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الملخص
الحمد هلل الكريم المنان ،ذي الجالل واإلكرام ،والصالة والسالم على خير األنام ،وآله وصحبه
الكرام ،وبعد :فإني جمعت في هذا البحث اتفاقات القراء الثالثة (أبو جعفر ،يعقوب ،وخلف) في
الكلمات الفرشية في جميع سور القران الكريم ،وجعلت خطة بحثي فيه كاآلتي :تتكون خطة البحث
من مقدمة وثالث فصول وخاتمة وفهرس .المقدمة وفيها :أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات
السابقة وخطة البحث ،ومنهج البحث .وترتيب الفصول على النحو التالي :الفصل األول :اتفاقهم
في الكلمات الفرشية في الثلث األول من القران الكريم ،الفصل الثاني :اتفاقهم في الكلمات الفرشية
في الثلث الثاني من القرآن الكريم ،الفصل الثالث :اتفاقهم في الكلمات الفرشية في الثلث الثالث
من القران الكريم .ثم الخاتمة وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات ،ومن النتائج :إن الكتب العلمية لم
تفرد هذا الموضوع بمؤلف خاص ،وإن القراء الثالثة قد اتفقوا في بعض المواضع ،ووجدت هذا
الموضوع متفرًقا في ثنايا الكتب .ثم المراجع والفهرس .وصلى هللا على نبينا محمد ،وعلى آله
كثيرا.
وأصحابه وأتباعه ،وسلم تسليما ً

الكلمات المفتاحية :القراءات الثالث ،اتفاقات ،القرآن الكريم
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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
الحمد هلل رب األولين واآلخرين ،أنزل القرآن هدى ورحمة للعالمين ،والصالة والسالم على رسولنا
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،
وكذلك علم القراءات عنيت به هذه األمة عناية منقطعة النظير ،وليس هذا بعجيب؛ ألن القراءات
وحي من عند هللا ،ولقد أفنى العلماء أعمارهم في إقرائها ،وجمعها ،وال يزال الخلف يرثون ما تركه
السلف.
ومن مظاهر عناية العلماء به -رحمهم هللا تعالى أنهم أفردوه بالمصنفات الكثيرة ،وتعددت طرائقهم
نثرا ،ومنهم من ُعني بتدوين القراءات
نظما ،ومنهم من ألف فيه ً
في التأليف فيه؛ فمنهم من ألف فيه ً
وعزوها إلى أصحابها ،ومنهم من اهتم بتوجيهها وذكر عللها ،إلى غير ذلك من المؤلفات القيِّمة
في هذا الفن المبارك.
وبعد قراءتي لبعض كتب القراءات واطالعي عليها ،وجدت أن القراء الثالثة :أبو جعفر ،ويعقوب،
وخلف ،قد اتفقوا في قراءة بعض كلمات القرآن الكريم ،فرأيت أن أجمعها في مؤلف خاص ،أسأل
هللا تعالى أن ينفع به اإلسالم والمسلمين.
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أهمية الدراسة وأسباب اختيارها
تتجلى القيمة العلمية لموضوع الدراسة فيما يلي:
 .1زيادة العناية بقراءة القراء الثالثة.
 .2ندرة المؤلفات في هذا الفن.
 .3يعين القارئ على حصر اتفاق القراء الثالثة وضبطها.
 .4إن هذا الموضوع يتعلق بعلم القراءات ،الذي هو من أفضل العلوم وأشرفها؛ وذلك لتعلقه
بكتاب هللا تعالى.
 .5إثراء المكتبة اإلسالمية بمواضيع مختلفة في علم الق ارءات.
الدراسات السابقة
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:
 .1أهمية الموضوع وأسباب اختياره.
 .2الدراسات السابقة.
 .3خطة البحث.
 .4منهج البحث.
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وقد رتبت الفصول على النحو التالي:
الفصل األول :اتفاقهم في الكلمات الفرشية في الثلث األول من القران الكريم.
الفصل الثاني :اتفاقهم في الكلمات الفرشية في الثلث الثاني من القرآن الكريم.
الفصل الثالث :اتفاقهم في الكلمات الفرشية في الثلث الثالث من القران الكريم.
الخاتمة :وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات.
الفهرس.
منهج البحث
 .1أرتب السور حسب ترتيبها في القرآن الكريم
 .2أكتب اآليات القرآنية وفق القراءة التي يتطلبها السياق.
 .3أكتفي بذكر اسم السورة في أولها ،وبعد ذلك أكتب رقم اآلية فقط.
 .4أرتب الكلمات حسب ترتيبها في سور القرآن
 .5أعلق على ما يحتاج إلى تعقيب أو توضيح.
 .6أذكر اآلية ورقمها ثم أذكر الشاهد من الشاطبية والدرة
هذا ،وأحمد هللا على حسن توفيقه ،وأسأل هللا المزيد من تسديده ،والعصمة من الزلل ،واإلخالص
في القول والعمل ،إنه عليم قدير ،وباإلجابة جدير ،وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أجمعين.
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الفصل األول :اتفاق القراء في الثلث األول من القرآن الكريم

سورة البقرة

1

َ { .1فأَ َزَّل ُهما َّ
ان َعْن َها} [ ،]36اتفقوا على حذف األلف وتشديد الالم فيَ{ :فأ ََزَّل ُه َما} ،وافق أبو
الشْي َ
طُ
َ
الال َم َخ ِّف ْف لِّ َح ْم َ ٍزة َ ...وِّزْد
جعفر ويعقوب أصلهما ،وخالف خلف حمزة ،قال الشاطبيَ :وِّفي َفأ ََزَّل َ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ف ِّباْلَف ْت ِّح ُح ِّوَال.
أَلًفا م ْن َقْبله َفتُ َكم َال ،قال ابن الجزري :أ ََزَّل َف َشا َال َخ ْو َ
ِ
ْم ُرُك ْم} وما تصرف منها ،وكذلك:
ْمُرُك ْم} [ ،]67اتفقوا على إتمام حركة الراء فيَ :
{ .2إ َّن ه َ
ّللا َيأ ُ
{يأ ُ
ِّ
{ب ِّارِّئ ُك ْم} وافق أبو جعفر وخلف أصلهما وخالف
نص ْرُك ْم} وإتمام حركة الهمزة فيَ :
{ي ْشع ُرُك ْم} و َ
ُ
{ي ُ
يعقوب أصله ،قال الشاطبي :وإِّ ْس َك ُ ِّ
ص ُرُك ْم
َ
ْم ُرُه ْم تَ َال َوَي ْن ُ
ْم ُرُه ْم أ َْيضاً َوتَأ ُ
ْم ُرُك ْم َل ُه … َوَيأ ُ
ان َبارْئ ُك ْم َوَيأ ُ
ِّ
ْم ْر أَِّت َّم ُح ْم.
أ َْيضاً َوُي ْشع ُرُك ْم ،قال ابن الجزريَ :ب ِّار ْ
ئ َب َ
اب َيأ ُ
{ .3أ َ ى
ُس َارى} وافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما
ُس َار } [ ]58اتفقوا على ضم الهمزة وفتح السين في{ :أ َ
ِّ
ُس َارى ِّفًدا
وخالف خلف حمزة ،قال الشاطبيَ :و َح ْم َزةُ أ ْ
ُس َارى ،قال ابن الجزري :أ َ
َس َرى في أ َ
{ .4الَ َت ْعُبُدو َن} [ ]83اتفقوا على{ :تَ ْعُبُدو َن} بتاء الخطاب ،وافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال
الشاطبي :وَال يعبدون اْلغيب َشايع دخُل َال ،وابن الجزري :أ ََال يعبدوا خ ِّ
اط ْب َف َشا.
َ َ ْ ُُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ
َ ْ ُُ َ
نسها} [ ]106اتفقوا على ضم النون األولى وكسر السين وترك الهمز في{ :ن ِّ
ِ
نس َها} وافق أبو
ُ
{ .5أ َْو ُن َ
ض ٌّم َوَك ْسٌر َكَفى َوُن ْنـ ِّس َها ِّم ْثُل ُه ِّم ْن َغ ْي ِّر َه ْم ٍز
جعفر وخلف أصلهما وخالف يعقوب أصله ،الشاطبيَ :
َذ َك ْت ِّإَلى ،قال ابن الجزريَ :وُق ْل َح َسًنا َم ْع ُه تَُف ُادو َوُن ْن ِّس َها.

 1ينظر :متن الشاطبية( :ص ،)37تحبير التيسير البن الجزري( :ص ،)522شرح الدرة المضية للسمنودي( :ص 78 :و )98وما
بعدها.
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ِ ِ
{واتَّ ِّخ ُذوْا} وافق يعقوب وخلف أصلهما وخالف
َ { .6و َّاتخ ُذوْا من} [ ]125اتفقوا على كسر الخاء فيَ :
أبو جعفر أصله ،قال الشاطبيَ :وَواتَّ ِّخ ُذوا ِّباْلَف ْت ِّح َع َّم َوأ َْو َغ َال ،قال ابن الجزريَ :وَك ْس َر اتَّ ِّخ ْذ أُد.
{ع َّما َت ْع َمُلون} [ ،]149اتفقوا على{ :تَ ْع َمُلون} بتاء الخطاب ،وافق أبو جعفر وخلف أصلهما
َ .7
وخالف يعقوب أصله ،قال الشاطبيَ :ي ْع َمُلو َن اْل َغ ْي ُب َح َّل ،2قال ابن الجزريَ :وَقْب َل َو ِّم ْن َح َال.
َّ .8
ِ ِ
{لْي َ ِ
ليس اْلِّب ُّر} وافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما،
س اْلبر َ -وَلـك َّن اْلبَّر} [ ]177اتفقوا على الرفعَ { :
{وَل ِّـك َّن اْلِّب َّر} وافق يعقوب وخلف أصلهما
وخالف خلف حمزة ،واتفقوا على تشديد النون ونصب الراءَ :
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يف َو ْارَف ِّع ْا ِّلب َّر
ص ُب في ُع َال َولك ْن َخف ٌ
وخالف أبو جعفر أصله ،قال الشاطبيَ :وَرْف ُع َك َل ْي َس اْلب ُّر ُي ْن َ
ع َّم ِّفيـ ِّهماَ ،قال الجزري :ورْفعك َليس اْلِّب َّر َفوٌز وثَِّق َال وَل ِّكن وبعد ْان ِّ
ص ْب أ ََال.
َ ْ ََُْ
َ
ََ ُ َ ْ َ
ْ َ
ول} خالف أبو جعفر أصله ووافق يعقوب وخلف
َ .9
ول} [ ]214اتفقوا على النصب{ :يُق َ
{ح َّتى َيُق َ
الال ِّم أ ُِّوَال ،قال ابن الجزري :ويُقول َف ْانـ ِّ
َّ
ص ِّب ِّا ْعَل ْم.
ول َّ
الرْف ُع ِّفي َ
ََ ُ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َحتى َيُق َ
ِ{ .10إ ْث ٌم َك ِب ٌير} [ ]219اتفقوا على قراءة{كبير} بالباء ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
اع ِّبالثَّا ُمَثَّلثًا ،قال ابن الجزريَ :كِّث ُير اْل َبا ِّفًدا.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وإِّ ْث ٌم َكِّب ٌير َش َ
ُ { .11ق ِل اْل َع ْف َو} [ ]219اتفقوا على النصب في{ :اْل َعْف َو} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
أصلهما ،قال الشاطبيُ :ق ِّل اْلعْفو لِّْلبص ِّرِّي رْفع وبعده ،وابن الجزري :و ْان ِّ
صُبوا ُح َال ُق ِّل اْل َعْف ُو.
َ ٌ َََْ ُ
ََ َْ
َ
{ه ْل َع َسْي ُت ْم} [ ]246اتفقوا على فتح السين خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف أصلهما،
َ .12
قال الشاطبي :وُقل عسيتُم ِّب َكس ِّر ِّ
الس ِّ
ين َح ْي ُث أَتى ْان َج َال وابن الجزريَ :ع ِّس ْي ُت ا ْفتَ ِّح ا ْذ.
َ ْ ََْ ْ ْ
َعَل ُم} بالضم وهمزة قطع ،خالف خلف أصله ،ووافق
ال أ ْ
َعَل ُم} [ ]259اتفقوا على قراءة{ :أ ْ
َ { .13ق َ
اآلخران أصلهما ،قال الشاطبي :وبِّاْلو ِّ
اعَل ْم َم َع اْل َج ْزِّم َش ِّاف ٌع ،وابن الجزريَ :وأ َْعَل ُم ُف ْز.
ال ْ
صل َق َ
َ َ ْ
 2ينظر :متن الشاطبية( :ص )39وتحبير التيسير في القراءات العشر( :ص.)292
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{م ْي َس َرٍة} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق اآلخران ،قال
َ { .14مْي َسَرة} [ ]280اتفقوا على فتح السين فيَ :
ين أ ِّ
الض ِّم في ِّ
الس ِّ
الشاطبيَ :و َم ْي َس َ ٍرة ِّب َّ
ُص َال ،قال ابن الجزريَ :و َم ْي َس َرِّة ا ْفتَ َحاً َك َي ْح َس ُب أ ُْد.
َ { .15ف ْأ َذُنوْا} [ ]279اتفقوا على سكون الهمز وفتح الذالَ{ :ف ْأ َذُنوْا} خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران
ف ،اقال ابن الجزريُ :ف ْق َفأَ ْذُنوا ِّوَال.
أصلهما ،قال الشاطبي :وقل ف ْأذنوا ِّبالمِّد واك ِّسر ف
صَ
تى َ
َ ُ ْ َ َُ ْ َ َ ْ ْ َ ً
ان} خالف يعقوب أصله ووافق
ان َّم ْقُب َ
َ { .16ف ِرَه ٌ
وضةٌ} [ ]283اتفقوا على كسر الراء وفتح الهاءَ{ :ف ِّرَه ٌ
ٍ
اآلخران أصلهما ،قال الشاطبي :و َح ٌّق ِّرَه ٍ
ان ِّحمى.
ض ُّم َك ْس ٍر َوَف ْت َحةٌ  ،قال ابن الجزريِّ :رَه ٌ
ان َ
َ
ً

سورة آل عمران

3

ِِ
{وَيْقُتُلو َن} خالف خلف أصله،
َ { .1وَي ْقُتُلو َن اهلذ َ
ين} [ ]21اتفقوا على فتح الياء وسكون القاف فيَ :
ووافق اآلخران أصلهما ،قال الشاطبيُ :يْقتُلو َن الثَّ ِّ
ال ُيَق ِّاتُلو َن َح ْم َزةُ ،وابن الجزريَ :وُف ْز َيْقُتُلوا.
ان َق َ
ّللا ُيَب ِهشُر َك} [ ]39اتفقوا على فتح همزة{ :أ َّ
َن} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما،
{ .2أ َّ
َن ه َ
قال الشاطبيَ :و ِّم ْن َب ْعُد أ َّ
َن هللاَ ُي ْك َس ُر ِّفي ِّك َال ،ابن الجزري َوإِّ َّن ا ْفتَ َحاً ُف َال ،واتفقوا على ضم الياء
{ي َب ِّش ُر َك} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما ،قال
وفتح الباء وكسر الشين مشددة فيُ :
ض َّم َح ِّر ْك َوا ْك ِّس ِّر َّ
الض َّم أَ ْثَق َال ،قال ابن الجزريُ :ي َب ِّش ُر ُكالًّ ِّف ْد.
الشاطبيَ :ي ْب ُش ُر َك ْم َس َما َن َع ْم ُ
آتْي ُت ُكم} [ ]81اتفقوا على فتح الالم فيَ{ :ل َما آتَ ْيتُ ُكم} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
َ{ .3ل َما َ
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبي :وكسر لِّماَ ِّف ِّ
ط َوى ا ْفتَ ْح لِّ َما ُف َال.
يه ،قال ابن الجزريُ :
ََُْ
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ِ
ِ
ن
{والَ
{والَ َي ْح َسَب َّن َّالذ َ
{والَ َي ْح َسَب َّن َّالذ َ
ين َك َفُروْا} [َ ]178
َ .4
ين َيْب َخُلو َ } .اتفقوا على ياء الغيب فيَ :
يحسب َّن} خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما ،قال الشاطبي :واْل َغيب يح ِّسب ُف ِّ
ض َال ،قال ابن
َْ ََ
َ ُْ َْ ُ
ط َب َح ْرَفا َي ْح ِّس َب َّن َف ُخ ْذ.
الجزريَ :و َخا َ
نك}خالف أبو جعفر أصله ،ووافق
َ { .5والَ َي ْح ُز َ
{ي ْح ُز َ
نك} [ ]176اتفقوا على فتح الياء وضم الزاي فيَ :
ِّ
ض ٍم َوا ْك ِّس ِّر َّ
َحَف َال ،قال ابن الجزري:
اآلخران أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَي ْح ُزُن َغ ْي َر ْا َال ْنـ ِّـب َياء ِّب َ
الض َّم أ ْ
ض َّم ُكالًّ ِّس َوى َّالِّذ ْي َل َدا األ َْنِّب َيا َف َّ
َحَف َال.
َوَي ْح ُزُن َفا ْفتَ ْح ُ
الض ُّم َواْل َك ْس ُر أ ْ
اب اْل َح ِريق} [ ]181اتفقوا على فتح
{سَن ْك ُت ُب َما َقاُلوْا َوَق ْتَل ُه ُم األَن ِبَياء ِب َغْي ِر َح ه
ول ُذوُقوْا َع َذ َ
َ .6
ق َوَنُق ُ
ول} ،خالف خلف أصله،
{س َن ْكتُ ُب} ونصب الالم فيَ{ َ:ق ْتَل ُه ُم} والنون فيَ :
{نُق ُ
النون وضم التاء فيَ :
ض ِّم ِّه َوَق ْت َل ْارَف ُعوا َم ْع
ض َّم َم ْع َف ْت ِّح َ
اء ُ
ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :س َن ْكتُ ُب َي ٌ
ص ِّر ُف ْز.
َيا َنُق ُ
ول َف َي ْك ُم َال ،قال ابن الجزريَ :س َن ْكتُ ُب َم ْع َما َب ْعُد َكاْل َب ْ
َ{ .7ل ُتَبهِيُنَّن ُه لِ َّلن ِ
اس َوالَ َت ْك ُت ُموَن ُه} [ ]187اتفقوا على القراءة بتاء الخطاب في الفعلين :خالف يعقوب
أصله ،قال الشاطبي :صَفا ح ُّق غي ٍب ي ْكتُمون يبِّيننن ،وابن الجزري :يبيِّينن ي ْكتُموا خ ِّ
اط ْب َح َنا.
َُ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َُ ُ ْ َ
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ِِ
ام} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران
{ .1به َواألَْر َح َ
ام} [ ]1اتفقوا على نصب الميم في{ َ:األ َْر َح َ
ام َف ْان ِّ
أصلهما ،قال الشاطبي :و َحم َزةُ واأل َْر َحام ِّباْل َخْف ِّ
ص ْب ُف ْق.
االر َح ِّ
ض ،قال ابن الجزريَ :و ْ
َ ْ َ
َ
ُم ِه} [ ]11اتفقوا على ضم الهمزة في{ :أ ِّ
ِ
ُم ِّه} خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما ،قال
َ { .2فأل ه
ِّ ِّ
الهمزِّ ِّباْل َكس ِّر َشمَل َال ،وابن الجزري :أُ ِّم ُكالًّ َك َحْف ِّ
ص ُف ْق.
ص ِّل َ
ْ
ْ
ض ُّم َ ْ
الشاطبيَ :فألُمه َل َدى اْل َو ْ
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َ{ .3ل ُكم ِقياماً} اتفقوا على إثبات ألف بعد الياء فيِّ :
{ق َياماً} ،خالف أبو جعفر أصله ،وافق الباقيان
ْ َ
ِّ
ِّ
ِّ
الال ِّت أ ُْد.
ص َب هللاُ َو َ
اما َو ُجه َال أ َ
َح َّل َوَن ْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَق ْ
اما َع َّم ،وابن الجزري :ق َي ً
ص ُر ق َي ً
{تْل ُووْا} ،خالف خلف
َ{ .4تْل ُووْا} [ ]135اتفقوا على إسكان الالم وبعدها واوان مضمومة فساكنة في َ
ِّ
ونا ،قال ابن الجزريَ :وَتْل ُوْوا ِّفًدا.
ض َّم ُس ُك ً
أصله ،قال الشاطبيَ :وَتْل ُووا ِّب َح ْذف اْل َو ِّاو االُولى َوَال َم ُه َف ُ
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وك ْم} [ ]2اتفقوا على فتح الهمزة في{ :أَن} ،خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
{ .1أَن َصد ُ
ِّ
ِّ ِّ
صُّد َفا ْفتَ َحاً.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وفي َك ْس ِّر أ َ
صُّد ْ
وكم َحامٌد َد َال ،قال ابن الجزري :أ َْوف إ ْن َ
َن َ
اسيةً} [ ]13اتفقوا على ألف بعد القاف فيَ{ :ق ِّ
ِ
اس َي ًة} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما،
َ { .2ق َ
ِّ
اسي ًة َك ُشعب َة ُف ِّ
ِّ
ِّ
ص َال.
اء َقاس َي ًة َش َ
ف ،قال ابن الجزريَ :وَق َ
َْ
قال الشاطبيَ :شد ْد َي َ
وت} [ ]13اتفقوا على فتح الباء ونصب التاء في{ :وعبد َّ
{ .3و َعب َد َّ
اغو َت} ،خالف خلف
الط ُ
الطا ُغ َ
َ َ ََ
َ َ
اضمم واَ ْخ ِّف ِّ
ض التَّا َب ْعُد ُف ْز ،قال ابن
أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،والشاطبيَ :وَبا َع َب َد ْ ُ ْ
اغوت وْليح ُكم َك ُشعب َة ُف ِّ
الجزري :وَق ِّ
ص َال.
اس َي ًة َع َب ْد … َو َ
ط ُ َ َ َ ْ ْ َْ
َ
{وْل َي ْح ُك ْم} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران
َ .4
{وْلَي ْح ُك ْم} [ ]47اتفقوا على سكون الالم ،والجزمَ :
أصلهما ،قال الشاطبي :وحم َزة وْليح ُكم ِّب َكس ٍر ونصِّب ِّه قال ابن الجزري :وْليح ُكم َك ُشعب َة ُف ِّ
ص َال.
َ َ ْ ْ َْ
َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ ْ ََ ْ
{ي ْوُم} ،خالف أبو جعفر أصله ،وافق يعقوب وخلف
َ .5
{ه َذا َي ْوُم} [ ]119اتفقوا على رفع الميم فيَ :
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَي ْوَم ِّب َرْف ٍع ُخ ْذ ،قال ابن الجزريَ :وَي ْوَم ْارَف ِّع اْل َم َال.
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{ .1الَ ي َك ِهذبوَنك} [ ]33اتفقوا على تشديد الذال وفتح الكاف فيِّ :
ون َك}خالف أبو جعفر أصله،
ُ ُ َ
{ي َكذُب َ
ُ
وافق اآلخران أصلهما ،قال الشاطبي :وَال ي ْكِّذبونك اْلـخ ِّفيف أَتى رحباً ،وابن الجزري :وي ْكِّذب أ ِّ
ُص َال.
َ ُ ُ ََ َ ُ
ُْ
َُ ُ
{توَّف ْته رسُلَنا} [ِ َّ َ ]61
َّ
و{استَ ْه َوْت ُه}خالف
و{كالذي ْ
ُ ُ ُ َ َ .2
اس َت ْه َوْت ُه} [ ]71اتفقوا على التأنيث في{ :تََوف ْت ُه} ْ
َّ
ذكر م ْ ِّ
َّ
استَ ْه َواهُ َح ْم َزةُ
ضجعاً تََوفاهُ َو ْ
خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َ ُ
ِّ
ِّ َّ
استَ ْه َوْت ُه ُي ْن ِّجي َفثَِّق َال.
ُم ْنس َال ،قال ابن الجزريَ :وَفائز تََوف ْت ُه َو ْ
{تْب ُدوَن َها َوُت ْخ ُفو َن} [ ]91اتفقوا على الخطاب في الفعلين ،خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران
ُ .3
ا...حلى.
ون َها تُ ْخُفو َن َعَلى َغ ْيِّب ِّه َحًّقا ،وابن الجزري :يجعل وبعد خا ِّطب
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وتُْبُد َ
َ ْ َ ْ ََُْ َ ً ُ ً
{ي ْؤ ِّمُنون} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
{ .4الَ ُي ْؤ ِمُنون} [ ]109اتفقوا على ياء الغيب فيُ :
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبي :وخا َ ِّ
يها ُي ْؤ ِّمُنو َن َك َما َف َشا ،قال ابن الجزريَ :وُي ْؤ ِّمُنوا ِّف ْد.
ََ
ط َب ف َ
ص َل} خالف خلف أصله ،ووافق
ص َل َل ُكم} [ ]119اتفقوا على فتح الفاء والصاد فيَ{ :ف َّ
{وَق ْد َف َّ
َ .5
صل ِّإ ْذ ثََّنى قال ابن الجزري :ح ِّرم ُف ِّ
ِّ
اآلخران أصلهما ،قال الشاطبيَ :ف ْت ُح َّ
ص َال.
الض ِّم َواْل َك ْس ِّر َوُف َ
ُ َ
َ { .6فَّرُقوْا ِديَن ُه ْم} [ ]159اتفقوا على حذف األلف وتشديد الراء فيَ{ :ف َّرُقوا} خالف خلف أصله ،قال
وم َمَّداهُ َخ ِّف ًيفا َو َعَّد َال ،قال ابن الجزريَ :وُق ْل َف َّرُقوا ُف َال.
الر ِّ
الشاطبيَ :ف َارُقوا َم َع ُّ
سورة األعراف
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َ { .1خالِص ًة} [ ]32اتفقوا على نصب التاء فيِّ َ :
ص ًة} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق الباقيان
َ
{خال َ
ِّ
ِّ
ص ْه … أَتَى.
َص ٌل ،قال ابن الجزريَ :ن ْ
ص ٌة أ ْ
ص ُب َخال َ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َخال َ
 6ينظر :متن الشاطبية (ص ،)51والدرة المضية( :ص )25والقاضي :اإليضاح لمتن الدرة (ص )231 :وما بعدها.
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{ .2أَُبهلِ ُغ ُك ْم} ]68 ،62[ 8اتفقوا على تشديد الالم وفتح الباء في{ :أَُبلِّ ُغ ُك ْم} خالف يعقوب أصله ووافق
اشُد ْد َم ْع أَُبِّل ُغ ُك ْم َح َال.
اآلخران أصلهما ،قال الشاطبيَ :واْل ِّخ ُّ
ف أُْبلِّ ُغ ُك ْم َح َال وقال ابن الجزريْ :
ِ
{يَقِّتُلو َن} خالف أبو جعفر أصله،
ُ{ .3يَق هتُلو َن} [ ]140اتفقوا على التشديد وفتح القاف وضم الياءُ :
ووافق يعقوب وخلف أصلهما ،قال الشاطبيُ :متَثَِّق َال َو َح ِّر ْك َذ َكا ُح ْس ٍن َوِّفي َيْقُتلُو َن ُخ ْذ قال ابن
اشُد ْد.
الجزري :أ ََال ا ْفـتَ َح ْن َيْقُتُلوا َم ْع َي ْت َب ُع ْ
وك ْم} ،]193[ 9اتفقوا على تشديد التاء وكسر الباء ،خالف أبو جعفر أصله ،قال الشاطبي:
{ .4الَ َي َّت ِب ُع ُ
ِّ ِّ
اشُد ْد.
وك ْم َخ َّ
احَت َّل ،وابن الجزري :أ ََال ا ْفـتَ َح ْن َيْقُتُلوا َم ْع َي ْت َب ُع ْ
َوَال َي ْت َب ُع ُ
ف َم ْع َف ْت ِّح َبائه ْ
ِ .5
{عَلى} باأللف ،خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب
{حق ٌ
َ
يق َعَلى} [ ]105اتفقوا على قراءةَ :
صوا وقال ابن الجزري :أ ََال َ ...وُق ْل َع َال له.
وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :عَل َّي َعَلى َخ ُّ
{ .6أَن َتُقوُلوْا ِإَّنما أ ِ ِ
اب} [{ ]156أ َْو َتُقوُلوْا َل ْو أََّنا أ ِ
ُنز َل َعَلْيَنا} []157
ُنز َل اْلك َت ُ
َ
اتفقوا على القراءة بتاء الخطاب في{ :أَن تَُقولُوْا} و{أ َْو تَُقوُلوْا} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر
ش يُقوُلوا خ ِّ
ِّ
اط َب ْن ُح ْم.
َ
وخلف ،قال الشاطبيَ :يُقوُلوا َمعاً َغ ْي ٌب َحم ٌيد ،قال ابن الجزريَ :ك َوْر ٍ َ
ُ{ .7يْل ِحُدو َن} [ ]180اتفقوا على ضم الياء وكسر الحاء خالف خلف أصله ،قال الشاطبيُ :يْلـ ِّـحُدو َن
ِّ
اضـ ُم ِّم ا ْك ِّس ْر َك َحا ِّف ْد.
ِّبَف ْت ِّح
ِّ
الضم َواْل َك ْس ِّر ُفص َال ،قال ابن الجزريَ :وَيْل َحُدو ْ

 8وكذلك موضع األحقاف [.]23
{وال ُّ
َاوون} [الشعراء .]224
شعَ َراء يَتَّبِعُ ُه ُم ْالغ ُ
 9وكذلكَ :
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{حِّيي} خالف يعقوب وخلف أصلهما ،قال
َ { .1وَي ْحَيى َم ْن َحِيي َعن َبهِيَنة} [ ]42اتفقوا على اإلظهار:
َ
َ َ
الشاطبي :وم ْن حِّيي ا ْك ِّس ْر م ْ ِّ ِّ
ظ ِّه َرْن َفتًى ُح ْز.
صَفا ُهًدى ،وابن الجزريَ :ح َّي أَ ْ
ظه ًار إ ْذ َ
ُ
ََ َ َ

ِِ
{والََيِّت ِّهم} خالف خلف أصله ،11ووافق أبو جعفر أصله،
َ { .2والََيتهم} [ ]72اتفقوا على فتح الواو في َ
قال الشاطبيَ :وَال َيِّت ِّه ْم ِّباْل َك ْس ِّر ُف ْز ،قال ابن الجزريَ :ي ُكو َن َفأَِّن ْث ِّإ ْذ ِّوَال َي َة ِّذي ا ْفتَ َح ْن ِّفناً.

سورة التوبة
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ِِ
ِ ِ
ن
{وَر ْح َم ٌة} بالرفع خالف خلف أصله،
ُ .1
{هًدى َوَر ْح َم ٌة هلَّلذ َ
ين ُه ْم لَرهبِه ْم َيْرَهُبو } [ ]154اتفقوا علىَ :
قال الشاطبي :وَر ْحم ٌة اْلم ْرُفوعُ ِّباْل َخْف ِّ
الرْف ُع ِّفي َر ْح َم ٍة ُف َال.
ض َفا ْق َب َال ،قال ابن الجزريَ :و َّ
َ َ َ
{ .2عَلي ِهم د ِ
{الس ْوِّء}خالف يعقوب أصله ووافق أبو
الس ْوِء} [ ]98اتفقوا على فتح السين فيَّ :
آئَرُة َّ
َْ ْ َ
الس ِّ
وء َفا ْفتَ ًحا.
الس ْوِّء ،قال ابن الجزريَ :و ُّ
ض ِّم َّ
جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َح ٌّق ِّب َ
س} [ ]109اتفقوا على فتح الهمزة والسين ،خالف أبو جعفر أصله ،ووافق اآلخران قال
{ .3أ َّ
َس َ
الشاطبي :وع َّم وض َّم ِّفي من اَ َّسس مع َكس ٍر ،وابن الجزري :وأ ُِّسس واْل ِّوَال َفس ِّم ْان ِّ
ص ِّب ْات ُل.
ََ َ ُ
ََ َ َ ْ ْ
َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
يغ} خالف خلف
وب َف ِريق همْن ُه ْم} [ ]117اتفقوا على تاء التأنيث في{ :تَ ِّز ُ
{ .4من َب ْعد َما َك َاد َت ِزي ُغ ُقُل ُ
ص ٍل ،قال ابن الجزريَ :ي ِّزْيـ ُغ أَِّن ْث َف َشا.
أصله ،قال الشاطبيَ :ي ِّز ُ
يغ َعَلى َف ْ

 10ينظر :ابن الجزري :تحبير التيسير في القراءات العشر( :ص.)387
 11كذلك موضع سورة الكهفُ { :هنَالِكَ ْال َوالَيَةُ ِ َّ ِ
ق} [.]44
ّلِل ْال َح ِ
12ينظر :متن الشاطبية (ص ،)58والدرة المضية (ص )27وتحبير التيسير في القراءات العشر( :ص.)391
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{ب ِّاد َي} بياء مفتوحة ،خالف يعقوب أصله ،قال
{ب ِاد َي َّ ْأ
َ .1
الر ِي} [ ]27اتفق القراء الثالثة على قراءةَ :
ِّ
ِّ
الشاطبي :وَب ِّادىء َب ْع َد َّ ِّ ِّ
ال َب ِّاد َىء ُح ِّم َال.
الدال باْل َه ْم ِّز ُحل َال ،قال ابن الجزري :إ ْب َد ُ
َ
َ
ال َسالَ ٌم} خالف خلف
ال َسالَ ٌم} [ ]69اتفق القراء الثالثة على فتح السين والالمَ{ :ق َ
َ { .2قاُلوْا َسالَ ًما َق َ
ِّ
ِّ
الم.
كس ُرهُ َو ُس ُك ُ
ون ُه َوَق ْ
أصله قال الشاطبيُ :هناَ َقا َل سْل ٌم ْ
صٌر ،قال ابن الجزري :سْل ُم َف ْانُق َال َس ٌ
ِّ َّ
ِ
ام َأرَتَ َك} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر
{ .3إالَّ ْ
امَأر ََت َك} [ ]81اتفقوا على نصب التاء في{ :إال ْ
ِّ
ِّ
ص ُب َح ِّاف ِّظ.
ام َراتَ َك ْارَف ْع َوأ َْبد َال ،قال ابن الجزريَ :وَن ْ
أصله ،قال الشاطبيَ :و َها ُه َنا َح ٌّق إ َال ْ
{ .4وإ َّ ًّ َّ
{وإِّ َّن ُكـالًّ} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق
َ
ِن ُكـال ل َّما} [ ]111اتفقوا على تشديد النون فيَ :
ف َوإِّ ْن ُكالًّ ِّإَلى ،قال ابن الجزريِّ :إ ْن ُكالًّ ْات ُل ُمثَِّق َال.
يعقوب وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :و ِّخ ُّ
سورة يوسف عليه السالم
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15
{ي ْرتَ ْع َوَيْل َع ْب} خالف يعقوب أصله ،قال
َ{ .1يْرَت ْع َوَيْل َع ْب} [ ]12اتفقوا على قراءة الفعلين بالياء َ :

الشاطبي :وَنرتَع وَنْلعب ي ِّ
ط َّوَال ،قال ابن الجزريَ :وَن ْرتَ ْع َوَب ْعُد َيا … ِّحمى.
ص ٍن تَ َ
اء ح ْ
َ ْ ْ َ َْ َُ
ً

اش ِ ِ
اش} خالف يعقوب أصله ،قال
ِل} [ ]51 ،31اتفقوا على حذف األلف وصال ً
{ح َ
َ .2
{ح َ ه
ووقفاَ :
ف وا ْفتَ ِّح ِّ
اشا ح َّج ،قال ابن الجزري :وح َ ِّ ٍ
الس ْج ُن أ ََّوَال ِّحمى.
ََ
ص ُل َح َ َ
الشاطبي :معاً َو ْ
اشا ب َح ْذ َ
ً

 13ينظر :متن الشاطبية( :ص ،)60والدرة المضية( :ص ،)28وتحبير التيسير في القراءات العشر( :ص.)401
 14ينظر :متن الشاطبية( :ص ،)61الدرة المضية( :ص ،)29والبهجة المرضية (ص.)230 :
 15اتفقوا على إسكان {يلعب} ،لكنهم اختلفوا في حركة الفعل {يرتع} فقرأه أبو جعفر بالكسر والباقيان باإلسكان.
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ِ
َ { .1وما أ ُ ِ
ِّ
ص ِّرِّخ َّي}خالف خلف أصله ،ووافق أبو
َنت ْم ب ُم ْص ِرخ َّي} [ ]22اتفقوا على فتح الياء في{ :ب ُم ْ
َ
ِّ ِّ
جعفر أصله ،قال الشاطبي :ه َنا م ِّ
ص ِّرِّخ ِّي ا ْفتَ ْح.
ص ِّرخ َّي ا ْكس ْر ل َح ْم َزَة ،قال ابن الجزريَ :وُف ْز ُم ْ
ُ ُْ
َ { .2ف ِب َم ُتَب ِهشُرون} [ ]54اتفقوا على فتح النون في{ :تَُب ِّش ُرون}خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيُ :نو ُن تَُب ِّش ُرَن َوا ْك ِّس ْرهُ ِّح ْرِّميَّا ،قال ابن الجزريَ :وتَُب ِّش ُرو ِّن َفا ْفتَ ْح أًَبا.
ُ { .3ت َشاقو َن} [ ]27اتفقوا على فتح النون{ :تُ َش ُّاقو َن} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
أصلهما ،قال الشاطبي :و ِّم ْن َقْب ِّل ِّف ِّ
يه ْم َي ْك ِّس ُر النُّو َن َن ِّافع ،قال ابن الجزري :تُ َش ُّاقو ِّن ُن ْوَن ُه ْاتـ ُل.
َ
ِ { .4بما ُيَن هِزل} [ ]101اتفقوا على تشديد الزاي وفتح النونِّ :
{ب َما ُي َن ِّزُل} خالف يعقوب أصله ووافق
ُ
َ
اشُد ْد.
جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وُي ْن ِّزُل َخ ِّفْف ُه َح ٌّق ،قال ابن الجزريَ :وُي ْن ِّزُل َع ْن ُه ْ
{ .5أَالَّ َت َّت ِخ ُذوْا} [ ]2اتفقوا على تاء الخطاب{ :أَالَّ تَتَّ ِّخ ُذوْا} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
أصلهما ،قال الشاطبي :ويتَّ ِّخ ُذوا غيب ح َال ،قال ابن الجزري :ويتَّ ِّخ ُذوا خ ِّ
اط ْب َح َال.
َ
ََ
ََ
َْ ٌ َ
يد ُك ْمَ ،فُيْرِس َل} [ ]69اتفقوا على قراءتها بالياء ،خالف يعقوب أصله
فُ ،يْرِس َل} [ُ{ ]68ي ِع َ
{ي ْخ ِس َ
َ .6
ِّ
ون ُه وُي ِّع َيد ُكم … َفُي ْغ ِّرَق ُكم وا ْث َن ِّ
ان
ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَي ْخس َ
ْ َ
ْ
ف حق ُن ُ َ
ُي ْرِّس َل ُي ْرِّس َال ،قال ابن الجزريَ :وَن ْخ ِّس ْف ُن ْع ْي َد اْل َيا َوُن ْرِّس َل ُح ِّم َال.

 16ينظر :متن الشاطبية( :ص ،)63والدرة المضية (ص ،)29تحبير التيسير في القراءات العشر( :ص.)432
 17ينظر :متن الشاطبية (ص ،)65والدرة المضية (ص )29وابن الجزري :تحبير التيسير( :ص.)435
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ِّ
ُ{ .1نسهِيُر اْل ِجَبال} [ ]47اتفقوا على ضم النون وكسر الياء فيِّ ُ :
ال}،
َ
{ن َسي ُر} ونصب الالم في{ :اْلج َب َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ال ِّب َرْف ِّع ِّه ْم ،قال ابن الجزري:
قال الشاطبيَ :وَيا ُن َسي ُر َواَلى َف ْت َح َها َنَفٌر َم َال َوِّفي النُّون أَن ْث َواْلج َب َ
ِّ
ِّ
ص اْل َح ُّق ِّباْل َخْف ِّ
ال َك َحْف ِّ
ض ُحلِّ َال
ُن َسي ُر اْلـج َب َ
ِِ
ق} [ ]44اتفقوا على خفض القاف في{ :اْل َح ِّق} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
َِّ { .2ل اْل َح ِه
أصلهما ،قال الشاطبي :وِّفي اْل َح ِّق َج ُّرهُ َعَلى َرْف ِّع ِّه َح ْبٌر ،قال ابن الجزري :اْل َح ُّق ِّباْل َخْف ِّ
ض ُحلِّ َال.
َ
ول}خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما.
َ .3
ول} [ ]52اتفقوا على الياء فيَ :
{يُق ُ
{يُق ُ
ول النُّو ُن َح ْم َزةُ َف َّ
ول َف َك ِّم َال.
ض َال ،قال ابن الجزري :أ ُْد َيا َنُق ُ
قال الشاطبيَ :وَي ْوُم يُق ُ
{السَّد ْي ِّن} خالف يعقوب أصله ،قال الشاطبي:
{ .4السَّدْي ِن} [ ]93اتفقوا على ضم السين فيُّ :
اس ِّ
ِّ
ِّ
اب َح ْق َّ
ض ُّم َسَّد ْي ِّن ُح ِّوَال َك َسًّدا ُه َنا5.
ُّ
ين ش ْد ،قال ابن الجزريَ :
الض ُّم َمْفتُوٌح َوَي َ
السَّد ْي ِّن ُسًّدا ص َح ُ
{آتوِني} [ ]96اتفقوا على القراءة بهمزة قطع مفتوحة في{ :آتُ ِّ
وني} خالف خلف أصله ،قال
ُ .5
وني وَقبل ا ْك ِّس ِّر اْل ِّوَال ،قال ابن الجزري :آتُو ِّن ِّباْلمِّد َف ِّ
اه ِّم ْز مس ِّكنا َل َدى َرْدماً ا ْئتُ ِّ
اخٌر.
َ ُْ
ْ
َ
الشاطبيَ :و ْ ُ َ
اعوا}خالف خلف أصله ،قال الشاطبي:
{اس َ
{اس َ
ط ُ
ط ُ
ْ 6
اعوا} [ ]97اتفقوا على تخفيف الطاء فيْ :
ِّ
ِّ
ِّ
ف َفا ْق َب َال.
اس َ
اس َ
َو َ
اعوا ُي َخف ُ
ط ُ
ط ُ
اعوا ل َح ْم َزَة َشدُدوا ،قال ابن الجزريَ :و َع ْن ُه َف َما ْ
اء َف َما ْ
طَ
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ِ
{ي ِّرثُِّني َوَي ِّر ُث} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر
َ .1
{ي ِرثُني َوَي ِر ُث} [ ]6اتفقوا على رفع الثاءَ :
وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َح ْرَفا َي ِّر ْث ِّباْل َج ْزِّم ُحْل ُو ِّرضى ،قال ابن الجزريَ :ي ِّر ْث َرْف ُع ُح ْز.
ً

 18ينظر :متن الشاطبية (ص ،)65والدرة المضية (ص )29والزبيدي :شرح الدرة المضية (ص.)385 :
 19ينظر :متن الشاطبية (ص )68والدرة المضية( :ص،)31
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{ .2ع ِتًّيا} [ ]8و {ب ِكًّيا} [ ]58و ِ
{ج ِثًّيا} [ ،]72اتفقوا على ضم الحرف األول ،خالف
{صلًّيا} [ُ ]70
ُ
ُ
ُ
ض ُّم ُب ِّكيًّا َك ْس ُرهُ َع ْن ُه َما َوُق ْل ُعتيًّا
خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َ
ِّ
ِّ
اض ُم ْم ِّعِّتيًّا َوَب َاب ُه َخَلْقتُ َك ِّف ْد.
صليًّا َم ْع ُجثيًّا َش ًذا َع َال ،قال ابن الجزريَ :و ْ
ُ
َ { .3خَل ْق ُت َك} [ ]9اتفقوا على اإلفراد فيها ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال
اع َو ْجهاً ُم َج َّم َال ،قال ابن الجزريَ :خَلْقتُ َك ِّف ْد.
الشاطبيَ :وُقل َخَلْق ُت َخَلْق َنا َش َ
ِ { .4نسيا} [ ]23اتفقوا على كسر النون فيِّ :
{ن ْسًيا} ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
ًْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وِّن ْسًيا َف ْت ُح ُه َف ِّائٌز ُع َال ،قال ابن الجزريَ :وَن ْسًيٍا

ِّب َك ْسر ُفز.

َّ .5
{ي َّذ ُك ُر}خالف أبو جعفر أصله ووافق
َ
{يذ ُكُر} [ ]67اتفقوا على فتح الذال والكاف وتشديدهماَ :
ِّ
اضمم لِّ َي ْذ ُك ُروا ..وِّفي م ْرَي ٍم ِّباْل َع ْك ِّ
ِّ
س َح ٌّق
َ
يعقوب وخلف أصلهما .قال الشاطبيَ :و َخف ْف َم َع اْلُف ْرَقان َو ُ ُ ْ
َ
ِّ
ِّ
اعتَ َال.
اؤهُ ،قال ابن الجزريُ :شَّد ط ْب َي ْذ ُك ُر ْ
شَف ُ
{وَلًدا}
َ .6

20

اتفقوا على فتح الواو فيها خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال

ِّ
اض ُم ْم َو َس ِّك َن ْن ِّشفاَ ًء قال ابن الجزريَ :وُف ْز َوَلًدا َال ُن ْو َح َفا ْفتَ ْح.
الشاطبيَ :وُوْل َدا ِّبهاَ َوال ُّز ْخ ُرف ْ
َ { .7ت َك ُاد} [ ]90اتفقوا على تاء التأنيث{ :تَ َك ُاد} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف أصلهما،
قال الشاطبي :وِّفيهاَ وِّفي ُّ
الشورى َي َك ُاد أَتَى ِّرضاً ،قال ابن الجزريَ :ي َك ُاد أَِّن ِّث.
َ
َ

سورة طه
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َج ِم ُعوا} [ ]64اتفقوا على قطع الهمزة وكســر الميم خالف يعقوب أصــله ووافق أبو جعفر وخلف
َ { .1فأ ْ
ِّ
ِّ
َج ِّم ُعوا.
يم ُح َّوَال ،قال ابن الجزريَ :وبِّاْلَق ْ
ط ِّع أ ْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :ف ْ
اج َم ُعوا ص ْل َوا ْفتَ ِّح اْلم َ

ِلرحْ َم ِن َولَ ٌد فَأَنَا أ َ َّو ُل ْالعَابِدِين} [الزخرف]81:
 20وكذلك في سورة الزخرف{ :قُ ْل إِن َكانَ ل َّ
 21ينظر :متن الشاطبية (ص ،)69الدرة المضية( :ص ،)31والزبيدي :شرح الدرة المضية (ص.)385 :
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َ { .2ه َذ ِ
{ه َذ ِّ
ان} باأللف والتخفيف ،خالف يعقوب أص ـ ــله ووافق أبو جعفر
ان} [ ]63اتفقوا على قراءةَ :
ان َح َّج وِّثْقُله َدناَ ،قال ابن الجزري :و َه َذ ِّ
وخلف أصلهما ،قال الشاطبي :وه َذ ْي ِّن ِّفي ه َذ ِّ
ان ُح ْز.
َ
َ
َ
َّ
اف} خالف خلف أص ـ ـ ـ ـ ـ ــله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
{ .3الَّ َت َخ ُ
اف} [ ]77اتفقوا على قراءتها{ :ال تَ َخ ُ
ِّ
ِّ
اف ْارَف ْع.
ص ِّر َواْل َج ْزِّم ُفص َال ،قال ابن الجزريَ :وُف ْز َال تَ َخ ُ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :ال تَ َخ ْف باْلَق ْ
ُ{ .4ين َف ُخ} [ ]102اتفقوا على ض ـ ـ ـ ــم الياء وفتح الفاء ،خالف يعقوب أص ـ ـ ـ ــله ووافق أبو جعفر وخلف
ض ِّم ِّه ا ْفتَ ْح ،قال ابن الجزريَ :ن ْنُف ْخ ِّب َيا ُح ْل ُم َج ِّه َال.
ض ُّم ُه َوفي َ
أصلهما ،قال الشاطبيِّ :ب َن ْنُف ُخ َ
َّ
{وأََّنـ َك} ،خـالف أبو جعفر أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـه ،ووافق يعقوب وخلف
َ { .5وأَن َك} [ ]119اتفقوا على فتح الهمزةَ :
ِّ
ِِّّ
َّ
صْف َوةُ اْل ُع َال ،قال ابن الجزريَ :وإِّ َّن َك َال ْان َج َال.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وأَن َك َال في َك ْسره َ
سورة األنبياء عليهم السالم والحج والمؤمنون
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{ح َرٌام} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
َ .1
{حَر ٌ
ام} [ ]95اتفقوا على فتح الحاء والراء َ
أصلهما ،قال الشاطبي :وس َّك َن َب ْي َن اْل َك ْس ِّر واْلَق ْ ِّ
ص ْح َب ٌة َو ِّح ْرٌم ،قال ابن الجزريَ :ح َرٌام َف َشا.
َ
صر ُ
ََ
{ .2م َع ِ
ين} [ ]51اتفقوا على إثبات ألف وتخفيف الجيم ،خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران
اج ِز َ
ُ
يم ثُِّق َال ،وابن الجزري :ومع ِّ
أصلهما .قال الشاطبي :مع ِّ
اج ِّزْي َن ِّباْل َمِّد ُحلِّ َال.
اج ِّزْيـ َن َح ٌّق ِّب َال َمٍد َوِّفي اْل ِّج ِّ
َ َُ
َُ
{ت ْه ِجُرون} [ ]67اتفقوا على{ :تَ ْه ُج ُرون}خالف أبو جعفر أصله ووافق يعقوب وخلف أصلهما،
ُ .3
الض ُّم تَ ْه ُج ُرو َن
َج َم َال قال ابن الجزريَ :واْلَف ْت ُح َو َّ
ض ٍم َوا ْك ِّس ِّر َّ
ـج ُرو َن ِّب َ
الض َّم أ ْ
قال الشاطبيَ :وتَ ْهـ ُ
{ .3أََّن ُه ْم ُه ُم} [ ]111اتفقوا على فتح الهمزة{ :أََّن ُه ْم} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
يف قال ابن الجزريَ :وإَِّّن ُه ُم ا ْفتَ ْح ِّف ْد
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وِّفي أََّن ُه ْم َك ْسٌر َش ِّر ٌ
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ال} ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
ال} [114ـ ]112اتفقوا علىَ{ :ق َ
ال َك ْمَ /ق َ
َ { .4ق َ
ال َك ْم ُق ْل ُدو َن َش ٍك َوَب ْع َدهُ ،قال ابن الجزريَ :وَقا َل َم ًعا َفتى.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وفي َق َ
ً
سورة النور والفرقان
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اها}خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
َ { .1وَفَر ْضَن َ
اها} [ ]1اتفقوا على تخفيف الراءَ{ :ف َر ْ
ض َن َ
ِّ
َن َم ًعا َو ْارَف ِّع اْل ِّوَال.
ض َنا أ ْ
ضناَ ثَقيالً ،قال ابن الجزريَ :و َخَّف ْف َف َر ْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َح ٌّق َوَف َّر ْ
{د ِّر ٌّي} خالف يعقوب وخلف أصلهما ووافق أبو
ُ { .2دهرِي} [ ]35اتفقوا على ضم الدال وتشديد الراءُ :
ِّ
مم ُمثَِّقال.
ضى قال ابن الجزريُ :د ِّر ٌّي ْ
ض َّم ُه ُح َّج ًة ِّر َ
جعفر أصله ،قال الشاطبيَ :وُد ِّر ٌّي ا ْكس ْر َ
اض ْ
{ .3الَ َت ْح َسَب َّن} [ ]57اتفقوا على تاء الخطاب ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما،
اش ِّ
يه َك َّح َال ،قال ابن الجزري :ويح ِّسب خ ِّ
ور َف ِّ
ِّ ِّ
الن ِّ
يها تَ ْحس َب َّن َوُق ْل ِّفي ُّ
اط ْب ُف ْق.
ََ ْ ُ َ
َوبِّاْل َغ ْيب ف َ
َ
ْم ُرَنا}خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
َ { .4تأ ُ
ْمُرَنا} [ ]60اتفقوا على تاء الخطاب في الفعل{ :تَأ ُ
اف ،قال ابن الجزري :ويأْمر خ ِّ
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبي :ويأْمر َش ٍ
اط ْب ِّف ْد.
َ َ ُُ َ
َ َ ُُ
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الفصل الثالث :اتفاق القراء في الكلمات الفرشية في الثلث الثالث من القرآن الكريم
سورة النمل
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25
ِ
{س َبٍإ} خالف يعقوب أصله ووافق الباقيان
{ .1من َسَبإ} [ ]22اتفقوا على كسر الهمزة منونة فيَ :

ِّن َس َب ْأ ِّش َها ِّب ُح ْز.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :معاً َس َبأَ ا ْفتَ ْح ُدو َن ُنو ٍن ِّح ًمى ُهًدى ،وابن الجزريَ :وَنو ْ
26
{ .2وما أ ِ ِ
{به ِّادي} خالف
ََ َ
َنت ب َهادي} [ ]81اتفق القراء الثالثة على كسر الباء وفتح الهاء ومدها َ ِّ:

خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيِّ :به ِّادي معا تَهِّدي َف َشا اْلعم ِّي ن ِّ
اصباً
ُْ َ
َ ْ ًَ ْ ْ
وم َش ْمَل َال ،قال ابن الجزري :أ ََال َه ِّاد َواْل ِّوَال َفتى.
الر ِّ
… َوبِّاْل َيا لِّ ُك ٍل ِّق ْف َوِّفي ُّ
ً
سورة القصص
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والعنكبوت28والروم
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ِ ِ
صِّد ْقِّني}خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
ُ{ .1ي َصهد ْقني} [ ]34اتفقوا على جزم القافُ :
{ي َ
ِّ ِّ
أصلهما ،قال الشاطبي :ي ِّ ِّ
ِّ
صِّد ْق ِّفه
صوصه وقال ابن الجزريَ :وُي َ
صدُقني ْارَف ْع َج ْزَم ُه في ُن ُ
َُ
َّ { .2
الن ْشأَ َة} [ ]20اتفقوا على إسكان الشين من غير ألفَّ :
{الن ْشأ ََة} خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران
30
َّ ِّ
اء ِّة َحقاًّ ،قال ابن الجزريَ :و َس ِّم ُخ ِّس ْف َوَن ْشـأ ًَة.
أصلهما  ،قال الشاطبيَ :و ُمد في الـ َـن َش َ

ِ { .3من ُضعف} [ ]54اتفقوا على ضم الضاد في{ :ضع ٍ
ف} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
ْ
ُ ْ
ه
ِّ ِّ
يه ن ِّفال ِّوفي ا ُّلر ِّ ِّ
ِّ
ض ْعفاً ِّبَف ْت ِّح َّ
ص ٍل،
الض ِّم َفاش ُ
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :و ُ
وم ص ْف َع ْن ُخْلف َف ْ
ص ُب ُف ْز.
ض ْعًفا ِّب َ
قال ابن الجزريَ :و َ
ض ٍم َر ْح َم ٌة َن ْ
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سورة لقمان
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واألحزاب
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و سبأ
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ِ ِِ
{وَر ْح َم ًة} خالف خلف أصله ،ووافق أبو
ُ .1
{هًدى َوَر ْح َم ًة هلْل ُم ْحسنين} [ ]3اتفقوا على نصب التاءَ :
ِّ
ص ُب ُف ْز.
جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَر ْح َم ًة ْارَف ْع َفائ ازً ،قال ابن الجزريَ :ر ْح َم ٌة َن ْ
ّللا َك َ ِ
ِ
ِ
{ّللا ِب َما َت ْع َمُلو َن َب ِص ًيرا} [ ]9اتفقوا على تاء الخطاب
ان ب َما َت ْع َمُلو َن َخب ًيرا} [ ]2و َّ ُ
{.2إ َّن َّ َ
في{ :تَ ْع َمُلو َن} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وُق ْل ِّبماَ َي ْع َملُو َن
ا ْثناَ ِّن َع ْن َوَلِّد

اْلع َال ،قال ابن الجزري :معا يعمُلوا خ ِّ
اط ْب ُحلى
ًَ َْ َ َ
َ
ً

ات} [ ]37اتفقوا على الجمع في{ :اْلغرَف ِّ
{.3اْل ُغرَف ِ
ات} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
ُ
ُُ
ِّ
ِّ
ِّ
اج َم ْع ُف ْز.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وِّفي اْل ُغ ْرَفة التَّ ْوح ُيد َف َاز ،قال ابن الجزريَ :وِّفي اْل ُغ ْرَفة ْ
سورة فاطر
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سورة يس عليه السالم
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{ن ْج ِّزي} ونصب
َ{ .1ن ْجزِي ُك َّل} [ ]36اتفقوا على القراءة بالنون المفتوحة وكسر الزاي وياء بعدها فيَ :
ٍ
ض َّم
المُ :
{ك َّل} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَن ْج ِّزي ِّبياَء ُ
َم ْع َف ْت ِّح َزايِّ ِّه َوُك َّل ِّب ِّه ْارَف ْع َو ْه َو َع ْن َوَلِّد اْل َع َال ،قال ابن الجزريَ :ح َال َك َذلِّ َك َن ْج ِّز ْي ُك َّل.
السِّي ِّئ
{الس ِّي ِّء} خالف خلف أصله ،قال الشاطبيَ :وِّفي َّ
السهِي ِئ} [ ]43اتفقوا على كسر الهمز فيَّ :
َّ { .2
الم ْخُف ِّ
الس ِّي ِّء ا ْك ِّس ْر َه ْم َزهُ ُفتَُب َّج َال
ون ُه َفشا ،قال ابن الجزريَ :وِّفي َّ
وض َه ْم اًز ُس ُك ُ
َ
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ِ
{ن ْن ِّك ْس ُه} خالف خلف
ُ{ .3نْنك ْس ُه} [ ]68اتفقوا على ضم النون األولى وإسكان الثانية وتخفيف الكافُ :
ِّ ِّ
اض ُم ْم ُه َو َح ِّر ْك ل َعاص ٍم َو َح ْم َزةَ
أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيَ :وتَْن ُك ْس ُه َف ْ
الض َّم أَ ْثَق َال ،قال ابن الجزريَ :ي ُه ْن َن ْن ُك ِّ
َوا ْك ِّس ْر َع ْن ُه َما َّ
ض َّم َخ ِّف ْف ِّفًدا.
س ا ْفتَ ْح ُ

سورة الصافات
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ِ { .1ب ِزيَن ِة اْل َكو ِ
اكب} [ ،]6اتفقوا على حذف التنوينِّ :
{ب ِّز َين ِّة} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر
َ
ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبيِّ :ب ِّزين ِّة نو ْ ِّ ٍ
ِّ
ِّ ِّ
صْف َوًة ،قال ابن الجزري:
َ َ
ِّن في َند َواْل َك َواكب ْانـصُبوا َ
احِّذ ْف لِّتَ ْن ِّو ِّ
ين ِّزْي َن ٍة ِّفًنا.
َو ْ
{ي ِّزُّفون} خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
َ .2
{ي ِزفون} [ ]94اتفقوا على فتح الياء فيَ :
ف َفا ْفتَ ْح َفتى.
أصلهما ،قال الشاطبيَ :و ْ
اض ُم ْم َي ِّزُّفو َن َفا ْك ُم َال ،قال ابن الجزريَ :ي ِّز ُ
ً
سورة ص والزمر وغافر
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وعُدو َن} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
ُ .1
{ت َ
وعُدو َن} [ ]53اتفقوا على تاء الخطاب{ :تُ َ
أصلهما ،قال الشاطبي :وفي يوعدون دم حالً وبَِّقاف دم ،قال ابن الجزري :وح ْز يوعدوا خ ِّ
اط ْب.
َ ُ ُْ َ ُ َ
َ ُ َُ َ ُ ُ َ َ ُ ْ
َم ْن} خالف أبو جعفر وخلف أصله ،ووافق يعقوب أصله.
َم ْن} [ ]9اتفقوا على تشديد الميم{ :أ َّ
{ .2أ َّ
ِّ ِّ
قال الشاطبي :أَم ْن َخ َّ ِّ ِّ
اعَل ْم ِّف ْد.
َم ْن َشدد ْ
ف ح ْرم ٌّي َف َشا ،وقال ابن الجزري :أ َ
َ
{ي ْد ُعو َن} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب
َ {.3ي ْد ُعو َن} [ ]20اتفقوا على ياء الغيب فيَ :
وخلف أصلهما ،قال الشاطبي :ويدعون خ ِّ
اط ْب ِّإ ْذ َل َوى ،قال ابن الجزريَ :ي ْد ُعو ْات ُل
َ َْ ُ َ َ
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َ {.4قْل ِب} [ ]35اتفقوا على حذف التنوين فيَ{ :قْل ِّب} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَقْل ِّب َن ِّوُنوا ِّم ْن َح ِّم ٍيد ،قال ابن الجزريَ :وَقْل ِّب َال تَُن ِّوْن ُه
{.5أ َْد ِخُلوا} [ ]46اتفقوا على قطع همزة{ :أ َْد ِّخُلوا} وكسر الخاء ،خالف يعقوب أصله ووافق أبو
جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبي :أَد ِّخُلوا نَفر ِّ
ط ِّع ا ْد ُخُلوا ُح ْم.
ص َال ،قال ابن الجزريَ :وا ْق َ
ْ
ٌَ
سورة الشورى
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والزخرف

39

ِ
{ي َب ِّش ُر} خالف يعقوب
ّللا} [ ]23اتفقوا على ضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مشددةُ :
ُ{ .1يَب هشُر َّ ُ
ض َّم َح ِّر ْك َوا ْك ِّس ِّر َّ
نع ْم
وخلف أصلهما ووافق أبو جعفر أصلهن قال الشاطبيَ :ي ْب ُش ُرُ ..
الض َّم أَ ْثَق َال َ
ِّ ُّ
ورى قال ابن الجزريُ :ي َب ِّش ُر ِّفي ِّح ًمى.
َع َّم في الش َ
وحي} [ ]51اتفقوا على نصب الفعلين{ :يرِّسل رسوال في ِّ
{ .2أَو يرِسل رسوال في ِ
وحي} ،خالف أبو جعفر
ْ ُْ َ َ ُ ً َُ َ
ُْ َ َ ُ ً َُ َ
أصله ،ووافق يعقوب وخلف أصلهما ،قال الشاطبي َ:يرِّسل َفارَفع مع َفي ِّ
وحي ُم َس ِّكنا أَتَ َانا
ُْ َ ْ ْ َ ْ ُ
قال ابن الجزري :ويرِّسل يو ِّحي ْان ِّ
ص ْب أ ََال ِّع ْن َد ُح ِّوَال.
َ ُْ ُ ُْ ْ
{سَلًفا} ،خالف خلف أصله ،قال الشاطبي:
َ {.3ف َج َعْلَن ُ
اه ْم َسَل ًفا} [ ]56اتفقوا على فتح السين والالمَ :
ان ض َّم ي ِّ
ٍ
صُّد ُف ْق.
َوِّفي َسَلفاً َ
ض َّما َش ِّريف ،قال ابن الجزريَ :وِّفي ُسُلًفا َف ْت َح ِّ ُ َ
ِ
{وِّقيَل ُه} ،خالف خلف أصله ،قال الشاطبي:
َ {.4وقيَل ُه} [ ]88اتفقوا على نصب الالم وضم الهاءَ :
الض َّم بعد ِّفي … ن ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
صٍ
ير ،قال ابن الجزريَّ :
ص ُب ِّفي ِّقْيلِّ ِّه َف َشا.
َ
َوِّفي قيَل ُه ا ْكس ْر َوا ْكس ِّر َّ َ ْ ُ
الن ْ
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40

اع ُة} ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
{و َّ
َ { .1و َّ
الس َ
الس َ
اع ُة} [ ]32اتفقوا على رفع التاءَ :
الرْفع ُف ِّ
ص َال.
اع َة ْارَف ْع َغ ْي َر َح ْم َزَة ،وقال ابن الجزريَ :و َّ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَو َّ
الس َ
الس َ
اع َة َّ ُ
ِ
{ .2لِ ُت ْؤ ِمُنوا ِب َّ ِ
ِ
وه} [ ]9اتفقوا على تاء الخطاب في األفعال األربعة
وه َوُت َسهِب ُح ُ
وه َوُت َوهقُر ُ
اِل َوَر ُسولِه َوُت َع هِزُر ُ
خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وِّفي ُي ْؤ ِّمُنوا َح ٌّق َوَب ْعُد ثَالثَةٌ
الث َخا ِّطًبا ُح ْز.
وقال ابن الجزريُ :ي ْؤ ِّمُنوا َوالثَّ َ
َ { .3ت ْع َمُلو َن} [ ]24اتفقوا على تاء الخطاب{ :تَ ْع َمُلو َن} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
ط يعملُوا خ ِّ
اط ْب.
أصلهما ،قال الشاطبيِّ :ب َما َي ْع َمُلو َن َح َّج ،قال ابن الجزريَ :و ُح ْ َ ْ َ َ
سورة ق والطور والقمر
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ول} ،خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف
ول} [ ]30اتفقوا على القراءة بالنون{َ :نُق ُ
َ{ .1نُق ُ
أصلهما ،قال الشاطبي :يُق ِّ ٍ
ِّ ِّ
ول أ ُْد.
صَفا ،وقال ابن الجزريَ :وإِّ ْخ َوت ُك ْم ح ْرٌز َوُن ْو َن َيُق ُ
َ ُ
ول بياَء إ ْذ َ
ِ ن
ص ْي ِّط ُرون} ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو
{ .2اْل ُم َصْيطُرو } [ ]37اتفقوا على القراءة بالصاد{ :اْل ُم َ
ِّ
جعفر ويعقوب أصلهما ،قال الشاطبي :واْلمس ْيـ ِّطرو َن لِّساَ ٌن َع ِّ
ص ٌاد َك َز ٍ
ام
َ
َ َُ ُ
اب باْل ُخْلف ُزَّم َال َو َ
اي َق َ
ِّ
ض ْبع ُه ،قال ابن الجزري :و َّ ِّ ِّ
ِّ
ص ْي ِّط ٍر َم َع اْل َج ْم ِّع ِّف ْد.
باْل ُخْلف َ ُ
َ
الص ُاد في ب ُم َ
ن
{س َي ْعَل ُمو َن} ،خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما ،قال
َ { .3سَي ْعَل ُمو َ } [ ]26اتفقوا علىَ :
ِّ
ِّ
فطب ،قال ابن الجزري :ستَعَلمو اْل َغيب ُف ِّ
ص َال.
الشاطبيَ :و َخاط ْب َي ْعَل ُمو َن ْ
ُْ
َ ْ ُ
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آت} ،خالف خلف أصله ،ووافق أبو جعفر ويعقوب
{ .1اْل ُم َ
آت} [ ]24اتفقوا على فتح الشين{ :اْل ُم َ
نش ُ
نش ُ
أصلهما ،قال الشاطبي :وِّفى اْلم ْن َشآت ِّ
الشين ِّباْل َكس ِّر َفاح ِّم َال ص ِّحيحاً ِّبخْل ٍ
ف ،وقال ابن الجزري:
ُ
ُ ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
ِّ
آت ا ْفتَ ْح.
َف َشا اْل ُم ْنش ُ
َخ َذ} [ ]8اتفقوا على فتح الهمزة والخاء{ :أَخ َذ} ونصب القاف ِّ
{ميثَاَق ُك ْم} خالف يعقوب أصله
َ { .2وَق ْد أ َ
َ
اضمم وا ْك ِّس ِّر اْل َخاء ُح َّوَال ِّ
وميثَاُق ُك ْم َع ْن ُه
ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَق ْد أ َ
َخ َذ ْ ُ ْ َ
َ
ِّ
ُخ ْذ وَب ْعُد َك َحْف ٍ
ص.
قال ابن الجزري :و ِّح
مى أ َ
َ ً
ونا} خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما،
ظُروَنا} [ ]13اتفقوا على وصل الهمزة{ :ان ُ
{.3ان ُ
ظ ُر َ
الض َّم َفيص َال ،قال ابن الجزري :أَ ْن ِّظروا اضمم و ِّ
ِّ ِّ
ص ْل ُف َال.
قال الشاطبيَ :وأ َْنـ ِّـظ ُروناَ ِّبَق ْ
ُ
ْ ُْ َ
ط ٍع َوا ْكسر َّ ْ َ
{ن َّزَل} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف
َ{.4ن َّز َل} [ ]16اتفقوا على تشديد الزاي َ
ِّ
اشُدِّد ا ْذ.
ـف ِّإ ْذ َع َّز ،قال ابن الجزريَ :ن َزَل ْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :ما َن َزَل اْل َخف ْيـ ُ
اك ْم} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما
{آت ُ
َ .5
اك ْم} [ ]23اتفقوا على مد الهمزة {آتَ ُ
اك ُم َح َال.
ص ْر َح ِّفيظاً ،قال ابن الجزريَ :وآتَ ُ
قال الشاطبيَ :وآتَ ُ
اك ُم َفا ْق ُ
{ي ْخ ِّرُبو َن} ،خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران أصلهما،
ُ .6
{ي ْخ ِرُبو َن} [ ]2اتفقوا على تخفيف الراءُ :
َِّّ
يل ُح ْز ،قال ابن الجزريُ :ي ْخ ِّرُبوا َخ ِّفْف ُه َم ْع ُجُد ٍر َح َال
قال الشاطبيُ :ي ْخ ِّرُبو َن الثق َ
{جُد ٍر} ،خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران أصلهما،
ُ .7
{جُدر} [ ]14اتفقوا على ضم الجيم والدالُ :
ِّ
ُس َوٍة ،وقال ابن الجزريَ :خ ِّفْف ُه َم ْع ُجُد ٍر َح َال.
قال الشاطبيِّ :ج َد ٍار ُ
ص ُروا َذو ْي أ ْ
ض َّم َواْلَف ْت َح َوا ْق ُ
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َكن} ،خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران
َ { .1فأ َّ
{وأ ُ
َصَّد َ
ق} [ ]10اتفقوا على جزم النون وحذف الواوَ :
َكون ِّبو ٍاو و ْان ِّ
صُبوا اْل َج ْزَم ُحَّف َال وقال ابن الجزري :أَ ُك ْن َح َال.
أصلهما ،قال الشاطبي :أ ُ َ َ َ
{ت َف ُاوت} [ ]3اتفقوا على إثبات ألف بعد{ :تََف ُاو ٍت}خالف خلف أصله ،ووافق اآلخران أصلهما ،قال
َ .2
ٍ
ص ِّر َوالتَّ ْشِّد ِّيد َش َّق ،قال ابن الجزري :تََف ُاو ِّت ِّف ْد
الشاطبي :تََف ُّوت َعَلى اْلَق ْ
ِ ِ
{خ ِّط َيئ ِّات ِّه ْم} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف
َ { .3خط َيئات ِه ْم} [ ]25اتفقوا على الجمعَ :
أصلهما ،قال الشاطبيَ :خ ِّط َيئاتُ ُك ْم َو ِّح َدهُ َع ْن ُه َوَرْف ُع ُه َك َما أََّلُفوا َواْل َغ ْي ُر ِّباْل َك ْس ِّر َعَّد َال
وحها ،وقال ابن الجزري :خ ِّطي َئ ِّ
ِّ
و ِّ
ِّ
ات ُح ِّم َال
لك ْن َخ َ
َ ْ
يها َوُن َ
ط َايا َح َّج ف َ
َ
ط ًءا} خالف يعقوب أصله ووافق اآلخران
{و ْ
{.4أ َ
َشد َو ْطأً} [ ]6اتفقوا على فتح الواو وسكون الطاءَ :
طأً.
اء َفا ْك ِّس ُروهُ َك َما َح َك ْوا ،قال ابن الجزريَ :و َحا َم َو ْ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :وَو ْ
طئاً ِّو َ
طً
سورة المدثر اإلنسان واالنشقاق
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ن
{و َما َي ْذ ُك ُرو َن} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب
َ .1
{و َما َي ْذ ُكُرو َ } [ ]56اتفقوا على ياء الغيبَ :
ص َو ُخِّل َال ،قال ابن الجزريَ :وَي ْذ ُك ُر أ ُْد.
وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َما َي ْذ ُك ُرو َن اْل َغ ْي َب ُخ َّ
ِس َتْبَرق} [ ]21اتفقوا على الخفضِّ{ :إ ْستَ ْب َر ٍق}خالف أبو جعفر أصله ،ووافق اآلخران أصلهما،
َ { .2وإ ْ
قال الشاطبي :وإِّستَبر ٌق ِّحرِّم ُّي نص ٍر ،قال ابن الجزري :وإِّستَبر ُق ْ ِّ
ضا أَ َال.
اخف ً
َ ْ َْ
َ ْ َْ
ْ َْ
ن
اؤو َن} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر
{ما تَ َش ُ
َ { .3ت َش ُاؤو َ } [ ]30اتفقوا على تاء الخطابَ :
ِّ
اب ِّح ًمى.
اءو ْن اْل ِّخ َ
وخلف أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َخا َ
ط ُ
اءو َن ح ْ
ص ٌن ،قال ابن الجزريَ :وَي َش ُ
طُبوا تَ َش ُ
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ِ
صَلى} خالف أبو
َ .4
{وَي ْ
{وَي ْصَلى َسع ًيرا} [ ]12اتفقوا على فتح الياء وسكون الصاد وتخفيف الالم َ
جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف أصلهما .وقال الشاطبي :ي َّ ِّ
ض َّم َع َّم ِّرضاً َد َنا قال ابن
صلى ثَقيالً ُ
َُ
صَلى.
الجزريَ :و ْات ُل َي ْ
سورة البروج واألعلى والبلد والبينة
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{م ْحُفوظ} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق يعقوب وخلف
{م ْح ُفوظ} [ ]22اتفقوا على خفض الظاء َّ
َّ .1
ظ ْ ِّ
ص وقال ابن الجزري :و ِّ
آخ َر اْل ُـب ُرو ِّج َك َحْفص.
ض َرْف َع ُه ُخ َّ
أصلهما ،قال الشاطبيَ :و َم ْحُفو ٌ
اخف ْ
َ
{ب ْل ُت ْؤِثُرو َن} [ ]16اتفقوا على التاء {تُ ْؤِّث ُرو َن} خالف يعقوب أصله ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما،
َ .2
قال الشاطبي :وبل يوِّثرون ح ْز ،قال ابن الجزري :يؤِّثروا خ ِّ
اطًبا ُح َال.
ُْ ُ َ
َ َ ْ ُْ ُ َ ُ
ام} خالف يعقوب أصله
ام} [ ]14 ،13اتفقوا على قراءةَ{ :ف ُّك َرَق َبة ،أ َْو ِّإ ْ
َ { .3فك َرَقَبة ،أ َْو ِإ ْط َع ٌ
ط َع ٌ
ووافق أبو جعفر وخلف أصلهما ،قال الشاطبي :وَف َّك ارَفعن ِّوَال وبعد ْ ِّ
ض ْن َوا ْك ِّس ْر َو ُمَّد ُم َن ِّوناً َم َع
ََُْ
ْ َْ
اخف َ
َ
ِّ
ط َعام َك َحْف ٍ
ص ُحًلى.
َّ
الرْف ِّع ِّإ ْ
دى َع َّم َف ْان َه َال ،وقال ابن الجزريَ :ف ُّك إ ْ ٌ
ام َن ً
ط َع ٌ
{ .4اْلَب ِرَّية} [ ]7 ،6اتفقوا على ياء مشددة مفتوحة بعد الراء {اْل َب ِّريَّة} خالف أبو جعفر أصله ،ووافق
آهالً ،وقال ابن الجزري :اْلب ِّري ِّ
يعقوب وخلف أصلهما ،قال الشاطبي :وحرَفي اْلـب ِّرَّي ِّة َفاه ِّم ْز ِّ
َّة ُشَّد أ ُْد
ْ
َ َْ
َ
َ
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الخاتمة
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،الحمد هلل على التيسير واإلعانة .وبعد:
فإنه من فضل هللا علي أن يسر لي إتمام هذا البحث الذي أرجو هلال أن ينفع به طالب علم
القراءات ،وقد خلص البحث إلى:
النتائج التالية:
 .1إن الكتب العلمية لم تفرد هذا الموضوع بمؤلف خاص.
 .2إن القراء الثالثة قد اتفقوا في بعض المواضع.
 .3وجدت هذا الموضوع متفرًقا في ثنايا الكتب.
أما بالنسبة للتوصيات المقترحة فهي كالتالي:
 .1أوصي طالب العلم باالهتمام بعلم القراءات.
 .2أوصي طالب علم القراءات بعدم االكتفاء بالقراءات السبعة ،بل إتمام المسيرة وتعلم القراءات الثالثة
المتممة للعشرة.
 .3االستمرار في تأليف الكتب المتعلقة بهذا العلم العظيم.
 .4إثراء المكتبات اإلسالمية بالمؤلفات الميسرة لعلم القراءات.
والحمد هلل أوًال وآخ ار
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المراجع والمصادر
 .1القرآن الكريم.
 .2ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف .النشر في القراءات العشر ،المطبعة التجارية الكبرى.
 .3ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف ،تحبير التيسير في القراءات العشر ،دار الفرقان –األردن/
عمان.
 .4ابن الجزري ،محمد بن محمد بن يوسف ،منظومة الدرة المضية ،مكتبة ابن الجزري سورية.
 .5األزميري ،مصطفى بن عبد الرحمن بن محمد .اتحاف البررة بما سكت عنه نشر العشرة ،دراسة
وتحقيق :خالد حسن أبو الجود ،دار أضواء السلف.
 .6آل إسماعيل ،نبيل بن محمد .العناية بالقرآن الكريم وعلومه من بداية القرن الرابع الهجري إلى
عصرنا الحاضر ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
 .7التميمي البغدادي ،أحمد بن موسى بن العباس ،أبو بكر بن مجاهد .كتاب السبعة في القراءات،
المحقق :شوقي ضيف ،دار المعارف – مصر.
 .8الداني األندلسي ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،التيسير في القراءات السبع ،دراسة وتحقيق :د .خلف
حمود سالم الشغدلي .دار األندلس للنشر والتوزيع ،حائل – السعودية.
 .9الرعيني الشاطبي ،القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد .متن الشاطبية = حرز األماني ووجه التهاني
في القراءات السبع ،المحقق :محمد تميم الزعبي ،مكتبة دار الهدى ودار الغوثاني.
 .10الزركلي الدمشقي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس2002 ،م الناشر :دار العلم
للماليين.
 .11الضباع ،علي محمد ،البهجة المرضية شرح الدرة المضية ،الناشر :مركز القراءات القرآنية ،إدارة
الدراسات السالمية بو ازرة الوقاف بدولة الكويت.
 .12القاضي ،عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد .الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع،
الناشر :مكتبة السوادي للتوزيع.
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 .13القاضي ،عبد الفتاح ،اإليضاح لمتن الدرة في القراءات الثالث المتممة للقراءات العشر ،مكتبة
األسدي.
 .14اللمعة نظم الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة نظم الشيخ :عبد هللا بن سعيد باقشير دراسة
وتحقيق :أفنان بنت عزيز حمزة قبوري
 .15اللمعة نظم الشمعة في انفراد الثالثة عن السبعة نظم الشيخ :عبد هلال بن سعيد باقشير دراسة
وتحقيق أفنان بنت عزيز حمزة قبوري
 .16المحبي الحموي ،محمد أمين بن فضل هالل بن محب الدين بن محمد ،خالصة األثر في أعيان
القرن الحادي عشر ،دار صادر – بيروت.
 .17المنير ،أبي عبد هلال محمد بن الحسن .شرح اإلمام السمنودي على متن الدرة المتممة للقراءات
العشر ،دار ابن القيم ودار ابن عفان.
 .18الناشري الزبيدي ،عثمان بن عمر .شرح اإلمام الزبيدي على متن الدرة المتممة للقراءات العشر،
المكتبة العصرية.
 .19النويري محمد بن محمد بن محمد أبي القاسم .شرح الدرة المضية في القراءات الثالث المروية،
الناشر :مكتبة الرشد.
 .20النيسابورى أبو بكر ،المبسوط في القراءات العشر ،تحقيق :سبيع حمزة حاكمي ،مجمع اللغة العربية
–دمشق .
 .21الهذلي اليشكري المغربي ،يوسف بن علي بن جبارة بن محمد بن عقيل بن سواده أبو القاسم،
الكامل في القراءات واألربعين الزائدة عليها ،المحقق :جمال بن السيد بن رفاعي الشايب ،مؤسسة
سما للتوزيع والنشر.
 .22الواسطي بالديواني ،علي بن أبي محمد بن أبي سعد بن الحسن .روضة التقرير في اختالف
القراءات بين اإلرشاد والتيسير ،حققه وقدم له :أبو مازن محمد بن رجب الخولي ،دار العاصمة
للنشر والتوزيع ،الرياض -المملكة العربية السعودية.
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