حذف شعبة والبصري وابن كثري التنوين وكسر   أف

  شعبة وابن كثري الفاء وفتحها ابن كثري
  فتح ابن كثري الياء  أتعدانـنـي  أتعدانـنـي  أتعدانـنـي  17
  كسر البصري امليم وصال  عليهـم القول  عليهـمِ القول  عليهـم القول  18
  قرأ ابن كثري مزتني األوىل حمققة والثانية مسهلة   أ اَذهبتـم  أذهبتـم  أذهبتـم  
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   20
  أماهلا البصري  النـار  النـار  النـار  20
  فتح البصري وابن كثري الياء  إنـي أخاف  أخاف إنـي  إنـي أخاف  21
لتـأفكنا   –أجئتـنا   22

  فـأتنا
  أجئـتنا 

لتأفكـنا  
  فأتـنا

  أجيـتنا 
لتافكـنا 

  فاتـنا

  لتـأفكنا  –أجئتـنا 
  فـأتنا 

  أبدل السوسي اهلمز

  أسكن البصري الباء وخفف الالم  وأبـلِّغكم  وأبـلغكم  وأبـلِّغكم  23
23  

  
  ولكنـي

  أراكم 
 يولكن  
  أراكم

 يولكن
  أرٍاكم

 ـيولكن
  أراكم

ولكنـي 
  أراكم

فتح البصري والبزي الياء وأمـال السوسـي   
  أراكم

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  بـأمرِ ربـها   بـأمر را  بأمرِ ربها   بـأمرِ ربـها   25
  األحقاف

25  
قرأ البصري وابن كثري بتاء مفتوحة ونصب نون   ـرى إالّ مساكنهمال ت  ال تـرٍى إالّ مساكنهم  ال يرى إالّ مساكنهم

  مساكنهم وأمال البصري الراء
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  أماهلا البصري  القـرى   القـرٍى   القـرى   27
  إدغام صغري للبصري  وإذْ صـرفـنا  وإذ صـرفنا  وإذْ صـرفـنا  29
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  29
  قللها البصري  موسـى   موسـى   موسـى   30
  يغفر لَّكم  يغفر لكم  31

  يغفر لكم 
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  يغفر لكم  يغفر لَّكم

  أوليـا أولئك   أوليـاُء أولئك  32
  أوليـآ أولئك

  أوليآ اُ أولئك
  أوليااُأولئك 

  أوليآُء اُولئك 
  أوليآ أولئك

ـ   هل حذف البصري األوىل قصراً ومـداً وس
البزي األوىل مدا وقصرا وسهل قنبل الثانيـة  

  وله إبداهلا واوا مع القصر
  قللها البصري  املوتـى  املوتـى  املوتـى  33
  أماهلا البصري  النـار   النـار   النـار   34
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العذاب بـما   العذاب بما   العذاب مبا   العذاب بـما   34
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العزمِ مـن  العزم من  العزمِ من  مـن العزمِ  35
  أماهلا البصري  ـار   نـهٍار  ـار   35

  سورة محمد صلى اهللا علیه وسلم
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  2
  أمالـها البصري  للنـاس  للنـاس  للنـاس  للنـاس  3
  فتح شعبة وابن كثري القاف والتاء وألف بينهما  ـاتلواق  قُتـلوا  قُتـلوا  قـاتلوا  4
  أمالـهـا البصري  وللكافرين   وللكافرين   وللكافرين   10
  أمالـهـا البصري  الكافرين  الكافرين  الكافرين  11
الصاحلات   الصاحلات جنات   12

  جنات 
الصاحلات 

  جنات
  إدغام كبري للسوسي  الصاحلات جنات 

  ويـأكلون   12
  تـأكل 

ويأكـلون 
  تأكـل

ياكلـون  
  تاكـل

  ويـأكلون 
  تـأكل 

  أبدل السوسي اهلمز

وقف البصري عليها بالياء وقرأها ابـن كـثري     وكـآئـن  وكـأي  وكـأين  13
بألف بعد الكاف وبعدها مهزة مكسورة واملـد  

  واجب متصل
  سوسيإدغام كبري لل  نـاصرِ هلم   ناصر لَّهم   ناصر هلم   نـاصرِ هلم   13
  إدغام كبري للسوسي  زيـن له   زيـن لَّه   زيـن له   زيـن له   14
  قصر ابن كثري اهلمزة  أسـن  ءاسـن  ءاسـن  15
  أمالـهـا البصري  النـار   النـار   النـار   15
  إدغام كبري للسوسي  عندك قـالوا  عندك قَّالوا  عندك قالوا  عندك قـالوا  16
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العلم مـاذا    العلم ماذا  العلم ماذا   ذا  العلم مـا  16
  قللهـا البصري  تقواهـم   تقـوِاهم   تقواهـم   17
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  حممد
18  

  أبدل السوسي اهلمز  تأتيـهم    تاتيـهم    تأتيـهم   تأتيـهم  

  فقد جـا أشراطها   فقد جـاَء أشراطها  18
  فقد جـآ أشراطها 

فقد جا 
  راطها أش
فقد جآ  

  أشراطها

فقد جاء 
  اَشراطها 

  فقد جآء  
  آشراطها

أدغم البصري وأسقط البصري والبزي اهلمـزة  
األوىل قصراً ومداً وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا 

  ألفا مع اإلشباع

  إدغام صغري للبصري  نزلـت سورة   نـزلت سـورة   نزلـت سورة   18
  قللها الدوري  فـأنـى  فـأنـى  ـىفـأن  فـأنـى  18
  أمالـهـا البصري  ذكـراهم   ذكـرٍاهم    ذكـراهم   18
واستغفر لِّذنبك   واستغفر لذنـبك   19

  واستغفر لذنبك
واستغفر 
  لِّذنبك

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  واستغفر لذنـبك 

  وللمـؤمنني   19
  املؤمنـات

وللمؤمنني 
  واملؤمنات

وللمومنني 
  ومناتوامل

  وللمـؤمنني 
  واملؤمنـات 

  أبدل السوسي اهلمز

يعلم   يعـلم متقلبكم   19
  متقلبكم 

يعلم  
  متقلبكم 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعـلم متقلبكم 

  إدغام صغري للبصري  أنـزِلت سورة  أنـزِلت سـورة  أنـزِلت سورة  20
  إدغام كبري للسوسي  القتـالُ رأيت    القتال رأيت  القتالُ رأيت   القتـالُ رأيت   20
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  24
  أمالـهـا البصري  أدبـارهم  أدبٍـارهم  أدبـارهم  25
  إدغام كبري للسوسي  تبني هلـم   تبني لَّـهم  تبيـن هلم   تبني هلـم   25
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  لَ هلمسـو  سول لَّهم  سولَ لـم  سـولَ هلم  25
  ضم البصري اهلمزة وكسر الالم وفتح الياء  وأَمـلى  وأُمـلي  وأَمـلى  25
  فتح شعبة والبصري وابن كثرياهلمزة  أسـرارهم  أسـرارهم  إسرارهم   أسرارهم  26
  ضم شعبة الراء  رِضـوانه  رِضـوانه  رِضوانه  رضوانه  28
وليبلونكم   31

حىت يعلم 
  ويبـلو 

ولنبلونكم 
  حىت نعلم 
  ونبـلو

  حىت نعلم  –ولنبلونكم 
  ونبـلو

  حىت نعلم  –ولنبلونكم 
  ونبـلو

  قرأ شعبة بياء الغيبة فيـها

  قللهـا البصري  بسيماهـم    بسيماهـم   بسيماهـم    30
  إدغام كبري للسوسي  تبني هلـم   تبني لَّـهم  تبيـن هلم   تبني هلـم   32
  كسر شعبة السني  السـلم  السـلم  السـلم  السـلم  35
  قللهـا البصري  الدنيـا  الـدنيِا  الدنيـا  26
تؤمنوا   يـؤتكم –تـؤمنوا   36

  يؤتكم
  تؤمنوا 

  يؤتكم 
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤتكم –تـؤمنوا 

  هآ اَ نتـم    هـاأنتم  38
  ها اَ نتـم

د والقصر وللسوسي سهل البصري اهلمزة مع امل  هـأنتم  هـاأنتم  ها اَ نـتم
  القصر فقط وحذف قنبل األلف
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اَهللا هـو  اهللا هـو  اهللا هـو  اَهللا هـو  58
60  الذي  يومـهمِ الذي  الذي يومـهم كسر البصري امليم وصالً  يومـهم  

  
  سورة الطور

  أمالـها البصري  نـار  نٍـار  نـار  13
قرأ البصري مزة قطع مفتوحة وأسكان التـاء    واتبـعتهم  وأتبـعناهـم  واتبـعتهم  21

  والعني وفتح النون وبعدها ألف  
  ذُريـتهم   21

  ذريـتهم 
ـاتيهم ذر  

  ذر يـاتهـم 
  ذُريـتهم 
  ذريـتهم 

قرأمها البصري بألف بـعد الياء علـى اجلمـع   
  وكسر التاء يف الثانية

  كسر ابن كثري الالم  ألـتناهـم  ألَـتناهـم  ألَـتناهـم  21
  أبدل السوسي اهلمز   كـأساً   كاسـاً   كـأساً   كـأساً   23
23  فيها وال تأثيم فيها اللغ  ال لغو و

وال تأثيم  
  ال لغو فيها 
وال تـاثيم  

فيها وال تأثيم فتح البصري وابن كثري الواو وامليم مـن غـري     ال لغو
  تنوين وأبدل السوسي اهلمز 

24  لـولـؤ  لـؤلـؤ  لـؤلـؤ  لـولـؤ  أبدل شعبة والسوسي األوىل واوا  لـؤلـؤ  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  هـوإنـه   إنـه هـو  إنـه هو  إنـه هـو  28
تـأمرهم   تـأمرهم  32

  تـأمرهم
قرأ البصري خبالف عن الدوري بإسكان الـراء    تـأمرهم  تـامرهـم

  وللدوري اختالس الضمة وأبدل السوسي اهلمز
  أبدل السوسي اهلمز   يؤمنـون   يومنـون   يؤمنـون   يؤمنـون   33
  أبدل السوسي اهلمز   ـيأتوا فل  فلـياتوا   فليأتـوا   فلـيأتوا   34
  إدغام كبري للسوسي  خـزائن ربـك  خزائن ربك  خزائن ربك  خـزائن ربـك  37
املسيطرون   املصيطرون  37

  املصيطرون 
قرأ حفص بالسني والصاد وقرأ شعبة والبصري   املسيطرون  املصيطرون  الـمصيطرون

  والبزي بالصاد فقط وقنبل بالسني
  أبدل السوسي اهلمز   فليـأت  فلـيات  فليـأت  فليـأت  38
  فتح البصري وابن كثري الياء  يصـعقون  يصـعقون  يـصعقون  45
واصرب لِّحكم   واصبـر حلكم  48

  واصرب حلكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  واصبـر حلكم  واصرب لِّحكم

  سورة النجم
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رؤوس 
  اآلي

أدنِـى        -فتـدلِّى   -األعلـى    -ى فاستوِ –القوِى  –يوحى  –اهلوِى  –غـوِى  –هـوِى 
املـأوِى       –املنتـهِى   -) إمالة ( أخرٍى  -) إمالة ( ما يرٍى  -) إمالة ( ما رأى  –ما أوحى 
ضـيزِى   -األنثى  -) إمالة ( األخرٍى  –والعزى  –) إمالة ( الكربٍى  -طغى   –ما يغشى 
اتقى    -باحلسنِى  -اهتدى   -الدنيِا  –األنثى  –ى ويرض -واألولى  –ما متنى   -الـهدى 

يرٍى  –ما سعى  -) إمالة ( أخرٍى     -وفِّى  -موسى  -) إمالة ( يرٍى  –وأكدى  –تولِّى  
) إمالـة  ( األخرٍى  -تمنِى   -واألنثى -وأحيِا  -وأبكى  -املنتهِى   -األوفى   -) إمالة ( 

تتمارٍى  -ما غشى   -أهوِى  -وأطغى  -أبقى   -األولى  -) الة إم(  -الشعرٍى -وأقنِىن 
  األولى   –) إمالة ( 

من السور اإلحدى عشرة اليت ميال فيها فواصـل  
اآليات وقد أمال البصري ذوات الراء إمالة كربى 
وقلل ماسوى ذلك ، وقد كتـب جبانـب ذوات   

  )إمالة (الراء 

  صري اهلاءأسكن الب  وهـو   وهـو   وهـو   7
  أمال شعبة الراء واهلمزة  وأمال البصري اهلمزة فقط  رأى   ر أ ى   رأى رٍأى         11
  حكمها كحكم سابقتها  ر ء ا ه  ر ٍء ا ه  ر ء ا ه  رٍ ٍء ا ه  13

  النجم
15  

  أبدل السوسي اهلمز  الـمأوى   الـماوِى   الـمأوِى   الـمأوى 

  أمال شعبة الراء واهلمزة  وأمال البصري اهلمزة فقط  رأى   ر أ ى   رأى رٍأى         18
قرأ ابن كثري بـهمزة مفتوحة بعد األلف ويصبح   ومنـاَء ة  ومنـاة  ومنـاة  20

  املد متصال
  قرأ ابن كثري مزة ساكنة بعد الضاد بدل الياء  ضئـزى  ضيـزى  ضيـزى  22
  للبصريإدغام صغري   ولقـد جـاءهم  ولقـد جـاءهم  ولقـد جـاءهم  23
  كسر البصري امليم وصالً  ربـهم الـهدى  ربهـمِ الـهدى  ربـهم الـهدى  23
  أبدل السوسي اهلمز  يـأذن   يـاذن   يـأذن   يـأذن   26
  أبدل السوسي اهلمز  ال يـؤمنون  ال يومنون  ال يؤمنون  ال يـؤمنون  27
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  كةَ تسميـةاملالئـ  املالئكة تسمية  املالئكةَ تسمية  املالئـكةَ تسميـة  27
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   30
  أسكن السوسي امليم وأخفاهـا  أعلم بـمن   أعلم مبن   أعلم مبن   )  معا ( أعلم بـمن   30
  أعـلم بكم   32

  أعلم بـمن 
  أعلم بكم

  أعـلم مبن 
  أعلم بكم

  أعلـم مبن 
 أعـلم بكم 

 بـمن أعلم  
  أسكن السوسي امليم وأخفاهـا

  أسكن البصري اهلاء  فهـو   فهـو  فهـو   35
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وأنـه هـو   وأنه هـو  وأنـه هو  وأنـه هـو   43
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وأنـه هـو   وأنه هـو  وأنـه هو  وأنـه هـو   44
  النشـأة  47

  
قرأ البصري وابن كثري بفتح الشني وألف بعدها   النشـاءة  النشـاءة

  وبعداأللف مهزة مفتوحة 
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وأنـه هـو   وأنه هـو  وأنـه هو  وأنـه هـو   48
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وأنـه هـو   وأنه هـو  وأنـه هو  وأنـه هـو   49
  لـولـى  –ألـولى   )ابتداء ( األولـى   50

  األولى 
وبدأ بـاألوىل  ) عاداً ( إذا وقف البصري على   األولـى 

مزة مفتوحة فالم : األول :     فله ثالثة أوجه 
بـالم  : مضمومة وبعدها واو ساكنةمدية الثاين 

: الثالـث  . مضمومة بعدها واو ساكنة مديـة  
مهزة مضمومة مزة مفتوحة فالم ساكنة بعدها 

  مث واو ساكنة مدية كحفص
نقل البصري حركة اهلمزة إىل الالم قبلها   )وصالً ( عاداً األوىل   عـاد لُّـولـى  )وصالً ( عاداً األوىل   50

وحذف اهلمزة مع إدغام تنوين عاداً يف الم 
  األوىل

  قرأها البصري وابن كثري  بالتنوين  وثـموداً  وثـموداً  وثـمود  51
  أبدل السوسي اهلمز  والـمؤتفكة  واملوتفكة  واملؤتفكة  مؤتفكةوالـ  53
احلديث   الـحديث تعجبون  59

  تعجبون
احلديث 
  تعجبون

  إدغام كبري للسوسي  الـحديث تعجبون

  
  سورة القمر

  إدغام صغري للبصري  لقد جـاءهم   لقـد جاءهم   لقد جـاءهم   4
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  ري الياء وصالً وأثبتها البزي وصال ووقفاأثبت البص  الـداع  الـداعي  الـداعي  الـداع  6
  أسكن ابن كثري الكاف  نكْـر  نكُـر  نكُـر  6
  فتح البصري اخلاء وألف بعدها وكسر الشني خمففة   خشـعاً  خـاشعاً  خشـعاً  7
  أثبت ابن كثري الياء وصال ووقفا  إلـى الـداعي  إلـى الـداع  إلـى الـداع  8
  كسر شعبة وابن كثري العني  عيـوناً  يـوناًع  عيـوناً  عيـوناً  15
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   17
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   22
  إدغام صغري للبصري  كذّبت ثـمود   كذّبت ثَّـمود   كذّبت ثـمود   23
سهل البصري الثانية مع اإلدخال وعدمه وسهلها   َء اُ لقـي  َء اُ لقـي –ـي ء ا اُ لق  ِء أ لقـي  25

  ابن كثري بدونه
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   32
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ءالَ لـوط   ءال لُّوط   ءالَ لوط   ءالَ لـوط   34
  إدغام صغري للبصري  ولقد صبـحهم    ولقد صبـحهم  ولقد صبـحهم   38
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان   40
  إدغام صغري للبصري  ولقد جـاء  ولقد جـاء  ولقد جـاء  41
  جا ءال  جـآ ءال –جـا ءال   جـاَء ءال  41

  جآ ءال
  جآء اَ ال
  جـآء آل
  جـآ ء ال

ومداً وسهل  أسقط البصري والبزي األوىل قصراً
  قنبل الثانية وله إبداهلا ألفا مع املد والقصر

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يقولونَ نـحن   يقولون نحن  يقولونَ حنن  يقولونَ نـحن   44
  أمالـها البصري  النـار  النـار  النـار  48
  إدغام كبري للسوسي  مقعـد صدق  مقعد صدق  مقعد صدق  مقعـد صدق  55

  ة الرحمنسور
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـرءان  القـرءان  القـرءان  2
  أماهلا البصري  كالفخـار   كالفخـار   كالفخـار   14
  أماهلا البصري  نـار   نٍـار   نـار   15
  ضم البصري الياء وفتح الراء  يـخرج  يـخرج  يـخرج  22
  أبدل شعبة والسوسي اهلمزة األوىل  للـؤلؤا  اللـولؤ  اللـؤلؤ  اللـؤلؤ  اللـولؤ 22
املنشأات   24

  املنشئات
  كسر شعبة الشني خبلف عنه  الـمنشـأات  الـمنشـأات  املُنشأات

  أبدل السوسي اهلمز  شـأن   شـان   شـأن   شـأن   29
  وقف البصري باأللف  أيـه  أيـها  أيـه  31
  أماهلا البصري  أقطـار    أقطـار   أقطـار    33
  أماهلا البصري  نـار    نٍـار   نـار    35

  الرمحن
35  

  كسر ابن كثري الشني  شـواظ  شـواظ  شـواظ
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35  قرأ البصري وابن كثري جبر السني   ونـحاسٍ  ونـحاسٍ  ونـحـاس  
  قللها البصري  بسيمـاهم  بسيمـاهم  بسيمـاهم  41
  أبدل السوسي اهلمز  يكذب بـها   فـيوخذ  فيـؤخذ  فيـؤخذ  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يكذب بـها   يكذّب بها   يكذب ا   كذب بـها ي  43
عينان   عينان نضاخـتان   66

  نضاختان
عينان 
  نضاختان

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  عينان نضاخـتان

  سورة الواقعة
  أبدل السوسي اهلمز  وكـأس   وكـاس   وكـأس   وكـأس   18
  فتح البصري وابن كثري الزاي  وال ينـزِفـون  نـزفونوال ي  وال ينـزِفـون  19
  أبدل شعبة والبصري اهلمزة األوىل  اللـؤلـؤ   اللـولؤ  اللـؤلـؤ  اللـؤلـؤ  اللولـؤ   23
  أبدل السوسي اهلمز  تأثيـماً   تاثيـماً    تأثيـماً    تأثيـماً   25
  اهلمزأبدل السوسي   أنشـأناهن   أنشاناهن    أنشأناهن   أنشـأناهن   35
  أسكن شعبة الراء  عـربـا  عـربـا  عـربـا  عـربـا  37
  أئذا   47

  أئـنا 
  أ ا ا ذا

  أ ا ا نـا 
  أ ا ذا 

  أ  ا نـا 
سهل البصري اهلمزة الثانية مع اإلدخال وسهلها 

  ابن كثري بدونه
  ضم شعبة والبصري وابن كثري امليم  مـتنا  مـتنا  مـتنا  متـنا  47
  فتح البصري وابن كثريالشني  شـرب  ـربش  شـرب  55
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الديـنِ حنن   الدين نحن   الدينِ حنن   الديـنِ حنن   56
سهل البصري اهلمزة الثانية مع اإلدخال وسهلها   ء اَ نتـم  ء ا اَ نتـم  َء أنتـم   59

  ابن كثري بدونه
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اخلالقونَ نـحن   نحن  اخلالقون  اخلالقونَ حنن   اخلالقونَ نـحن   59
  خفف ابن كثري الدال  قـدرنـا  قـدرنـا  قـدرنـا  60
62  

  
فتح البصري وابن كثري الشني وألـف بعـدها     النشـاءة  النشـاءة  النشـأة

  وبعدها مهزة
  قللها البصري  األولـى  األولـى  األولـى  62
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّـرون  ذَّكّـرونتـ  تذكّرون  تذَّكّرون  62
سهل البصري اهلمزة الثانية مع اإلدخال وسهلها   ء اَ نتـم  ء ا اَ نتـم  َء أنتـم   64

  ابن كثري بدونه
املقروء به للبزي عن طريق الشاطبية ختفيف التاء   تفـكَّهون  تفـكَّهون  تفـكَّهون  65

شاطيب اخلالف لـه وصال ووقفا ، وقد ذكر ال
  ، وهذا خروج عن طريقه

أ إ نا   66
  ملغرمون

  إ نا 
  ملغرمون

  إنـا
  ملغرمون 

  إنـا 
  ملغرمون

  قرأ شعبة مزتني حمققتني على االستفهام

  الواقعة
69  

سهل البصري اهلمزة الثانية مع اإلدخال وسهلها   ء اَ نتـم  ء ا اَ نتـم  َء أنتـم 
  ابن كثري بدونه
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فضرب   فضرِب بينـهم
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فضرب 
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  هـو اَهللا  اهللا هـو  اَهللا هـو  اَهللا هـو  24
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  سورة المجادلة

  إدغام صغري للبصري  قـد سـمع  قـد سـمع  قـد سـمع  1
  الآلي – الال ا –الآل ا   الالئـي  2

  
  
  
  

  الآل ا ي
  ااال ا ي 

  الآل ي 

حذف البصري الياء بعد اهلمزة وقـرأ بتسـهيل     الـال ء
اهلمزة مداً وقصراً  وعنه إبداهلا ياء ساكنة مدية مع 
املد الطويل وسهلها البزي مدا وقصرا وله إبـداهلا  
ياء مع املد الطويل ، وعند الوقف سهلها بـالروم  

أما قنبـل  . ساكنة مع املد مدا وقصرا وأبدهلا ياء 
فقرأها مزة مكسورة من غري ياء بعدها وصـال  

  ووقفا ، وله وقفا ما له يف الوقف على السماء 
فتح البصري الياء وشدد الظاء واهلاء مفتـوحتني    يـظَّـهـرون  يـظَّـهـرون  يـظاهـرون   2

  وحذف األلف
  مها كسابقتهاحك  يـظَّـهـرون  يـظَّـهـرون  يـظاهـرون   3
فتحرير   فتحريـر رقبة   3

  رقبة 
فتحرير 
  رقبة 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فتحريـر رقبة 
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  وقف البصري وابن كثريبالـهاء  معـصية   معـصية   معصيت   8
  أبدل السوسي اهلمز  فبـئس   فبيـس   فبئـس   فبـئس   8
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انشزوا   11

  انشزوا
كسر شعبة الشني خبلف عنه وكسر البصري وابن   انشـزوا    انشـزوا  انشـزوا

  كثري الشني
11  

  
فانشزوا 
  فانشزوا

كسر شعبة الشني خبلف عنه وكسر البصري وابن   فانشـزوا   فانشـزوا  فانشـزوا
  كثري الشني

  قللها البصري  جنـواكم    نـجواكم  جنـواكم    12



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة

  213

سهل البصري الثانية مع اإلدخال وسـهلها ابـن     تـمَء  اَ شفق  َء ا اَ شفقتـم  َء اشفقتـم  13
  كثري بدونه

  قللها البصري  جنـواكم    نـجواكم  جنـواكم    13
  اادلة
17  

  أمالـهـا البصري  النـار  النـار  النـار

  كسر البصري وابن كثريالسني  ويـحِسبـون  ويـحِسبـون  ويـحسبـون  18
  كسر البصري امليم وصالً  عليهم الشيـطان   عليهمِ الشيطان   عليهم الشيـطان   19
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون  يـومنون  يـؤمنون  يـؤمنون  22
  أولئك كتـب   22

  اِهللا هـم 
أولئك كتب 

  اهللا هـم
  أولئك كَّتب 

  اهللا هـم
  أولئك كتـب 

  اِهللا هـم  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  كسر البصري امليم وصالً  قلـوم اإلميان   نقلـومِ اإلميا  قلـوم اإلميان   22

  سورة الحشر
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   1
  أمالـها البصري  ديـارهم   ديٍـارهم   ديـارهم   2
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  وقذف فـي   وقـذف يف   وقـذف يف   وقذف فـي   2
  كسر البصري امليم وصالً  م الرعب قلوبـه  قلوبـهمِ الرعب   قلوبـهم الرعب   2
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني   الـمؤمنني   املـؤمنني   الـمؤمنني   2
  فتح البصري اخلاء وشدد الراء  يـخرِبـون  يـخربـون  يـخرِبـون  2
  كسر شعبة وابن كثري الباء  بِيـوتـهم  بيـوتـهم  بيـوم  بِيـوم  2
  أمالـها البصري  لنـار ا  النـار   النـار   3
  قللها البصري  الدنيـا   الدنيِـا   الدنيـا   3
  كسر ابن كثري اهلمزة  أسـوة  أُسـوة  أُسـوة  4
  أمالـها البصري  القـرى   القـرٍى  القـرى   7
  قللها البصري  القربـى   الـقربِـى    القربـى   7
  أمالـها البصري  ديـارهم   ديٍـارهم   ديـارهم   8
  ضم شعبة الراء  ورِضـوانـاً  ورِضـوانـاً  ورِضواناً  اًورضوان  8
  أبدل السوسي اهلمز  ويـؤثرون    ويوثـرون   ويؤثـرون   ويـؤثرون    9
اغفـر لَّنـا   اغفـر لنـا  10

  اغفـر لنـا
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  اغفـر لنـا  اغفـر لَّنا

  قصر شعبة والبصري اهلمزة   رؤوف  رؤف  رؤوف  رؤف  10
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الذيـن نـافقوا  الذين نافقوا  الذين نافقوا  الذيـن نـافقوا   11
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قـالَ لإلنسان    قال لِّإلنسان   قالَ لإلنسان   قـالَ لإلنسان    11
  م وصالًكسر البصري املي  إلخوانـهم الـذين  إلخـوانـهمِ الذيـن  إلخوانـهم الـذين  11
  أماهلا البصري وقفاً  قـرى  قـرٍى  قـرى  14
  قرأ البصري وابن كثري باإلفراد  جِـدار  جِـدار  جـدر  14
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  أبدل السوسي اهلمز  بـأسهم   باسـهم   بأسـهم   بـأسهم   14
  كسر البصري وابن كثري السني  تـحِسبهم  تـحِسبهم  تـحسبهم  14
  قللها البصري  شتـى   شـتى    شتـى   14
  فتح البصري وابن كثريالياء  إنـي أخاف  إنـي أخاف  إنـي أخاف  16

  احلشر
17  

  أمالـها البصري  النـار   النـار   النـار 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  كالذين نسـوا  كالذين نسوا  كالذين نسوا  كالذين نسـوا  19
  أمالـها البصري  النـار   النـار   النـار   20
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  21
  أمالـها الدوري  للنـاس  للنـاس  للنـاس  للنـاس  21
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمن  الـمومن  الـمؤمن  الـمؤمن  23
  إدغام كبري للسوسي  الـمصور لـه  املصور لَّه  املصور له  الـمصور لـه  24
  قللها البصري  احلسـىن   سـنِىاحل  احلسـىن   24
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   24

  سورة الممتحنة
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمنوا   تـومنوا  تـؤمنوا  تـؤمنوا   1
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلـم بـما   أعلـم مبا   أعلـم مبا   أعلـم بـما   1
  إدغام صغري للبصري  فقـد ضـلَّ  فقـد ضـل  فقـد ضـلَّ  1
  قرأ البصري وابن كثري بضم الياء وفتح الصاد  يـفْصـل  يـفْصـل  يـفصلُ  3
  كسر البصري وابن كثري اهلمزة  إسـوة  إسـوة  أسـوة   4
  أبدل البصري وابن كثرياهلمزة واوا مفتوحة  بداً،َ البغضـاُء   بداً،َ البغضـاُء   البغضـاُء أبـداً  4
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمنوا   تـومنوا  واتـؤمن  تـؤمنوا   4
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الـمصري ربنـا   املصري ربنا   املصري ربنا   الـمصري ربنـا   4
واغفر لّنا   واغفـر لنـا  5

  واغفر لنا
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  واغفـر لنـا  واغفر لَّنا

  ابن كثري اهلمزةكسر البصري و  إسـوة  إسـوة  أسـوة   6
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اَهللا هـو   اهللا هـو  اَهللا هـو  اَهللا هـو   6
  أماهلا البصري  ديـاركم   ديٍـاركم   ديـاركم   8
  أماهلا البصري  ديـاركم   ديٍـاركم   ديـاركم   9
  شدد البزي التاء وصال  أن تولّوهم  أن تولّوهم  أن تـولّـوهم  أن تـولّـوهم  9
املؤمنات   مؤمنات  –املؤمنـات   10

  مؤمنات 
املـومنات 
  مـومنات 

  أبدل السوسي اهلمز  مؤمنات  –املؤمنات 

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلم بإميانـهن   أعلم بإميان   أعلم بإميان   أعلم بإميانـهن   10
  صري وأدغم السوسيأماهلا الب  الكـفار ال  الكفٍّار الّ  الكفٍّارِ ال  الكـفار ال  10
  فتح البصري امليم وشدد السني  وال تـمسكوا  وال تمسـكوا  وال تـمسكوا  10
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  نقل ابن كثري حركة اهلمزة وحذف اهلمزتني  وسـلوا  واسـألوا  واسـألوا  10
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  حيكم بينـكم  حيكم بينكم  حيكم بينكم  حيكم بينـكم  10
  أبدل السوسي اهلمز  مؤمنـون   مومنـون   منـون مؤ  مؤمنـون   11
  أماهلا البصري  الكفـار  الكفٍّـار  الكفـار  11
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتني –املؤمنـات   املومنات ياتني  املؤمنات يأتني  يـأتني –املؤمنـات   12

  املمتحنة
12  

واستغفر لَّهن   واستغفـر لـهن
  واستغفر هلن

واستغفر 
  لَّهن

 أدغم البصري خبلف عن الدوري  لـهنواستغفـر  

  سورة الصف
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   1
  وقف البزي باهلاء خبلف عنه  لـم  لـمه -مل   لـم  لـم   2
  وقف البزي باهلاء خبلف عنه  لـم  لـمه -مل   لـم  لـم   5
  قللها البصري  موسـى  موسـى  موسـى  5
  أبدل السوسي اهلمز  ـؤذونين ت  تـوذونين   تـؤذونين   تـؤذونين   5
  قللها البصري وقفاً  عيسـى   عيِسـى  عيسـى   6
  أماهلا البصري  التـوراة   التـورٍاة   التـوراة   6
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتـي   ياتـي   يـأيت   يـأتـي   6
6  بـعدي  بعـدي  بعـدي  فتح شعبة والبصري وابن كثري الياء  بعـدي  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أظلم مـمن    أظلم ممن   ن أظلم مم  أظلم مـمن    7
  أماهلا البصري  افتـرى    افتـرٍى   افتـرى    7
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   7
8   ـمتم

  نـوره
 ـمتم  
  نـورِه

 ـمتم  
  نـوره

 ـمتم  
  نـوره

) مـتم (قرأ شعبة والبصري وابن كثري بتنـوين  
  وضم اهلاء) نوره(اء وفتح ر

  إدغام متقاربني كبري للسوسي  أرسلَ رسوله  أرسل رسوله  أرسلَ رسوله  أرسلَ رسوله  9
  أبدل السوسي اهلمز  تـؤمنون   تـومنون   تـؤمنون   تـؤمنون   11
يغفر لَّكم   يـغفر لكم  12

  يغفر لكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  يـغفر لكم  يغفر لَّكم

  أماهلا البصري  وأخـرى  ـرٍىوأخ  وأخـرى  13
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني  الـمؤمنني  املؤمـنني  الـمؤمنني  13
  قللها البصري وقفاً  عيسـى   عيِسـى  عيسـى   14
) أنصـار  ( قرأ البصري وابن كـثري بتنـوين      أنصـاراً هللا  أنصـاراً هللا  أنصـار اهللا  14

  وزيادة الم مكسورة على لفظ اجلاللة
احلواريونَ   ريونَ نـحناحلوا  14

  حنن
احلواريون 

  نحن
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  احلواريونَ نـحن

  سورة الجمعة
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قبـلُ لفي   قبل لَّـفي   قبلُ لفي   قبـلُ لفي   2
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  3
  اهلمز أبدل السوسي  يـؤتيه   يـوتيه   يؤتـيه   يـؤتيه   4
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  العظيـمِ مثَـل   العظيم مثل   العظيمِ مثل   العظيـمِ مثَـل   4
5  التورٍاةَ ثُم  التـوراة ثُـم   التورٍاةَ ثُم

التورٍاة ثُّم  
أمال البصري وأدغم السوسي خبلف عنه  التـوراة ثُـم  

  اجلمعة
5  

  يأماهلا البصر  الـحمار  احلمـار  الـحمار

  أبدل السوسي اهلمز  بئـس   بيـس  بئـس  بئـس   5
  أمالـها الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  6
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اللهـوِ ومن  اللهو ومن  اللهوِ ومن  اللهـوِ ومن  11

  سورة المنافقون
  كبري للسوسي إدغام متماثلني  فطُبـع على   فطبع على   فطبع على   فطُبـع على   3
  أسكن البصري وقنبل الشني  خشـب  خشـب  خشـب  خشـب  4
  كسر البصري وابن كثريالسني  يحِسبـون  يحِسبـون  يـحسبون  4
  قللها الدوري  انـى  أنـى  أنـى  انـى  4
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤفكون   يوفكـون   يؤفكون   يـؤفكون   4
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيـلَ لـهم   ـهمقيل لَّ  قيلَ هلم   قيـلَ لـهم   5
يستغفر لَّكم   يستغفـر لكم  5

  يستغفر لكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  يستغفـر لكم  يستغفر لَّكم 

تستغفر لَّهم   تستغفر هلـم  6
  تستغفر هلم

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  تستغفر هلـم  تستغفر لَّهم

  أبدل السوسي اهلمز  وللمؤمـنني    وللمومنني   نني وللمؤم  وللمؤمـنني    8
  أبدل السوسي اهلمز  يـأيت  يـايت  يـأيت    يـأيت  10
10  فيقولَ رب  فيقولَ رب  بفيقول ر  إدغام متقاربني للسوسي  فيقولَ رب  
10  وأكـونَ  وأكـن  زاد البصري واواً ونصب النون  وأكـن  
  جا أجلها    اجآ أجله –جـا أجلها   جـاَء أجـلها  11

  جآ أجلها
جآَء اَجلها 
  جآء اجلها

أسقط البصري والبـزي األوىل قصـراً ومـداً    
  وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا ألفا مع القصر

  قرأ شعبة بالياء  بـما تعملون  بـما تعملون  مبا تعملون  مبا يعملون  11

  سورة التغابن
  أسكن البصري اهلاء  وهــو  وهـو  وهــو  1
  إدغام كبري للسوسي  خلقَـكم  خلقـكُّم  خلقَـكم  خلقَـكم  2
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمن   مـومن   مـؤمن   مـؤمن   2
يعلم مـا   ويعلم ما  –يـعلم ما   4

  ويعـلم ما
يعلم مـا 
  ويـعلم ما 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ويعلم مـا  –يـعلم ما 
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  السوسي اهلمز أبدل  يـأتكم    يـاتكم   يـأتكم   يـأتكم    5
  أبدل السوسي اهلمز  تـأتيهم  تـاتيهم   تـأتيهم   تـأتيهم  6
  أسكن البصري السني  رسـلهم  رسـلهم  رسـلهم  6
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن   يـومن   يـؤمن   يـؤمن   9
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن   يـومن   يـؤمن   يـؤمن   10
  ي اهلمزأبدل السوس  وبئـس   وبيـس   وبئـس   وبئـس   10

  التغابن
10  

  أماهلا البصري  النـار  النـار  النـار

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  هـو وعلى   هو وعلى  هو وعلى  هـو وعلى   13
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنون  املـومنون  املـؤمنون  الـمؤمنون  13
  أللف شدد ابن كثري العني وحذف ا  يضـعفْه   يضـاعفْه  يضـاعفْه  17
ويغفر لَّكم   ويـغفر لكم  17

  ويغفر لكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  ويـغفر لكم  ويغفر لَّكم

  سورة الطالق
  كسر شعبة وابن كثري الباء  بِيـوتـهن  بيـوتـهن  بيوتـهن  بِيوتـهن  1
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتني   ياتـني   يأتـني   يـأتني   1
  فتح شعبة والبصري وابن كثري الياء   مبيـنة   ـنة مبي  مبيـنة    مبيـنة   1
  إدغام صغري للبصري  فقد ظلـم   فقد ظَّـلم   فقد ظلـم   1
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن   يـومن   يؤمـن    يـؤمن   2
  أسكن البصري اهلاء  فـهو  فهـو  فـهو  3
بـالغٌ   3

  أمـره
  بالـغُ 

  أمرِه
  بـالغٌ 
  أمـره

  بـالغٌ 
  أمـره

) بـالغ (أ شعبة والبصري وابن كثري بتنـوين  قر
  ونصب أمره

  إدغام صغري للبصري  قـد جعل  قـد جعل  قـد جعل  3 
  والال ا –والآل ا   )معاً ( والآلئـي   4

  والآلي 
  والآل اي 
والال ا ي 
والـآلي  

حذف البصري الياء وسهل اهلمزة مدا وقصـرا    والآلء
ملشبع ، مع إدغام وله إبداهلا ياء ساكنة مع املد ا

ومع ) النشر ( وصال من  ) يئسن ( األوىل بياء 
اإلظهار والسكت سكتة لطيفة على الياء األول 

، وسهل البزي اهلمزة مـدا  ) احلرز ( من طريق 
وقصرا حال الوصل وله إبداهلا ياء ساكنة مـع  
املد املشبع ، وعند الوصل بيئسن فله اإلدغـام  

فقـرأ بــهمزة   واإلظهار والسكت ، أما قنبل 
  مكسورة بدون ياء وصال ووقفا

  إدغام كبري للسوسي  حيـثُ سكنتم  حيث سكنتم  حيثُ سكنتم  حيـثُ سكنتم  6
  أبدل السوسي اهلمز  وأتـمروا  واتـمروا  وأتـمروا  وأتـمروا  6
  أماهـا البصري  أخـرى  أخـرٍى  أخـرى  6
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ها ابـن كـثري   وقف البصري عليها بالياء وقرأ  وكـآئـن  وكـأي  وكـأين  8
  بألف بعد الكاف مث مهزة مكسورة

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  أمـرِ ربـها  أمر ربـها  أمرِ ربـها  أمـرِ ربـها  8
  ضم شعبة الكاف  نـكُراً  نـكْراً  نـكْراً  نـكُراً  8
  فتح شعبة والبصري وابن كثري الياء   مبيـنات  مبيـنات  مبينات  مبينات  11
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن   يـومن  يـؤمن   يـؤمن   11

  سورة التحريم
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  تـحرم ما   حترم مـا   حترم مـا    تـحرم ما   1
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  2
  إدغام صغري للبصري  فقـد صـغت  فقـد صغـت  فقـد صـغت  4
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اَهللا هـو  هللا هـوا  اَهللا هـو  اَهللا هـو  4
  شدد البصري وابن كثري الظاء  تـظَّـاهرا  تـظَّـاهرا  تـظاهـرا  4
فتح شعبة اجليم والراء وبعدها مهزة مكسـورة    جبـريل  جِبـريل  جِبـريل  جبـرئل  4

  ثـم الم وقرأ ابن كثري بفتح اجليم 
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني    الـمومنني  الـمؤمنني   الـمؤمنني     4
5  طَـلَّقَـكن  طلَّـقَكن   طلَّـقَكن

  طلّقكّـن
أدغم السوسي خبلف عنه  طَـلَّقَـكن  

  فتح البصري الباء وشدد الدال  يبـدلـه  يبـدلـه  يبـدلـه  5
  أبدل السوسي اهلمز  مـؤمنات   مـومنات   مؤمنـات   مـؤمنات   5
  أبدل السوسي اهلمز  ما يـؤمرون  ا يومرونم  ما يؤمرون  ما يـؤمرون  6
  ضم شعبة النون  نـصوحاً  نـصوحاً  نـصوحاً  نـصوحاً  8
واغفر لَّنا   واغفـر لنـا  8

  واغفر لنا
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  واغفـر لنـا  واغفر لَّنا

ومـأواهم    وبئـس –ومأواهم   9
  وبـئس

ومـاواهم  
  وبـيس

  لسوسي اهلمزأبدل ا  وبئـس –ومـأواهم 

  وقف البصري عليها باهلاء  وامـرأة –امـرأة   وامـرأة –امـرأة   وامـرأت –امرأت   10
  وقف البصري عليها باهلاء  ابنـة   ابنـة   ابنـت  12 

  قرأها شعبـة وابن كثري باإلفراد  وكتـابه  وكُـتبه  وكُـتبه  وكتـابه  12

  سورة الملك
  اهلاء أسكن البصري  وهـو   وهـو   وهـو   1
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   2
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   3
  أماهلـا البصري  مـا تـرى   مـا تـرٍى   مـا تـرى     3
  إدغام صغيـر وإمالة للبصري  هـل تـرى  هـل تـرٍى  هـل تـرى  3
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  صغري للبصريإدغام   ولقـد زيـنا   ولقد زيـنا   ولقـد زيـنا   5
  قللها البصري  الدنيـا  الدنيِـا  الدنيـا  5
  أبدل السوسي اهلمز  وبئـس   وبيـس   وبئـس   وبئـس   6
  أسكن البصري اهلاء  وهـي  وهـي   وهـي  7
8   تكـاد  

  تـميز 
 تكاد  

  تـميز 
  تكاد

  تـميز  
 تـكاد  
  تـميز 

 تكاد  
  تـميز 

  ي التاء وصالإدغام كبري للسوسي وشدد البز

  أبدل السوسي اهلمز  يـأتكـم   ياتكـم   يأتكـم   يـأتكـم   8
  امللك
9  

  إدغام صغري للبصري  قـد جاءنا   قد جـاءنا   قـد جاءنا 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يعلم مـن   يعلـم من   يعلـم من   يعلم مـن   14
  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو   وهـو   14
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  جعلَ لكـم  جعل لَّكم   جعلَ لكم   جعلَ لكـم  15
  النشـور   النشـور َء ا اَ منتـم  النشـور َء أ منتـم  16

  و اَ منتـم 
 النشـور  
  َء اَمنتـم

سهـل البصري الثانية مع اإلدخال وسهلها ابن 
كثري بدون إدخال ، ولقنبل إبـدال األوىل واوا  

  لها مبا قبلهامفتوحة عند وص
  أبدل البصري وابن كثري الثانية ياء مفتوحة  السمـاِء ي ن  السمـاِء ي ن  السـماِء أن   16
  أبدل البصري وابن كثري الثانية ياء مفتوحة  السمـاِء ي ن  السمـاِء ي ن  السـماِء أن   17
  للسوسي إدغام متماثلني كبري  كانَ نكـري   كان نكري   كانَ نكري   كانَ نكـري   18
ينصـركم   ينصـركم  20

  ينصـركم
أسكن البصري الراء خبلف عن الدوري حيـث    ينصـركم  ينصـركم

  له اختالس الضمة
  إدغام كبري للسوسي  يـرزقُكم  يرزقكُّـم  يرزقُـكم  يـرزقُكم  21
  قرأ قنبل بالسني   سـراط  صـراط  صـراط  صـراط  22
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  علَ لـكموج  وجعل لَّكم  وجعلَ لكم  وجعلَ لـكم  23
  أسكن شعبة والبصري الياء  ومـن معي  ومـن معـي  ومن معي  ومن معي  28
  أماهلـا البصري  الـكافرين   الكـافرين   الـكافرين   28
  أبدل السوسي اهلمز  يأتيـكم  يـاتيكم  يـأتيكم  يأتيـكم  30

  سورة القلم
  أدغم شعبة النون يف الواو  لقـلمن وا  ن والقـلم  ن والقلم  ن والقلم  1
7  

  
  أعـلم بـمن 
  أعلم باملهتدين

أعلم بـمن 
  أعلم باملهتدين 

أعلـم مبن 
  أعلم باملهتدين

  أسكن البصري امليم وأخفاها  أعلم باملهتدين –أعلم مبن 

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   7
  اد شعبة مهزة لالستفهامز  أ ن كـان  أ ن كـان  أ ن كان  أ أ نْ كان  14
  ضم ابن كثري النون وصال  أنُ اغـدوا  أن اغـدوا  أن اغـدوا  22
  فتح البصري الباء وشدد الدال  يبـدلنـا  يبـدلنـا  يبـدلنـا  32
  إدغام كبري للسـوسي  أكبـر لو   أكرب لَّـو   أكبـر لو   أكبـر لو   33
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  شدد البصري التاء وصال مع املد املشبع  ملا تخيرون  ا تخيرونمل  لـما تـخيرون  لـما تـخيرون  38
  أبدل السوسي اهلمز  فليـأتوا  فليـاتوا  فليـأتوا  فليـأتوا  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يـكذّب بـهذا  يكذّب بهذا  يكذّب ذا  يـكذّب بـهذا  44
احلـديث   احلـديث سنستدرجهم  45

  سنستدرجهم
احلديث 

نستدرجهمس  
  إدغام كبري للسـوسي  احلـديث سنستدرجهم

فاصرب لِّحكم   فاصبـر لـحكم  48
  فاصرب حلكم

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  فاصبـر لـحكم  فاصرب لِّحكم

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو   48
  القلم
49  

  أسكن البصري اهلاء  وهـو   وهـو  وهـو 

  أمالـها البصري  بأبصـارهم  همبأبصـار  بأبصـارهم  51

  سورة الحاقة
  أمالـها شعبة والبصري  وما أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  3
  إدغام صغري للبصري  كذّبـت ثـمود  كذّبـت ثَّمـود  كذّبـت ثـمود  4
فترى القوم   فترى القوم  فتـرى القوم  7

  فترٍى القوم
  وسي وصالً خبلف عنهأماهلا البصري وقفاً والس  فتـرى القوم

  قلل البصري  صـرعـى  صـرعـى  صـرعـى  7
  إدغام صغري وإمالة للبصري   فـهلْ تـرى  فـهل تـرٍى  فـهلْ تـرى  8
9  ـلَهن قَبـلَه  ومبن قوم  ـلَهن قَبكسر البصري القاف وفتح الباء  وم  
  سي اهلمزأبدل السو  والـمؤتفكات   واملوتفكات   واملؤتفكات   والـمؤتفكات   7
  أسكن البصري اهلاء وأدغم السوسي  فـهِي يـومئذ  فهي يومئـذ  فهي يومئذ  فـهِي يـومئذ  16
  أسكن البصري اهلاء  فـهو  فـهو  فـهو  21
  أبدل السوسي اهلمز  ال يـؤمن   ال يومـن    ال يـؤمن   ال يـؤمن   33
  سوسي اهلمزأبدل ال  ال يـأكله   ال ياكله    ال يـأكله   ال يـأكله   37
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  فال أقسم بـما  فال أقسم مبا  فال أقسم مبا  فال أقسم بـما  38
  إدغام كبري للسوسي  لقـولُ رسول  لقول رسول  لقولُ رسول  لقـولُ رسول  40
  أبدل السوسي اهلمز وقرأها ابن كثري بالياء  يـؤمنون  تـومنون  تـؤمنون  تـؤمنون   41
  شدد شعبة والبصري وابن كثريالذال   تـذَّكّـرون  تـذَّكّـرون  تذكّرون  رونتذَّكّ  42
األقاويـلِ   األقاويلِ ألخذنـا  44

  ألخذنـا
األقـاويل 
  ّألخـذنا

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  األقاويلِ ألخذنـا

  أمالـها البصري  الكـافرين  الكـافرين  الكـافرين  50

  سورة المعارج
  أماهلا البصري  للكـافرين   افرين للكـ  للكـافرين   2
  أماهلا البصري  ونـراه  ونـرٍاه  ونـراه  7
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املعـارجِ   الـمعارجِ تـعرج  3
  تعرج

املعـارج 
  تعرج

  إدغام كبري للسوسي  الـمعارجِ تـعرج

  تـؤويـه  13
  

  تـؤويـه  تـؤويـه
  

ال إبدال فيها للسوسي ألنه من مجلـة اإليـواء   
  وهي مستثناة

  قللهما البصري ألا رأس آية  لظـى   لظـى   لظـى   15
  رفع شعبة والبصري وابن كثري التاء  نـزاعـةٌ  نـزاعـةٌ  نـزاعةٌ  نـزاعةً  16
  قللهما البصري ألا رأس آية  للشـوى  للشـوِى  للشـوى  16
  قللها البصري ألا رأس آية  وتولـى    وتولِّـى   وتولـى    17
  البصري ألا رأس آية قللها  فأوعـى   فـأوعـى  فأوعـى   18

  املعارج
28  

  أبدل السوسي اهلمز  مـأمون  مـامون  مـأمون  مـأمون

  قرأها ابن كثري باإلفراد  ألمـانتـهم  ألمـاناتـهم  ألمـاناتـهم  32
  قرأها شعبة والبصري وابن كثري على اإلفراد  بشهادتـهم  بشهادتـهم  بشهادام  بشهادم  33
  خبلف عنه) ما ( وقف البصري على   ـالفم  فمـا ل –فـمال   فمـال  36
فال أقسـم   فال أقسم برب  40

  برب
 فال أقسـم

  برب
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  فال أقسم برب

األجداث   األجداث سـراعاً  43
  سـراعاً

األجداث 
  سـراعاً

  إدغام كبري للسوسي  األجداث سـراعاً

البصري وابن كـثري بفـتح النـون    قرأ شعبة و  نصـب  نصـب  نصـب  نصـب  43
  وإسكان الصاد

  سورة نوح
  أبدل السوسي اهلمز  يـأتيهم   ياتيـهم   يأتيهـم   يـأتيهم   1
  ضم ابن كثري النون وصال  أنُ اعبـدوا  أن اعبـدوا  أن اعبـدوا  3
يغفر لَّكم   يغفـر لكم  4

  يغفر لكم
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  يغفـر لكم  يغفر لَّكم

  إدغام كبري للسوسي  ال يـؤخر لو   ال يؤخر لَّو   ال يؤخر لو   ال يـؤخر لو   5
  إدغام كبري للسوسي  قـالَ رب   قـال رب  قـالَ رب  قـالَ رب   5
  فتح البصري وابن كثري الياء   دعـائي   دعـائي   دعـائي   6
  ري للسوسيإدغام كب  لتغفـر هلم    لتغفر لَّهم   لتغفر هلم   لتغفـر هلم    7
  فتح البصري وابن كثري الياء   إنـي  إنـي  إنـي  9
  إدغام كبري للسوسي  خلقَـكم   خلقـكُّم   خلقَـكم   خلقَـكم   14
الشمس   الشمـس سراجاً   16

  سراجاً 
الشمس 
  سراجاً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الشمـس سراجاً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  جعـلَ لكم  جعل لَّكم  جعلَ لكم  جعـلَ لكم  19
  قرأ البصري وابن كثري بضم الواو وإسكان الالم  وولْـده  وولْـده  وولَـده  21
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فتح البصري اخلاء والطاء وألف بعـدها وبعـد     خطيئـاتهم  خطـاياهـم  خطيئـاتهم  25
  األلف ياء مث ألف وضم اهلاء 

  ا البصريأماهل  الكـافرين  الكـافرين  الكـافرين  26
  اغفر لِّـي  اغفر لـي  28

  اغفر يل
  أدغم البصري خبلف عن الدوري  اغفر لـي  اغفر لِّـي

  أسكن شعبة والبصري وابن كثريالياء  بيتـي  بيتـي  بيتـي  بيتـي   28
  وللمؤمنني  -مؤمناً    28

  واملؤمنات
  مـؤمناً 

وللمؤمنني 
  واملؤمنات

مـومناً 
وللمومنني 
  واملومنات

  وللمـؤمنني  -مؤمناً  
  واملؤمنات

  أبدل السوسي اهلمز

  
  سورة الجن

  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  قـرانا  قـرءانا  قـرءانا  1
3 – 4  

6   
وإنـه 

  )الثالثة(
 3كسر شعبة والبصري وابن كثري اهلمزة يف   وإنـه   وإنـه   وأنــه

  مواضع
وإنـا   3-14

  ) الثمانية(
 8كسر شعبة والبصري وابن كثري اهلمزة يف   وإنـا   وإنـا   وأنـا 

  مواضع
ما اختذَ   ما اتـخذَ صاحبة  3

  صاحبة
ما اختذ 
  صاحبة

  إدغام كبري للسوسي  ما اتـخذَ صاحبة

  كسر شعبة والبصري وابن كثرياهلمزة   وإنـهم   وإنـهم   وأنـهم  وإنـهم  7
  ذلك كـنا   11

  طرائق قـدداً 
ذلك كنا 

  دداًطرائق ق
ذلك كُّنا 
  طرائق قِّدداً

  ذلك كـنا 
  طرائق قـدداً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـعجزه هرباً   نعجزه هرباً   نعجزه هرباً   نـعجزه هرباً   12
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمن  يـومن  يـؤمن  يـؤمن  13
  البصري وابن كثري بنون العظمة قرأ  نسلُكُـه  نسلُكُـه  يـسلُكُـه  17
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ذكـرِ ربـه   ذكر ربـه   ذكرِ ربـه    ذكـرِ ربـه   17
  كسر شعبة اهلمزة  وأنـه ملـا  وأنـه ملـا  وأنـه ملا  وإنـه ملا  19
  قرأها البصري وابن كثري بالـماضي  قـالَ  قـالَ  قُـل  20
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يـجعلُ لـه  عل لَّهيـج  جيعـلُ له  يـجعلُ لـه  25
  فتح البصري وابن كثريالياء  ربـي أمداً  ربـي أمداً  ربـي أمداً  25

  سورة المزمل
  ضم البصري الواو وصالً  أوِ انـقُـص  أو انـقـص  أوِ انـقُـص  3
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  4
  كسر البصري الواو وفتح الطاء وألف بعدها  وطـأً  وِطـاًء  وطـأً  6
  أماهلا البصري  النهـار  النهٍـار  النهـار  7
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9  رب  رب  رب  جـر شعبة الباء  رب  
20  وثُلًـثَه ونـصفَه  هوثُلُـث ـهونـصف  وثُلًـثَه قرأ البصري خبفض الفاء والثاء منهما مع كسر اهلاء  ونـصفَه  
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  رءانالقـ  20
  قللها البصري  مـرضـى  مـرضـى  مـرضـى  20

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  اِهللا هـو  اهللا هـو  اِهللا هـو  اِهللا هـو  20ا

  سورة المدثر
  كسر شعبة والبصري وابن كثريالراء  والـرجـز  والـرجـز  والرجز  والرجز  5
ـٍافرين   الكـافرين   10   أماهلـا البصري  الكـافرين   الك
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤثر   يـوثر   يؤثـر   يـؤثر   24
  أماهلا شعبة والبصري  وما أدراك  وما أدرٍاك  وما أدراك  وماأدرٍاك  27
  إدغام كبري للسوسي  سقـر ال   سـقر الّ   سقـر ال   سقـر ال   27
  املدثر
28  

  إدغام كبري للسوسي  تذر لواحـة    تذر لَّواحة   لواحة  تذر  تذر لواحـة  

  أمالـهما البصري  ذكـرى –النـار   ذكـرٍى –النـار   ذكـرى –النـار   31
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  هـو ومـا   هو ومـا   هـو وما   هـو ومـا   31
  لسوسي اهلمزأبدل ا  واملؤمنـون   واملومنون  واملؤمنون   واملؤمنـون   31
) إذ ( قرأ شعبة والبصري بزيـادة ألـف علـى      إذا دبـر  إذا دبـر  إذْ أدبر  إذا دبر  33

  وفتح الدال فيها) أدبر ( وحذف مهزة   
  قللها البصري وقفاً  إلحـدى  إلحـدى  إلحـدى  35
  إدغام كبري للسوسي  للبشـرِ لـمن  للبشر لِّمن  للبشرِ ملن  للبشـرِ لـمن  36
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  سلكَـكم   سلكـكُّم  سلكَـكم  م سلكَـك  42
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـكذّب بيوم   نكذّب بيوم   نكذّب بيوم   نـكذّب بيوم   46
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤتى  يـوتى  يـؤتى  يـؤتى  52
  سيإدغام متماثلني كبري للسو  اُهللا هـو  اهللا هـو  اُهللا هـو  اُهللا هـو  56
  قللها البصري  التـقوى  التقـوِى  التـقوى  56

  سورة القیامة
ال أقسم   ال أقسم بيوم  1

  بيـوم 
 ال أقسم  
  بيوم  

  ألقسم بيوم  
  الأقسم بيوم

أسكن السوسي امليم وأخفاها وقرأ ابن كثري خبلف   ألقسم بيوم
  )األوىل فقط ( عن البزي حبذف األلف بعد الالم 

2    وال أقسم  
  بالنفس

ال أقسم و
  بالنفس

 وال أقسم
  بالنفس

  وال أقسم  
  بالنفس

  أسكن االسوسي امليم وأخفاها

  كسر البصري وابن كثري السني  أيـحِسـب  أيـحِسـب  أيـحسب  3
نـجمع   نـجمع عظامه  3

  عظامه
نـجمع 

  عظامه
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـجمع عظامه

  كثري اهلمزة ونقل حركتهاحذف ابن   قـرانـه  قـرءانـه  قـرءانـه  17
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  قـرانـه  قـرءانـه  قـرءانـه  18
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  أبدل السوسي اهلمز  قـرأنـاه  قـراناه  قـرأناه  قـرأنـاه  18
  قرأ البصري وابن كثري بالياء   يـحبون   يـحبون   تـحبون   20
  قرأ البصري وابن كثري بالياء   ويـذرون  ويـذرون  وتـذرون  21
قرأ شعبة والبصري وابن كثري بتـرك السـكت     مـن راق  مـن راق  مـن راق  مـن راق  27

  وإدغام النون بالراء
 31من 
  40إىل 

  قلل البصري رؤوس اآلي يف هذه السورة  واألنثـى  املوتـى -فسوى  –يـمنِى  –سدى  –فأولى  –يتمـطِّى  –وتولِّـى  –صـلِّى 

  كسر البصري وابن كثري السني  أيـحِسـب  ـبأيـحِس  أيـحسب  36
  أماهلا شعبة وقللها البصري   سـدى  سـدى  سـدى  سـدى  36
  قرأها شعبة والبصري وابن كثريبالتاء  تـمنِى  تـمنِى  يـمىن  تـمنِى  37

  
  سورة الدھر

  إدغام كبري للسوسي  الدهـرِ لـم  الدهر لَّم  الدهرِ مل  الدهـرِ لـم  1
  أماهلا البصري  للكـافرين   للكافريـن   للكـافرين  4
سالسالْ   سالسالً   4

  سالسل
سالسالْ   سـالسالْ

  سالسل
قرأ شعبة بالتنوين ووقف عليها باأللف ، ووقف   سـالسل

عليها البصري باأللف أيضـاً ، وافـق البـزي    
حفصا بالوقف عليــها بـاأللف والسـكون     

  ووقف قنبل بالسكون فقط
  أبدل السوسي اهلمز  أس كـ  كـاس   كـأس   كـأس   5
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يـشرب بـها   يشرب بها   يشرب ا   يـشرب بـها    6
15  
16  

قواريراً 
  قواريراً

قـواريراْ 
  قواريـر

قرأ شعبة بالتنوين فيهما ، ونون ابن كثري األوىل   قواريـراً قـوارير  قواريـر –قـواريراْ 
  ووقف على الثانية بالسكون

  أبدل السوسي اهلمز  كـأساً   كـاساً   كأسـاً   كـأساً   17
  أبدل شعبة والسوسي اهلمزة األوىل واواً مدية  لـؤلـؤاً  لـولـؤاً  لـؤلـؤاً  لـوؤـؤاً  لولـؤاً  19
  قرأ شعبة وابن كثري  خبفض الراء   خضـرٍ  خضـر  خضـر  خضـرٍ  21
21  وإستـربقٍ  وإستبـرق  جـر البصري القاف  وإستبـرق  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  نـحن نزلنا  حنن نـزلنا  حنن نزلنا  نـحن نزلنا  23
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  القـران  القـرءان  القـرءان  23
24  

  
فاصربلِّحكم   فاصرب لـحكم

  فاصرب حلكم
فاصرب 
  لِّحكم

  أدغم البصري خبلف عن الدوري  فاصرب لـحكم

  أبدل السوسي اهلمز  شئنـا   اشينـ  شئنـا  شئنـا   28
  قرأ البصري وابن كثري بالياء   يـشاؤون  يـشاؤون  تشـاؤون  30

  سورة المرسالت
  إدغام كبري للسوسي  فالـملقيات ذكرا   فامللقيات ذِّكراً  فامللقيات ذكراً  فالـملقيات ذكرا    5
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  ضم شعبة وابن كثري الذال  نـذُراً  نـذراً  نـذراً  نـذُراً  6
  قرأ البصري بواو مضمومة   أُقِّـتت  وقِّـتت  أُقِّـتت  11
  أماهلا شعبة والبصري  وما أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  14
  أمل نـخلقـكُّم   20

  أمل نـخلقـكم
  أمل خنلقكُّم
  أمل خنلقكم

  أمل نـخلقـكُّم   أمل خنلقكُّم
  أمل نـخلقـكم

 للسوسي اإلدغام احملض وللدوري وعاصم وابن
كثري اإلدغام احملض  والناقص مع بقـاء صـفة   

  االستعالء
  أماهلا البصري  قـرار  قـرٍار  قـرار  21
  إدغام كبري للسوسي  ثـالث شـعب  ثالث شعب  ثالث شعب  ثـالث شـعب  30
  قرأها شعبة والبصري وابن كثري باجلمع  جِمـاالت  جِمـاالت  جِمـالة  جِمـاالت  33
  أبدل السوسي اهلمز وأدغم  يـؤذنُ لـهم  يوذن لَّهم  يؤذنُ هلم  يـؤذنُ لـهم  36
  كسر شعبة وابن كثري العني  وعيـون  وعيـون  وعيـون  وعيـون  41
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  قيـلَ لـهم  قيـل لَّهم  قيلَ لـهم  قيـلَ لـهم  48
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنون  يـومنون  يـؤمنون  يـؤمنون  50

  سورة النبأ
1  ع  عـمـم   ه -عمعم  اء السكت  عـم وقف البزي خبلف عنه  
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الليـلَ لباساً  الليل لِّباساً  الليلَ لباساً  الليـلَ لباساً  10
  أبدل السوسي اهلمز  فتـأتون   فتـاتون   فتـأتون   فتـأتون   18
  ء األوىلشدد البصري وابن كثريالتا  وفُتـحت  وفُتـحت  وفُتـحت  19
  إدغام صغري للبصري  فكانت سـراباً  فكانت سـرابا  فكانت سـراباً  20
  خفف شعبة والبصري وابن كثري السني  وغسـاقاً  وغسـاقاً  وغساقا  وغسـاقاً  25
  أبدل السوسي اهلمز  وكـأساً   وكـاساً  وكـأساً  وكـأساً   34
37    الرمحـنِ -رب   رب– الرمحـن   رب– رفع البصري وابن كثري الباء والنون  الرمحـن  
  واملالئكةُ صفّـاً   38

  أذنَ لـه
  واملالئكةُ صفّا 

  أذنَ لـه
  واملالئكة صفاً 

  أذن لَّـه
  واملالئكةُ صفّـاً 

  أذنَ لـه
  إدغام كبري للسوسي

  سورة النازعات
رؤوس 

  اآلي
فنادى  -يسعى  -ى وعص-) إمالة ( الكربٍى  –فتخشى  –تزكِّى  –طغى  –طوِى  –موسى 
أرسـاها    –ومرعاها  -دحاها  -ضحاها   –فسوِاها  -بناها  –خيشى  –واألولى  –األعلى 
املـأوِى    –اهلـوِى   –املأوِى  –الدنيِا  –طغى  -)إمالة ( يرٍى  –ماسعى  -) إمالة( الكربٍى 

  ضحاها -خيشاها   –منتهِاها  –) إمالة ( ذكرٍاها  –مرسـاها 

ه السورة من السور اإلحدى عشـرة الـيت   هذ
تـمال فواصلها ، وقد قلل البصري الفاصـل  

  املذكورة جانباً عدا ذوات الراء فقد أماهلا  

والساحبات   والسابـحات سبحا    3
  سبحاً 

والساحبات 
  سبحاً 

  إدغام كبري للسوسي  والسابـحات سبحا  

  
4  

فالسابقات   فالسابقات سبـقاً
  سبقاً

السابقات ف
  سبقاً

  إدغام كبري للسوسي  فالسابقات سبـقاً

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  الراجفةُ تـتبعها  الراجفة تتبعها  الراجفةُ تتبعها  الراجفةُ تـتبعها  6



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة

  226

سهل البصري الثانية مع اإلدخال وسهلها ابـن    أ ا نـا   أ ا ا نـا   أئـنـا   10
  كثري بدونه

سهل البصري الثانية مع اإلدخال وسهلها ابـن    أ ا ذا   ا ذاأ ا    أئـذا  11
  كثري بدونه

  قرأ شعبة بألف بعد النون  نـخرة  نـخرة  نـخرة  نـاخرة  11
16  حذف البصري وابن كثري التنوين وقللها البصري  طـوى  طـوِى  طُـوى  
  شدد ابن كثري الزاي  أن تـزكَّـى  أن تـزكَّـى  أن تـزكَّـى  18
  أماهلا البصري  فـأراه  فـأرٍاه  فـأراه  20
سهل البصري الثانية مع اإلدخال وسهلها ابـن    َء اَ نتـم  َء ا اَ نتـم  َء أ نتـم  27

  كثري بدونه
  قلل البصري وأبدل السوسي  الـمأوى   الـماوِى  الـمأوِى  الـمأوى   39
  قلل البصري وأبدل السوسي  الـمأوى   الـماوِى  الـمأوِى  الـمأوى   41

  
  

  سورة عبس
رؤوس 

  اآلي
تصـدى   يـزكِّى   -استغنِـى   –) إمالة ( الذكرٍى  –يزكى  –األعمى  –وتـولِّى 

  تـلهـى -يـخشى   –يسعـى 
) الذكرى ( فواصل اآليات قللها البصري عدا 

  فقد أماهلا 
  رفع البصري وابن كثري العني  فـتنفعـه  فـتنفعـه  فـتنفعـه  4
  شدد ابن كثري الصاد  تصـدى  تصـدى  تصـدى  6
  أسكن البصري اهلاء  وهـو  وهـو  وهـو  9
شدد البزي التاء وصال مع صلة اهلاء ومدها مدا   تلهى، عنـه   تلهى،~ عنه   عنـه تلـهى  عنـه تلـهى  10

  طويال ووصلها قنبل مع القصر
  شا أنشره  شآ أنشره –شـا أنشـره   شـاَء أنشره  22

  شآ أنشره
شآَء اَنشره 
  شآءآنشره

أسقط البصري والبزي األوىل قصرا ومدا 
وسهل قنبل الثانية وله إبداهلا ألفا مع املد 
  الطويل

  كسر البصري وابن كثري اهلمزة  إنـا صببنا  إنـا صببنا  أنـا صببنـا  25
  أبدل السوسي اهلمز  شـأن  شـان  شـأن  شـأن  37

  سورة التكوير
  خفف البصري وابن كثرياجليم  سـجِرت  ـجِرتس  سـجرت  6
النفوس   النـفوس زوجـت    7

  زوجت 
النفوس 
  زوجت 

  إدغام كبري للسوسي  النـفوس زوجـت

املوءودةُ   الـموءودةُ سئلت   8
  سئلت

املوءودة 
  سئـلت

  إدغام كبري للسوسي  الـموءودةُ سئلت 

  وابن كثري الشنيشدد البصري   نشـرت  نشـرت  نشـرت  10
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  خفف شعبة والبصري وابن كثري العني  سعـرت  سعـرت  سعرت  سعـرت  12
فال أقسم   فال أقسم باخلنس  15

  بالـخنس
 فال أقسم
  بـاخلنس

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  فال أقسم باخلنس

  بري للسوسيإدغام متماثلني ك  لقـولُ رسول  لقول رسول  لقولُ رسول  لقـولُ رسول  19
  أمال شعبة الراء واهلمزة وأمال البصري اهلمزة فقط  ر ء اه  ر ٍء ا ه  ر ء اه  رٍ ٍء اه  23
  قرأ البصري وابن كثري بالظاء وأدغم السوسي  الغيبِ بظنني   الغيب بظنني  الغيبِ بظنني   الغيـبِ بضنيـن  24

  سورة االنفطار
  كثري الدال شدد البصري وابن  فعـدلك  فعـدلك  فـعدلك  7
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  ركَّبـك كـالّ  ركّبك كَّال  ركّبك كالّ  ركَّبـك كـالّ  8
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك   ومـا أدرٍاك   وما أدراك   وما أدرٍاك   17
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك   ومـا أدرٍاك   ومـا أدراك   وما أدرٍاك   18
19  يـو  يـومم  رفع ابن كثري امليم  يـوم  

  سورة المطففین
  أمالـها الدوري  النـاس  النـاس  النـاس  النـاس  2
  أمال البصري وأدغم السوسي  الفـجـارِ لفي   الفجار لَّفي   الفجارِ لفي   الفـجـارِ لفي    7

  املطففني
8   

  ة والبصريأمالـها شعب  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يكذّب بـه   يكذّب به   يكذّب به   يكذّب بـه   12
14  

  
قرأ شعبة والبصري وابن كثري باإلدراج   بـل ران  بـل ران  بلْ ران  بل ران

  واإلدغام وأمال شعبة
  ري وأدغم السوسيأمال البص  األبرارِ لـفي  األبرٍار لَّفي  األبرٍارِ لفي  األبرارِ لـفي  18
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  19
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  تـعرف فـي   تعرف فِّي   تعرف يف   تـعرف فـي   24
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  يشرب بـها  يشرب بها  يشرب ا   يشرب بـها  28
  كسر البصري امليم وصالً  أهلـهم انـقلبوا  أهلهمِ انـقلبوا  أهلـهم انـقلبوا  31
  قرأ شعبة والبصري وابن كثري بألف بعد الفاء  فـاكهني  فـاكهني  فـكهني  فاكهني  31
  أمالـها البصري  الكفَّـار  الكفٍّـار  الكفَّـار  34

  سورة االنشقاق
  إنـك كادح   6

  ربـك كدحاً 
إنك كادح 
  ربك كدحاً

ادح إنك كَّ
  ربك كَّدحاً

 إنـك كادح 
  ربـك كدحاً 

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  ضم ابن كثري الياء وفتح الصاد وشدد الالم  ويصـلَّى  ويصـلى  ويصـلى  12
16  

  
فال أقسم   فال أقسم بالشفق

  بالشفـق
 فال أقسم
  بالشفـق

  أسكن السوسي امليم وأخفاها  فال أقسم بالشفق

19  ـركبلتـن  ـنـركبلت  ـنـركبفتح ابن كثري الباء  لت  



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة

  228

  أبدل السوسي اهلمز  ال يـؤمنون  ال يومنون  ال يؤمنون  ال يـؤمنون  20
كسر البصري امليم وصالً وحذف ابن كثري   عليهـم القران  عليـهمِ القرءان  عليهـم القرءان  21

  مهزة القرءان ونقل حركتها
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  أعلـم بـما  بـما أعلم  أعلم بـما  أعلـم بـما  23

  سورة البروج
  أمالـها البصري  النـار  النـار  النـار  5
  أبدل السوسي اهلمز  باملؤمنـني   باملومنني   باملؤمنني   باملؤمنـني   7
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤمنوا   يـومنوا   يـؤمنوا   يـؤمنوا   8
  أبدل السوسي اهلمز  الـمؤمنني  نيالـمومن  الـمؤمنني  الـمؤمنني  10
10  ثُـم والـمؤمنات   واملؤمنات

  مثَّ
واملومنات 

  ثُّم
ثُـم أبدل السوسي اهلمز وأدغم  والـمؤمنات  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  إنـه هـو  إنـه هـو  إنـه هـو  إنـه هـو  13
  أسكن البصري الواو  وهـو  وهـو  وهـو  15
15   ذو  ذوالودود ذو  الودود ذُّو  الودود إدغام كبري للسوسي  الودود  
  حذف ابن كثري اهلمزة ونقل حركتها  قـران  قـرءان  قـرءان  21

  
  سورة الطارق

  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  2
  خفف البصري وابن كثري امليم  لـما  لـما  لـما  4
5  ـمم  ـمه  مـ مم مم  ـماء السكت خبلف عنه  م وقف البزي  
  أماهلا البصري  الكـافرين  الكـافرين  الكـافرين  17

  سورة األعلى
رؤوس 

  اآلي
) إمالـة  ( لليسـرٍى    -خيفـى  _ تنِسى  –أحوِى  –املرعى  –فهدى  –فسوى  –األعلى 

فـصلِّى   -تـزكِّى  –يـحىي  )إمالة ( األشـقى ـ الكربٍى  – خيشى  –) إمالة ( الذكرٍى 
  وموسـى    –األولـى  –وأبقى  -الدنيـا 

قلل البصري رؤوس اآلي املذكورة عدا ذوات 
  الراء فقد أمالـها

  قرأها البصري بالياء وأبدل السوسي اهلمز  تـؤثرون  يـوثرون  يـؤثرون  تـؤثرون  16

  سورة الغاشیة
  صري التاءضم شعبة والب  تـصلى  تـصلى  تصلى  تـصلى  4
قرأ البصري وابن كثري بالياء املضمومة وبرفـع       اليسمع فيها الغيـةٌ  اليسمـع فيها الغيـةٌ  التـمع فيها الغيةً  11

  )الغية ( 
  قرأ عاصم والبصري وابن كثري بالصاد  بـمصيطر  بـمصيطر  بـمصيطر  22

  سورة الفجر
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وأثبتها ابـن كـثري   أثبت البصري الياء وصالً   يسـري  يسـري  يسـرِ  4
  وصال ووقفا

  إدغام كبري للسوسي  ذلك قسـم   ذلك قَّسم  ذلك قسم  ذلك قسـم    5
كيف فعلَ   كيف فعـلَ ربك  6

ـُّك   رب
كيف فَّعل 

  ربك
  أدغم السوسي الفاء بالفاء والالم بالراء  كيف فعـلَ ربك

  ال ووقفاأثبت البزي الياء وص  بالـواد  بالوادي  بالـواد  بالـواد  9
15-

16  
إدغام متقاربني كبري للسوسي وفتح البصـري    فيقولُ ربـي  فيقول ربي  فيقولُ ربي  فيقولُ ربـي

  وابن كثري الياء
أثبت البصري الياء وصال خبلف عنـه وأثبتـها     أكرمـن  أكرمـين  أكرمـن ـ أكرمنـي  أكـرمـن  15

  البزي وصال ووقفا
أثبت البصري الياء وصال خبلف عنـه وأثبتـها     أهـانن  هـانـينأ  أهـانـن ـ أهانـين  أهـانـن  16

  البزي وصال ووقفا
  قرأ البصري بالياء   ال تكرمـون   ال يكرمـون   ال تكرمـون   17
قرأ البصري بالياء وضم احلاء وحـذف األلـف     وال تـحضـون  وال يـحضـون  وال تـحاضـون  18

  لفوقرأها ابن كثري بالتاء وضم احلاء وحذف األ
  قرأ البصري بالياء وأبدل السوسي  وتـأكلون  ويـاكلون  ويـأكلون  وتـأكلون  19
  قرأ البصري بالياء   وتـحبـون  ويـحبون   وتـحبـون  20
  قلل الدوري  وأنـى  وأنـى  وأنـى  وأنـى  23
  أمالـها البصري  الذكـرى  الذكـرٍى  الذكـرى  23

  سورة البلد
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  ال أقسم بـهذا  ال أقسم ذا  ذاال أقسم   ال أقسم بـهذا  1
  كسر البصري وابن كثري السني  أيـحِسب  أيـحِسب  أيـحسب  5
  كسر البصري وابن كثري السني  أيـحِسب  أيـحِسب  أيـحسب  7
  أماهلا شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  12
13  رقبـة فـك  رقبـةً  رقبـةً فـك قرأ البصري وابن كثري بفتح الكاف ونصب التاء  فـك  
4  أو إطعـام  ـمأو أطع  ـمقرأ البصري وابن كثري بفتح اهلمزة وحذف   أو أطع

  األلف بعد العني وفتح امليم
أبدل شعبة وابن كثري اهلمزة واواً وال إبدال   مـوصدة  مـؤصدة  مؤصدة  موصدة  20

  فيهـا للسوسي

  الشمس سورة
رؤوس 

  اآلي
وتقوِاهـا    -سـواها  -طحاهـا   -بــنِاها   –يـغشاها  –جـالِّها  –تـالها  –وضحاها 
ـِّاها    عـقبِاها –فسـواها  -وسـقيِاها   -أشـقاها  -بطغوِاها  -دساها  –زك

  قلل البصري رؤوس اآلي املذكورة

  أمالـها البصري  والنـهار  والنهٍـار  والنـهار  3
  إدغام صغري للبصري  كذّبـت ثـمود  كذّبـت ثَّـمود  كذّبـت ثـمود  11
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  إدغام متماثلني كبري للسوسي  فقـالَ لـهم  ففال لَّهم  ففالَ هلم  فقـالَ لـهم  13

  سورة اللیل
رؤوس 

  اآلي
 –واستغنِــى  ) إمالة ( لليسرٍى  –باحلسنِى  –واتـقى  –لشتى  –واألنثى  –جتلِّى  –يغشى 

وتولِّـى  -تلظِّى  األشقـى  -واألولى  -لَلهدى   -تردى-)  إمالة ( للعسرٍى  – باحلسنِى
  يـرضى  –األعـلى  –تـجزِى  -يتزكِّى   -األتـقى  -

قلل البصري فواصل اآليات املـذكورة عـدا   
  ذوات الراء فقد أماهلا

  أمالـها البصري  والنهـار  والنهٍـار  والنهـار  2
وكذب   سىنوكـذّب باحل  9

  باحلسنِى
 وكذب
  باحلسنِى

  قلل البصري وأدغم السوسي  وكـذّب باحلسىن

  شدد البزي التاء وصال مع اإلخفاء  ناراً تلـظّى  ناراً تـلظّى  نـاراً تلـظّى  نـاراً تلـظّى  14
  أبدل السوسي اهلمز  يـؤيت  يـويت  يـؤيت  يـؤيت  18

  سورة الضحى
رؤوس 

  اآلي
  قلل البصري فواصل اآليات املذكورة   فـأغنِى  –فهدى  -فـترضى ـ فـآوِى  –األولـى  –قـلى  –سجِـى  –والضـحى 

  سورة العلق
رؤوس 

  اآلي
  وتولِّـى  -بالتقوِى اهلـدى ـ  –صـلِّى  –ينهِى  –الرجـعى  –استغنِـى  –ليـطغى 

  ) إمالة ( يـرٍى  
) يـرى ( قلل البصري الفواصل املذكورة عدا 

  ماهلافقد أ
  ال إبدال فيها للسوسي  اقـرأ   اقـرأ  اقـرأ   1
  ال إبدال فيها للسوسي  اقـرأ   اقـرأ  اقـرأ   3
  أسكن السوسي امليم وأخفاها  علَّم بـالقلم  علَّم بالقلم  علَّم بالقلم  علَّم بـالقلم  4

  العلق
7  

زة وأمال البصري اهلمـزة  أمال شعبة الراء واهلم  ر ء ا ه ـ ر أَ ه  ر ٍء ا ه  ر ء ا ه  رٍ ٍء اه
  فقط وقصر قنبل اهلمزة خبلف عنه واملد أقوى

  سورة القدر
  أمال شعبة والبصري الراء  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  2
  إدغام كبري للسوسي  القـدرِ ليلة  القدر لَّيلة  القدرِ ليلة  القـدرِ ليلة  2

بني 
  السورتني

أدغم السوسي عند وصـل السـورتني بـدون      مل يكن 0الفـجرِ   الفجر لَّـم  ملالفجرِ   مل يكن 0الفـجرِ 
  بسملة

  سورة البینة
  أبدل السوسي اهلمز  تـأتيهم   تـاتيهم   تأتيـهم    تـأتيهم    1
  أبدل السوسي اهلمز  ويـؤتوا  ويـوتوا  ويؤتـوا  ويـؤتوا  5
  أمالـها البصري  نـار  نٍـار  نـار  6
ة الربي  البـرية جزاؤهم  8

  جزاؤهم
الربية 
  جزاؤهم

  إدغام كبري للسوسي  البـرية جزاؤهم

  سورة العاديات
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والعاديات   والعاديات ضبـحا    1
  ضبحا

والعاديات 
  ضبحا

  إدغام كبري للسوسي  والعاديات ضبـحا 

فاملغريات   فاملغيـرات صبحا  3
  صبحا

فاملغريات 
  صبحا

  إدغام كبري للسوسي  فاملغيـرات صبحا

  إدغام كبري للسوسي  الـخريِ لشديد  اخلري لَّشديد  اخلريِلشديد  الـخريِ لشديد  8

  سورة القارعة
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك    3
  أسكن البصري اهلاء  فهـو  فهـو  فهـو  7
  غام متماثلني كبري للسوسيإد  فـأمه هاوية  فأمه هاوية  فأمه هاوية  فـأمه هاوية  9
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  10

  سورة الھمزة
  كسر البصري وابن كثري السني  يـحِسب  يـحِسب  يـحسب  3
  أمالـها شعبة والبصري  ومـا أدراك  ومـا أدرٍاك  وما أدراك  وما أدرٍاك  5
  إدغام متماثلني كبري للسوسي  تـطّلع على  عـلى تطّلع  تطَّلع على  تـطّلع على  7
  أبدل شعبة وابن كثري اهلمزة   مـوصدة  مـؤصدة  مؤصدة  موصدة  8
  ضم شعبة العني وامليم  عـمد  عـمد  عـمد  عـمد  9

  سورة الفیل
كيف فعـلَ   كيـف فعـلَ ربـك  1

  ربـك
كيف فَّعـل 

  ربـك 
  الفاء يف الفاء والالم بالراء أدغم السوسي  كيـف فعـلَ ربـك

  أبدل السوسي اهلمز  مـأكول  مـاكول  مـأكول  مـأكول  5

  سورة قريش
والصيف   والصيـف فليعبدوا  2

  فليعبدوا
والصيف 
  فَّليعبدوا

  إدغام متماثلني كبري للسوسي  والصيـف فليعبدوا

  سورة الماعون
1   يكـذّب  

  بالدين
يكذّب 
  بالدين

  يكذّب
  بالدين 

  ذّبيكـ
  بالدين  

  إدغام متماثلني كبري للسوسي

  سورة الكافرون
ولـي   6

  ديـن
 ولـي
  ديـن

ولـي 
  ديـن

  ويل ديـن 
  

ويل ديـن ويلَ 
  ديـن

أسكن شعبة والبصري وابن كثري الياء خبلف   ويل ديـن
  عن البزي

  سورة المسد
  أسكن ابن كثري الـهاء  أبـي لَـهب  أبـي لَـهب  أبـي لَـهب  1
  رفع البصري وابن كثري التاء  محـالةُ  محـالةُ  ةَمحـال  4
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  سورة اإلخالص
  قرأ شعبة والبصري وابن كثري باهلمزة  كُـفُؤاً  كُـفُؤاً  كُـفُواً  كُفُـؤاً  4

  سورة الناس
  أمالـها الدوري  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   1
  ها الدوريأمالـ  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   2
  أمالـها الدوري  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   3
  أمالـها الدوري  النـاس   النـاس    النـاس   النـاس   5
  أمالـها الدوري  والنـاس  والنـاس  والنـاس  والنـاس  6

  ) اجلدول العذب النمري يف قراءات عاصم والبصري وابن كثري( مت اجلزء الثاين من 
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  خادم القرآن الكرمي 
  فـائز عبد القادر شيخ الزور

  
  
  
  
  
  
  

  فھرس الجزء الثاني
  اسم السورة  رقم الصفحة  اسم السورة  رقم الصفحة  اسم السورة  رقم الصفحة

  سورة الطارق واألعلى  110  ورة الفتحس  79  سورة طه  2
  سورة احلجرات  81  سورة األنبياء  6  والغاشية والفجر

  سورة البلد والشمس  111  سورة ق  82  سورة احلج  9
  سورة الليل والضحى  112  سورة الذاريات والطور  83  سورة املؤمنون  13

  سورة النجم  84  سورة النور  16  والعلق والقدر
  سورة البينة والعاديات   113  سورة القمر  86  سورة الفرقان  21

  والقارعة واهلمزة
  والفيل وقريش

  سورة الرمحن والواقعة  87  سورة الشعراء  23
  سورة احلديد  89  سورة النمل  28
  سورة املاعون والكافرون  114  سورة اادلة  91  سورة القصص  32
  لناسواملسد واإلخالص وا    سورة احلشر  92  سورة العنكبوت  36
  فهرس اجلزء الثاين  115  سورة املمتحنة  93  سورة الروم  39



  السورة 
  و اآلية

  البيان  قراءة ابن كثري املكي  قراءة ايب عمرو البصري  قراءة عاصم   الكويف 

  رواية قنبل   رواية البزي  رواية السوسي  رواية  الدوري  رواية حفص  رواية شعبة
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      سورة الصف  94  سورة لقمان  41
      سورة اجلمعة  95  سورة السجدة  42
      سورة املنافقون والتغابن  96  سورة األحزاب  43
      سورة الطالق  97  سورة سبأ  48
      سورة التحرمي  98  سورة فاطر  51
      سورة امللك  99  سورة يس  53
      سورة القلم واحلاقة  100  سورة الصافات  55
      سورة املعارج  101  سورة ص  57
      سورة نوح  102  سورة الزمر  59
      سورة اجلن واملزمل  103  سورة غافر  62
      سورة املدثر والقيامة  104  سورة فصلت  67
      سورة الدهر  105  سورة الشورى  69
      سورة املرسالت والنبأ  106  سورة الزخرف  71
      سورة النازعات وعبس  107  سورة الدخان  73
  سورة التكوير واالنفطار  108  سورة اجلاثية  74

  واملطففني
    

      سورة األحقاف  75
      سورة االنشقاق والربوج  109  سورة حممد  77
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