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 الملخص
الحمد هلل الكريم المنان، ذي الجالل واإلكرام، والصالة والسالم على خير األنام، وآله وصحبه 

 جعفر، يعقوب، وخلف( في جمعت في هذا البحث اتفاقات القراء الثالثة )أبو فإني الكرام، وبعد:
تتكون خطة البحث  جميع سور القران الكريم، وجعلت خطة بحثي فيه كاآلتي: الكلمات الفرشية في

من مقدمة وثالث فصول وخاتمة وفهرس. المقدمة وفيها: أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات 
تالي: الفصل األول: اتفاقهم وترتيب الفصول على النحو ال السابقة وخطة البحث، ومنهج البحث.

في الكلمات الفرشية الثلث األول من القران الكريم، الفصل الثاني: اتفاقهم الكلمات الفرشية في في 
في الثلث الثالث  في الكلمات الفرشية في الثلث الثاني من القرآن الكريم، الفصل الثالث: اتفاقهم

ة لم ن الكتب العلميإ النتائج والتوصيات، ومن النتائج:ثم الخاتمة وفيها بيان أهم  من القران الكريم.
وجدت هذا ، و في بعض المواضعقد اتفقوا إن القراء الثالثة ، و تفرد هذا الموضوع بمؤلف خاص
ثم المراجع والفهرس. وصلى هللا على نبينا محمد، وعلى آله  الموضوع متفرًقا في ثنايا الكتب.

 ا.وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرً 
 ، القرآن الكريماتفاقاتالث، القراءات الث مفتاحية:الكلمات ال
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Abstract 

 

In this research, I collected the consensus of the three Tajwid scholars (Abu 

Jaafar, Yaaqoub and Khalaf) in reciting the stretched out words in all The 

Holy Quran; and set out the research plan as the following: the research 

plan consists of an introduction, three chapters, a conclusion and an index. 

The introduction includes: the subject importance, reasons for choosing, 

prior studies, research plan and research methodology. The order of 

chapters as follows: First chapter: their consensus on the stretched out 

words in the first third of The Holy Quran. Second chapter: their consensus 

on the stretched out words in the second third of The Holy Quran. Third 

chapter: their consensus on the stretched out words in the last third of The 

Holy Quran. Then comes the conclusion that contains the most important 

results and recommendations, among the results: the scientific books did 

not devote special book for this subject, and the three scholars agreed upon 

some positions, and I found this subject in scattered positions in Tajwid 

books. Finally, the references and index. 

Keywords: Three reciting ways of Quran, Consensus, The Holy Quran. 
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 الـمـقـدمـة

القرآن هدى ورحمة للعالمين، والصالة والسالم على رسولنا الحمد هلل رب األولين واآلخرين، أنزل 

 األمين، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.

أما بعد؛ فالعلم يشرف بما يتعلق به؛ فكل علم تعلق بكتاب هللا ُيعد من أشرف العلوم وأرفعها، 

ة منقطعة النظير، وليس هذا بعجيب؛ ألن القراءات وكذلك علم القراءات عنيت به هذه األمة عناي

وحي من عند هللا، ولقد أفنى العلماء أعمارهم في إقرائها، وجمعها، وال يزال الخلف يرثون ما تركه 

 .السلف

رحمهم هللا تعالى أنهم أفردوه بالمصنفات الكثيرة، وتعددت طرائقهم -ومن مظاهر عناية العلماء به 

م من ألف فيه نظًما، ومنهم من ألف فيه نثًرا، ومنهم من ُعني بتدوين القراءات في التأليف فيه؛ فمنه

وعزوها إلى أصحابها، ومنهم من اهتم بتوجيهها وذكر عللها، إلى غير ذلك من المؤلفات القي ِّمة 

 في هذا الفن المبارك.

وجدت أن القراء الثالثة: أبو جعفر، ويعقوب،  ،اعليه يطالعوبعد قراءتي لبعض كتب القراءات وا

أسأل  وخلف، قد اتفقوا في قراءة بعض كلمات القرآن الكريم، فرأيت أن أجمعها في مؤلف خاص،

 هللا تعالى أن ينفع به اإلسالم والمسلمين.
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 اوأسباب اختيارهدراسة أهمية ال

 فيما يلي: الدراسة موضوعتتجلى القيمة العلمية ل

 العناية بقراءة القراء الثالثة.زيادة  .1

 ندرة المؤلفات في هذا الفن. .2

 القراء الثالثة وضبطها.اتفاق يعين القارئ على حصر  .3

م القراءات، الذي هو من أفضل العلوم وأشرفها؛ وذلك لتعلقه ضوع يتعلق بعلإن هذا المو  .4

 بكتاب هللا تعالى.

 .ءاتإثراء المكتبة اإلسالمية بمواضيع مختلفة في علم القرا .5

 راسات السابقةالد

 لم أجد من أفرد هذا الموضوع بمؤلف خاص، ولكني وجدته متفرًقا في ثنايا الكتب.

 خطة البحث

 تتكون خطة البحث من مقدمة، وقسمين، وخاتمة، وفهرس، وتفصيل ذلك على النحو اآلتي:

 المقدمة وفيها:

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره. .1

 الدراسات السابقة. .2

 خطة البحث. .3

 منهج البحث. .4
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 وقد رتبت الفصول على النحو التالي:

 في الثلث األول من القران الكريم. في الكلمات الفرشية اتفاقهمالفصل األول:  

 في الثلث الثاني من القرآن الكريم. في الكلمات الفرشية اتفاقهمالفصل الثاني:  

 في الثلث الثالث من القران الكريم. في الكلمات الفرشية اتفاقهمالفصل الثالث:  

 وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات.الخاتمة: 

 الفهرس. 

 منهج البحث 

 أرتب السور حسب ترتيبها في القرآن الكريم .1

 أكتب اآليات القرآنية وفق القراءة التي يتطلبها السياق. .2

 أكتفي بذكر اسم السورة في أولها، وبعد ذلك أكتب رقم اآلية فقط.  .3

 سور القرآن ها فيرتب الكلمات حسب ترتيبأ .4

 أعلق على ما يحتاج إلى تعقيب أو توضيح. .5

 أذكر اآلية ورقمها ثم أذكر الشاهد من الشاطبية والدرة .6

ص هذا، وأحمد هللا على حسن توفيقه، وأسأل هللا المزيد من تسديده، والعصمة من الزلل، واإلخال

ه وباإلجابة جدير، وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبفي القول والعمل، إنه عليم قدير، 

 أجمعين.
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 الفصل األول: اتفاق القراء في الثلث األول من القرآن الكريم

 1سورة البقرة

ْيَطاُن َعْنَها}َفأَ  .1 ، وافق أبو َما{}َفَأَزلَّهُ  على حذف األلف وتشديد الالم في:وا اتفق، [36]{ َزلَُّهَما الشَّ

َفَأَزلَّ الاَل َم َخف ِّْف لَِّحْمَزٍة ... َوزِّْد قال الشاطبي: َوفِّي ر ويعقوب أصلهما، وخالف خلف حمزة، جعف

ْن َقبْ  اَل َألًِّفا مِّ   .حِّ ُحو ِّاَل اَل َخْوَف بِّاْلَفتْ َأَزلَّ َفَشا  قال ابن الجزري:، لِّهِّ َفُتَكم ِّ

َ َيْأُمُرُكمْ } .2 وكذلك: ما تصرف منها، على إتمام حركة الراء في: }َيْأُمُرُكْم{ و  وااتفق ،[67] {ِإنَّ ّللاه

ُرُكْم{ صلهما وخالف فر وخلف أوافق أبو جع وإتمام حركة الهمزة في: }َبارِّئُِّكْم{}َينُصْرُكْم{ و }ُيْشعِّ

ْئُكْم َوَيْأُمُرُكْم َلُه َوإِّْسَكاُن قال الشاطبي: يعقوب أصله،  َوَيْنُصُرُكْم  ْم َتاَل َوَتْأُمُرهُ  َوَيْأُمُرُهْم َأْيضاً … َبارِّ

ُرُكمْ   .َبارِّْئ َباَب َيْأُمْر َأتِّمَّ ُحمْ قال ابن الجزري: ، َأْيضًا َوُيْشعِّ

 صلهمار ويعقوب أوافق أبو جعف }ُأَساَرى{ :على ضم الهمزة وفتح السين في وااتفق [58] {ُأَساَرى } .3

 ُأَساَرى فًِّداقال ابن الجزري: ، فِّي ُأَساَرى قال الشاطبي: َوَحْمَزُة َأْسَرى وخالف خلف حمزة، 

ال قصلهما، وافق أبو جعفر ويعقوب أ بتاء الخطاب، }َتْعُبُدوَن{ :على وااتفق [83]{ اَل َتْعُبُدونَ } .4

ْب َفَشاخَ َأاَل َيْعُبُدوا ، وابن الجزري: َواَل َيْعُبُدوَن اْلَغْيُب َشاَيَع ُدْخُلاَل  الشاطبي:  .اطِّ

َها على ضم النون األولى وكسر السين وترك الهمز في: وااتفق [106]{ َأْو ُننِسَها} .5 وافق أبو  {}ُننسِّ

ْثُلهُ َضمٌّ َوَكْسٌر َكَفى َوُنْنـالشاطبي: فر وخلف أصلهما وخالف يعقوب أصله، جع َها مِّ ْن َغْيرِّ َهْمٍز  سِّ مِّ

َهاا َمْعُه ُتَفاُدو قال ابن الجزري: َوُقْل َحَسنً ، َذَكْت إَِّلى  .َوُنْنسِّ

                                                           
( وما 98و 78: )ص: للسمنودي شرح الدرة المضية، (522: )صالبن الجزريتيسير تحبير ال، (37متن الشاطبية: )صينظر:  1

 بعدها.
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ُذوْا{ وافق يعقوب  وااتفق[ 125]{ َواتَِّخُذوْا ِمن} .6 صلهما وخالف وخلف أعلى كسر الخاء في: }َواتَّخِّ

ُذوا بِّاْلَفْتحِّ َعمَّ َوَأْوَغاَل أبو جعفر أصله، قال الشاطبي:  ْذ ُأد.قال ابن الجز ، َوَواتَّخِّ  ري: َوَكْسَر اتَّخِّ

فر وخلف أصلهما على: }َتْعَمُلون{ بتاء الخطاب، وافق أبو جع وااتفق[، 149] }َعمَّا َتْعَمُلون{ .7

 َوَقْبَل َومِّْن َحاَل. قال ابن الجزري:، 2َيْعَمُلوَن اْلَغْيُب َحلَّ  قال الشاطبي:وخالف يعقوب أصله، 

{ليَس على الرفع: } وااتفق [177]{ َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ - }لَّْيَس اْلِبر    .8 ويعقوب أصلهما، ر وافق أبو جعف اْلبِّرُّ

{ وا على تشديد النون ونصب الراءواتفق وخالف خلف حمزة، خلف أصلهما وافق يعقوب و : }َوَلـكِّنَّ اْلبِّرَّ

َواْرَفعِّ ْالبِّرَّ  َخفِّيفٌ  َولكِّنْ قال الشاطبي: َوَرْفُعَك َلْيَس اْلبِّرُّ ُيْنَصُب فِّي ُعاَل وخالف أبو جعفر أصله، 

ماَ َعمَّ فِّيـ ْب َأاَل َوَلكِّْن َوبَ  َوَرْفُعَك َلْيَس اْلبِّرَّ َفْوٌز َوَثق ِّاَل ، قال الجزري: هِّ  .ْعُد اْنصِّ

ف خالف أبو جعفر أصله ووافق يعقوب وخل}يُقوَل{ : النصب على وااتفق [214]{ }َحتَّى َيُقولَ  .9

ْفُع فِّي الاَل مِّ ُأو ِّاَل ، أصلهما بِّ اِّْعَلمْ اْنـفَ َوَيُقوُل  قال ابن الجزري:، قال الشاطبي: َوَحتَّى َيُقوَل الرَّ   .صِّ

ويعقوب  ووافق أبو جعفر ،بالباء، خالف خلف أصله }كبير{على قراءةاتفقوا  [219] {ِإْثٌم َكِبيرٌ } .10

  .ا اْلَبا فِّدً َكثِّيرُ  قال ابن الجزري:، بِّالثَّا ُمَثلًَّثاَوإِّْثٌم َكبِّيٌر َشاَع قال الشاطبي: أصلهما، 

فر وخلف وافق أبو جعخالف يعقوب أصله و }اْلَعْفَو{ نصب في: العلى  وااتفق [219] {اْلَعْفوَ ُقِل } .11

ُبوا ُحاَل َوانْ  ابن الجزري:لِّْلَبْصرِّي ِّ َرْفٌع َوَبْعَدُه، و ُقلِّ اْلَعْفَو قال الشاطبي: أصلهما،   .ُقلِّ اْلَعْفوُ  صِّ

صلهما، أر أصله، ووافق يعقوب وخلف فتح السين خالف أبو جعف علىاتفقوا  [246]{ }َهْل َعَسْيُتمْ   .12

ينِّ َحْيُث َأتى اْنَجاَل قال الشاطبي: َوُقْل   ْيُت اْفَتحِّ اْذ. َعسِّ  ابن الجزري:و  َعَسْيُتْم بَِّكْسرِّ الس ِّ

 ووافق ه،، خالف خلف أصل}أَْعَلُم{ بالضم وهمزة قطع: قراءة علىاتفقوا  [259]{ َقاَل َأْعَلمُ }  .13

 َوأَْعَلُم ُفْز.  لجزري:ابن او ، قال الشاطبي: َوبِّاْلَوْصلِّ َقاَل اْعَلْم َمَع اْلَجْزمِّ َشافِّعٌ أصلهما،  اآلخران

                                                           
 (.292تحبير التيسير في القراءات العشر: )صو (39ينظر: متن الشاطبية: )ص 2
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قال آلخران، ر أصله، ووافق اخالف أبو جعف فتح السين في: }َمْيَسَرٍة{ على وااتفق [280]{ َمْيَسَرة  } .14

ينِّ الشاطبي:  م ِّ في الس ِّ اَل َوَمْيَسَرٍة بِّالضَّ  َكَيْحَسُب ُأْد.َتَحًا َوَمْيَسَرةِّ افْ  قال ابن الجزري:، ُأص ِّ

 وافق اآلخران، و : }َفْأَذُنوْا{ خالف خلف أصلهعلى سكون الهمز وفتح الذالاتفقوا  [279] {واْ }َفْأَذنُ  .15

ْر َفتًى َصفَ قال الشاطبي: أصلهما،   .ُفْق َفَأْذُنوا وِّاَل  ي:قال ابن الجزر ا، َوُقْل َفْأَذُنوا بِّاْلَمد ِّ َواْكسِّ

أصله ووافق عقوب : }َفرَِّهاٌن{ خالف يكسر الراء وفتح الهاءعلى  وااتفق [283]}َفِرَهاٌن مَّْقُبوَضٌة{  .16

مىً ري: قال ابن الجز ، َهاٍن َضمُّ َكْسٍر َوَفْتَحٍة ٌ رِّ قال الشاطبي: َوَحقٌّ أصلهما، اآلخران   .رَِّهاٌن حِّ

 3سورة آل عمران

ه، الف خلف أصلخ{ قاف في: }َوَيْقُتُلونَ على فتح الياء وسكون الاتفقوا  [21]{ الِهِذينَ  َوَيْقُتُلونَ } .1

 .َوُفْز َيْقُتُلوان الجزري: اب َقاَل ُيَقاتُِّلوَن َحْمَزُة، و قال الشاطبي: ُيْقتُلوَن الثَّانِّ أصلهما،  اآلخرانووافق 

ُركَ } .2 {، خالف خلف أصلعلى فتح همزة: اتفقوا  [39] {َأنَّ ّللاهَ ُيَبشِه أصلهما،  آلخراناه، ووافق }َأنَّ

ْن َبْعُد َأنَّ هللَا ُيْكَسُر فِّي كِّاَل  على ضم الياء  وااتفقو ،  ُفاَل َوإِّنَّ اْفَتَحاً  ، ابن الجزري قال الشاطبي: َومِّ

ُرَك{،  قالأصلهما، اآلخران  ه، ووافقخالف خلف أصل وفتح الباء وكسر الشين مشددة في: }ُيَبش ِّ

مَّ َأْثَقاَل  َيْبُشُر َكْم َسَماي: الشاطب رِّ الضَّ ُر ُكالًّ فِّدْ  الجزري: قال ابن، َنَعْم ُضمَّ َحر ِّْك َواْكسِّ  .ُيَبش ِّ

وافق أبو جعفر ه، و خالف خلف أصلفتح الالم في: }َلَما آَتْيُتُكم{ على  وااتفق [81]{ َلَما آَتْيُتُكم} .3

 اَل.فُ ُطَوى اْفَتْح لَِّما  قال ابن الجزري:َوَكْسُر لِّمَا فِّيهِّ، قال الشاطبي: ويعقوب أصلهما، 

                                                           
 (.92 : )ص:للسمنودي شرح الدرة المضية، (292تيسير في القراءات العشر: )صتحبير الينظر:  3
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ياء الغيب في: }َواَل على اتفقوا  .َخُلوَن{}َواَل َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َيبْ  [178] {َيْحَسَبنَّ الَِّذيَن َكَفُرواْ }َواَل  .4

 } ُب فُ قال الشاطبي: ه، ووافق اآلخران أصلهما، خالف خلف أصلَيْحَسَبنَّ اَل َواْلَغْيُب َيْحسِّ قال ابن ، ض ِّ

َبنَّ َفُخْذ. الجزري:  َوَخاَطَب َحْرَفا َيْحسِّ

صله، ووافق أر خالف أبو جعففتح الياء وضم الزاي في: }َيْحُزنَك{على  وااتفق [176] {َواَل َيْحُزنكَ } .5

رِّ الضَّ ـبَِّياءِّ بَِّضمٍ  َوَيْحُزُن َغْيَر ْااَلْنـقال الشاطبي: أصلهما،  اآلخران  قال ابن الجزري:، مَّ َأْحَفاَل َواْكسِّ

ْي  َوى الَّذِّ مُّ َواْلَكسْ  َلَداَوَيْحُزُن َفاْفَتْح ُضمَّ ُكالًّ سِّ  .ُر َأْحَفاَل اأَلْنبَِّيا َفالضَّ

على فتح  وااتفق [181]وْا َعَذاَب اْلَحِريق{ }َسَنْكُتُب َما َقاُلوْا َوَقْتَلُهُم اأَلنِبَياء ِبَغْيِر َحقه  َوَنُقوُل ُذوقُ  .6

، لف خلف أصله}َنُقوُل{، خا: النون وضم التاء في: }َسَنْكُتُب{ ونصب الالم في:َ }َقْتَلُهُم{ والنون في

هِّ قال الشاطبي: َسَنْكُتُب ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما،  َقْتَل اْرَفُعوا َمْع وَ  َياٌء ُضمَّ َمْع َفْتحِّ َضم ِّ

 .َسَنْكُتُب َمْع َما َبْعُد َكاْلَبْصرِّ ُفْز  الجزري: قال ابنَيا َنُقوُل َفَيْكُماَل، 

ُننَّهُ  .7 لخطاب في الفعلين: خالف يعقوب على القراءة بتاء ا وااتفق [187]ِللنَّاِس َواَل َتْكُتُموَنُه{  }َلُتَبيِه

ْب َحَناْن يِّنُ ُيَبيْ  ابن الجزري:و ْيٍب َيْكُتُموَن ُيَبي ُِّنْنَن، قال الشاطبي: َصَفا َحقُّ غَ أصله،   .َيْكُتُموا َخاطِّ

 4سورة النساء

 اآلخران فقه، وواخالف خلف أصلنصب الميم في:َ }اأَلْرَحاَم{، على اتفقوا  [1]{ ِبِه َواأَلْرَحامَ } .1

ْب ُفقْ  َواالْرَحامِّ  قال ابن الجزري:، َزُة َواأَلْرَحاَم بِّاْلَخْفضِّ َوَحمْ قال الشاطبي: أصلهما،   .َفاْنصِّ

هِّ{اتفقوا  [11]{ َفأُلمِههِ } .2 قال هما، أصل اآلخرانافق وو  خالف خلف أصله، على ضم الهمزة في: }ُأم ِّ

هِّ الشاطبي:  بِّاْلَكْسرِّ َشْمَلاَل، و  َلَدى اْلَوْصلِّ َضمُّ  َفأُلم ِّ  .م ِّ ُكالًّ َكَحْفصِّ ُفقْ أُ  ابن الجزري:الَهْمز ِّ

                                                           
 (.332تحبير التيسير في القراءات العشر: )ص، و(24الدرة المضية )صومتن  ،(47)ص :متن الشاطبيةينظر:  4
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الباقيان  افقو  ،خالف أبو جعفر أصله}قَِّيامًا{،  إثبات ألف بعد الياء في:على اتفقوا }َلُكْم ِقَيامًا{  .3

اَل َأَحلَّ  ابن الجزري:، و َوَقْصُر قَِّياًما َعمَّ قال الشاطبي: ، أصلهما  َوَنْصَب هللُا َوالاَل تِّ ُأْد. قَِّياًما َوُجه ِّ

الف خلف خ}َتْلُووْا{،  فيمضمومة فساكنة إسكان الالم وبعدها واوان على اتفقوا  [135]{ َتْلُوواْ } .4

 َوَتْلُوْوا فًِّدا. ابن الجزري: قال، ولى َواَلَمُه َفُضمَّ ُسُكوًناَوَتْلُووا بَِّحْذفِّ اْلَواوِّ االُ الشاطبي: ه، قال أصل

 5سورة المائدة

وُكمْ } .1 وخلف  خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر{، فتح الهمزة في: }َأنعلى  وااتفق [2]{ َأن َصد 

ٌد َداَل، َوفي َكسْ قال الشاطبي: ، أصلهما وكْم َحامِّ  ْن َصدُّ َفاْفَتَحًا.َأْوفِّ إِّ  قال ابن الجزري:رِّ َأَن َصدُّ

َيًة{، على  وااتفق [13]}َقاِسَيًة{  .2 أصلهما،  اناآلخر  ، ووافقخالف خلف أصلهألف بعد القاف في: }َقاسِّ

َيًة َشفَ قال الشاطبي:  ْد َياَء َقاسِّ َيًة قال ابن الجزري: ، َشد ِّ  .اَل َكُشْعَبَة ُفص ِّ َوَقاسِّ

خالف خلف َت{، فتح الباء ونصب التاء في: }َوَعَبَد الطَّاُغو  علىاتفقوا  [13]}َوَعَبَد الطَّاُغوَت{  .3

قال ابن ، ْعُد ُفْز َوَبا َعَبَد اْضُمْم وَاْخفِّضِّ التَّا بَ الشاطبي: ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، و أصل

َيًة َعَبْد  الجزري: اَل … َوَقاسِّ  .َوَطاُغوَت َوْلَيْحُكْم َكُشْعَبَة ُفص ِّ

 اآلخران فقه، ووا: }َوْلَيْحُكْم{، خالف خلف أصلعلى سكون الالم، والجزماتفقوا  [47]{ مْ }َوْلَيْحكُ  .4

اَل َوْليَ لجزري: قال الشاطبي: َوَحْمَزُة َوْلَيْحُكْم بَِّكْسٍر َوَنْصبِّهِّ قال ابن اأصلهما،   .ْحُكْم َكُشْعَبَة ُفص ِّ

وب وخلف ر أصله، وافق يعق}َيْوُم{، خالف أبو جعف :اتفقوا على رفع الميم في [119]{ }َهَذا َيْومُ  .5

 .قال ابن الجزري: َوَيْوَم اْرَفعِّ اْلَماَل ي: َوَيْوَم بَِّرْفٍع ُخْذ، قال الشاطبأصلهما، 

 

                                                           
 .(24الدرة المضية )صومتن  (،49)ص متن الشاطبية، و(231)ص:  القاضي: اإليضاح لمتن الدرةينظر:  5
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 6سورة األنعام

ُبوَنَك{تشديد الذال وفتح الكاف على وا اتفق [33]}اَل ُيَكذِهُبوَنَك{  .1 فر أصله، أبو جع خالففي: }ُيَكذ ِّ

ُبوَنَك اْلـقال الشاطبي: أصلهما،  اآلخرانوافق  اَل. جزري:ابن الَأتى ُرْحبًا، و  َخفِّيفُ َواَل ُيْكذِّ ُب ُأص ِّ  َوُيْكذِّ
 

خالف و}اْسَتْهَوْتُه{ي: }َتَوفَّْتُه{ فالتأنيث على  اتفقوا [71]{ [ و}َكالَِّذي اْسَتْهَوْتهُ 61] {}َتَوفَّْتُه ُرُسُلَنا .2

عًا قال الشاطبي: ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، خلف أصل َر ُمْضجِّ َتْهَواُه َحْمَزُة اسْ َتَوفَّاُه وَ َوذكَّ

اَل،  ي َفَثق ِّاَل. َوَفائِّزقال ابن الجزري: ُمْنسِّ  َتَوفَّْتُه َواْسَتْهَوْتُه ُيْنجِّ

 آلخراناأصله ووافق خالف يعقوب ، الخطاب في الفعلينعلى اتفقوا  [91]{ ُدوَنَها َوُتْخُفونَ }ُتبْ  .3

 .ًبا...ُحلىً طِّ َبْعُد َخاْل وَ َيْجعَ ابن الجزري: و ، َعَلى َغْيبِّهِّ َحقًّا ُتْخُفونَ  َوُتْبُدوَنَهاقال الشاطبي: أصلهما، 

ُنون{ على  وااتفق [109]}اَل ُيْؤِمُنون{  .4 جعفر  ه، ووافق أبوخالف خلف أصلياء الغيب في: }ُيْؤمِّ

ُنوَن َكَما َفَشاقال الشاطبي: ويعقوب أصلهما،  ُنوا فِّدْ ُيؤْ وَ  قال ابن الجزري:، َوَخاَطَب فِّيَها ُيْؤمِّ  .مِّ

َل َلُكم .5 َل{ وااتفق [119]{ }َوَقْد َفصَّ ه، ووافق خالف خلف أصل على فتح الفاء والصاد في: }َفصَّ

م ِّ َواْلَكْسرِّ  قال الشاطبي: َفْتحُ أصلهما،  اآلخران َل إِّْذ َثنَّى الضَّ اَل اقال ابن  َوُفص ِّ  .لجزري: ُحر َِّم ُفص ِّ

ُقوْا ِديَنُهمْ } .6 قال ، لف أصلهخخالف }َفرَُّقوا{  حذف األلف وتشديد الراء في:على  وااتفق [159]{ َفرَّ

اَل  َفاَرُقواالشاطبي:  اُه َخفِّيًفا َوَعدَّ ومِّ َمدَّ  .رَُّقوا ُفاَل َوُقْل فَ  قال ابن الجزري:، َمَع الرُّ

 7سورة األعراف

 يانالباقوافق و فر أصله، خالف أبو جعنصب التاء في: }َخالَِّصًة{ على وا اتفق [32]{ َخاِلَصةً } .1

  .َأَتى… َنْصُب َخالَِّصْه  قال ابن الجزري:، َوَخالَِّصٌة َأْصلٌ قال الشاطبي: أصلهما، 

                                                           
 .( وما بعدها231ح لمتن الدرة )ص: والقاضي: اإليضا (25)ص: الدرة المضية، و(51متن الشاطبية )صينظر:  6

 .(384تيسير في القراءات العشر: )صتحبير الو (26الدرة المضية )صو ،(54)صمتن الشاطبية ينظر:  7
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خالف يعقوب أصله ووافق  }ُأَبل ُِّغُكْم{ الالم وفتح الباء في:على تشديد وا اتفق [68، 62] 8{}ُأَبلِهُغُكمْ  .2

 .اْشُدْد َمْع ُأَبل ُِّغُكْم َحاَل  قال ابن الجزري:و َواْلخِّفُّ ُأْبلُِّغُكْم َحاَل قال الشاطبي: أصلهما،  اآلخران

جعفر أصله،  خالف أبو وفتح القاف وضم الياء: }ُيَقت ُِّلوَن{ التشديدعلى  وااتفق [140]{ ُيَقتِهُلونَ } .3

قال ابن  ُلوَن ُخذْ َوَحر ِّْك َذَكا ُحْسٍن َوفِّي َيْقتُ ُمَتَثق ِّاَل قال الشاطبي: وافق يعقوب وخلف أصلهما، و 

 .َتَحْن َيْقُتُلوا َمْع َيْتَبُع اْشُددْ َأاَل اْفـ الجزري:

، قال الشاطبي: جعفر أصله خالف أبو ،تشديد التاء وكسر الباءعلى  وااتفق، [193] 9}اَل َيتَِّبُعوُكْم{ .4

 ْقُتُلوا َمْع َيْتَبُع اْشُدْد.َتَحْن يَ َأاَل اْفـ ابن الجزري:و ، َتلَّ احْ  ْم َخفَّ َمْع َفْتحِّ َبائِّهِّ َواَل َيْتَبُعوكُ 

وب افق يعقو خالف أبو جعفر أصله، و قراءة: }َعَلى{ باأللف، على  وااتفق [105]{ }َحِقيٌق َعَلى .5

واعَ قال الشاطبي: وخلف أصلهما،   .له َوُقْل َعاَل ...َأاَل  قال ابن الجزري:و  َليَّ َعَلى َخصُّ

 [157]{ ُأنِزَل َعَلْيَنا  َلْو َأنَّا}َأْو َتُقوُلواْ  [156]{ وْا ِإنََّما ُأنِزَل اْلِكَتابُ }َأن َتُقولُ  .6

وافق أبو جعفر و صله خالف يعقوب أ{ }َأْو َتُقوُلواْ { و}َأن َتُقوُلواْ  القراءة بتاء الخطاب في:على  وااتفق

يٌد، قال الشاطبي: وخلف،  َبْن ُحْم.خَ َكَوْرٍش َيُقوُلوا  قال ابن الجزري:َيُقوُلوا َمعًا َغْيٌب َحمِّ  اطِّ

ُدوَن ، قال الشاطبي: ُيْلـهعلى ضم الياء وكسر الحاء خالف خلف أصل وااتفق [180]{ ُيْلِحُدونَ } .7 ـحِّ

اَل بَِّفْتحِّ الضم ِّ َواْلَكْسرِّ  ْر َكحَ َوَيْلَحُدو اْضـ قال ابن الجزري:، ُفص ِّ  .ا فِّدْ ُممِّ اْكسِّ

 

 

 

                                                           
 [.23األحقاف ] وكذلك موضع 8
 .[224 ]الشعراء }َوالشُّعََراء يَتَّبِعُُهُم اْلغَاُوون{وكذلك:  9
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مريي الثلث الثاني من القرآن الكالفصل الثاني: اتفاق القراء في الكلمات الفرشية ف  

 10سورة األنفال

قال ما، أصله وخلف خالف يعقوب{ يِّيَ : }حَ اإلظهارعلى  وااتفق [42]{ َعن َبيِهَنة   َوَيْحَيى َمْن َحِييَ } .1

ًرا إِّْذ َصَفا ُهًدى، و َوَمْن َحيَِّي اكْ الشاطبي:  ْر ُمْظهِّ رَ حَ  ابن الجزري:سِّ  .َفًتى ُحزْ  نْ يَّ َأْظهِّ

م{  فتح الواو فيعلى  وااتفق [72]{ َواَلَيِتِهم} .2 ، ، ووافق أبو جعفر أصله11خالف خلف أصله}َواَلَيتِّهِّ

ْم بِّالْ قال الشاطبي:  ي اْفَتَحْن  َيُكوَن َفَأن ِّْث  ابن الجزري:قال ، َكْسرِّ ُفْز َواَلَيتِّهِّ  .فِّناً إِّْذ وِّاَلَيَة ذِّ

 12سورة التوبة

ه، خالف خلف أصلبالرفع  َرْحَمٌة{}وَ  :علىاتفقوا  [154]}ُهًدى َوَرْحَمٌة لِهلَِّذيَن ُهْم ِلَربِهِهْم َيْرَهُبون{  .1

 . فِّي َرْحَمٍة ُفاَل َوالرَّْفعُ  ابن الجزري:قال ، َوَرْحَمٌة اْلَمْرُفوُع بِّاْلَخْفضِّ َفاْقَباَل قال الشاطبي: 

ْوءِ } .2 {خالف يعق على فتح السين في: وااتفق [98]{ َعَلْيِهْم َدآِئَرُة السَّ ْوءِّ أصله ووافق أبو وب }السَّ

، قال الشاطبي: جعفر وخلف أصلهما،  ْوءِّ وءِّ فَ  قال ابن الجزري:َوَحقٌّ بَِّضم ِّ السَّ  .اْفَتًحاَوالسُّ

َس  .3 قال اآلخران  خالف أبو جعفر أصله، ووافق، فتح الهمزة والسين علىاتفقوا  [109{ ]}َأسَّ

َس َمْع  َوُضمَّ فِّيَوَعمَّ الشاطبي:  َس َواْلوِّاَل  ابن الجزري:، و َكْسرٍ َمَن َاسَّ بِّ اْتلُ َوُأس ِّ  . َفَسم ِّ اْنصِّ

ْنُهمْ  .4 خالف خلف  }َتزِّيُغ{ :تأنيث فيتاء ال على اتفقوا [117]{ }ِمن َبْعِد َما َكاَد َتِزيُغ ُقُلوُب َفِريق  مِه

ْيـ قال ابن الجزري:َيزِّيُغ َعَلى َفْصٍل، قال الشاطبي: ه، أصل  ُغ َأن ِّْث َفَشا.َيزِّ

 

                                                           
 (.387ينظر: ابن الجزري: تحبير التيسير في القراءات العشر: )ص 10

11 [ } ِ ِ اْلَحق   [.44كذلك موضع سورة الكهف: }ُهنَاِلَك اْلَوالَيَةُ ّلِِلَّ
 (.391تحبير التيسير في القراءات العشر: )صو (27الدرة المضية )ص، و(58)صمتن الشاطبية ينظر: 12
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 13عليه السالم سورة هود

َي{ بياء مفتوحة،  :قراءة اتفق القراء الثالثة على [27]{ }َباِدَي الرَّْأيِ  .1 أصله، قال عقوب يخالف }َبادِّ

الِّ بِّاْلَهْمزِّ ُحل ِّاَل، َء َبْعدَ َوَبادِّىالشاطبي:  اَل.إِّْبَداُل بَ  قال ابن الجزري: الدَّ َىء ُحم ِّ  ادِّ

خالف خلف َقاَل َساَلٌم{ فتح السين والالم: }القراء الثالثة على  اتفق [69]}َقاُلوْا َساَلًما َقاَل َساَلٌم{  .2

ْلٌم كْسُرُه َوُسُكوُنُه ُهنَا َقاقال الشاطبي: أصله  لْ  قال ابن الجزري: ،َوَقْصرٌ َل سِّ  .ُم َفاْنُقاَل َسالمٌ سِّ

صله ووافق أبو جعفر أخالف يعقوب }إِّالَّ اْمَرَأَتَك{  :نصب التاء في على اتفقوا [81]{ ِإالَّ اْمَرَأَتكَ } .3

اَل ُهَنا َحقٌّ إِّاَل  اْمَراَتَك اْرَفْع َوَهاقال الشاطبي: أصله،    .َوَنْصُب َحافِّظِّ  ري:قال ابن الجز ، َوَأْبدِّ

و جعفر أصله، ووافق خالف أب}َوإِّنَّ ُكـالًّ{  :تشديد النون في على وااتفق [111]{ َوِإنَّ ُكـالًّ لَّمَّا} .4

 . اْتُل ُمَثق ِّاَل إِّْن ُكالًّ  قال ابن الجزري:َوخِّفُّ َوإِّْن ُكالًّ إَِّلى، قال الشاطبي: خلف أصلهما، يعقوب و 

 14سورة يوسف عليه السالم

قال  أصله،خالف يعقوب  }َيْرَتْع َوَيْلَعْب{ :15قراءة الفعلين بالياء على وااتفق [12]{ َيْرَتْع َوَيْلَعبْ } .1

ْصٍن َتَطوَّاَل الشاطبي:   .حِّمىً …َنْرَتْع َوَبْعُد َيا وَ  قال ابن الجزري: ،َوَنْرَتْع َوَنْلَعْب َياُء حِّ

ال قأصله، خالف يعقوب { }َحاَش  حذف األلف وصال ووقًفا: على اتفقوا [51، 31]{ }َحاَش ِلِهِ  .2

جْ  قال ابن الجزري:، معًا َوْصُل َحاَشا َحجَّ الشاطبي:  مىً َوَحاَشا بَِّحْذٍف َواْفَتحِّ الس ِّ  .ُن َأوَّاَل حِّ

 

 

                                                           
 (.401تحبير التيسير في القراءات العشر: )ص، و(28)ص: الدرة المضية، و(60)ص :تن الشاطبيةمينظر:  13

 .(230البهجة المرضية )ص: ، و(29)ص: الدرة المضية ،(61)صة: تن الشاطبيمينظر:  14

 كان.في حركة الفعل }يرتع{ فقرأه أبو جعفر بالكسر والباقيان باإلساتفقوا على إسكان }يلعب{، لكنهم اختلفوا  15
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 .17واإلسراء والنحل والحجر16سورة إبراهيم عليه السالم

{ :فتح الياء في على وااتفق [22]{ َوَما َأنُتْم ِبُمْصِرِخيَّ } .1 يَّ ه، ووافق أبو أصل خالف خلف}بُِّمْصرِّخِّ

يَّ قال الشاطبي: جعفر أصله،  ْر لَِّحْمَزَة، ُهَنا ُمْصرِّخِّ ي ِّ اْفَتحْ َوُفْز مُ  قال ابن الجزري: اْكسِّ  .ْصرِّخِّ

ُرون{  .2 ُرون{ :فتح النون في على وااتفق [54]}َفِبَم ُتَبشِه أبو جعفر  ه، ووافقخالف خلف أصل}ُتَبش ِّ

رُ  يَّاويعقوب أصلهما، قال الشاطبي: ُنوُن ُتَبش ِّ ْرمِّ ْرُه حِّ ُرو وَ  قال ابن الجزري: ،َن َواْكسِّ  .نِّ َفاْفَتْح َأًباُتَبش ِّ

يعقوب و فر خالف خلف أصله، ووافق أبو جع }ُتَشاقُّوَن{ :فتح النون  على وااتفق [27]{ ُتَشاق ونَ } .3

ْن َقْبلِّ قال الشاطبي: أصلهما،  ُر النُّوَن َنافِّعَومِّ ْم َيْكسِّ  .لُ َشاقُّونِّ ُنْوَنُه اْتـتُ  قال ابن الجزري:، فِّيهِّ

لُ } .4 أصله ووافق قوب خالف يع}بَِّما ُيَنز ُِّل{  :تشديد الزاي وفتح النون  علىوا اتفق [101]{ ِبَما ُيَنزِه

 .ْنُه اْشُددْ عَ َوُيْنزُِّل  قال ابن الجزري:، َحقٌّ  َخف ِّْفهُ َوُيْنزُِّل قال الشاطبي: جعفر وخلف أصلهما، 

ُذوْا{  :تاء الخطاب على وااتفق [2]{ َأالَّ َتتَِّخُذواْ } .5 له ووافق أبو جعفر وخلف أصخالف يعقوب }َأالَّ َتتَّخِّ

ُذوا َغْيٌب َحاَل قال الشاطبي: أصلهما،  ْب  قال ابن الجزري:، َوَيتَّخِّ ُذوا َخاطِّ  .َحاَل  َوَيتَّخِّ

أصله خالف يعقوب  ،ءباليا قراءتها على وااتفق [69]{ َفُيْرِسلَ  ،ُيِعيَدُكمْ } [68] {ُيْرِسلَ ، }َيْخِسفَ  .6

يَدُكْم قال الشاطبي: ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما،  َف حق ُنوُنُه َوُيعِّ َقُكْم َواْثَنانِّ َفُيْغرِّ … َوَيْخسِّ

اَل  َل ُيْرسِّ َل  قال ابن الجزري:، ُيْرسِّ ْف ُنْعْيَد اْلَيا َوُنْرسِّ اَل َوَنْخسِّ  .ُحم ِّ

 

 

 

                                                           
 (.432تحبير التيسير في القراءات العشر: )ص، (29الدرة المضية )ص، و(63متن الشاطبية: )ص ينظر: 16

 (.435ابن الجزري: تحبير التيسير: )صو (29الدرة المضية )صو ،(65متن الشاطبية )صينظر:  17
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 18سورة الكهف

َباَل{، ال}ُنَسي ُِّر{ ونصب ال :ضم النون وكسر الياء في على وااتفق [47]{ }ُنَسيِهُر اْلِجَبالَ  .1 م في: }اْلجِّ

مْ َوفِّي النُّونِّ َأن ِّْث َوالْ  ُنَسي ُِّر َواَلى َفْتَحَها َنَفٌر َماَل َوَيا قال الشاطبي:  هِّ َباَل بَِّرْفعِّ  قال ابن الجزري:، جِّ

َباَل َكَحْفصِّ اْلَحقُّ بِّاْلَخْفضِّ ُحل ِّاَل ُنَسي ُِّر اْلـ  جِّ

{  :خفض القاف في وا علىاتفق [44]{ ِلَِّ اْلَحقهِ } .2 بو جعفر وخلف أصله ووافق أخالف يعقوب }اْلَحق ِّ

هِّ َحْبٌر، قال الشاطبي: أصلهما،   .بِّاْلَخْفضِّ ُحل ِّاَل قُّ اْلحَ  قال ابن الجزري:َوفِّي اْلَحق ِّ َجرُُّه َعَلى َرْفعِّ

 لهما.خالف خلف أصله، ووافق أبو جعفر ويعقوب أص}َيُقوُل{ :الياء في علىوا اتفق [52]{ }َيُقولُ  .3

اَل قال الشاطبي:  اَل ُأْد َيا َنقُ  قال ابن الجزري:، َوَيْوُم يُقوُل النُّوُن َحْمَزُة َفضَّ  .وُل َفَكم ِّ

ْينِ الس  } .4 { :ضم السين في على وااتفق [93]{ دَّ ْينِّ دَّ شاطبي: أصله، قال الخالف يعقوب  }السُّ

دَّ  َحاُب َحْق السُّ ا صِّ ْد، الضَّ ْينِّ ُسدًّ يَن شِّ ْينِّ ُحو ِّاَل َض  قال ابن الجزري:مُّ َمْفُتوٌح َوَياسِّ ا ُهَنامُّ َسدَّ  5.َكَسدًّ

 لخالف خلف أصله، قا}آُتونِّي{  :القراءة بهمزة قطع مفتوحة في على وااتفق [96]{ }آُتوِني.5

ْز ُمَسك ِّنا رِّ اْلوِّاَل، َلَدى َرْدمًا اْئتُ  الشاطبي: َواْهمِّ رٌ  الجزري: قال ابنونِّي َوَقْبُل اْكسِّ  .آُتْونِّ بِّاْلَمد ِّ َفاخِّ

 قال الشاطبي:ه، خالف خلف أصل}اْسَطاُعوا{ :تخفيف الطاء في على تفقواا [97]{ }اْسَطاُعوا6

ُدواَوَطاَء َفَما اْسَطاُعوا   .وا ُيَخف ُِّف َفاْقَباَل َوَعْنُه َفَما اْسَطاعُ  قال ابن الجزري:، لَِّحْمَزَة َشد ِّ

 19سورة مريم

وافق أبو جعفر و صله خالف يعقوب أ}َيرُِّثنِّي َوَيرُِّث{  :رفع الثاء علىاتفقوا  [6]{ }َيِرُثِني َوَيِرثُ  .1

  .رِّْث َرْفُع ُحْز يَ  قال ابن الجزري:، ُحْلُو رِّضىً َوَحْرَفا َيرِّْث بِّاْلَجْزمِّ قال الشاطبي: وخلف أصلهما، 

                                                           
 .(385والزبيدي: شرح الدرة المضية )ص:  (29(، والدرة المضية )ص65متن الشاطبية )ص ينظر: 18

 ،(31)ص :الدرة المضيةو (68متن الشاطبية )ص ينظر: 19
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خالف ، م الحرف األولض على اتفقوا، [72]}ُجِثيًّا{  [70]ِليًّا{ }ُص  و [58] }ُبِكيًّا{[ و 8] ِتيًّا{عُ } .2

ُعتيًّا ا َوُقْل ُرُه َعْنُهمَ َوَضمُّ ُبكِّيًّا َكسْ قال الشاطبي: ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، خلف أصل

تِّيًّا َوَباَبهُ  قال ابن الجزري:ُجثِّيًّا َشًذا َعاَل، ُصلِّيًّا َمْع   .ُتَك فِّدْ َخَلقْ  َواْضُمْم عِّ

قال ا، ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهمخالف خلف أصلها، اإلفراد في على وااتفق [9]{ َخَلْقُتكَ } .3

 .دْ فِّ َخَلْقُتَك  قال ابن الجزري:، َخَلْقُت َخَلْقَنا َشاَع َوْجهًا ُمَجمَّاَل  َوُقلالشاطبي: 

قوب ه، ووافق أبو جعفر ويعخالف خلف أصل}نِّْسًيا{،  :كسر النون في على اتفقوا [23]{ ْسًيانِ } .4

 .ْسر ُفزَوَنْسًيٍا بِّكَ  قال ابن الجزري:، َونِّْسًيا َفْتُحُه َفائٌِّز ُعاَل قال الشاطبي: أصلهما، 

 ووافق  هخالف أبو جعفر أصل}َيذَُّكُر{ :فتح الذال والكاف وتشديدهما على وااتفق [67]{ ُكرُ }َيذَّ  .5

َمْرَيٍم بِّاْلَعْكسِّ َحقٌّ  َوفِّي..َوَخف ِّْف َمَع اْلُفْرَقانِّ َواُضُمْم لَِّيْذُكُروا قال الشاطبي:  يعقوب وخلف أصلهما.

َفاُؤهُ  ْب َيْذُكُر اْعَتاَل  قال ابن الجزري:، شِّ  .ُشدَّ طِّ

ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، قال خالف خلف أصلها فتح الواو في على وااتفق 20}َوَلًدا{ .6

فَاًء زُّْخُرفِّ اْضُمْم َوَسك َِّنْن َوُوْلَدا بِّهَا َوالالشاطبي:   .َوُفْز َوَلًدا اَل ُنْوَح َفاْفَتحْ  قال ابن الجزري:شِّ

ف أصلهما، ر أصله، ووافق يعقوب وخلخالف أبو جعف }َتَكاُد{ :تاء التأنيث على اتفقوا [90]{ َتَكادُ } .7

ورى َيَكاُد َأَتى رِّضاً قال الشاطبي:   .نِّثِّ َيَكاُد أَ  قال ابن الجزري:، َوفِّيهَا َوفِّي الشُّ

 21سورة طه

خلف و أصــله ووافق أبو جعفر خالف يعقوب قطع الهمزة وكســر الميم  على وااتفق [64]{ }َفَأْجِمُعوا .1

يَم ُحوَّاَل، َفاْجَمُعوا صِّ قال الشاطبي: أصلهما،  ُعواَوبِّ  قال ابن الجزري:ْل َواْفَتحِّ اْلمِّ   .اْلَقْطعِّ َأْجمِّ

                                                           
ُل اْلعَابِِدين{وكذلك في سورة الزخرف:  20 ْحَمِن َولٌَد فَأَنَا أَوَّ  [81]الزخرف: }قُْل إِن َكاَن ِللرَّ

 .(385والزبيدي: شرح الدرة المضية )ص:  ،(31)ص :الدرة المضية ،(69)صمتن الشاطبية ينظر:  21
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{ باأللف والتخفيف :قراءة على وااتفق [63]{ َهَذانِ } .2 و جعفر أصـــــله ووافق أبخالف يعقوب ، }َهَذانِّ

  .َهَذانِّ ُحْز وَ  قال ابن الجزري:، َدناَ  نِّ فِّي هَذانِّ َحجَّ َوثِّْقُلهَوهَذيْ قال الشاطبي: وخلف أصلهما، 

ويعقوب  ه، ووافق أبو جعفرخالف خلف أصـــــــــــــل }الَّ َتَخاُف{ :وا على قراءتهااتفق [77]{ الَّ َتَخافُ } .3

اَل قال الشاطبي: أصلهما،   . اَل َتَخاُف اْرَفعْ َوُفْز  قال ابن الجزري:، اَل َتَخْف بِّاْلَقْصرِّ َواْلَجْزمِّ ُفص ِّ

أصــــــــــله ووافق أبو جعفر وخلف خالف يعقوب ، وفتح الفاءاتفقوا على ضــــــــــم الياء  [102]{ ُينَفخُ } .4

هِّ اْفَتْح، قال الشاطبي: أصلهما،  اَل بِّ َنْنُفْخ  قال ابن الجزري:بَِّنْنُفُخ َضمُُّه َوفي َضم ِّ  .َيا ُحْل ُمَجه ِّ

كَ } .5 نَّ ب وخلف ر أصــــــــــــــلـه، ووافق يعقو خـالف أبو جعف}َوَأنـََّك{،  :فتح الهمزة علىاتفقوا  [119]{ َوَأ

 .نََّك اَل اْنَجاَل َوإِّ  قال ابن الجزري:، َوَأنََّك اَل فِّي َكْسرِّهِّ َصْفَوُة اْلُعاَل قال الشاطبي: أصلهما، 

 22والحج والمؤمنون  عليهم السالمسورة األنبياء 

يعقوب ه، ووافق أبو جعفر و خالف خلف أصل }َحَراٌم{فتح الحاء والراء  على اتفقوا [95]{ }َحَرامٌ  .1

َن َبْيَن اْلَكْسرِّ قال الشاطبي: أصلهما،  ْرٌم، قال ابنَوَسكَّ  .َحَراٌم َفَشا الجزري: َواْلَقْصرِّ ُصْحَبٌة َوحِّ

 اآلخرانيعقوب أصله ووافق  خالف، اتفقوا على إثبات ألف وتخفيف الجيم[ 51] }ُمَعاِجِزيَن{  .2

زِّْيـ أصلهما. يمِّ ُثق ِّاَل، َحقٌّ بِّاَل  نَ قال الشاطبي: ُمَعاجِّ زِّْيَن بِّاْلَمد ِّ ُحل ِّاَل  زري:ابن الجو  َمدٍ  َوفِّي اْلجِّ  .َوُمَعاجِّ

هما، خالف أبو جعفر أصله ووافق يعقوب وخلف أصلُرون{َتْهجُ }على: تفقوا ا [67]}ُتْهِجُرون{ .3

مَّ َأْجَماَل َوَتْهـقال الشاطبي:  رِّ الضَّ مُّ َتْهُجُرونَ َوالْ  الجزري:قال ابن  ـُجُروَن بَِّضمٍ  َواْكسِّ  َفْتُح َوالضَّ

عفر ويعقوب ه، ووافق أبو جخالف خلف أصل}َأنَُّهْم{ : فتح الهمزة على وااتفق [111]{ }َأنَُّهْم ُهمُ  .3

  فِّْد َوإِّنَُّهُم اْفَتحْ  قال ابن الجزري:َوفِّي َأنَُّهْم َكْسٌر َشرِّيٌف قال الشاطبي: أصلهما، 

                                                           
 .(32)ص :الدرة المضية ،(71)ص :متن الشاطبيةينظر:  22
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عقوب ه، ووافق أبو جعفر ويخالف خلف أصل}َقاَل{، : وا علىاتفق [112ـ114]{ َقالَ  َقاَل َكْم/} .4

 .َل َمًعا َفتىً َوَقا قال ابن الجزري:، َوفي َقاَل َكْم ُقْل ُدوَن َشكٍ  َوَبْعَدهُ قال الشاطبي: أصلهما، 

 23 والفرقان سورة النور

جعفر وخلف  أصله ووافق أبوخالف يعقوب }َفَرْضَناَها{: تخفيف الراءعلى  وااتفق [1]{ َوَفَرْضَناَها} .1

 َأْن َمًعا َواْرَفعِّ اْلوِّاَل. اَوَخفَّْف َفَرْضنَ  قال ابن الجزري:، قٌّ َوَفرَّْضنَا َثقِّيالً قال الشاطبي: َوحَ أصلهما، 

{ :ضم الدال وتشديد الراء على وااتفق [35]{ ُدرِهي  } .2 وافق أبو ما و أصلهخالف يعقوب وخلف  }ُدر ِّيٌّ

ًة رَِّضى َوُدر ِّيٌّ قال الشاطبي: ، أصلهجعفر  ْر َضمَُّه ُحجَّ  . اْضمْم ُمَثق ِّالُدر ِّيٌّ  قال ابن الجزري: اْكسِّ

صلهما، ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أخالف خلف أصل ،تاء الخطاب علىاتفقوا  [57]{  َتْحَسَبنَّ }الَ  .3

يهِّ  اَل َوبِّاْلَغْيبِّ فِّيَها َتْحَسَبنَّ َوُقْل فِّي النُّورِّ َفاشِّ ْب ُفقْ  :قال ابن الجزري ، َكحَّ ُب َخاطِّ  .َوَيْحسِّ

عفر أبو ج خالف خلف أصله، ووافق}َتْأُمُرَنا{: تاء الخطاب في الفعل على وااتفق [60]{ َتْأُمُرَنا} .4

ْب فِّدْ  قال ابن الجزري:، َوَيْأُمُر َشافٍ  قال الشاطبي:ويعقوب أصلهما،   .َوَيْأُمُر َخاطِّ

                                                           
 (32الدرة المضية )ص ،(72متن الشاطبية )صينظر:  23
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ي الثلث الثالث من القرآن الكريمالقراء في الكلمات الفرشية فالفصل الثالث: اتفاق   

 سورة النمل24

الباقيان خالف يعقوب أصله ووافق }َسَبٍإ{ : كسر الهمزة منونة في على25وااتفق[ 22]{ }ِمن َسَبإ   .1

ًمى ُهًدىأصلهما، قال الشاطبي:  َها ابن الجزري:، و َمعًا َسَبَأ اْفَتْح ُدوَن ُنوٍن حِّ ْن َسَبْأ شِّ  .بِّ ُحْز َوَنو ِّ

خالف  }بَهادِّي{: ِّ 26كسر الباء وفتح الهاء ومدها اتفق القراء الثالثة على [81]{ َوَما َأنَت ِبَهاِدي} .2

بًا قال الشاطبي: ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، خلف أصل ْي َفَشا اْلُعْميِّ َناصِّ ْي َمًعا َتْهدِّ بَِّهادِّ

ومِّ َشْمَلاَل َوبِّاْلَيا لُِّكلٍ  …   .َفتىً  َأاَل َهادِّ َواْلوِّاَل  قال ابن الجزري:، قِّْف َوفِّي الرُّ

 29والروم28والعنكبوت 27سورة القصص

ْقِني} .1 ْقنِّي{خالف خلف أصل وااتفق [34]{ ُيَصدِه ر ويعقوب ه، ووافق أبو جعفعلى جزم القاف: }ُيَصد ِّ

ُقنِّيأصلهما،  هِّ وقال  قال الشاطبي: ُيَصد ِّ ْق فِّهَوُيَص  ابن الجزري:اْرَفْع َجْزَمُه فِّي ُنُصوصِّ  د ِّ

اآلخران خالف يعقوب أصله ووافق }النَّْشَأَة{ : إسكان الشين من غير ألف على وااتفق [20]{ النَّْشَأةَ } .2

ْف  قال ابن الجزري: ،ـَنَشاَءةِّ َحقاًّ َوُمدَّ فِّي الـقال الشاطبي: ، 30أصلهما  .َأةً َوَنْشـَوَسم ِّ ُخسِّ

ه، ووافق أبو جعفر خالف خلف أصل }ُضْعٍف{ :ضم الضاد في علىاتفقوا  [54]{ مِهن ُضْعف  } .3

في اقال الشاطبي: ويعقوب أصلهما،  يهِّ ُنف ِّال وِّ م ِّ َفاشِّ ومِّ َوُضْعفًا بَِّفْتحِّ الضَّ ْف َعْن ُخْلفِّ َفْصٍل، صِّ لرُّ

 ُفْز. َوَضْعًفا بَِّضمٍ  َرْحَمٌة َنْصبُ  قال ابن الجزري:

                                                           
 ، (33)صالدرة المضية » ،(74متن الشاطبية )صينظر:  24
 [15]سبأ: َمْسَكنِِهْم آيَةٌ {}لَقَْد َكاَن ِلَسبَإٍ فِي وكذلك موضع سبأ  25
 [.41وكذلك موضع الروم ] 26

 ،(33)صالدرة المضية  ،(76)صمتن الشاطبية  27
 .(33ص)الدرة المضية ، (76)صمتن الشاطبية ينظر:  28
 .(34)صالدرة المضية ، (57)صمتن الشاطبية ينظر:  29

 [62]الواقعة: لَْوالَ تَذكَُّرون{}َولَقَْد َعِلْمتُُم النَّْشأَةَ األُولَى فَ و [47]النجم: }َوأَنَّ َعلَْيِه النَّْشأَةَ األُْخَرى{وكذلك: 30 
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 33و سبأ 32واألحزاب 31سورة لقمان

أبو لف أصله، ووافق خالف خ}َوَرْحَمًة{ : نصب التاء علىتفقوا ا [3]}ُهًدى َوَرْحَمًة لِهْلُمْحِسِنين{ .1

 ْصُب ُفْز.نَ َرْحَمٌة  قال ابن الجزري: ،ً َوَرْحَمًة اْرَفْع َفائِّزاقال الشاطبي: جعفر ويعقوب أصلهما، 

على تاء الخطاب  وااتفق [9]وَن َبِصيًرا{ }ّللاَُّ ِبَما َتْعَملُ و [2]َما َتْعَمُلوَن َخِبيًرا{ َكاَن بِ }ِإنَّ ّللاََّ .2

 َيْعَمُلوَن بِّماَ  َوُقلْ قال الشاطبي: ، في: }َتْعَمُلوَن{ خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما

ْب ُحلىً َمًعا  قال ابن الجزري:، اْثنَانِّ َعْن َوَلدِّ اْلَعاَل   َيْعَمُلوا َخاطِّ

{ خالف خلف أصل وااتفق [37]{ اْلُغُرَفاتِ }.3 عفر ويعقوب ه، ووافق أبو جعلى الجمع في: }اْلُغُرَفاتِّ

يُد َفاَز،  قال الشاطبي: َوفِّيأصلهما،   َفةِّ اْجَمْع ُفْز.َوفِّي اْلُغرْ قال ابن الجزري: اْلُغْرَفةِّ التَّْوحِّ

 35سورة يس عليه السالم 34سورة فاطر

ْجزِّي{ ونصب القراءة بالنون المفتوحة وكسر الزاي وياء بعدها في: }نَ على  وااتفق [36]}َنْجِزي ُكلَّ{  .1

 } ُضمَّ  يَاءٍ َوَنْجزِّي بِّ قال الشاطبي: ، خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهماالم: }ُكلَّ

.كَ اَل حَ  قال ابن الجزري:ْع َوْهَو َعْن َوَلدِّ اْلَعاَل، َوُكلَّ بِّهِّ اْرفَ  َمْع َفْتحِّ َزايِّهِّ   َذلَِّك َنْجزِّْي ُكلَّ

يِهئِ } .2 {  على وااتفق [43]{ السَّ ءِّ ي ِّ ي ِّئِّ وَ خالف خلف أصله، قال الشاطبي: كسر الهمز في: }السَّ  فِّي السَّ

ءِّ  قال ابن الجزري:الَمْخُفوضِّ َهْمزًا ُسُكوُنُه َفشا،  ي ِّ ْر َهْمَزُه َوفِّي السَّ اَل فُ اْكسِّ  ُتَبجَّ

                                                           
 (.34الدرة المضية )ص، (77)صمتن الشاطبية ينظر:  31

 ،(34)صالدرة المضية ، (77)صمتن الشاطبية ينظر:  32
 (78)ص متن الشاطبية» ،(34)صالدرة المضية ينظر:  33
 .(34المضية )صلدرة ، ا(79)صمتن الشاطبية ينظر:  34
 .(35)صلدرة المضية ا ،(79ص) :متن الشاطبية 35
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خالف خلف  {ضم النون األولى وإسكان الثانية وتخفيف الكاف: }ُنْنكِّْسهُ  على وااتفق [68]{ ْنِكْسهُ }نُ  .3

ٍم اْضُمْمُه َوَحر ِّْك لِّ َوَتْنُكْسُه فَ قال الشاطبي: ه، ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما، أصل َوَحْمَزَة َعاصِّ

مَّ َأْثَقاَل، َواْكسِّ   ف ِّْف فًِّدا.خَ َيُهْن َنْنُكسِّ اْفَتْح ُضمَّ  قال ابن الجزري:ْر َعْنُهَما الضَّ

 36سورة الصافات

جعفر فق أبو خالف خلف أصله، وواعلى حذف التنوين: }بِّزِّيَنةِّ{  وااتفق[، 6]}ِبِزيَنِة اْلَكَواِكب{  .1

نْ قال الشاطبي: ويعقوب أصلهما،  ُبوا َصْفوَ فِّي َنٍد َواْلَكَواكِّبِّ اْنـ بِّزِّيَنةِّ َنو ِّ  قال ابن الجزري:، ةً صِّ

ينِّ زِّْيَنةٍ  ْف لَِّتْنوِّ  .فًِّنا َواْحذِّ

يعقوب و ه، ووافق أبو جعفر خالف خلف أصل }َيزِّفُّون{ على فتح الياء في: وااتفق [94]}َيِزف ون{  .2

 َفتًى. ُف َفاْفَتحْ َيزِّ  الجزري:قال ابن َواْضُمْم َيزِّفُّوَن َفاْكُماَل، قال الشاطبي: أصلهما، 

 37والزمر وغافر سورة ص

وخلف  خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر}ُتوَعُدوَن{  على تاء الخطاب: وااتفق [53]{ }ُتوَعُدونَ  .1

ْب.َوُحْز يُ  قال ابن الجزري:ُدوَن دُم ُحاًل َوبَِّقاَف ُدْم، َوفي ُيوعَ قال الشاطبي: ، أصلهما  ْوَعُدوا َخاطِّ

 صله.أعلى تشديد الميم: }َأمَّْن{ خالف أبو جعفر وخلف أصله، ووافق يعقوب  وااتفق [9]{ }َأمَّنْ  .2

ْرمِّيٌّ َفَشا، و قال الشاطبي:  دِّ اْعَلْم فِّدْ  قال ابن الجزري:َأَمْن َخفَّ حِّ  .َأَمْن َشد ِّ

عقوب أصله، ووافق ي خالف أبو جعفر}َيْدُعوَن{ : على ياء الغيب في تفقواا [20]{ ونَ } َيْدعُ .3

ْب إِّْذ َلَوى، قال الشاطبي: وخلف أصلهما،    َيْدُعو اْتلُ  قال ابن الجزري:َوَيْدُعوَن َخاطِّ

                                                           
 .(35(، الدرة المضية )ص80ص)متن الشاطبية  36
 .(36الدرة المضية )ص، (81)صمتن الشاطبية  ينظر: 37
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{  على حذف التنوين في: وااتفق [35]{ َقْلِب }.4 خلف خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر و }َقْلبِّ

يدٍ َوَقْلبِّ نَ قال الشاطبي: ، أصلهما ُنوا مِّْن َحمِّ ْنُه َوَقْلبِّ اَل ُتنَ  الجزري: قال ابن ،وِّ  و ِّ

ُلوا{ على قطع همزة: وااتفق [46]{ َأْدِخُلوا}.5 ه ووافق أبو خالف يعقوب أصلوكسر الخاء،  }َأْدخِّ

اَل قال الشاطبي: ، جعفر وخلف أصلهما ُلوا َنَفٌر صِّ  .ْدُخُلوا ُحمْ َواْقَطعِّ ا قال ابن الجزري:، َأْدخِّ

 39والزخرف 38سورة الشورى 

ُر ّللاَُّ } .1 رُ  وا علىاتفق [23]{ ُيَبشِه  خالف يعقوب{ ضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددة: }ُيَبش ِّ

رِّ الضَّ  ..َيْبُشرُ قال الشاطبي: ن أصله ووافق أبو جعفر ماأصله وخلف مَّ َأْثَقاَل نَعْم ُضمَّ َحر ِّْك َواْكسِّ

وَرى  ُر فِّي  قال ابن الجزري: َعمَّ فِّي الشُّ ًمى.ُيَبش ِّ  حِّ

َل َرُسوالً  وااتفق [51]{ ْو ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحيَ }أَ  .2 َي{، خالف أبو جعف على نصب الفعلين: }ُيْرسِّ ر َفُيوحِّ

َل َفاْرَفْع َمعْ أصله، ووافق يعقوب وخلف أصلهما، قال الشاطبي: َ  ي ُمَسك ِّن ُيْرسِّ  ا َأَتاَناَفُيوحِّ

ْب  ْي اْنصِّ ُل ُيْوحِّ ْنَد ُحو ِّاَل. قال ابن الجزري: َوُيْرسِّ  َأاَل عِّ

قال الشاطبي: ه، لخالف خلف أصفتح السين والالم: }َسَلًفا{،  وا علىاتفق [56]{ }َفَجَعْلَناُهْم َسَلًفا.3

دُّ فُ  قال ابن الجزري:، َوفِّي َسَلفًا َضمَّا َشرِّيفٍ    .قْ َوفِّي ُسُلًفا َفْتَحانِّ ُضمَّ َيصِّ

شاطبي: قال اله، خالف خلف أصلنصب الالم وضم الهاء: }َوقِّيَلُه{،  وا علىاتفق [88]{ َوِقيَلهُ }.4

مَّ َبْعُد فِّي  رِّ الضَّ ْر َواْكسِّ يرٍ … َوفِّي قِّيَلُه اْكسِّ   فِّي قِّْيلِّهِّ َفَشا.النَّْصبُ  قال ابن الجزري:، َنصِّ
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 40والفتح سورة الجاثية

اَعةُ } .1 اَعُة{،  وااتفق [32]{ َوالسَّ عفر ويعقوب ه، ووافق أبو جخلف أصل خالفعلى رفع التاء: }َوالسَّ

اَعَة اْرَفْع َغْيَر َحْمَزةَ قال الشاطبي: أصلهما،  اعَ  قال ابن الجزري:، و َوَوالسَّ اَل.َوالسَّ ْفُع ُفص ِّ  َة الرَّ

ُروهُ  .2 األربعة  األفعالعلى تاء الخطاب في  وااتفق [9]{  َوُتَوقِهُروُه َوُتَسبِهُحوهُ }ِلُتْؤِمُنوا ِباِلَِّ َوَرُسوِلِه َوُتَعزِه

ُنوا َحقٌّ َوَبعْ قال الشاطبي: أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما، خالف يعقوب   ُد َثالَثةٌ َوفِّي ُيْؤمِّ

ُنوا َوالثَّالَث َخا قال ابن الجزري:و  ًبا ُحْز ُيْؤمِّ   .طِّ

وخلف  فرخالف يعقوب أصله ووافق أبو جععلى تاء الخطاب: }َتْعَمُلوَن{  وااتفق [24]{ َتْعَمُلونَ } .3

ْب  قال ابن الجزري:، بَِّما َيْعَمُلوَن َحجَّ قال الشاطبي: ، أصلهما  .َوُحْط َيْعَمُلوا َخاطِّ

 41ورة ق والطور والقمرس

ف وخل خالف أبو جعفر أصله، ووافق يعقوبعلى القراءة بالنون: َ}نُقوُل{،  وااتفق [30]{ }َنُقولُ  .1

ْرزٌ  قال ابن الجزري:، و َصَفاَيُقوُل بِّيَاٍء إْذ قال الشاطبي: أصلهما،   .َوُنْوَن َيُقوُل ُأدْ  َوإِّْخَوتُِّكْم حِّ

ُرون{،  على القراءة بالصاد: وااتفق [37]}اْلُمَصْيِطُرون{  .2 وافق أبو ه، و خالف خلف أصل}اْلُمَصْيطِّ

ُروَن لِّسَاٌن َعاَب بِّاْلُخْلفِّ ُزمَّاَل َواْلُمَسْيـقال الشاطبي: جعفر ويعقوب أصلهما،  َكَزاٍي َقاَم  َوَصاٌد طِّ

ٍر  قال ابن الجزري:، بِّاْلُخْلفِّ َضْبُعهُ  اُد فِّي بُِّمَصْيطِّ  .َمَع اْلَجْمعِّ فِّدْ َوالصَّ

قال ا، ه، ووافق اآلخران أصلهمخالف خلف أصل: }َسَيْعَلُموَن{، على وااتفق [26]{ َسَيْعَلُمونَ } .3

ْب، وَ الشاطبي:  ْب َيْعَلُموَن فطِّ اَل  قال ابن الجزري:َخاطِّ  .َسَتْعَلُمو اْلَغْيُب ُفص ِّ

 

                                                           
 (.73(، الدرة المضية )ص38الشاطبية )صنظر: متن ي 40
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 42والحديد والحشر سورة الرحمن

ر ويعقوب ه، ووافق أبو جعفعلى فتح الشين: }اْلُمنَشآُت{، خالف خلف أصل وااتفق [24]{ }اْلُمنَشآتُ  .1

يحًا بُِّخلْ قال الشاطبي: أصلهما،  يُن بِّاْلَكْسرِّ َفاْحمِّاَل َصحِّ  الجزري:قال ابن ، و فٍ َوفِّى اْلُمْنَشآُت الش ِّ

آُت اْفَتحْ   .َفَشا اْلُمْنشِّ

يَثاَقُكْم{ }َأَخَذ{ ونصب القاف: على فتح الهمزة والخاء وااتفق [8]{ َوَقْد َأَخذَ } .2 خالف يعقوب أصله  }مِّ

رِّ اْلَخاَء ُحوَّ قال الشاطبي: ، ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما يَثاُقُكْم َعْنُه َوَقْد َأَخَذ اْضُمْم َواْكسِّ  اَل ومِّ

ْذ  ابن الجزري:قال  مًى ُأخِّ  .َوَبْعُد َكَحْفصٍ َوحِّ

أصلهما،  ه، ووافق اآلخرانخالف خلف أصل }انُظُروَنا{: على وصل الهمزة وااتفق [13]{ انُظُروَنا}.3

مَّ َفْيَصاَل َوَأْنـ: قال الشاطبي رِّ الضَّ ُرونَا بَِّقْطٍع َواْكسِّ ْل ُفاَل أَ  قال ابن الجزري:، ـظِّ ُروا اْضُمْم َوصِّ  .ْنظِّ

َل{ .4 لف ر أصله، ووافق يعقوب وخخالف أبو جعفعلى تشديد الزاي }َنزََّل{  وااتفق [16]}َنزَّ

 .دِّ اذْ َنَزَل اْشدُ  قال ابن الجزري:، ـُف إِّْذ َعزَّ َما َنَزَل اْلَخفِّْيـقال الشاطبي: أصلهما، 

 ف أصلهماأبو جعفر وخلخالف يعقوب أصله ووافق على مد الهمزة }آَتاُكْم{ وا اتفق [23]}آَتاُكْم{ .5

 .َوآَتاُكُم َحاَل قال ابن الجزري: ، قال الشاطبي: َوآَتاُكُم َفاْقُصْر َحفِّيظاً 

، أصلهما راناآلخ خالف يعقوب أصله ووافق}ُيْخرُِّبوَن{،  على تخفيف الراء: وااتفق [2]{ }ُيْخِرُبونَ .6

 ُدٍر َحاَل ُيْخرُِّبوا َخف ِّْفُه َمْع جُ  قال ابن الجزري: ،ُيْخرُِّبوَن الثَّقِّيَل ُحْز قال الشاطبي: 

7.} ، صلهماأاآلخران خالف يعقوب أصله ووافق }ُجُدٍر{،  على ضم الجيم والدال: اتفقوا [14] }ُجُدر 

َدارٍ قال الشاطبي:   .ف ِّْفُه َمْع ُجُدٍر َحاَل خَ  قال ابن الجزري:، و َذوِّْي ُأْسَوةٍ  ُضمَّ َواْلَفْتَح َواْقُصُروا جِّ

                                                           
 (.83(، الدرة المضية )ص84ينظر: متن الشاطبية )ص 42
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 43والملك ونوح المزمل المنافقون سورة 

قَ  .1 دَّ اآلخران ق خالف يعقوب أصله وواف}َوَأُكن{، : على جزم النون وحذف الواو وااتفق [10]{ }َفَأصَّ

ُبوا اْلَجْزَم ُحفَّاَل قال الشاطبي: ، أصلهما  .ُكْن َحاَل أَ  قال ابن الجزري:و  َأُكوَن بَِّواٍو َواْنصِّ

{ }َتفَ  .2 قال لهما، ه، ووافق اآلخران أصخالف خلف أصل}َتَفاُوٍت{: ألف بعدعلى إثبات  وااتفق [3]اُوت 

ٍت الشاطبي:  يدِّ َشقَّ َتَفوُّ   َتَفاُوتِّ فِّدْ  قال ابن الجزري: ،َعَلى اْلَقْصرِّ َوالتَّْشدِّ

ْم{ وااتفق [25]{ ِطيَئاِتِهمْ خَ } .3 يَئاتِّهِّ عفر وخلف خالف يعقوب أصله ووافق أبو ج على الجمع: }َخطِّ

يَئاُتُكمْ قال الشاطبي: ، أصلهما َدُه َعْنُه َوَرْفُعُه َخطِّ اَل َكَما َألَُّفوا َواْلغَ  َوح ِّ  ْيُر بِّاْلَكْسرِّ َعدَّ

َها ْيَئاتِّ ُحم ِّاَل  قال ابن الجزري:، و َولكِّْن َخَطاَيا َحجَّ فِّيَها َوُنوحِّ  َخطِّ

وافق اآلخران خالف يعقوب أصله و فتح الواو وسكون الطاء: }َوْطًءا{ على  وااتفق [6]{ َأَشد  َوْطأً }.4

ُروُه َكَما َحَكْواقال الشاطبي: ، أصلهما َطاًء َفاْكسِّ  .َم َوْطأً اَوحَ  قال ابن الجزري:، َوَوْطئًا وِّ

 44اإلنسان واالنشقاق سورة المدثر

ه، ووافق يعقوب ر أصلخالف أبو جعفعلى ياء الغيب: }َوَما َيْذُكُروَن{  وااتفق [56]{ }َوَما َيْذُكُرونَ  .1

 َوَيْذُكُر ُأْد. :قال ابن الجزري وَن اْلَغْيَب ُخصَّ َوُخل ِّاَل، َوَما َيْذُكرُ قال الشاطبي: وخلف أصلهما، 

ران أصلهما، ر أصله، ووافق اآلخخالف أبو جعفإِّْسَتْبَرٍق{} :الخفضعلى  وااتفق [21]{ َوِإْسَتْبَرق  } .2

ْرمِّيُّ َنْصرٍ َوإِّْسَتْبَرٌق قال الشاطبي:   .اَل أَ َوإِّْسَتْبَرُق اْخفًِّضا  قال ابن الجزري:، حِّ

عفر جأصله ووافق أبو خالف يعقوب }َما َتَشاُؤوَن{ تاء الخطاب: على  وااتفق [30]{ َتَشاُؤونَ } .3

ْصنٌ  ُبواَوَخاطَ قال الشاطبي: وخلف أصلهما،  َطاُب َويَ  ري:قال ابن الجز ، َتَشاُءوَن حِّ ًمى.َشاُءوْن اْلخِّ  حِّ

                                                           
 (.38(، الدرة المضية )ص84ينظر: متن الشاطبية )ص 43
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خالف أبو  فتح الياء وسكون الصاد وتخفيف الالم }َوَيْصَلى{على  وااتفق [12]}َوَيْصَلى َسِعيًرا{  .4

قال ابن  َنادَ ُيَصلَّى َثقِّياًل ُضمَّ َعمَّ رِّضًا قال الشاطبي: و  جعفر أصله، ووافق يعقوب وخلف أصلهما.

  .َيْصَلىَواْتُل  الجزري:

 45والبينة واألعلى والبلد سورة البروج

لف ر أصله، ووافق يعقوب وخخالف أبو جعف }مَّْحُفوظ{ خفض الظاءعلى  وااتفق [22]}مَّْحُفوظ{  .1

َر اْلـبُ  قال ابن الجزري:و َوَمْحُفوٌظ اْخفِّْض َرْفَعُه ُخصَّ قال الشاطبي: أصلهما،   .ُروجِّ َكَحْفصَوآخِّ

فر وخلف أصلهما، أصله ووافق أبو جع}ُتْؤثُِّروَن{ خالف يعقوب  على التاء وااتفق [16]{ }َبْل ُتْؤِثُرونَ  .2

ًبا ُحاَل  قال ابن الجزري:، قال الشاطبي: َوَبْل ُيْوثُِّروَن ُحْز   .ُيْؤثُِّروا َخاطِّ

أصله خالف يعقوب { ْطَعامٌ }َفكُّ َرَقَبة، َأْو إِّ  قراءة:على  وااتفق [14، 13]{ }َفك  َرَقَبة، َأْو ِإْطَعامٌ  .3

نًا َوا َوَفكَّ اْرَفَعْن وِّاَل َوَبْعُد اْخفَِّضنْ قال الشاطبي: ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما،  ْر َوُمدَّ ُمَنو ِّ َمَع ْكسِّ

 .ًلىحُ  إِّْطَعاٌم َكَحْفٍص َفكُّ  قال ابن الجزري:، و الرَّْفعِّ إِّْطَعاٌم َندًى َعمَّ َفاْنَهاَل 

ر أصله، ووافق ف}اْلَبرِّيَّة{ خالف أبو جع على ياء مشددة مفتوحة بعد الراء وااتفق [7، 6] }اْلَبِريَّة{ .4

ْز آهِّاًل، و َبرِّيَّ َوَحْرَفي اْلـقال الشاطبي: يعقوب وخلف أصلهما،   اْلَبرِّيَّةِّ ُشدَّ ُأدْ  ري:قال ابن الجز ةِّ َفاْهمِّ
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 الخاتمة

 وبعد: واإلعانة. الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد هلل على التيسير

فإنه من فضل هللا علي أن يسر لي إتمام هذا البحث الذي أرجو هلال أن ينفع به طالب علم 
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