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 ممخص الرسالة
 

 صوتية) وورش شعبة روايتيل موازنة لغوية دراسة األطركحة ىذه تقتضي
مقدمة  عمى ىذه الدراسة اشتممت حيثفي أجزاء القرآن الكريم الثالثين،  (ونحوية وصرفية

 : كاآلتي كخاتمة فصكؿ أربعةك 

 النشأة، النسب، االسـ، :(ككرش شعبة) مشيخيفل ترجمة عمى األكؿ الفصؿ احتكل
 الكفاة المكانة، الثقافة، التبلميذ، األساتذة،

 الشيخاف فييا اختمؼأك  اتفؽ التي صكتيةال المسائؿ درس فقد الثاني صؿالف أما
في ثمانية مباحث )اإلظيار كاإلدغاـ، اإلسكاف كالتحريؾ، ياء اإلضافة،  شعبة ككرش

 االختبلس، تسييؿ اليمزة، الفتح كاإلمالة، التضعيؼ كالتخفيؼ، التقاء الساكنيف(

شعبة  الشيخاف فييا اختمؼ أك اتفؽ تيال الصرفية المسائؿ الثالث الفصؿقد درس ك 
في مبحثيف )المسائؿ الصرفية التي اتفؽ فييا الشيخاف، المسائؿ الصرفية التي ككرش 

 .االمسائؿ كحممتيا ككجيتي الباحثة عرضتاختمؼ فييا الشيخاف(، ك 

 الشيخاف فييا اختمؼ أك اتفؽ التي نحكيةال المسائؿ درس فقد األخير الفصؿ أماك 
في مبحثيف )المسائؿ النحكية التي اتفؽ فييا الشيخاف، المسائؿ النحكية التي شعبة ككرش 

 ياالمسائؿ كحممتيا ككجيتالباحثة  كعرضتاختمؼ فييا الشيخاف(، 

 إلى كصكالن  كاعتمدت الباحثة ترتيب المصحؼ الشريؼ في عرض المسائؿ المغكية
ا كما اختصت بو ركاية كؿ مجمكعة مف النتائج تبيف مكانة الشيخيف ككجو ركاية كؿ منيم

 .منيما
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ABSTRACT  

 

This thesis presents a balanced linguistic study of the recitation 

narrations of Warsh and Sho’bah considering the phonetic, grammar 

and structural aspects in the 30 chapters of the Noble Quran. The 

thesis included an introduction, four chapters and a conclusion as 

follows: 

The first chapter contains the biography of the two Sheikhs 

(Warsh and Sho’bah) in terms of their names, descents, origins, 

teachers, students, culture, status, and death. 

The second chapter examined the phonetic issues that Sheikhs 

Warsh and Sho’bah agreed or disagreed upon in eight sections.  

The third chapter examined the structural issues that Sheikhs 

Warsh and Sho’bah agreed or disagreed upon in two sections (the 

structural issues that both Sheikhs agreed upon, and those that both 

Sheikhs disagreed). The researcher illustrated, analyzed and directed 

these issues. 

The last chapter examined the grammatical issues that Sheikhs 

Warsh and Sho’bah agreed or disagreed upon in two sections (the 

grammatical issues that both Sheikhs agreed upon, and those that both 

Sheikhs disagreed). The researcher illustrated, analyzed and directed 

these issues.. 

The researcher adopted the Noble Quran order in the 

presentation of the linguistic issues (phonetic, structural, 

grammatical), leading to a set of results. This included the great status 

of the two Sheikhs and the rationale and uniqueness of each of their 

narrations. 

This thesis aims at providing and enriching the Arabic library 

with balanced linguistic study of the recitation narrations of the Noble 

Quran. 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

   كنكر العالميف نبي الرحمةإلى  كنصح األمة.. غ الرسالة كأدل األمانة..إلى مف بم 

  لحيِّ بطيب ذكره كىك إلى او.. ركح الحبيب، الرجؿ الذم يحتضف اسمو اسمي كأفخر بإلى
  _رحمو اهلل_أبي ا.. تحت التراب، كقد غاب عف العيف كما غاب عف القمب يكمن 

 يدم كعممتني السير في طريؽ العمـت إلى أجمؿ مف في حياتي، إلى الحبيبة التي أمسك ،
 ا لؾ شكرن  أمي الغالية .. ككانت معي في كؿ خطكة حبيا كحنانيادعائيا ك كأكرمتني ب

 دم في م، أعضاء الجسد الكاحد كسنلى مف حبيـ يجرم في عركقي كيميج بذكرىـ فؤادإ
 إخوتي وأخواتي .. الحياة

 ،صديقاتي أخكاتي البلتي لـ تمدىف أمي.. إلى رفيقات الدراسة كالعمؿ 

  عي في كؿ طريؽ خير كنجاح كدفعني خطكة لؤلماـ ككاف م كؿ مف ساندني كشجعنيإلى 

 

 بحثي ىذا إلييم جميعًا .. أىدي
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 شكٌر وتقدير
 

فمو الحمد  ،ا فيو كما ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانوا مباركن ا طيبن ا كثيرن هلل حمدن  الحمد
يف كالشاكريف ، كالصبلة كالسبلـ عمى خير الحامدكلو الشكر مؿء السمكات كاألرض كما بينيما

 ؿ الصبلة كأتـ التسميـ، كبعد ..نبينا محمد عميو أفض

حث كجد كاجتياد تكممت بإنجاز ىذا البحث، أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف بعد رحمة ب
قد كاف ًنعـ المعمـ الذم ف، محمد رمضاف البع: كالعرفاف إلى أستاذم الفاضؿ األستاذ الدكتكر

أكرمني بطيب خمقو كصبره كعممو الكاسع الجـ، إذ أثراني بتكجيياتو كنصائحو كمبلحظاتو القيمة 
 ثر الكبير في إتماـ ىذا البحث.التي كاف ليا األ

 : كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلستاذيف الفاضميف

 حفظو اهلل.   أسامة حماد /الدكتكر

  حفظو اهلل.  أيمف حجي  /كالدكتكر

ثرائو بتكجييات تساعد عمى إخراجو ب المذيف تفضبل عمي قبكليما مناقشة ىذا البحث، كا 
 بأفضؿ صكرة.

كما كأتقدـ  قرة الجامعة اإلسبلمية حاضنة العمـ كالعمماء.كالشكر مكصكؿ لجامعتي المك 
ياىـ لكؿ خير _عز كجؿ_بالشكر الخالص لكؿ مف قدـ لي يد العكف سائمة اهلل   . أف يكفقنا كا 

كيسيؿ  أناؿ بو األجر كالثكاب نتفع بويي ا البحث عممن  ىذايجعؿ كما أسألو سبحانو أف 
 .طريقي إلى الجنة

 

 ةالباحث

 سمسندس محمد قا
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 المقدمة
هلل مؿء السماكات  الحمد .كتاب كلـ يجعؿ لو عكجاهلل الذم أنزؿ عمى عبده ال الحمد

كعمى  ،اهلل بينيما، كالصبلة كالسبلـ عمى خير خمؽ اهلل محمد بف عبد كمؿء األرض كمؿء ما
 :كصحبو كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف، كبعد آلو

 كال يمكف لمقارئ أف يستغني عفعمـ القراءات، ب اشد العمكـ ارتباطن يعد عمـ المغة مف أ
فيـ كتاب اهلل تعالى الذم نزؿ بمساف عربي مبيف،  عمكـ المغة النحكية كالصرفية كالصكتية في

 .بيف القراءاتختبلؼ االب سبألتفسير كتكجيو أيتكسؿ بيا الدارس كسيمة  ىذه العمكـ كما تعد

قد مف  اهلل عمي  كشرفني كأكرمني بدراسة "عمـ المغة" في كتابو الكريـ، مف خبلؿ بحثي ك 
دراسة لغكية نحكية أدرس بو إذ  ركايتا شعبة ككرش )دراسة لغكية مكازنة(ىذا الذم جاء بعنكاف "

صرفية صكتية لبلتفاقات كاالختبلفات بيف ركايتي شعبة عف عاصـ ككرش عف نافع في القرآف 
 بذلؾ ترتيب سكر القرآف الكريـ في أجزائو الثبلثيف.تبعة الكريـ، م

 

 : أىمية البحث
كالتعبد  ،الكريـ أشرؼ الكتب السماكية كالعمؿ فيو مف أسمى األعماؿ كأشرفيا إف القرآف

كقد تعددت القراءات القرآنية عند العمماء مكافقة لميجات ، بو يككف بقراءتو كتبلكتو كتجكيده
 العربية كتيسيران لقراءة القرآف الكريـ.

كيضعت ليا  ،ف كقراءتوكلٌما كانت القراءات القرآنية ضركرة لمف يتصٌدر لتعٌمـ القرآ
مف  كرشك  شعبةكلٌما كانت ركايتا  ، يا كتميز القراءات بعضيا عف بعضاألحكاـ التي تضبط

 البحث الركايات المعتمدة في القراءات القرآنية فقد اتجينا لدراستيا كجاء عنكاف 

 (.دراسة لغكية مكازنة) كرشركايتا شعبة ك 

 : أىداف الدراسة
 :إلى تحقيق عدة أىداف، منيا (المغويةازنة المو ) تيدف ىذه الدراسة

في المسائؿ  بدراسة لغكية مستقمة تبيف ما اتفقا فيو كما اختمفا فيو كرشإفراد شعبة ك  -1
 .الصكتية كالصرفية كالنحكية

 إثراء المكتبة العربية بدراسة لغكية تختص بالدراسة المكازنة بيف القراءات القرآنية. -2
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 : ب اختيار البحثسبأأ
 .دراسة لغة القرآف الكريـ لنيؿ األجر كالثكاب مف اهلل تعالى -

 .إثراء الدراسات المغكية بدراسة مختصة في القراءات القرآنية -

 تسميط الضكء عمى ما خفي مف أسرار القراءات. -

 : منيج الدراسة
مناسبة لمكضكع الدراسة اتبعت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي، حيث تـ تصنيؼ 

، ثـ تكجيو كشرح كتيةعبة ككرش إلى صرفية كنحكية كصي اتفؽ أك اختمؼ فييا شاآليات الت
 .المسألة المتفؽ عمييا أك المختمؼ فييا

 : الدراسات السابقة
إال أنيا كانت في ثمث القرآف الكريـ، عمى دراسة كاحدة في ىذا المكضكع  ت الباحثةعثر 

 : لدراساتىذه ا كمف ،كجدنا دراسات مشابية حكؿ ركاة آخريف كما

دراسة ) ي الثمث األكؿ مف القرآف الكريـالتكجيو النحكم كالصرفي بيف ركايتي كرش كشعبة ف -
 ،كمية التربية ،رسالة أعدت لنيؿ درجة الماجستير ،صديؽ تاسع رمضاف: نحكية صرفية(
 جامعة الجزيرة.

لنيؿ ،رسالة أعدت (دراسة صكتية (جميؿ محمد عدكاف: ركايتا حفص كشعبة عف عاصـ -
، الجامعة اإلسبلمية ،قسـ المغة العربية ،كمية اآلداب ،الماجستير في عمـ المغة درجة

 .ـ2008 ق،1429

، حميمية(دراسة كصفية ت)المسائؿ الصكتية كالصرفية كالنحكية في ركاية شعبة بف عياش  -
 ،ابكمية اآلد نيؿ درجة الماجستير في عمـ المغة،رسالة أعدت ل ،إيماف مكسى أبك معيمؽ

 ـ.2014، ىػ 1434، الجامعة اإلسبلمية ،قسـ المغة العربية

 

 البحث خطة

 المقدمة

أن يأتي في  –)دراسة لغوية موازنة(  ورشروايتا شعبة و  –اقتضت طبيعة ىذا البحث 
 : عدة فصول كاآلتي
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 الفصل األول
 ترجمة لمشيخين

 : كفيو مبحثاف 

 ،ثقافتو ،تبلميذه ،أساتذتو ،شأتون ،نسبو ،اسمو :ترجمة لمشيخ شعبة: المبحث األول
 كفاتو. ،مكانتو

، ثقافتو ،تبلميذه ،أساتذتو، نشأتو ،نسبو ،اسمو: كرشترجمة لمشيخ : المبحث الثاني
 كفاتو. ،مكانتو

  الفصل الثاني
 المسائل الصوتية

 : كفيو ثمانية مباحث
 .اإلظيار كاإلدغاـ: المبحث األول

 .اإلسكاف كالتحريؾ: المبحث الثاني

 .ياء اإلضافة: مبحث الثالثال

 .االختبلس المبحث الرابع:

 .تسييؿ اليمزة: المبحث الخامس

 .الفتح كاإلمالة: المبحث السادس

 .التضعيؼ كالتخفيؼ: المبحث السابع

 .التقاء الساكنيف: المبحث الثامن

 الفصل الثالث
 المسائل الصرفية

 : كفيو مبحثاف

  .فقا فيياالمسائؿ الصرفية التي ات: المبحث األول

 .المسائؿ الصرفية التي اختمفا فييا: المبحث الثاني
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  الفصل الرابع
 المسائل النحوية

 : كفيو مبحثاف 

 .المسائؿ النحكية التي اتفقا فييا: المبحث األول

 .المسائؿ النحكية التي اختمفا فييا: المبحث الثاني

 

 لخاتمة والتوصياتا

 المصادر والمراجع

 الفيارس العامة.
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 تعريف عمم القراءات
 القراءات 

بمعنى: تبل تبلكة، كىي في األصؿ بمعنى ، (1)"كىي مصدر قرأ قراءة كقرآننا": جمع قراءة، ةً لغ
الجمع كالضـ، تقكؿ: قرأتي الماءى في الحكض أم: جمعتو فيو، كسمي "القرآف" قرآننا؛ ألنو يجمع 

 .اآليات كالسكر كيضـ بعضيا إلى بعض
: ذكر عمماء القراءات تعريفات متعددة ليا، بعضيا قريب مف بعض، كىناؾ تعريفات حاً واصطال

 متداخمة كأبرز ىذه التعريفات ىي:

 .(2)يو عف كيفية النطؽ بألفاظ القرآف(: "عمـ يبحث فق745)قاؿ أبك حياف األندلسي  - 1

المذككر في  (: "القراءات ىي اختبلؼ ألفاظ الكحيق794)تقاؿ بدر الديف الزركشي  - 2
 .(3)فياتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىا"كتابة الحركؼ أك كي

 الروايةالفرق بين القراءة و 
كؿ خبلؼ نيسب إلى إماـ مف أئمة القراءات مما أجمع عميو الركاة عنو، ىي  القراءة: -1

ِٝ ي٬َِْم اّلِي٦ِ نحك قكلو تعالى: } ِ جعفر  فكممة "مالؾ" تقرأ بحذؼ األلؼ، كىي قراءة أبي 1 (٤َال
كنافع كابف كثير كأبي عمرك كابف عامر حمزة، كتقرأ بإثبات األلؼ "مالؾ" كىي قراءة عاصـ 
كالكسائي كيعقكب كخمؼ العاشر، كما داـ ركاة ىؤالء األئمة المذككريف لـ يختمفكا في نقؿ قراءة 

كر ىذه الكممة؛ فؤلجؿ ذلؾ نسبت القراءة إلى شيخ كؿ كاحد منيـ، كعيبر عف الخبلؼ المذك
 .(4)كىكذابكممة "قراءة" فقيؿ: قراءة اإلماـ نافع، كقراءة اإلماـ عاصـ ... 

 

 

 
                                                           

 (.1/130( ابف منظكر، لساف العرب )ج1)
 (.1/14ندلسي، تفسير البحر المحيط )ج( األ2)
 (.1/318( الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج3)
 (.12( السندم، صفحات في عمـك القرآف )ص4)
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ي ما نسب لمف ركل عف إماـ مف أئمة القراءة مف كيفية قراءتو لمفظ القرآني، ى الرواية: -2
كلكؿ إماـ قارئ راكياف، اختار كؿ منيما ركاية عف إمامو في إطار قراءتو فعرؼ بيا ذلؾ 

ىذا  كازفكىما الركايتاف التي ي .كركاية شعبة عف عاصـؿ: ركاية كرش عف نافع، مث، (1)الراكم
 .(اكنحكي   اا كصرفي  البحث بينيما )صكتي  

 

 

                                                           

 (.55( الباز، مباحث في عمـ القراءات مع بياف أصكؿ ركاية حفص )ص1)



 

 
 
 
 
 

 الفصـــل األول
 مشيخينلترجمة 
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 : المبحث األول
 :عياش بن شعبة لمشيخترجمة 

 : ونسبو اسمو
 اإلماـ الككفي يٌ مً شى يٍ الن   سدماأل-بالنكف –الحناط بكر أبك سالـ بف عياش بف شعبة

 مف كىك .الحنطة في جرايت حناطان  ككاف ،(2)األحدب كاصؿ مكلى، (1)عاصـ راكم العالـ
 .(3)الديف في فقييان  عالمان  ككاف القراء، مشاىير

اختمؼ في اسمو عمى ثبلثة عشر قكالن، أصحيا شعبة، فإف أبا ىاشـ الرفاعي، كحسيف 
اسمي : شعبة، كسألو يحيى بف آدـ كغيره عف اسمو، فقاؿ: مو فقاؿبف عبد األكؿ سأاله عف اس

: عتيؽ، كقيؿ: رؤبة، كقيؿ: اسمو مطرٍِّؼ، كقيؿ: اسمو محمد، كقيؿ: كأما النسائي فقاؿكنيتي. 
: خداش، كقيؿ: كقيؿ،  (4)أحمد، كعنترة، كقاسـ، كحسيف، كعطاء، كحماد، عبد اهلل: سالـ، كقيؿ

 .(5)حبيب
لما نزؿ بأبي المكت : سمعت إبراىيـ بف أبي بكر بف عياش قاؿ: شماسقاؿ إبراىيـ بف 

ىك أكبر مف سفياف بأربع ك  يا بني إف أباؾ لـ يكف لو اسـ،: يا أبًت ما اسمؾ؟ قاؿ: قمت
 .  (6)سنيف

 مولده
سمعت : كف بف حاتـقاؿ ىار ، (7) كلد اإلماـ شعبة بالككفة سنة خمس كتسعيف لميجرة

سمعت أبا : قاؿ يكسؼ بف يعقكب الصفار ،(8)ة خمس كتسعيف لميجرةكلدت سن: با بكر يقكؿأ
 .(9)تسعيفك  كلدت سنة سبع: بكرو يقكؿ

                                                           

 (.326-325ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء )ص( 1)
 (.280رفة القراء الكبار)صالذىبي، مع(  2)
 (.   3/165الزركمي، األعبلـ)ج (3)
 (.8/495( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج4)
 (.12/35العسقبلني، تيذيب التيذيب، )ج (5)
 .  35( المرجع السابؽ، ص6)
 (. 326( ابف الجزرم، غاية النياية في طبقات القراء)ص7)
 (.280( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص8)
   .504ص( المرجع السابؽ، 9)
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مف سفياف الثكرم بسنتيف، قاؿ  أنا أكبر: سمعت أبا بكرو بف عياش يقكؿ: يكقاؿ الرفاع
 .  (1)أبك بكر أكبر مني بعشر سنيف: سمعت ابف عيينة يقكؿ: الصٌباحمحمد بف 

ىجرم، كذلؾ بالرجكع  95األقكاؿ السابقة نرجح أف مكلد شعبة يككف عاـ  كبالرجكع إلى
 ىجرم، كقد ذكر شعبة أنو أكبر منو بسنتيف.   97إلى تاريخ كالدة الثكرم في سير أعبلـ النببلء 

  نشأتو
ػ كتتممذ عمى أيدم كبار العمماء فييا منيـ اإلماـ عاصـ بف ،نشأ اإلماـ شعبة بالككفة

د ذاع صيتو حتى صار إماـ القراء بالككفة في عصره، كقاؿ صالح بف أحمد عف أبي النجكد، كق
 .(2)صدكؽ صالح صاحب قرآف كخير :أبيو

  أساتذتو
: ، قاؿ يحيى بف آدـ(3)جٌكدهي ثبلث مراتو عمى عاصـ بف أبي النجكدبكرو القرآف ك  كقرأ أب

معمـ، فمقي مني شٌدة، فما تعممت مف عاصـ القرآف، كما يتعمـ الصبي مف ال: قاؿ لي أبك بكرو 
 .  (4)أحسف غير قراءتو، كىذا الذم أحدثؾ بو مف القراءات، إنما تعممتو مف عاصـ تعممان 

ما رأيت أقرأ مف عاصـ فقرأت عميو، كما رأيتي أفقو مف المغيرة : كقاؿ عف شيخو
 بف .  كركل عف إسماعيؿ السدم، كحصيف بف عبد الرحمف، كأبي إسحاؽ، كعبد اهلل(5)فمزمتو

عمير، كصالح بف أبي صالح مكلى عمرك بف حريث، حدثو عف أبي ىريرة، كسميماف األعمش، 
، كحميد الطكيؿ، كىشاـ بف رمٌ قِّ نى كأبي حصيف عثماف بف عاصـ، كعطاء بف السائب، كأسمـ المي 

 مطرؼ بف طريؼ، كيحيى بف ىانئ المرادم،ك  حساف، كمنصكر بف المعتمر، كمغيرة بف مقسـ،
بف أبي ثابت كىك مف كبار شيكخو، كعبد العزيز بف  ب، كسفياف التمار، كحبيفٌراقي ـ بف ثدىك 

 كخمؽه سكاىـ.   (6)رفيع، كىشاـ بف عركة، كأبي إسحاؽ السبيعي

 

                                                           

 (. 283( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص1)
 (.12/35( العسقبلني، تيذيب التيذيب )ج2)
 (.  281-280( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص3)
 (.502( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ص4)
 (.  281( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص5)
 (.  12/35التيذيب )ج ( العسقبلني، تيذيب6)
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 : وىنا تعريف لبعض كبار شيوخو

المغيرة بف المقسـ اإلماـ العبلمة الثقة أبك ىشاـ الضبي، مكالىـ الككفي : المغيرة بف المقسـ .1
 براىيـ النخغي كعنو حدث شعبة كالثكرم،ى الفقيو، حدث عف أبي كائؿ كشعيب كا  ألعما
كاف مغيرة مف أفقييـ، ما : كخمؽه كثير، كقاؿ أبك بكر بف عياش ىشيـ،ك  ،جريرك  زائده،ك 

 .  (1)ثبلثيف كمائةك  تكفي سنة ثبلثك  رأيت أحدان أفقو منو فمزمتو،

في ابف عـ منصكر بف المعتمر السممي أبك اليذيؿ الكك : حصيف بف عبد الرحمف السممي .2
زيد بف ك  ابف أبي ليمى، كأبي كائؿ،جابر بف سمرة، كعمارة بف ركيبة، ك  الحافظ، حدث عف

كآخركف.  ككاف ثقة،  لثكرم، كأبك عكانة، كعمي بف عاصـاكعنو حٌدث شعبة ك  دىب.
اش حصيف ثقة مأمكف مف كبار أصحاب الحديث، ع: حجة، حافظان، قاؿ أحمد بف حنبؿ

 .  (2)مئةك  ثبلثيفكتسعيف سنة.  تكفي حصيف سنة ست ك ا ثبلثن 

اإلماـ المحدث القدكة أبك بكر، كيقاؿ أبك عبدالرحمف الككفي الحارثي، : مطرؼ بف طريؼ .3
بي ثابت، كسكاده بف أبي الجعد، أبي المغيرة كالشعبي، كحبيب بف أ ركل عف جعفر بف

ث عنو سفياف الثكرم كعبد العزيز بف كحد سحاؽ، كخمؽ كثير.بف نافع، كأبي إكعطاء 
: تكفي سنة ثبلث كأربعيف كمائة، كقيؿ ة، كأبك بكر بف عياش كخمؽه كثير.عكان يمسمـ كأب

 .  (3)سنة ثبلث كثبلثيف كمائة

اسمو فركخ القرشي التيمي أبك عثماف، كيقاؿ، أبك عبد الرحمف : ة بف أبي عبدالرحمفربيع .4
لى آؿ المنكدر، ركل عف أنس بف مالؾ، كالحارث بف المدني المعركؼ بربيعة الرأم، مك 

ربيعة بف عبد اهلل اليدير، كسالـ بف عبد اهلل بف بف قيس الزرعي، ك ببلؿ المزني، كحنظمة 
 حماد بف سممة، كسفياف الثكرم،ك كركل عنو إسماعيؿ بف أمية القرشي، عمر، كآخريف. 

 .  (4)كفي سنة ست كثبلثيف كمائةكآخركف، ت د اهلل بف المبارؾ، كمالؾ بف أنسشعبة، كعبك 

 

                                                           

 (.1/116( الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج1)
 (.  1/218( العيني، مغاني األخيار )ج2)
 (.  6/127( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ج3)
 (.  157/ص14( الذىبي، تذكرة الحٌفاط )ج4)
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  تالميذه
قرأ عميو أبك الحسف الكسائي، كيحيى العميمي، كأبك يكسؼ يعقكب األعشى، كعبد 
الحميد بف صالح البرجمي، كعركة بف محمد األسدم، كعبد الرحمف بف أبي حماد، كغيرىـ، 

يالسي، كأحمد بف كأخذ عنو الحركؼ يحيى بف آدـ، كحدث عنو ابف المبارؾ، كأبك داكد الط
حنبؿ، أبك كريب، كمحمد بف عبد اهلل بف نمير، كعمي بف محمد الطنافسي، كالحسف بف عرفة، 

، كالثكرم، (1)كأبك ىشاـ الرفاعي، كأحمد بف عمراف األخنسي، كأحمد بف عبد الجبار العطاردم
نعيـ،  بكالقمي، كابف ميدم، كابف يكنس، كأ كأسكد بف عامر شاذاف، كيحيى بف آدـ، كيعقكب

بي مزاحـ، كأحمد بف منيع، كعمرك بف زرارة النيسابكرم، كابف المديني، كمنصكر بف أ
  .(2)كآخركف

  وىنا تعريف لبعض تالميذه

مف بف ف عمي بف حمزة بف عبد اهلل بف بياإلماـ شيخ العربية كالقراءة أبك الحس: الكسائي -1
كعمى  ـر فيو، تبل عمى ابف ليمىفيركز األسدم، مكالىـ الككفي، لقب بالكسائي لكساءو أح

حمزة، كحٌدث عف جعفر الصادؽ كاألعمش كسميماف بف أرقـ، كجماعة كتبل عمى عيسى 
بف عمر المقرئ كاختار قراءة اشتيرت كصارت إحدل القراءات السبع، كجالس في النحك 

بف كتبل عميو أبك عمر الدكرم، كأبك الحارث الميث، كأبك حمدكف الطيب، كعيسى  ،الخميؿ
  .(3)سميماف الشيزرم. ككاف ذا منزلة رفيعة، تكفي سنة تسع كثمانيف كمائة

سميماف بف داكد بف الجاركد الفارسي األصؿ، مكلى آؿ الزبير : أبك داكد الطيالسي -2
سرائيؿ بف  براىيـ بف سعد، كا  البصرم، عمـ حافظ، ركل عف أباف بف يزيد العطار، كا 

، كجرير بف عبد  الحميد، كجرير بف شداد، كحماد بف زيد، كحماد يكنس، كجرير بف حاـز
بف سممة، كسفياف بف الثكرم كآخركف. كركل عنو إبراىيـ بف مرزكؽ البصرم، كأحمد بف 
عبدة، كابف الفرات، كعباس الدكرم، كخمؽ كثير. كتكفي في ربيع األكؿ سنة أربع 

 .(4)كمائتيف

                                                           

 (.281( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص1)
  (. 35/ص12( العسقبلني، تيذيب التيذيب )ج2)
 (.7( الفارسي، الحجة لمقراء السبعة )ص3)
 (.435( العيني، مغاني األخيار )ص4)
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أبك عبد اهلل أحمد بف محمد  شيخ اإلسبلـ كسيد المسمميف في عصره، الحجة،: بف حنبؿا -3
بف حنبؿ بف ىبلؿ، كلد سنة أربع كستيف كمائة، سمع مف إبراىيـ بف سعد، كىشيـ، 
 ،كسفياف بف عينية، كعبد بف عباد، كيحيى بف أبي زائدة، كغيرىـ. كركل عنو البخارم

كمسمـ كأبك داكد، كأبك زرعة كمطيف كعبد اهلل بف أحمد، كخمؽ عظيـ. تكفي سنة إحدل 
 .(1)ربعيف كمائتيفكأ

  ثقافتو
ككاف يقكؿ أنا نصؼ اإلسبلـ، ككاف سيدان ثقةن، كثير العمـ  كاف إمامنا كبيرنا عالمان عامبلن 

حدثنا حمزة بف سعيد المركزم، : اف مف أئمة السنة، قاؿ أبك داكد، كك(2)كالعمؿ منقطع القريف
: ر ابف عمية في القرآف قاؿسألت أبا بكرو بف عياش كقد بمغؾ ما كاف مف أم: ككاف ثقة قاؿ

كيمؾ، مف زعـ أف القرآف مخمكؽه فيك عندنا كافر زنديؽ، عدك اهلل، ال نجالسو كال نكممو، كركل 
لـ يفرش ألبي بكر بف عياش فراش خمسيف سنة، : يكب عف أبي عبد اهلل النخعي قاؿيحيى بف أ

رع إلى السنة مف أبي بكر بف ما رأيت أحدان أس: ف المبارؾ.  قاؿ اب(3)ككذا قاؿ يحيى بف معيف
زاممت أبا بكر بف عياش إلى مكة، : حدثنا يحيى بف سعيد، قاؿ: ، قاؿ ابف أبي شيخ(4)عياش

فما رأيت أركع منو، لقد أىدل لو رجؿه رطبان، فبمغو أنو مف بستاف أخذ مف خالد بف سممة 
كاف أبك : بة الحافظ. قاؿ يعقكب بف شي(5)المخزكمي، فأتى آؿ خالد، فاستحميـ، كتصدؽ بثمنو

، قاؿ عنو (6)بكر معركفان بالصبلح البارع، ككاف لو فقو، كعمـ األخبار، كفي حديثو اضطراب
 .  (7)رخيك  صاحب قرآف: أحمد بف حنبؿ

 

 

 
                                                           

 (.178)صالزركمي، سير أعبلـ النببلء ( 1)
 (.326ابف الجزرم، غاية النياية )ص(2) 
 .  326المرجع السابؽ، ص (3)
 (.281( الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص4)
  (. 499( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ص5)
 .501( المرجع السابؽ، ص6)
 (.   281(  الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص7)
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  وفاتو
، كلما (1)تسعيفك  ربعأتسعيف كمائة، كقيؿ سنة مادل األكلى سنة ثبلث ك تكفي في جي 

ما يبكيًؾ؟ انظرم إلى تمؾ الزاكية، فقد ختـ أخكًؾ : اؿ ليابكت أختو، فقحضرت أبا بكرو الكفاة 
 . (2)فييا ثمانية عشر ألؼ ختمة

 .  (3)ككاف اإلماـ أبك بكر قد قطع اإلقراء قبؿ مكتو بنحك عشريف سنة

مات أبك بكر : قاؿ يكسؼ بف يعقكب الصفار كغيره، كيحيى بف آدـ، كأحمد بف حنبؿ
 . (4)مائةك تسعيف ك  جمادل األكلى سنة ثبلث في

لـ المقرئ الفقيو المحدث أبا بكر شعبة بف عياش، كال نممؾ إال أف نقكؿ ارحـ اهلل الع
 : كما قاؿ اإلماـ الشاطبي

 ذًبا وسمساًل عَ  رآنَ قموا القُ نا نَ لَ           ةً مَّ ئِ أَ  نَّاعَ  راتِ يْ الخَ بِ  زى اهللُ جَ 

  

                                                           

 (.327( ابف الجزرم، غاية النياية )ص1)
 (.504( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )2)
 .505( المرجع السابؽ، ص3)
 .507، صنفسوالمرجع ( 4)
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 المبحث الثاني
 ورش ترجمة لمشيخ

 اسمو ونسبو
اهلل بف عمرك بف سميماف، كقيؿ عثماف بف سعيد بف عدم بف  يد بف عبدعثماف بف سع

قاؿ . مكلى آؿ الزبير بف العكاـ. كي(2). أبك سعيد كأبك عمرك(1)غزكاف بف داكد بف سابؽ القبطي
 .(4)أبا القاسـ، شيخ القراء بمصر: أبا عمرك، كقيؿ: سعيد، كقيؿ . يكٌنى بأبي(3)أصمو مف إفريقيا

ش لشدة بياضو، كالكرش لبف مصنكع، كقيؿ لقبو بطائر اسمو كرشاف كىك لٌقبو نافع بكر 
كرش، ككاف ال يكره ذلؾ كيعجبو، : كقيؿ ،اقرأ يا كرشاف، ثـ خفؼ: طائر معركؼ، فكاف يقكؿ

 .(5)أستاذم نافع سٌماني بو: كيقكؿ

ماـ أىؿ األداء المرتميف، انتيت إليو رئاسة ا ر إلقراء بالدياشيخ القراء المحققيف كا 
 ،ا، قصير الثيابا، ككاف أشقر أزرؽ، ربعة سمينن ككاف في شبيبتو ركاسن  المصرية في زمانو،

 .(6)ا بالعربيةماىرن 

 مولده
 .(8)بمصر (7)أرخ األىكازم مكلده في سنة عشر كمائة

 أساتذتو
فعرض عميو القرآف  ،رحؿ إلى نافع بف أبي نعيـ ،جكد القرآف عدة ختمات عمى نافع

 . (9)ة خمس كخمسيف كمائةعدة ختمات في سن
                                                           

 (.323( الذىبي،معرفة القراء الكبار )ص1)
 (.295نببلء )ص( الذىبي، سير أعبلـ ال2)
 (.323الذىبي، معرفة القراء الكبار)ص( 3)
 .323( المرجع السابؽ، ص 4)
 .324، ص المرجع نفسو( 5)
 (.296( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ص6)
 295( المرجع السابؽ، ص 7)
 (.502( ابف الجزرم، غاية النياية )ص8)
 (.323( الذىبي،معرفة القراء الكبار )ص9)
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 .(1)إنو تبل عمى نافع أربع ختمات في شير كاحد :كيقاؿ

سماعيؿ القسط اهلل بف عامر الكزيزم كا   عف عبدا ذكر اليذلي أنو ركل الحركؼ أيضن 
كعبد الكارث عف أبي عمرك كحمزة بف  ،كعباس بف الكليد عف ابف عامر كحفص عف عاصـ

 . (2)ذا كمو نظر كال يصحفي صحة ى ،القاسـ األحكؿ عف حمزة

 تالميذه
كداكد بف أبي طيبة، كيكسؼ األزرؽ، كعبد الصمد  ،أحمد بف صالح الحافظ: عميوتبل 

بف عبد الرحمف بف القاسـ، كيكنس بف عبد األعمى، كأبك الربيع سميماف بف داكد الميرم يعرؼ 
اهلل بف يزيد المكي، بابف أخي الرشديني، كعامر بف سعيد أبك األشعث الجرشي، كمحمد بف عبد

 .(3)كأبك يعقكب األزرؽ، كأبك مسعكد األسكد المكف، كعمر بف بشار

 مكانتو
ثنا كرش ككاف جيد  :، عف يكنس بف عبد األعمى قاؿ(4)كاف كرش ثقة في الحركؼ حجة

 .(5)يممو سامعو إذا قرأ ييمز كيمد كيشدد كيبيف اإلعراب ال ،القراءة حسف الصكت

ا تعمؽ في النحك، اتخذ لنفسو مقرأ قاؿ لي يعقكب األزرؽ إف كرشن  :قاؿ إسماعيؿ النحاس
 .(6)يسمى مقرأ كرش

 وفاتو
 .(7)تكفي كرش بمصر سنة سبع كتسعيف كمائة

 

                                                           

 (. 296ر أعبلـ النببلء )ص( الذىبي، سي1)
 (. 502ابف الجزرم، غاية النياية )ص( 2)
 .502( المرجع السابؽ، ص3)
 (.324الذىبي، معرفة القراء الكبار )ص (4)
 (.296( الذىبي، سير أعبلـ النببلء )ص5)
 (. 324معرفة القراء الكبار )ص ( الذىبي،6)
 .326(  المرجع السابؽ، ص7)



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الفصل الثاني
 المسائل الصوتية



11 

 الثانيالفصل 
 المسائل الصوتية

 مقدمة
 ياصفاتمخارجيا ك ة عمـ يبحث في كيفية إنتاج أصكات المغة، كمعرف إف عمـ األصكات

القكانيف التي تخضع ليا ىذه األصكات في تأثر بعضيا درس ، كما يمنيا صكت كؿ التي تميز
 .ببعض عند تركيبيا في كممات أك جمؿ

 ، يعكد تاريخ اىتماـ عمماء العربية بالصكت إلى عيد تقعيًدىـ القكاعدى كتأسيًسيـ النحكى
ف كضع رمكز الحركات يجمي شيئنا مف ىذه بؿ يكاد يسبؽ ذلؾ، كلعؿ خبر أبي األسكد حي

 .األكلية

سيما عند قراءة القرآف  ، الالغمطكتيدؼ دراسة األصكات إلى حفظ المساف مف الزلؿ ك 
 الكريـ الذم نزؿ بمساف عربي مبيف.

كلقد كاف لعمماء التجكيد دكر كبير كأثر كاضح في دراسة األصكات المغكية، فقد كضعكا 
، كاإلدغاـ كالفؾ ألصكات التي تختص بدراسة قضايا الدرس الصكتيمف قكاعد عمـ ا كثيرنا
 مالة كالفتح، كالتضعيؼ كالتخفيؼ كغيرىا.كاإل

المادة الصكتية مف مؤلفات النحكييف كالمغكييف كعمماء القراءة، كصاغكا  استخمصكاكما   
 .ربية مف مصادر الدراسة الصكتية العا أصيبلن منيا "عمـ التجكيد" الذم يعتبر مصدرن 

المسائؿ الصكتية  في ا يبدك لناا كاضحن كقد اىتـ الشيخاف شعبة ككرش باألصكات اىتمامن 
ما خالفاىـ فييا كما يتضح لنا في الفصؿ اآلتي ،التي إما كافقا بيا القراء بعض المسائؿ  الذم كا 

 الصكتية التي عرضت في ركاية الشيخيف كالمتعمقة بمكضكعات اإلظيار كاإلدغاـ، كالتسكيف
 .كالتحريؾ، كاالختبلس، كتسييؿ اليمزة، كالتضعيؼ كالتخفيؼ، كالفتح كاإلمالة

  .كنحاكؿ عند كؿ مسألة بياف كجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الراكييف مع بياف حجة كؿ منيما
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  المبحث األول
 اإلظيار واإلدغام

 تعريف اإلظيار: 
 بياف.ال :لغةً 

 .ديف إخراج الحرؼ مف مخرجو مف غير غنة ظاىرةكِّ جى مي كىك عند ال اـ،اإلدغ ىك فؾ: ااصطالحً 
 تعريف اإلدغام: 

 اإلدخاؿ :لغةً 

دراجو في الثاني، كيسمى األكؿ مدغمن ااصطالحً    (1")ا فيوا كالثاني مدغمن : "إسكاف الحرؼ األكؿ كا 

 :اإلظيارك  كسنتناكؿ اآلف ما كرد مف اختبلؼ القراء كاتفاقيـ في اإلدغاـ 

 لكبير: : اإلدغام اأواًل 
إدغامو في الحرؼ المتحرؾ الثاني،  ثـ ،القارئ الحرؼ األكؿ مف المتماثميف يسكفكفيو 

 .كقد يككف في كممة أك في كممتيف

  اإلدغام الكبير في كممة 

-   ِ٦ْ٤َ يَْؽحََػّ ٨٤ُِْس٣ْ َخ٦ْ دِي٩ِ٨ [54:المائدة] 

األخرل بالفتح لمنع التقاء "كحركت الداؿ ( باإلدغاـ، يؽحػه قرأ شعبة بداؿ مفتكحة مشددة )
، كقرأ كىك الراجح عند جميكر القراء (2)"ساكنيف، سككف الحرؼ المدغـ، كسككف الجـز

 .كالثانية ساكنة )يرتًدد( عمى األصؿ ،كرش بداليف األكلى مكسكرة

-   ٍ٨َِّث  [42:األنفاؿ]  َويَْطََي ٦ْ٤َ َحَّ َخ٦ْ ةَح

( "كاإلظيار َضَِي كلى مكسكرة كالثانية مفتكحة )قرأ شعبة ككرش بفؾ اإلدغاـ، بياءيف األ
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(3)"عمى األصؿ

                                                           

 (.22ات )ص(   الجرجاني، التعريف1)
 (.205(   أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص2)
 (.171(   ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص3)
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-   ٌِِنّ ذِي٩ِ َرِْلّ َعَْي َّٟ  [95 :الكيؼ] َٛاَل ٤َا ٤َ

 قرأ شعبة ككرش باإلدغاـ )مكنِّي(، النكف األصمية ىي الـ الفعؿ، كالثانية ىي نكف الكقاية، 
الراجح عند  كىك (1) " كجعبل )ما( بمعنى الذم، ك)خير( خبرىا" ،زكاإليجا كأدغمتا لمتخفيؼ

 .جميكر القراء
-   ٍو٦َِ٧ ة٥َِال ح٥ُُِػّ

َ
 [36 :النمؿ] َٛاَل خ

(، النكف األكلى عبلمة الرفع، كالثانية نكف أح٥ػو٦َ٧ِ ) اإلدغاـقرأ شعبة ككرش بفؾ 
، (3)ة ليست الزمة في الكبلـ"ألف الثاني ست كاحدة منيما أصمية، "كاإلظيار، كلي(2)الكقاية

 كىك الراجح عند جميكر القراء، ككذا في كممة 
َ
ِ ِٓ حَ خ  .[17 :األحقاؼ] ِنػا٧

 اإلدغام الكبير في كممتين 
-   ٌث َٙ ِ ان ٌَ  [81:النساء]  َبيََّج 

كمف قرأ بفتح التاء جعميا الـ الكممة، كلـ يأت بعبلمة التأنيث، "، قرأ شعبة ككرش باإلظيار
 .(4)ي"قدمو، كأف تأنيث الفاعؿ غير حقيقفعؿ لتكذك ر ال

 : اإلدغام الصغير اثانيً 
ا، كجاء االتفاؽ كاالختبلؼ بيف الشيخيف ا كالثاني متحركن ىك ما كاف األكؿ فيو ساكنن 

 شعبة ككرش في عدة أبكاب سنكضحيا في اآلتي: 

   (إذ)ذال 

 :، مثؿ قكلو تعالى(5) اءفي حرفيف ىما الذاؿ كالظ (إذ)اتفؽ شعبة ككرش عمى إدغاـ ذاؿ  -
 َْٖاِىتًا إِذ ٬٥َُ٢ا  تعالى اهلل ، لمتماثؿ بينيما، كقكؿ[87 :األنبياء] ذََ٪َب ٤ُ َُ إِذْ 

َف٣٫ُْ  ُٙ جْ
َ
 .لمتجانس بينيما [ 64: النساء] خ

                                                           

 (.232( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 .143ص، المرجع السابؽ( 2)
 ( .205( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص3)
 .206ص، المرجع السابؽ (4)
 ( .26(، كالمغني بركاية شعبة )ص36( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص5)
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كالجيـ، كالداؿ، كالزام، كالسيف،  التاء،عند األحرؼ الستة ) (إذ)إظيار ذاؿ كما اتفقا في  -
 لؾ قكلو تعالى كالصاد( كمثاؿ ذ

َ
٠َ ، كقكلو: [166 :البقرة] إِذْ َتَبَّأ َٓ : المائدة] إِذْ َس

20] ، َِإَوذْ َزَي٦ّ [48نفاؿ: األ]. 

   (دقَ )دال  

كمثاؿ ذلؾ، قكلو ، (1): الداؿ كالتاءفي حرفيف، ىما (قد)عمى إدغاـ داؿ  ككرش اتفؽ شعبة -
 َوقَْد َتْعلَُمونَ  :، كقكلو تعالىبينيما، لمتماثؿ [61 :المائدة] َوَْٛػ َدَع٬ُ٢اتعالى: 

  .، لمتجانس بينيما[5 :الصؼ]
عند  (قد)قرأ كرش بإدغاـ داؿ اختمؼ شعبة ككرش بإدغاـ الداؿ في الضاد كالظاء، فقد  -

 :الطبلؽ] َفَقْد َظلََم َنْفَسهُ ك ،[1 :الممتحنة] ل  َض  دْ قَ : الضاد كالظاء مثؿ قكلو تعالى
 ما.بيني ، لمتقارب[1

َّ ، [24 :مريـ] قَْد َجَعَل  :نحك قكلو تعالى ركؼعمى إظيارىا باقي الح اتفقاك  - ٥ِ ـَ  َْٛػ 
 .[1:المجادلة]

  تاء التأنيث 
(، تاء التأنيث في ثبلثة أحرؼ ىي )التاء كالداؿ كالطاء اتفؽ شعبة ككرش عمى إدغاـ -

تِي٣٫ِْ  :كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى
ْ
ِسيتَجْ  :ماثؿ، كقكلو تعالى، لمت[6 :التغابف] ََك٧َْج حَأ

ُ
 َْٛػ أ

٬َحُُس٥َا ْْ ثٌ ، ك[89 :يكنس] َد َٙ ِ ان ٌَ ْج  ، لمتجانس، كأظيرىا شعبة [113 :النساء] ل٥َ٫ََّ
 عند باقي األحرؼ.

أما كرش فقد قرأ بإدغاميا إذا جاء بعدىا حرؼ الظاء لمتقارب بينيما، كقد كقع ذلؾ في   -
٬٫ُرَُ٪ا :و تعالىقكل ثبلثة مكاضع في القرآف الكريـ كىي ُُ ٬٫ُرُُ٪٥َاك ُضؽ٤َِّْج  ُُ  ََح٢ََْج 

ال٥َِثً  :كقكلو تعالى [146-138:األنعاـ] َُ  [.11 :األنبياء] ََك٧َْج 

 
 
 

                                                           

 ( .36الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص (1)
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  (ىل)و (بل)الم  

لََكَّ : نحك قكلو  إذا جاء بعدىا الـ، لمتماثؿ، (بؿ)ـ اتفؽ شعبة ككرش عمى إدغاـ ال -
٩ُ اَّلَلُ إََِل٩ِْ ، كفي الراء لمتقارب [17 :الفجر] ة٠َْ ََل حُْسؽُِم٬نَ  َٓ  :النساء] ة٠َْ َرَذ

158]. 

ألنيما يقرآف بغير  [14 :المطففيف] لََكَّ ة٠َْ َرانَ  :كاتفقا عمى اإلدغاـ في قكلو تعالى -
 .، فأدغما لمتقارب بيف البلـ كالراء(بؿ)سكت عمى الـ 

جاء بعدىا الـ لمتماثؿ مثؿ قكلو  اتفقا عمى فييا عمى اإلدغاـ إذا (ىؿ)ككذلؾ في الـ  -
َٝ  :تعالى َ ٠ْ َ٪٠ْ ل ُٜ  (ىؿ)، كلـ يقع في القرآف الكريـ راء بعد الـ [18 نازعات:ال] َذ

 .تفقا عمى اإلظيار مع باقي الحركؼكا
 حروف قربت مخارجيا 

كيؼ كقع في القرآف الكريـ، ، (1)قرأ شعبة ككرش بإدغاـ الذاؿ في التاء في لفظ )أخذتـ( -
َ  :ككف الذاؿ، كذلؾ لمتقارب بينيما، كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالىبشرط س ْؼُت٣ُ ا١ِْْٓش٠َ ٦ِْ٤ ُث٣َّ اَتّ

 ِ ِْٓػه عدا ىذا المفظ مثؿ كممة )عذت( في قكلو تعالى  ، كأظيرا الذاؿ في ما[51:البقرة]  َب
 ّْؼُت ةَِؽِْل ُْ  [.27 :غافر] إِِِنّ 

ِٟي٣ِ  :قكلو تعالىفي  قرأ شعبة ككرش بإدغاـ النكف في الكاك مع الغنة - ْؽآِن اْْلَ ُٜ  يؿ َوا١ْ
ُؽونَ  :، كفي قكلو تعالى[2-1 :يس] ٍُ ٣َِ٢ َو٤َا يَْف َٜ كلكرش في ىذا  [.1 :القمـ] ن َوا١ْ

  .المكضع كجياف: اإلدغاـ بغنة أك اإلظيار

 :اتفؽ شعبة ككرش عمى اإلظيار كعدـ إدغاـ داؿ الصاد في الذاؿ في قكلو تعالى -
ٓذِ   (1)م٫ٞي َٝ ِّ ُؽ رََْحَِج َرب ْٞ

 ، اتفؽ شعبة ككرش عمى اإلظيار كعدـ إدغاـ الداؿ
 [.145 :آؿ عمراف] َو٦ْ٤َ يُؽِدْ ذ٬ََاَب  :في الثاء في قكلو تعالى

( كيؼ كقعت بلرجاتفؽ شعبة ككرش عمى اإلظيار كعدـ إدغاـ الثاء في التاء في كممة ) -
 .في القرآف الكريـ

                                                           

 (.27(، المغني بركاية شعبة )ص37الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص( 1)
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٨َاميـ في قكلو تعالى قرأ كرش بإظيار الباء عند ال  - َٓ ْب ٤َ َٞ كقرأ شعبة ، [42: ىكد] اْر
 .بإدغاـ الباء في الميـ لمتجانس بينيما

َٝ  قرأ كرش بإظيار الثاء عند الذاؿ في قكلو تعالى  - ِ ، كقرأ [176 :األعراؼ] ي٫َْ٢َْد ذَل
 .بينيما ة بإدغاـ الثاء في الذاؿ لمتجانسشعب
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 المبحث الثاني 
 سكان والتحريكاإل

كيككف ىذا اإلسكاف في بنية  ،أصمو التحريؾ كيككف ذلؾ لمتخفيؼ القارئ ما يسكفقد 
 .الكممة ال في حركة إعرابيا، كالتحريؾ كالتسكيف لغتاف مف لغات العرب

 

 المتحرك بالضم وتسكينو: أواًل 
يف، فكما كعمؿ سيبكيو ذلؾ بأف الضمتيف مف الكاك ككف اإلسكاف الستثقاؿ الضمتيف، "كي

كعمؿ ذلؾ بأف االسـ المككف مف  ،كمف القراء مف رجح التثقيؿ"، (1)تكره الكاكاف تكره الضمتاف"
  . (2)"ثبلثة أحرؼ ليس في تحريكو ثقؿ

 ما اتفقا عمى ضمو  

ُػِس كذلؾ في قكلو تعالى  ُٜ يَّْػ٧َاهُ ةُِؽوِح ا١ْ
َ
  .[87]البقرة: ( َوخ

 :( في قكلو تعالىألك٫اكذلؾ ضـ الكاؼ مف كممة )، ك (ا١ُٜػسرأ شعبة ككرش بضـ الداؿ )ق
 ِْي َٙ ْٓ ُز٫ََ٢ا ِى

ُ
٨ُ٢َا، كضـ السيف مف كممة )[265]البقرة:  َ٘آحَْج أ ـُ  :( في قكلو تعالىُر

 ِ٨ُ٢َا ةِابْلَح٨َِّات ـُ ْػ َساَءت٣ْ٫ُْ ُر َٜ  .(3)[32]المائدة: َو١َ

  ما اتفقا عمى تسكينو من المضموم 

َْْب ٢ُ٧ِِْق ِِف ٬ُ٢ُِٛب ا ُؽوا الُؽّ َٙ ِي٦َ َز  .[151: آؿ عمراف] ََلّ

ْْب) قرأ شعبة ككرش بإسكاف العيف  .[18 :الكيؼ]( اً تَ خْ رُ ككذا ) ،(الؽ

ْطجِ قكلو تعالى:  ال٬َُن ل٢ُِفّ َزّ
َ
 [42 :المائدة] أ

                                                           

 (.216( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 .216ص، جع السابؽ ( المر 2)
ما( ]الكيؼ:  101[، ك)رسيميـ( ]األعراؼ: 50( ككذا في )رسيمكـ( ]غافر: 3) [، ك)نكيرا( ]الكيؼ: 81[، ك)رحي

[، 4[ ك)خشيب( ]المنافقكف: 55[، ك)شغيؿ( ]يس57[، ك)نشيرا( ]األعراؼ: 6[،  ك)نذيرا( ]المرسبلت:74-78
[، ك)ثمير( 61[، ك)أكيؿ( ]سبأ: 6[، ك)نكير( ]القمر: 141[، ك)أكيمو( ]األنعاـ:20ك)ثميثي( ]المزمؿ: 

 [.41]الكيؼ: 
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  .(ل٢فْطج) قرأ شعبة ككرش بإسكاف الحاء

ً َٜ طْ فُ َ٘ قكلو تعالى:   [11 :الممؾ] ا

ًٜ ) يف الحاءقرأ شعبة ككرش بتسك  .(اَُ٘فْط
 ممتخفيؼ.ف فمف ضـ فئللحاؽ الضـ بالضـ، كمف أٍسكىفى  كالضـ كاإلسكاف لغتاف،

 ما اختمفا فيو من المضموم 
ّ َست٠ٍَ ٦َ٫ُْ٨٤ِّ ُسؾًْءا قكلو تعالى:

٠ْ لََعَ ُكِ َٓ  [260]البقرة:  ُث٣َّ اْس

 .(اُسؾْءً )كقرأ كرش بإسكانيا  ،(ُسؾُءا) قرأ شعبة بضـ الزام 
ُذنَ  قكلو تعالى:

ُ
  .[45]المائدة:   َواْْل

ذْ قرأ كرش بإسكاف الذاؿ )
ُ
ُذنَ ، كقرأ شعبة بضميا )(نَ َواْْل

ُ
 .(َواْْل

ً ٜتَ ُْ  قكلو تعالى:  [44 :الكيؼ] ا

تا)قرأ شعبة بتسكيف القاؼ  ْٜ تا)، كقرأ كرش بضميا (ُخ ُٜ  .(1) (ُخ

 .(2) ؿ عنده اإلسكاف""كالحجة لمف ضـ أنو أتى بذلؾ ليتبع الضـ بالضـ، كاألص

 المتحرك بالكسر وتسكينو ا: ثانيً 
 ما اختمفا في كسره: 

 ِ   .[19 :الكيؼ] ٣ْ سُ ِٛ رِ ٬َ ة

 .(ة٬َِرِِٛس٣) ، كقرأ كرش بكسرىا(ة٬ِرِْٛس٣) قرأ شعبة بسككف الراء

 ِاٍت فَ َن [16 :فصمت].  

 .(َنْفات، كقرأ كرش بسككف الحاء )َنِفات) سر الحاءقرأ شعبة بك

 .ااستخفافن  ف اإلسكاف الستثقاؿ االنتقاؿ مف الفتحة إلى الكسرة فسكنكا المكسكرككا

                                                           

 [.37( ككذا في راء )عيربا( ]الكاقعة: 1)
 (.131( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
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 "كالحجة لمف كسر أنو أتى بو عمى أصمو، كالحجة لمف أسكف أنو استثقؿ تكالي الكسرات"
(1). 

  المتحرك بالفتح وتسكينوا: ثالثً 
 ما اتفقا عمى فتحو 

 .[1:المسد] ل٫ٍََب  في قرأ شعبة ككرش بفتح الياء

 ما اتفقا عمى إسكانو من المفتوح 
ٛػره [236 :البقرة].  

 ، عمى إرادة المصدر.(ْٛػرهبإسكاف الداؿ، ىكذا ) ككرش قرأ شعبة

ةابلغ٠ [36 :النساء]. 
 .(3) ، " كقيؿ: اإلسكاف لبلسـ"(2)(شعبة ككرش بإسكاف الخاء )البٍخؿقرأ 

  ما اختمفا فيو من المفتوح 
الرك [145 :النساء]. 

 ، كىما لغتاف مثؿ الط ٍرد كالط رىد.(الَرك)كقرأ كرش بفتحيا  ،ؾ(رأ شعبة بتسكيف الداؿ )الدرٍ ق

كجئان [8-2 :المائدة].  

 .كرش بفتحياكقرأ ، (َكجْئان) قرأ شعبة بتسكيف النكف

٨ُٓس٣ [80 :النحؿ].  

  .كرش بفتحياكقرأ  ،(٨ْٓس٣َُ ) قرأ شعبة بتسكيف العيف
 .كيككف اإلسكاف لمتخفيؼلغتاف كالفتح كاإلسكاف 

 
 

                                                           

 (.222( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 [.47[، ك)دٍابا( ]يكسؼ: 143( ككذا في )المٍعز( ]األنعاـ: 2)
 (..123يو، حجة القراءات )صابف خالك  (3)
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 المبحث الثالث 
 ياء اإلضافة

 ياء اإلضافة:

، كعبلمتيا حمكؿ ضمير االكممات كتسمى بياء المتكمـ أيضن كىي التي في أكاخر بعض 
 ،(ليبمكني)كبالفعؿ نحك  ،(سبيمي)كتككف متصمة باالسـ نحك المخاطب أك الغائب محميا، 

 .(إني)كبالحرؼ نحك 
 

، فمن فتحيا االختالف فييا بين شعبة وورش يدور في فتحيا وتسكينياواالتفاق و 
 :وىي عمى ثالثة أقسامفعمى األصل، ومن سكنيا فممتخفيف، 

٠ٌِْ إنحك:  ،، كجممتو خمسمائة كستة كستكف ياءما اتفؽ القراء عمى إسكانو -1  ِِنّ َسا
 .[30 :البقرة]

َِٟبُ حك: ما اتفؽ القراء عمى فتحو، كجممتو ثماني عشرة ياء ن -2 ِِنَ ا١ْ َٖ  [40:آؿ عمراف] ة٢ََ

القسـ الثالث: ما اختمؼ فيو القراء بيف الفتح كاإلسكاف كجممتو مائتاف كاثنتا عشرة ياء  -3
 :عبة ككرشسنكضح االختبلؼ في بعضيا بيف ش

 وىي باعتبار ما يأتي بعدىا ستة أنواع:

 :(1) : ياءات اإلضافة التي وقع بعدىا ىمزة قطع مفتوحةأواًل 
 كىي كاآلتي: ،مكاضع اتفؽ مع شعبة في إسكانيا ا سكل سبعةيا جميعن كرش بفتحقرأ 

ؽُْز٣ْ قكلو تعالى:  ُٞ ذْ
َ
ُؽوِِن أ ُٞ   .[152 :البقرة] َ٘اذْ

ؽْ قكلو تعالى:  ُِ جْ
َ
رِِِن خ

َ
 .[143 :األعراؼ] أ

ََل قكلو تعالى: 
َ
خِِِنّ خ ْٙ  .[49: التكبة]  َوََل َت

ِِْٓن قكلو تعالى:  ِ ْ٪ِػكَ َ٘احَّت
َ
 .[43: مريـ]   أ

ُز٦ْ قكلو تعالى: 
َ
 .[47 :ىكد] ٦َ٤ِ اْْلاِِسي٦ َوحَؽََْحِِْن أ

                                                           

 (.61( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
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ْرخ٠ُْ قكلو تعالى: 
َ
 .[26 :غافر] م٬َس  ذَُروِِن أ

خَِشْب ١َُس٣ْ قكلو تعالى:  ـْ َ
٬ِِن أ ُْ  .[60 :غافر] ادْ

 

 :التي وقع بعدىا ىمزة قطع مكسورة ا: ياءات اإلضافةثانيً 
 مكاضع اتفؽ مع شعبة في إسكانيا كىي كاآلتي:في ستة ا سكل فتحيا جميعن قرأ كرش ب

َعاُف  قكلو تعالى: 
َ
ُِِٛن إِِِنّ أ  .[34 :القصص] يَُهِػّ

ْؽِِن إَِل  قكلو تعالى:  ِِ ْ ٧
َ
 .[39 :ص]، [36 :الحجر]، [14 :األعراؼ] خ

ْؽحَِِن إَِل  قكلو تعالى:  َعّ
َ
 .[10 :فك المنافق]  ل٬َََْل أ

يَِِّت إِِِنّ ُتتُْج قكلو تعالى:   .[15 :األحقاؼ] ِِف ُذرِّ

٧٬َِِن إََِل٩ِْ  قكلو تعالى:  ُْ  .[43 :غافر] حَْػ

٧٬َِِن إَِل الَّارِ  قكلو تعالى:  ُْ  .[41 :غافر] َوحَْػ
 

 :التي وقع بعدىا ىمزة قطع مضمومة ا: ياءات اإلضافةثالثً 
 كىي كاآلتي:، ا سكل مكضعيف اتفؽ مع شعبة في إسكانياقرأ كرش بفتحيا جميعن 

 ْ٫ِْػُك٣ َٓ ِ وِف ة
ُ
٫ِْػي أ َٓ ِ ْو٬ُ٘ا ة

َ
 .[40 :البقرة] َوأ

 ْْ٘ؽِغ
ُ
 .[96: الكيؼ] آح٬ُِِن أ

 
 رابعا: الياءات التي وقع بعدىا ىمزة وصل مقرونة بالم التعريف :

مختمؼ فيو مف ذلؾ بيف القراء أربعة عشر مكضعا اتفؽ شعبة ككرش عمى تسكيف كال
ال٥ِِيَ ياء اإلضافة فييا كميا، كمف ذلؾ:  َِّ  .[124 :البقرة] ََل َح٨َاُل َخ٫ِْػي ا١
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 :غير مقرونة بالم التعريفخامسا: الياءات التي وقع بعدىا ىمزة وصل 
 كرش بفتح الياء في أربعة مكاضع ىي:كجاءت بسبعة مكاضع في القرآف الكريـ قرأ 

ِْٙص اذَْ٪ْب قكلو تعالى:  َٝ ِلَ ْٓخُ ٨َ ٍَ  .[42-41:طو]  َواْن

ْٞؽِي اذَْ٪تَاقكلو تعالى:   .[43 -42 :طو] َوََل حَجِيَا ِِف ذِ

َُؼواقكلو تعالى:   .[30 :لفرقافا] إَِنّ ٬َِِْٛم اَتّ

َْحَػُ لو تعالى: قك كاتفؽ مع شعبة بفتح الياء في المكضع الرابع 
َ
٩ُ٥ُ أ ـْ ِْٓػي ا  ٦ْ٤ِ َب

 .[6 :الصؼ]

 لمتخفيؼ. كما سكل ذلؾ فأسكنا الياء فيو
 

 :أي حرف سوى ىمزتي القطع والوصلسادسا: الياءات التي وقع بعدىا 
ِ : آؿ عمرافالياء في )كجيي( في المكضعيف: مكضع ب فتح كرش ٥َْ٢ُج وَْسِِهَ َّلِلَّ ـْ َ

  أ
٫ُْج وَْسِِهَ إ :األنعاـ مكضعكفي  [20 :آؿ عمراف]  ، كأسكف شعبة[79 :األنعاـ] ِِنّ وََسّ

 .الياء فييما

 .[28 :نكح] ةحِتاتفؽ شعبة ككرش عمى إسكاف الياء في 

ةَحِِْتَ  ياء )بيتي( فيما سكل مكضع نكح كذلؾ مكضعا كرش كفتح
انِِٙيَ  ٍَّ ِ حْ ةَ  ،[125:البقرة] ل٢ِ ٍه ِت ل ٢ ِ ِ وَ  ٙيَ ان  فقد قرأ، أما شعبة [26 :الحج] ٥يَ ا١ٜان

 .باإلسكاف في المكضعيف

ََكنِي َٛال٬ُا آذ٧ََّاكَ اتفؽ شعبة ككرش عمى إسكاف الياء في  ْح٦َ ُُشَ
َ
٦ْ٤ِ  ،[74 :فصمت] خ

 [.5:مريـ] َوَرانِي

 .، كقرأ شعبة بإسكانيا[3: الكافركف] َوِِلَ دِي٦ِ  ياء قرأ كرش بفتح

، [162:األنعاـ] َوََمْيَاَي َوَم٥َاِت ركم عف كرش الخبلؼ في )محيام( مف قكلو تعالى 
 فركل بعض أىؿ األداء عنو الفتح، كركل بعضيـ اإلسكاف، أما شعبة فقد قرأىا باإلسكاف.
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ثٌ  الياء فياتفؽ شعبة ككرش عمى إسكاف  َٓ ـِ رِْظ َوا
َ
َنّ َ٪َؼا  ،[56 :العنكبكت] إَِنّ أ

َ
َوأ

اِط   .. كأسكنيما غيره[153األنعاـ ] ِِصَ

 

َرى ال٫ُْْػُ٪ػَ  قرأ شعبة بفتح الياء في 
َ
 .، أما كرش فقد أسكنيا[20 :النمؿ] ٤َا ِلَ ََل أ

َو٤َا ََكَن ِلَ  ،[23 :ص]بػ كلي نعجة كاحدة اتفؽ شعبة ككرش عمى إسكاف الياء في
٢َيُْس٣ْ  َْ

  [22 :إبراىيـ]، ك ٍ٢ِْْم  ، [69: ص]  ٤َا ََكَن ِلَ ٦ْ٤ِ 

انِي٠َ  ع منيا كفي كممة )معي( في ثمانية مكاض ٠ْ ٤َِِعَ ةَِِن إِِْسَ ـِ ْر
َ
 [105:األعراؼ] َ٘أ

 ؽ شعبة ككرش عمى إسكاف الياء فييااتف

في الشعراء، قرأ كرش بفتح الياء، كقرأ شعبة  َو٦ْ٤َ ٤َِِعَ ٦َ٤ِ ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ إال في المكضع 
  َوَْلُْؤ٬ُ٨٤ِا ِب  كفي، [31:الدخاف]في  إِْن ل٣َْ حُْؤ٬ُ٨٤ِا ِل َ٘اْخََتِل٬ُنِ وككذا في، بإسكانيا

٢َيُْس٣ُ  إضافة مفتكحة في ياءب شعبة كقرأ [186 البقرة] َْ ِْتَادِ ََل َع٬ٌْف  : الزخرؼ] يَا 
َوِِلَ ذِي٫َا  كرش كفتح كرش،كصبل، كأسكنيا كقفا، كأثبتيا ساكنة كصبل ككقفا [ 68

ْعَؽى
ُ
 . شعبةكأسكنيا  ،[و81:طو] ٤َآرُِب أ

ْختُػُ اتفؽ شعبة ككرش  في 
َ
سكانيا [22: يس] َو٤َا ِلَ ََل أ ، عمى فتح الياء كصبل كا 

 .كقفا
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  الرابعالمبحث 
 االختالس

كىك اإلتياف ، (1) فاتو السرعة""كىك مف الخمس، كىك األخذ في نيزة كمختالة كمف ص
في بنية الكممة ال في حركة اإلعراب،  (2)لحركات الثبلث"، "كيككف االختبلس في ابثمثي الحركة

  .كالمثبت فيو مف الحركة أكثر مف المحذكؼ، كاليدؼ منو التخفيؼ
 

  :عمى إشباع الحركة أوال : ما اتفق فيو الشيخان
  ٬٥نّهِ َيِ كفي خاء  [ 54]البقرة:   ةَارِنُِس٣ْ قرأ شعبة ككرش بالكسر الخالص في راء ‒

ُمؽُُز٣ْ )الضـ الخالص في راء كب [48 :يس]
ْ
ُمؽُُ٪٣ْ (ك) يَأ

ْ
حيث كقعا في القرآف الكريـ،  (يَأ

]األنعاـ:   ٤َا يُْلِٓؽُُز٣راءك  [،20 [، ]الممؾ:160: آؿ عمراف]]  َح٨ُُْصُْز٣ُ راءك 
   [.11:يكسؼ]  حأ٨٤ا، ك[109

" كاالختبلس  قرأ شعبة ككرش بخمؼ عنيـ باختبلس ضمة النكف األكلى مف النكف المشددة، ‒
( كانت مرفكعة قبؿ اإلدغاـ   .(3)"ىنا لئلشارة أف النكف مف )تأمفي

 

 :ثانيا: ما اختمف فيو الشيخان
‒ ا ّ٥َِِٓ٨َ٘ [271 :البقرة]  [58 :النساء]ككذا في.  

 ، األكؿ: كسر النكف كاختبلس كسرقرأ بكجييف شعبة أماقرأ كرش بكسرة العيف الخالصة، 
سكاف العيفالعيف، كالثاني: كسر ال " لئلشارة إلى أف أصؿ حركة العيف كاالختبلس، نكف كا 

  .(4)ىك السككف" 

 

                                                           

 (.220( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 (.90عمي، فقو التجكيد لقراءة القرآف المجيد )ص( 2)
 (.223أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص (3)
 .223ص، المرجع السابؽ (4)



31 

 الخامس المبحث
 تسييل اليمزة 

، (1)اليمزة حرؼ قكم، كنطقو فيو جيد، " لذلؾ استعممت العرب فييا التحقيؽ كالتخفيؼ"
 :يلذلؾ قاـ بعض الركاة بتسييميا بطرؽ عدة سنكضحيا في التال ( 2)"تخرج باجتياد

 ويكون تسييل اليمزة بأحد طرق أربعة ىي: 

  .اإلبداؿ بحرؼ مد -1

 .التسييؿ بيف بيف -2

 .النقؿ -3

 .الحذؼ -4
 وسنقوم في اآلتي بتوضيح كل طريقة من ىذه الطرق عمى حدة عند شعبة وورش: 

 اإلبدال بحرف مد :  -1

  اما قبمي، فإف كاف اما قبميكيككف ذلؾ بإبداؿ اليمزة الساكنة بحرؼ مد مجانس لحركة 
ف كاف مكسكرن  ف كاف مضمكما تبدؿ كاكا، كا   ا تبدؿ ياء.مفتكحا تبدؿ اليمزة الساكنة ألفا، كا 

 :اإلبدال عند شعبة وورش

 اليمز المفرد  الساكن:

  قرأ كرش بإبداؿ كؿ ىمز ساكف حرؼ مد مجانس لحركة الحرؼ الذم قبمو، كيككف ذلؾ إذا
بكاك  [3:البقرة]( يؤ٬٨٤ندكف ىمز، كيقرأ بألؼ  [52 :البقرة]( يأتكاف فاء لمكممة، فيقرأ 

( األحقاؼ بالياء دكف ىمز، كاستثنى مف ذلؾ كؿ ما اشتؽ مف ٬ِِن خُ ائْ دكف ىمز، كيقرأ 
ْ ( فبل إبداؿ فيو، كمثاؿ ذلؾ أوىكممة   ٤َ ، [19:السجدة]( ىأوَ ٥َ ال

ْ
، [72 :المائدة]( اهُ وَ أ

 َ٤ 
ْ
 ٤َ ، [51 :آؿ عمراف]( ٣ْ ا٪ُ وَ أ

ْ
 َ٘  ،[25 :نكبكتالع]( ٣ْ ازُ وَ أ

ْ
، [16 :الكيؼ]( واوُ أ

                                                           

 (.72القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ص (1)
 .(548ص/3سيبكيو، الكتاب )ج (2)
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َوحُْؤوِي  [51 :األحزاب] ، َ٤ 
ْ
، [13 :المعارج] حُْؤوِي٩ِ ، [34 :الجاثية] ٣ْ ازُ وَ أ

 ْ  ٥َ ال
ْ
 [.15 :النجـ] ىوَ أ

   .ألنو لك سيؿ اليمزة الجتمع ثبلثة أحرؼ معتمة، كىذا ثقيؿ ؛كسبب استثناء ىذه الكممات
قد حقؽ كرش فييا اليمزة ك ، (ائخ٬ِنباستثناء لفظ  قيؽ اليمزةأما شعبة فقد قرأىا كميا بتح

 .لة الكصؿ، كأبدليا ياء عند االبتداءحافي 
  في لفظيف، كىما:  وما قبمقرأ شعبة بإبداؿ اليمز الساكف حرؼ مد مف جنس حركة 

ُ األكؿ:  ُ ؤْ ل ذِي٫َا  ُُي٬َّْ٢َنَ حيث كقع في القرآف الكريـ في ستة مكاضع نحك قكلو تعالى:  ؤال
اوَِر ٦ْ٤ِ ذََ٪ٍب َولُْؤلًُؤا ـَ َ

 :الرحمف]، [24 :الطكر]، [33 :فاطر]، ككذا في [23 :الحج] ٦ْ٤ِ أ
   .كرش بتحقيؽ اليمزة فييا، كقرأ [19 :اإلنساف]، [23الكاقعة ]، [22

  كاتفؽ شعبة ككرش عمى إبداؿ اليمزة كاكا في كممة ُةػَ َن ؤْ م  [8 :اليمزة] ،[20 :البمد]في 

 الكريـ  ؿ كرش اليمز الساكف ياء إذا كاف عيف الكممة، كذلؾ في ثبلث كممات في القرآفيبد
  (1) ىي:

٢َثٍ  :بئر : في قكلو تعالى -1 ٍَّ َٓ   .[45 :الحج] َوبِْْئٍ ٤ُ

بئس : حيث كقعت في القرآف الكريـ سكاء كانت متصمة بكاك أك فاء أـ كانت مجردة،  -2
َِّ  :كمثاؿ ذلؾ قكلو تعالى  .[50 :الكيؼ] ال٥َِِي ةََػًَل ةِئَْؿ ل٢ِ

: الذئب: ككردت في ثبلثة مكاضع في القرآف الكريـ في سكرة يكسؼ، منيا قكلو تعالى -3
 ئُْب ُز٩َُ٢ اَِلّ

ْ
ْن يَأ

َ
  .، أما شعبة فقد حقؽ فييا اليمز[13 ]يكسؼ: أ

 قكلو تعالى: قرأ كرش بإبداؿ اليمزة ألفا في ُس٬ج
ْ
ُس٬َج َو٤َأ

ْ
، [94:ؼالكي]في سكرتي  يَأ

 .، أما شعبة فقد قرأىا بالتحقيؽ[96 :األنبياء]
  )2(اليمز المفرد المتحرك:

   كمثاؿ ذلؾ  ،إذا كاف فاء لمكممة ا مفتكحةن كاكن  قرأ كرش بإبداؿ اليمز المفتكح بعد ضـ
 ًل ِ ، ك[145 :آؿ عمراف] ُمؤََسّ ه  ، [44 :األعراؼ] ُمَؤذِّنٌ ، ك[75 :آؿ عمراف] يَُؤدِّ

                                                           

 (.23( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 .24المرجع السابؽ، ص (2)
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ثِ ال٥ُْؤَ ك َٙ َّ١ [60 :التكبة]فقد قرأ بتحقيؽ اليمزة فييا ،، أما شعبة.  

  قرأ كرش بإبداؿ ىمزةئلل  ياء مفتكحة حيث كقعت في القرآف الكريـ، كقد جاءت في
ثٌ ثبلثة مكاضع نحك قكلو تعالى  ٢َيُْس٣ْ ُضَشّ َْ ، ككذا [50 :البقرة] ئِلََلّ يَُس٬َن ل٨٢َِّاِس 

  .، أما شعبة فقد قرأىا بتحقيؽ اليمزة[29 :الحديد]ك ،[165:النساء]في سكرة 

  أبدؿ كرش ىمزةا١جصء ياء في قكلو تعالى: َج٥َّا ا١جَِّصُء زَِياَدةٌ إ [37:التكبة] كأدغـ ،
  .فقد قرأ بتحقيؽ اليمزة فييا ،، أما شعبةا١جصُ الياء األكلى في الثانية فتنطؽ ياء مشددة 

  كؿ مف أبدؿ كرش اليمزة ألفا في٤جفأح٩ [14 :سبأ]ك ،سأؿ [1: اإلنساف] أما ،
  .فقد قرأ بتحقيؽ اليمزة ،شعبة

  أبدؿ كرش ىمزة 
َ
، كقرأ شعبة بتحقيؽ ب٫َ َلَ ياء مفتكحة، ىكذا  [19 :مريـ] ب٪َ ْل

  .اليمزة

  أبدؿ كرش ىمزةأٛخج [11:المرسبلت]   كاكاُوِّٛخجكقرأ شعبة بتحقيقيا ،.  

  :التسييل بين بين -2

، فبل (1): أم أف تككف اليمزة بينيا كبيف الحرؼ الذم منو حركتيا""التسييؿ بيف بيف
  .يككف ىذا التسييؿ إال باليمزة المتحركة

 اليمزتان من كممة:

، كاليمزة األكلى مفتكحة دائما، كاتفؽ القراء مزتاف المتجاكرتاف في كممة كاحدةكىما الي
د تككف مفتكحة أك مضمكمة أك مكسكرة كفييا اختمؼ القراء عمى تحقيقيا، أما اليمزة الثانية فق

 كاآلتي: بيف تحقيقيا كتسييميا

 ككانت األكلى منيما  ،إذا التقت ىمزتا قطع في كممة كاحدة ككانتا متفقتيف في حركة الفتح
ا يبدؿ اليمزة ، فإف كرشن اأصمين  اا سككنن ؼ الذم بعد اليمزة الثانية ساكنن لبلستفياـ، ككاف الحر 

، كلو كجو آخر ىك التسييؿ ،لثانية ألفا مع المد الطكيؿا ، (2)كيككف مف قبيؿ المد البلـز
٧َؼْرَت٣٫ُْ  :كمثاؿ ذلؾ مف القرآف الكريـ

َ
أ
َ
٧خ٣ُْ ٠ُْٛ : -عز كجؿ  -[، كقكلو 6]البقرةى:  أ

َ
أ
َ
أ

                                                           

 (.127( الدمشقي، إبراز المعاني مف حرز األماني )ص1)
 (.33( الداني، التيسير في القراءات السبع، )ص2)
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 ُ٣َ٢ ْْ َ
ِم اَّللُ  أ

َ
٥َْ٢خ٣ُْ : [، كقكلو عز كجؿ150 ]البقرة: أ ـْ َ

أ
َ
كحجتو في ، [20 :آؿ عمراف] أ

فاألكلى أف  ،ذلؾ أف العرب تستثقؿ اليمزة الكاحدة فتخففيا في أقؿ أحكاليا كىي ساكنة
  .(1)تخفؼ كمثميا معيا"

قصر  فإنو يبدؿ اليمزة الثانية ألفان مع االذم يمي اليمزة الثانية متحركن  أما إذا كاف الحرؼ
 .(2)المد، كلو كجو التسييؿ أيضا

ُش٬زٌ : عز كجؿ كلوكمف األمثمة عمى ذلؾ: ق َْ ٧َاْ 
َ
ِلُ َوخ

َ
أ
َ
 .[72]ىكد: ٛا١ج يَا َوي٢ََِْت أ

  عمى األصؿ. أما شعبة فقد قرأ بالتحقيؽ فييا كميا

[ فإف كرشان يبدؿ الثانية 42]الشعراء: ك [،71]طو: ك [،123]األعراؼ:  آ٨٤َخ٣ُْ كأما كممة 
ما شعبة فيقرأىا بيمزتيف مفتكحتيف أ، (2)األلؼ ساكنة بعد اليمزة المسيمة أم إثبات ،كيمدىا

آل٫َِخ٨َُا، كأما كممة ٣خُ ٨ْ ءا٤َ ءَ بعدىما ألؼ، ىكذا 
َ
[ التي اجتمعت فييا 58]الزخرؼ: أ

ألنو ال يجكز  ؛فميس لكرش فييا إال التسييؿ تخفيفان، كامتنع اإلبداؿ ىنا ،ثبلث ىمزات
ع اجتماع ثبلثة سكاكف، ألنو يمتن ؛إدخاؿ ألؼ الفصؿ في كممة اجتمع فييا ثبلث ىمزات

، أما المختمفتاف في الحركة مف كممة كاحدة فإذا كانت األكلى كلئبل يمتبس االستفياـ بالخبر
ف كؿ أل ؛مفتكحة كالثانية مكسكرة، فإنو يسيؿ اليمزة الثانية بيف بيف أم بيف اليمزة كالياء

نَِؼاؾ ما تككف األكلى لبلستفياـ، كمثاؿ ذل اىمزتيف في كممة كاحدة غالبن 
َ
 (إَُِلٌ [، 3]ؽ: أ

ن٨ِهُس٣ْ [، 60]النمؿ:
َ
ثَ [، كاستثنيت كممة 19]األنعاـ: أ ن٥ِه

َ
 :فإنيا مبدكءة بيمزتيف أ

فقرأ  ،األكلى مفتكحة كالثانية مكسكرة، فإنيا ليست عمى االستفياـ، بؿ ىي مف بنية الكممة
  ؿ.عمى األص كرش فييا بتسييؿ اليمزة الثانية، أما شعبة فحققيا

  قرأ شعبة باالستفياـ في كممات معينة في القرآف الكريـ ىيءا٨٤خ٣ [123 :األعراؼ]، 
، حيث قرأىا شعبة بيمزتيف مفتكحتيف عمى االستفياـ، ىكذا [49 :الشعراء]، [71:طو]
َءءا٨٤خ٣( في قكلو تعالىإن، كلفظ ):  َابِلِي َٖ ٨َّا َن٦ُْ ا١ْ ُٞ ْسًؽا إِْن 

َ
 إَِنّ َلَا َْل

سكرة عمى االستفياـ، ىكذا قرأىا بيمزتيف األكلى مفتكحة كالثانية مك [113: األعراؼ]
، فقد قرأىما بيمزتيف األكلى [28 :العنكبكت]، [81 :األعراؼ] إ٧س٣، كفي لفظ (أن٦ِ)

                                                           

 (.86القراءات )ص (  ابف زنجمة، حجة1)
 (.53( المارغيني، النجـك الطكالع عمى الدرر المكامع )ص2)
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قرأ  [44 :فصمت] ءاْشيممفتكحة كالثانية مكسكرة، ىكذا )أًئنكـ( عمى االستفياـ، كلفظ 
، أما كرش فقد قرأ بتسييؿ اليمزة الثانية، أك كحتيف ىكذا )أىأىعجمي(شعبة بيمزتيف مفت

َْٖؽُم٬نَ )إنا( في قكلو تعالى  شعبة ، كقرأ(1)المد ست حركاتبإبداليا حرؼ مد مع   إ٧َِّا ل٥َُ
بيمزتيف األكلى مفتكحة كالثانية مكسكرة ىكذا )أًئنا( عمى االستفياـ، كلفظ  [66 :الكاقعة]في 

ْن ََكَن ذَا :تعالى)أف( في قكلو 
َ
بيمزتيف محققتيف مفتكحتيف  [14 :القمـ] ٤َاٍل َوبَجِيَ  أ

 .(ءأن َكنعمى االستفياـ ىكذا )

 أما كرش فقرأ باالستفياـ في أحد عشر مكضعا في تسع سكر كمنو قكلو تعالى:  ٨َّا ُٞ إِذَا 
ٍٚ َسِػيػٍ 

إ٧َِّا ١َِِف َع٢ْ
َ
في المفظ األكؿ، كاإلخبار في  ـستفياباالقرأ كرش  (2 [5 :الرعد] حَُؽاةًا أ

فإنو قرأ باإلخبار في األكؿ كاالستفياـ في  ،المفظ الثاني، إال في مكضعي النمؿ كالعنكبكت
 .، أما شعبة فقد حققيا(3)الثاني فييما، كىك عمى أصمو في تسييؿ اليمزة الثانية 

 اليمزتان من كممتين 

األكلى، كاليمزة الثانية في أكؿ الكممة  كفي ىذا تككف اليمزة األكلى في آخر الكممة
 الثانية، كىك عمى قسميف:

، كاتفؽ شعبة ككرش فتكحتاف أك مضمكمتاف أك مكسكرتافإما م ما اتفقت فيو الحركتان: -1
أك إبداليا  ،عمى تحقيؽ اليمزة األكلى، أما اليمزة الثانية فقد قرأ كرش بتسييميا بيف بيف

 .ا شعبة فقد حققياحرؼ مد مجانس لحركة ما قبميا، أم

مثؿ  ،(4)"إف كاف الحرؼ الذم بعد اليمزة الثانية متحركا بحركة أصمية يمد مدا طبيعيا"
بعدىا ساكنا يمد مدا الزما  أما إف كاف ما (،أوَلاء أوئلٝ(، )ِف الف٥اء إُل(، )أضػء سا)

ْنَطاِب الَّارِ مشبعا ست حركات مثؿ 
َ
اَء أ َٜ  [.47 :األعراؼ] ح٢ِْ

                                                           

 (.235( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
[، 10[، ]السجدة: 29-28[، ]العنكبكت: )67[، ]النمؿ: 82[، ]كالمؤمنكف:49( ككذا في سكرة ]اإلسراء:2)

 [.11-10[، ]النازعات: 47[، ]الكاقعة: 16]الصافات:
 (.27لجمؿ، المغني بركاية كرش )ص( ا3)
 .28المرجع السابؽ، ص (4)
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ككقع ذلؾ في ثبلثة مكاضع في  ،انت حركة الحرؼ الذم بعد اليمزة حركة عارضةأما إف ك
  نْ إِ  ابلٖاءِ القرآف الكريـ ىي 

َ
ِ  ٦َ ٤ِ ، ك[33 :النكر] نَ دْ رَ أ  :األحزاب] احٜينت نِ إِ  فاءِ ا١جّ

  نْ إِ  ل٨٢يبءِ ، ك[32
َ
، فمكرش في حرؼ المد المبدؿ مف اليمزة الثانية [50 :األحزاب] رادأ

 كجياف: 

  .ا لؤلصؿاألكؿ: المد ست حركات نظرن 

  .ا لمحركة العارضةالثاني : القصر حركتاف نظرن 

 :"كركل بعض أىؿ األداء عف كرش إبداؿ اليمزة الثانية ياء مكسكرة في قكلو تعالى
 ٣خُ ٨ْ ُٞ َ٪ُؤََلءِ إِْن [31 :البقرة]كقكلو تعالى ،:  ََرْدن

َ
اءِ إِْن أ َٖ  .[33: النكر] لََعَ ابْلِ

 ككف لو في المكضعيف  ثبلثة أكجو: في

  .األكؿ: تسييؿ اليمزة الثانية بيف بيف

 .الثاني: إبداليا حرؼ مد كمده ست حركات لكقكع الساكف بعده

 .الثالث: إبداليا ياء مكسكرة

كلو كجو رابع في )البغاء إف( لدل كصؿ )إف( بػ)أردف( كىك إبداليا ياء تمد حركتيف اعتدادا 
  .(1)عمى النكفبالحركة العارضة 

 ما اختمفت فيو الحركتان: وىو عمى أقسام: -2

 كسر بعد فتح: مثؿ قكلو تعالى:  َلإِ  ِفءَ ح [9: الحجرات] قرأ كرش بتسييؿ اليمزة ،
 عمى األصؿ. الثانية، أما شعبة  فقد قرأ بتحقيقيا

 ضـ بعد فتح: مثؿ قكلو تعالى:  َساء  
ُ
انية، أما ، سيؿ كرش اليمزة الث[44: المؤمنكف] ث٤ه أ

 عمى األصؿ. حققيافقد شعبة 

 فتح بعد ضـ: مثؿ قكلو تعالى:  َن
َ
، قرأ كرش بإبداؿ [100 :األعراؼ] ٨٣ا٪ُ تْ نلاُء أ

 .عمى األصؿ اليمزة الثانية كاكا خالصة )نشاء كىصبناىـ(، أما شعبة حققيا

                                                           

 (.48( مصرم، االستبرؽ في ركاية اإلماـ كرش عف نافع )ص1)
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 فتح بعد كسر: مثؿ قكلو تعالى: و
َ
اليمزة الثانية  ، قرأ كرش بإبداؿ[32 :األنفاؿ] الف٥اءِ أ

 .، أما شعبة حققيا٥اء ي٬َالفه ياء خالصة، ىكذا 

 كسر بعد ضـ: مثؿ قكلو تعالى:  يََلاُء إَِل [142 :البقرة]  كلكرش في مثؿ ىذا كجياف
 ىما:

 .تسييؿ اليمزة الثانية بينيا كبيف الياءاألكؿ: 

 .ا خالصة إبداليا كاكن الثاني: 

  .(1)"ممتيف، أنو اعتد بتقدير انفصاؿ األكلى عف الثانية" كاحتج مف حقؽ اليمزتيف في الك

أما حجة مف سيؿ اليمزة " أنيا سيمت كلـ تبدؿ لئبل تحكؿ عف بابيا، كليعمـ أف أصميا 
 .، كتكرير اليمزة ثقيؿ لذلؾ سيمت(2)"اليمزة، فجمع بيف التخفيؼ كاإلعبلـ عف أصميا

 .الكقؼ فبل خبلؼ في تحقيؽ اليمزة كجميع ىذا األحكاـ في حالة الكصؿ، أما في حالة 
 

  :النقل -3

.. ىك إسقاط اليمزة كنقؿ حركتيا إلى الساكف قبميا، مثؿ )ىؿ أتى .. ىىمىتى(، )األرض 
 .، كانفرد كرش بيذا البابأىلىٍرض(، كيككف بغرض التخفيؼ

 وال بد من توفر ثالثة شروط لمنقل :

  .أف يككف ما قبؿ اليمزة ساكنا لتنقؿ الحركة إليو -1

 .يككف الساكف حرؼ مد أك ميـ جمعاٌل أ -2

أف يككف الحرؼ الساكف في آخر الكممة األكلى كاليمزة المتحركة في أكؿ الكممة التي  -3
 .تمييا

ذا تحققت ىذه الشركط الثبلثة فإف كرشا يحذؼ اليمزة كينقؿ حركتيا إلى الساكف  ،كا 
وْ نحك قبميا، سكاء أكاف الساكف الذم تنقؿ حركة اليمزة إليو تنكينا 

َ
، [185 :البقرة] َمؽِيًيا أ

                                                           

 (.233( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 .233( المرجع السابؽ، ص2)
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ا١ج أوَل٪٣ أك تاء تأنيث ، أك [155 :البقرة] اْل٧ٙؿ، أك الـ تعريؼ [39 :األعراؼ] ٛو
ْخ٥َال٣٫ُُْ غير ذلؾ مثؿ " 

َ
ْج أ ٍَ  [.217 :البقرة] َضتِ

 

 حذف اليمزة: -4

لؾ مف ، كيككف الحذؼ لمتسييؿ، كمثاؿ ذ1)) ةىك إزالة اليمزة بحيث ال يبقى ليا صكر 
، ىكذا )يضاىكف(، لمتخفيؼ قرأ كرش بحذؼ اليمزة  [30 :التكبة] ئ٬نيا٪ِ يُ القرآف الكريـ 

 عمى األصؿ.(2)كقرأ شعبة بإثباتيا )يضاىئكف(

ْمؽِ  ُمؽَْس٬ْنَ  َوآَعُؽونَ  ككذا في 
َ
ِ  ِْل  [106]التكبة:   اَّلَلّ

ى األصؿ، كقرأ كرش عم (3)قرأ شعبة بزيادة ىمزة مضمكمة بعد الجيـ، ىكذا )مرًجئكف(
 بغير ىمز )مرجكف( لمتخفيؼ.

  

                                                           

 (49( الضباع، اإلضاءة في بياف أصكؿ القراءة )ص1)
 [. 106لتكبة: ( ككذا في ]ا2)
 (.203شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (3)
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  السادسالمبحث 
 الفتح واإلمالة

  :الفتح

  .(1)" ىك فتح القارئ لفيو بمفظ الحرؼ "
 

  لغةن: التعكيج.: اإلمالة

عبارة عف فتح القارئ فاه بمفظ الحرؼ، كقيؿ: ىك النطؽ باأللؼ مركبة عمى فتحة  صطالحا:ا
سجاـ لة التناسب كتقريب األصكات مف بعضيا، بيدؼ االنكغرض اإلما .(2)غير ممالة 

 ، أك لمداللة عمى أصؿ األلؼ في الفعؿ أك االسـ.كالمماثمة، أك تبلـؤ الحركؼ

 وليا نوعان : 

 ىي تقريب الفتحة مف الكسرة كاأللؼ مف الياء مف غير قمب خالص كال"إمالة كبرل:  -1
  .(3)"مفرط إشباع

   .(4)التقميؿ" ؼ بيف الفتح كاإلمالة المحضة، كيطمؽ عمييا: "كىي النطؽ بالحر إمالة صغرل -2

في باب اإلمالة فيك مف قبيؿ اإلمالة الصغرل أم التقميؿ،  شفي ركاية كر  دما كر ككؿ         
 .غير حرؼ كاحد ىك الياء في فاتحة سكرة طو 

 األلفات المقممة دائما عند ورش :

  .لفظ )التكراة( أينما كرد في القرآف الكريـ -1

 .حا، را( مف فكاتح سكر القرآف الكريـ )حـ، الر، المر(ألؼ ) -2

                                                           

 (.2،29( ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج1)
 (.28( الضباع، اإلضاءة في بياف أصكؿ القراءة )ص2)
 (.41الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص (3)
 .41( المرجع السابؽ، ص4)
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ُٟ األلفات المتطرفة التي أصميا ياء إذا كقعت بعد راء مثؿ  -3 )يرل( ك ،[23 :طو] بىال
 لفظ ، كتسمى ذكات الراء، كيستثنى مف ذلؾ [12 :النجـ]

َ
َٞ ول٬ أ ، فمو [43 :األنفاؿ] ٣٫را

 .[48]األنفاؿ: ؽاءتحَ ، ك[61:الشعراء] ؽاءىحَ ياء  فييا الفتح كالتقميؿ، كال تقميؿ في

، أما لفظ [85 :البقرة] ٣٪ِ يارِ ٦٤ دِ األلؼ الذم يسبؽ الراء المتطرفة المكسكرة مثؿ  -4
اجلار [36:النساء] ،ككذلؾ ، فمكرش فيو الفتح كالتقميؿ َاري٦ته س [22:المائدة] ،
 [.130 :الشعراء]

في السكر اآلتية )طو، النجـ، المعارج،  اترؤكس اآلي األلؼ التي ليس بعدىا )ىا( في -5
القيامة، النازعات، عبس، األعمى، الميؿ، الضحى، العمؽ( كلكف إف كاف آخر الكممة ضمير 

ما ، أما [5-1 :الشمس] ٨ا٪اةَ  ،طا٪اىُ المؤنثة الغائبة فمو فييا الفتح كالتقميؿ نحك : 
 .فميس لو فييا إال التقميؿ، [43 :النازعات] ؽا٪اْٞ ذِ فيو راء  فكا

 األلفات التي يجوز فييا الفتح والتقميل:

 .(األلؼ الذم أصمو ياء كليس بعده راء مثؿ: }ىدل، ىكل، غكل، استكل -1

متى، يٍ رتى، كى سٍ ى، حى أن  )األلؼ الذم ليس أصمو ياء كلكف رسـ بالياء كليس بعده راء مثؿ:  -2
 .(سفىسى، أى تى، عى مى 

حيث جاءت في  (: }لدل، ما زكى، إلى، حتى، عمىآلتيةالكممات اكيستثنى مما رسـ بالياء  -3
إف فرعكف عبل ) :في قكلو تعالى (يعمك)مضارعو القرآف، كاحترز بعبل الذم ىك فعؿ ماض 

 .[ فبل تقميؿ فيو ألنو كاكم4]القصص: (في األرض

 .(افسكاىا، ضحاى)في سكرتي النازعات كالشمس، مثؿ:  اآليات)ىا( في رؤكس أللفات قبؿا -4

ككسرىا مثؿ:  (طيكبى)، كضميا مثؿ (مىرضى)بفتح الفاء مثؿ  (فعمى)ما كاف عمى كزف  -5
 .(ًضيزل)

 .(، كضميا مثؿ: }كيسالى(يىتىامى)ما كاف عمى كزف )فعالى( بفتح فائيا مثؿ  -6

 .(أىٍدنى، أىٍقصى، أىٍعمى)ما كاف عمى كزف )أفعىؿ(، مثؿ:  -7

ٍثكىل، مى )ما كاف عمى كزف )مٍفعىؿ(، مثؿ:  -8  .(ٍأكىلمى
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 إَِنّ ذِي٫َا ٤ًْ٬َٛا َستَّارِي٦َ الفتح كالتقميؿ نحك قكلو تعالى:  (الجار)ك (جباريف)كلو في لفظ  -9
ْلخ٣ُْ َستَّارِي٦َ [، كقكلو تعالى: 22]المائدة: ٍَ كالجار ذم ) :[ كقكلو تعالى13]الشعراء: َب

 [.36]النساء:  (القربى كالجار الجنب

أك  ابشرط أف يككف ياء منصكبن  احدن كا قكالن  (الكافريف)ك (فكافري)قمؿ كرش األلؼ في لفظ   -10
مف قـك )، (ال يحب الكافريف)، (أعدت لمكافريف)مجركران معرفان أـ منكران نحك قكلو تعالى: 

 .(كافريف

 (عيسى بف مريـ) - (مكسى الكتاب) - (ىدل اهلل)إذا كقؼ القارئ عمى ألؼ ممالة نحك  -11
ذافإنو يقؼ عميي ذا كقؼ عمى اسـ اكصؿ تسقط تخمصن  ا باإلمالة، كا   مف التقاء الساكنيف. كا 

 .(محصنة لفي قرن )، (لممتقيف لنحك }ىدن  امنكف فإنو يقؼ عميو بإمالة أيضن 
 .أما شعبة فقد قرأ بالفتح فييا كميا

 

 

 

  



42 

 المبحث السابع
 التضعيف والتخفيف 

  .كيككف الخبلؼ في ىذا النكع بيف التضعيؼ كتركو بغية التخفيؼ    

  بالتضعيؼ،  لفظ مف )ميت(، )الميت(، )الميتة(، حيث كرد في القرآف الكريـكؿ قرأ كرش
 .ىكذا )ميِّتا(، كقرأ شعبة  فييا كميا بالتخفيؼ )مٍيتا(

  :قرأ شعبة ككرش بالتخفيؼ في قكلو تعالىا َضؽَس ًٜ  [125 :األنعاـ] اَىيِّ

  ردت في القرآف الكريـ )المذاف قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ النكف في الكممات اآلتية حيث ك– 
 .(ىاتيف –ىذاف  –المذيف 
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  المبحث الثامن
 التقاء الساكنين

  ،فيقرأ كرش بتحريؾ الساكف "اختمؼ شعبة ككرش في تحريؾ الساكف األكؿ إذا التقى ساكناف
ألف الحرؼ  ؛األكؿ بالضـ إذا كانت الكممة الثانية مبدكءة بيمزة كصؿ تضـ عند االبتداء بيا

، كعمة ذلؾ كراىة االنتقاؿ مف كسر إلى ضـ، كألف (1)"اا الزمن لثالث منيا مضمكـ ضمن ا
تحريؾ الساكف األكؿ بالضـ يدؿ عمى أف حركة ىمزة الكصؿ عند االبتداء بالكممة الثانية 

ٍُ الضـ، كمثاؿ ذلؾ  ؽْ  ، [173 :البقرة] ؽَ َذ٦ِ٥َ اْى ُِ ، [50-49 :النساء] َ٘خِيًل اجْ
 ُِن اْرخ

َ
َفُس٣ْ أ ُٙ جْ

َ
خ٫ُْؾِئَ  ، [66 :النساء] ٬ُ٢ا خ ـْ ِػ ا َٜ ، أما شعبة فقد [10: األنعاـ]  َو١َ

  .قرأ بكسر الساكف األكؿ فييا

 ـال تضيما ىمزة كصؿ اتفؽ شعبة ككرش عمى كسر الساكف األكؿ إذا التقى ساكناف ثاني 
ْمؽِ َرِْلّ عند االبتداء، نحك 

َ
وُح ٦ْ٤ِ أ  [.85 :اإلسراء] ٠ُِٛ الُؽّ

 
 

 

  

 

                                                           

 (.38( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
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 الثالثالفصل 
 عمم الصرف والقراءات

  عمم الصرف

 .حكاليا التي ليست بإعراب كال بناءأعمـ بأصكؿ تعرؼ بيا صيغ الكممات العربية ك 
بداؿ دغاـ كا  عبلؿ كا  كبو نعرؼ  ،فيك عمـ يبحث عف الكمـ مف حيث ما يعرض لو مف تصريؼ كا 

 .(1)ة الكممة قبؿ انتظاميا في الجممةب أف تككف عميو بنيما يج

كتشكمت الصيغ الصرفية مف ترتيب الحركؼ كحركاتيا كسكناتيا، كتقتصر عمى 
ا محددة لبلسـ ا محددة، كما كضعكا صيغن األسماء كاألفعاؿ، كقد حدد الصرفيكف لؤلسماء صيغن 

مشتقات كاسـ الفاعؿ كالمفعكؿ كصيغة كالمصدر كاسـ الزماف كالمكاف كاسـ الييئة كالمرة، كلم
  .المبالغة كالصفة المشبية

ا صرفية محددة باعتبارىا مجردة أـ مزيدة بحرؼ أك حرفيف كذلؾ كضعكا لؤلفعاؿ صيغن 
كالمغة العربية ماىي إال منظكمة كبيرة مف مجمكعة مف أك ثبلثة، ككؿ زيادة ليا معاف كثيرة، 

لقرآف الكريـ، ، كلما كانت ىي لغة اؼ حسب تكجيو القارئتمخالمباني التي ليا دالالت معينة ت
كلذلؾ جاءت القراءات القرآنية لتحفظ كتصكف يا كمعاني ىذه المباني، فقد زاد االىتماـ بمباني

، كتبيف اختبلؼ الصيغ الصرفية كالتبادؿ بينيا في النطؽ كاالنحراؼالمساف العربي مف الزلؿ 
 .القرآنية حسب تكجيو القارئالذم أدل الختبلؼ تكجيو القراءات 

ألنيا تتعمؽ إما بإعراب الكمـ أك ببناء  ؛كقد قامت الدراسات القرآنية بدراسات المغكييف
الكممة الذم يؤدم إلى تغير الحركة فيو إلى تغير المعنى في كثير مف األحكاؿ، فاختمفت 

ترتب عميو تكجيو نطؽ بعض الكممات ما بيف أفعاؿ أك أسماء مما يف ركايات القرآف الكريـ
المعنى حسب البناء الصرفي، ما بيف اسـ الفاعؿ كالصفة المشبية، المبني لممفعكؿ كالمبني 

 لمفاعؿ. 

المسائؿ الصرفية التي اتفؽ كالتي اختمؼ فييا الشيخاف مع تكجيو  كسيبحث ىذا الفصؿ
 .لكؿ قراءة

 

                                                           

 (.8بلييني، جامع الدركس العربية )ص( الغ1)
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  لمبحث األولا
  الشيخان افيي المسائل الصرفية التي اتفق

 

 البقرة سورة

  :قاؿ تعالى َ٬ُٓن  .[82]انبقزة: ُث٣َّ إََِل٩ِْ حُؽَْس

عكف( عمى البناء لممفعكؿ، كىك الراجح  قرأ شعبة ككرش بضـ التاء كفتح الجيـ، ىكذا )تيرجى
ألف كؿ شيء ؿ أقكل؛ عند جميكر القراء، كلعؿ الراجح عند شعبة ككرش في بنائيا لممفعك 

ع مف قبؿ اهلل أكلى مف أف يى    .(1)رجع ىك إلى اهللييرجى

  :قاؿ تعالى ًْرَبَِٓي ََل٢َْث
َ
ْػ٧َا ُم٬َس أ َْ  .[15]انبقزة:  ِإَوذْ َوا

 تفيد التي (فاعؿ) ةصيغ قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ قبؿ العيف، ىكذا )كاعدنا(، عمى
سى ا فقبمو فصار مك "ألف اهلل تعالى كعد مكسى كعدن  األكثر، عمى اثنيف بيف المشاركة معنى

كىك الراجح عند جميكر ، (3) "المبالغة معنى فتفيد المجرد الفعؿ معنى تفيد كقد" (2)"شريكا فيو
 .القراء

  :قاؿ تعالىَتخَِّغُؼ٧َا ُ٪ُؾًوا
َ
 .[76]انبقزة:  َٛال٬ُا خ

ؤا(،قرأ شعبة ككرش باليمز مع ضـ الزام حيث جاء  عمى في القرآف الكريـ، ىكذا)ىيزي
 .عند جميكر القراء كىك الراجح، (4)األصؿ

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ  .[67]انبقزة:  َو٤َا اَّلَلُ ة

مناسبة لسياؽ اآليات )ثـ قست قمكبكـ(، كىك  ،(5)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب )تعممكف(
  .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

[، 17[، ]العنكبكت:88-70[، ]القصص:115[، ]المؤمنكف:76[، ]الحج: 35[،]األنبياء:210(  ]البقرة: 1)
[، 15[، ]الجاثية:85[، ]الزخرؼ:21[، ]فصمت:44[، ]الزمر:22،83[، ]يس:14[، ]فاطر:11]السجدة:
 [.34[، ]كىكد: 64[، ]النكر:5]الحديد:

 [.142ككذا في ]األعراؼ: (.77خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص( ابف 2)
(.42الحمبلكم، شذا العرؼ في فف الصرؼ )ص   (3)    

(.39الجمؿ، المغني في عمـ التجكيد بركاية شعبة عف عاصـ )ص   (4)    
(.11شرؼ، القراءات العشر المتكاترة مف طريؽ الشاطبية كالدرة )ص     (5)    
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  :قاؿ تعالى انِي٠َ َعْؼ٧َا ٤ِيرَاَق ةَِِن إِِْسَ
َ
ُْٓتُػوَن إََِلّ اَّلَله ِإَوذْ أ  .[28]انبقزة:  ََل َت

، (2)" ليـ" فيككف أخذ الميثاؽ قكالن  عمى الخطاب(1)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، )تعبدكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْاُدوُ٪٣ َٙ اَرى ُت ـَ ُ
ح٬ُُك٣ْ أ

ْ
 .[21]انبقزة:  ِإَوْن يَد

عمى  ، عمى كزف )فىٍعمى((3)(سككف السيف دكف ألؼ )أىٍسرلقرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة ك 
 الذم الذم بمعنى المفعكؿ ألف األغمب في كزف فعيؿ؛ أنيا جمع )أسير( كباقي الجمكع

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء)مريض مرضى(ك )فىٍعمى(، )جريح جرحى( ييجمىع عمى

( تفاعمكىـ) كزف ذا )تيفادكىـ(، عمىقرأ شعبة ككرش بضـ التاء كفتح الفاء كألؼ بعدىا، ىكك 
 مف يدفع الفريقيف مف كاحد كؿ ألف ؛اثنيف مف حصؿ الفعؿ أف المفاعمة، كالمعنى تقتضي
  .(4)األسرل مف اآلخريف عند مف كيأخذ األسرل مف عنده

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ  .[85]البقرة:  َو٤َا اَّلَلُ ة

  .عمى الغيبة مناسبة لما قبمو )كيـك القيامة يردكف(، (5))يعممكف(قرأ شعبة ككش بالياء 

  :قاؿ تعالى٬٢ن٥َ ْٓ حَ  َواَّلَلُ ةَِهٌَي ة٥َِا  :[67]البقرة. 

  مناسبة لسياؽ اآليات  عمى اإلخبار عنيـ ،(6)قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة )يعممكف(

 ٍْضَؽَص الَّاِس لََعَ َضيَاة
َ
٣ْ٫ُ أ  .، كىك الراجح عند جميكر القراء َوََلَِشَػَجّ

  :قاؿ تعالى َثٍ آيَ  ٦ْ ٤ِ  ظْ فَ جْ ٤ا ٧   :[507]انبقزة. 

(، (7)قرأ شعبة ككرش بفتح النكف كالسيف )نىنسىخ( ( عمى كزف)فىعىؿى  مف الفعؿ الثبلثي )نىسىخى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء
                                                           

(.162ءات االعشر المتكاترة )صضيؼ، القرا   (1)    
 (.83( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص2)
 (.13شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص( 3)

(.17الدجكل،قمحاكم، قبلئد الفكر ص)  (4)    
(75الجمؿ، المغني في عمـ التجكيد بركاية كرش عف نافع )ص  .  (5)    

(.130األىكازم، الكجيز )ص  (6)    
 .132ص، المرجع السابؽ( 7)
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 :قاؿ تعالى  َ٥َِ٢اٍت ِإَوذِ ابْخَََل إِةَْؽا٪ِي٣َ َرب٩ُُّ ةِس  :[587]البقرة. 

، ىكذا )إبراىيـ(، أينما كرد في القرآف (1)قرأ شعبة ككرش بكسر الياء كياء ساكنة بعدىا
 .الكريـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٘ 
ُ
ِ ٤َ أ  [126]البقرة:  ٢يلَٛ  ٩ُ ُٓ ّخ

يد التاء )فىأيمىتِّعو(قرأ شعبة ككرش بفتح الميـ كتشد
تِّع(، مضارع  ،(2) عمى كزف )فىع ؿ(، )مىت عى ييمى

 .ىك الراجح عند جميكر القراءتكرير الفعؿ كمداكمتو،  التشديد يفيدك 

  :قاؿ تعالى 
َ
٬َب َواْْل ُٜ ْٓ َطاَق َويَ ـْ ٥َاِخي٠َ ِإَو ـْ ٬ل٬َُن إَِنّ إِةَْؽا٪ِي٣َ ِإَو ُٜ ْم َت

َ
ْو ـتأأ

َ
َط ََك٬ُ٧ا ُ٪٬ًدا أ

 .[570 ]البقرة: ٧ََهاَرى

عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة، كىك الراجح  ،(3)ككرش بياء الغيبة )يقكلكف( قرأ شعبة
 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٨ْخ٣ُْ  ٤َا وََضيُْد َؽهُ  وُُس٬َ٪ُس٣ْ  ٬ُّ١٬ََ٘ا ُٞ ٍْ ِي٦َ  ِإَونَّ  َك وح٬ُا اََلّ
ُ
ِٟخَاَب  أ ٬٥َُ٢ْٓنَ  ا١ْ ٩َّ٧ُ  ََلَ

َ
 خ

 ُّٚ ٣٫ِِّْ  ٦٤ِْ  اْْلَ ا٠ٍِ٘  اَّلَلُ  َو٤َا َرب َٖ ِ ا ة ٬ُ٢٥َْٓنَ  َخ٥َّ  .[577 ]انبقزة:  َح

، كالضمير عائد عمى أىؿ الكتاب، كىك الراجح عند (4))يعممكف( قرأ شعبة ككرش بالياء
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٍّ٫َا ُ٪٬َ  وِْس٫َثٌ  َو١ُِك ٬ا ُم٬ََِلّ ُٜ ِ تَت ـْ  [572 ]انبقزة:اْْلََْيَات َ٘ا

الفعؿ فاعؿ مف  عمى أنيا اسـ بعدىا، ساكنة كياء البلـ، بكسر ،(5)قرأ شعبة ككرش )مكٌلييا(
لِّي كيبل  كجيتو،  ،)كٌلى( كىك ألف الضمير )ىك( عائد عمى اهلل سبحانو كتعالى الذم ييكى

 .الراجح عند جميكر القراء
 

                                                           

 .(133ص) األىكازم، الكجيز( 1)
 .133، صالسابؽالمرجع  (2)

(.89ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص   (3)    
(77الداني، التيسير في القراءات السبع )ص  .  (4)    

 223.) 2الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج  / (5)    



49 

 :قاؿ تعالى  ْ٬ََِ٘لّ  َعؽَْسَج  َضيُْد  َو٦٤ِ  َٝ ؽَ  وَْس٫َ ٍْ ُّٚ  ٩َّ٧ُ ِإَو اْْلََؽامِ  ال٥َْْفِشػِ  َك َٝ  ٦٤ِْ  ل٢ََْط ِّ  َرب
ا٠ٍِ٘  اَّلَلُ  َو٤َا َٖ ِ ا ة ٬ُ٢٥َْٓنَ  َخ٥َّ  .[576 ]انبقزة: َت

كمف حيث خرجت(، )عمى الخطاب عمى سياؽ اآلية ، (1)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تعممكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْوِ  ابْلَيَْج  َضزَّ  َذ٦٥َ
َ
٢َي٩ِْ  ٨َاحَ سُ  ََ٘ل  اْخخ٥ََؽَ  أ نْ  َْ

َ
٬ََّف  أ ٍَّ ٬َّعَ  َو٦٤َْ  ة٥َ٫ِِا َح ٍَ  َعَْيًا َت

٢ِي٣ٌ  َكاِٞؽٌ  اَّلَله  َ٘إِنَّ  َْ
 [512 :ابلٜؽة]. 

عمى الخطاب عمى ، (2)( بالتاءتطكعى )، كفتح العيف كتخفيؼ الطاء قرأ شعبة ككرش بالتاء
 ككذا في ،كر القراءكىك الراجح عند جميا عمى الفتح، )يتطكع( مبنين  كأنو ماضيااللتفات، 

 .[527 :ابلٜؽة]

 :قاؿ تعالى  ِٗ يَاحِ  َوحَُْصِي َطابِ  الؽِّ ؽِ  َوالَفّ ٥َاءِ  َبْيَ  ال٥َُْفَغّ رِْض  الَفّ
َ
 .[577]انبقزة:  َواْْل

األلؼ عمى كزف  ةبزياد( 3)عمى اعتبار الجمع، )الرياح( قرأ شعبة ككرش بياء بعدىا ألؼ
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(ؿعٍ فً )ادم عمى كزف ىي اسـ جنس إفر  (ريح)ألف  ؛)ًفعاؿ(

  :قاؿ تعالى اح٬ُ٢ُِك٣ْ ذِي٩ِ َ٘إِْن َٛاح٬ُ٢َُك٣ْ َٜ ٨َِْْػ ال٥َْْفِشِػ اْْلََؽاِم َضَِتّ ُح اح٬ُ٢ُِ٪٣ْ  َٜ َوََل ُت
 .[191]البقرة:  َ٘اْرخ٬ُ٢ُُ٪٣ْ 

، عمى كزف )يفاعؿ، (4)ـ(يقاتمككـ، قاتمكك ا )تقاتمكىـ،قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد القاؼ، ىكذ
ألف القتاؿ ال يحدث مف طرؼ كاحد، بؿ مف طرفيف، كىك  ؛فاعؿ( مف باب أفعاؿ المشاركة

 .الراجح عند جميكر القراء، أما القتؿ فيك مف طرؼ كاحد

 

                                                           

(.134ألىكازم، الكجيز )صا  (1)    
134المرجع السابؽ، ص  . (2)    

[، 45[، ] الكيؼ: 22[، ]الحجر: 57(، ككذا في ]األعراؼ: 172( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص3)
: 63[، ] النمؿ: 48]الفرقاف:   [.5[، ]الجاثية: 9[، ]فاطر:48،[ ] الرـك

.( 29)ص شرؼ، القراءات العشر المتكاترة مف طريؽ الشاطبية كالدرة   (4)    



50 

 :قاؿ تعالى  ٢َيُْس٣ْ  ُس٨َاحَ  ََل خ٣ُُ  إِنْ  َْ ْٜ َّ٢ ٬ُ٪٦َّ  ل٣َْ  ٤َا ا١جَِّفاءَ  ٌَ  .[887]انبقزة:  َت٥َُفّ

كىك  ،(2)""عمى أف الفعؿ لمرجاؿ  (1)قرأ شعبة ككرش بغير ألؼ بعد الميـ، ىكذا)تىمىسكىف(
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ٢َيُْس٣ْ  ُس٨َاحَ  ََ٘ل ٥َّْ٢خ٣ُْ  إِذَا َْ ُْٓؽوف آحَحْخ٣ُْ  ٤َا ـَ  .[888 ]انبقزة: ةِال٥َْ

كىك  ،اإلعطاء عمى كزف)أفعؿ( بمعنى ،(3)(ما ءاتيتـ)قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد اليمزة 
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْؽ ُِ َٝ  إَِل  َ٘اجْ اِم َٓ ٌَ  َٝ ِ اة  .[816 ]انبقزة: يَتََف٩َّ٨ْ  ل٣َْ  َوَُشَ

عمى حذؼ  عمى اعتبار أنيا ىاء السكت كدليؿ قرأ شعبة ككرش بإثبات الياء ىكذا )يتسنو(،
 .اجح عند جميكر القراءكىك الر ، (4)ف )لـ(ا ماأللؼ جزمن 

  :قاؿ تعالى َ٘ َبَ ا حَ ٥َّ ٢ َ   ٛاَل  َُلُ  َيّ
َ
  ٣ُ ٢َ ْْ أ

َ
 [259 ]انبقزة: ػيؽَٛ  ءٍ َش   ُكِّ لََعَ  اَّللَََ نَّ أ

ـي( عمى أنو فعؿ مضارع مرفكع،  ،(5)قرأ شعبة ككرش بيمزة قطع مفتكحة كضـ الميـ )أىعم
 .جميكر القراءعمى إخبار الرجؿ عف عممو بقدرة اهلل، كىك الراجح عند 

 :قاؿ تعالى  ٌت٬َُىثٌ  َ٘ؽَِ٪ان ْٜ ٤َ :[828 ]انبقزة. 

( الذم عمى رىٍىف) جمع ،عمى كزف )ًفعاؿ( ،(6)قرأ شعبة ككرش بألؼ مكسكر الراء )فًرىاف(
ا"، )فىٍعؿ( فالجمع عمى القياسكزف ٍمع كىٍبش، كىاٍلًبغاؿ جمع اٍلًكبىاش كىمى ٍمع كىالنِّعىاؿ بىٍغؿ، جى  جى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء (7)نىٍعؿ"

 

                                                           

[. 49: األحزاب(، ككذا في اآلية بعدىا، كفي ]147/ 6الرازم، التفسير الكبير )ج  (1)    
 (.98( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص2)

: 147/ 6الرازم، التفسير الكبير )ج [.39(، ككذا في ]الرـك  (3)    
( 100ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص   (4)    

 (.43شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (5)
. 49المرجع السابؽ، ص    (6)    

 .  ([5/123اآلممي، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج(7) 
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  :قاؿ تعالى ٌّآ٦٤ََ  ُك  ِ خ٩ِِ  ةِاَّلَلّ َٟ
ِ ٩ِ٢ِ  َوُكخُت٩ِِ  َوَمَلن ـُ  .[285 ]انبقزة: َوُر

عمى الجمع، عمى سياؽ ىكذا )كيتيًبو(، ، (1)قرأ شعبة ككرش بضـ الكاؼ كالتاء مف غير ألؼ
 .راءالعطؼ لمسابؽ مف باب الجمكع، كىك الراجح عند جميكر الق

 آل عمرانسورة 

 :قاؿ تعالى  ِْي٦َ  ٠ُٛ ُؽوا لََِلّ َٙ ٢َْٖت٬ُنَ  َز خُ ونَ  ـَ  .[58:آل عمران] َس٣َّ٨٫ََ  إَِل  َوُُتََْشُ

مناسبة لمفعؿ )قؿ( عمى خطاب  (2)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، )ستغمبكف كتحشركف(
 .القراء لمكافريف، كىك الراجح عند جميكر  الرسكؿ 

  :قاؿ تعالى ّنْ  إََل
َ
٬ا أ ُٜ اةً  ٣٫ُْ٨٤ِْ  َتخَّ َٜ  .[82 :آل عًزاٌ] ُت

كىك الراجح عند جميكر القراء، كتقاة جمع كثرة كيداة ، (3)(تقاة)قرأ شعبة ككرش بألؼ ىكذا 
كأصميا ديعىكىةه كىيديىة كتيقيىة فتحرؾ صكت العمة بالفتح فقمب إلى ألؼ، ، كدعاة عمى كزف فعمة

 .عمى ما قبميا بالعطؼ في قكلو )تتقكا منيـ(ا كجيء بصيغة الجمع اعتمادن 

 :قاؿ تعالى  ُثُ  َذ٨َاَدح٩ْ َٟ
ِ  .[86: آل عمران]  ال٥ََْلن

فيجكز في  امجازين  االفاعؿ المبلئكة مؤنث تأنيثن  ألف ؛(4)قرأ شعبة ككرش بتاء ساكنة )فنادتو(
 ، كىك الراجح عند جميكر القراء.فعمو التذكير كالتأنيث

  :قاؿ تعالىبَ يُ  اَّللَ  نه أ ُ  .[39: آؿ عمراف] ََي طْ يَ بِ  كَ َّشِ

(ش ر قرأ شعبة كك  مف الفعؿ الثبلثي  ،(5) بضـ الياء كفتح الباء ككسر كتشديد الشيف )ييبىشِّريؾى
  .عمى كزف )فىع ؿ(، كالتضعيؼ لمتكثير كالمبالغة المضعؼ )بىش ر(

 

                                                           

(.145ألىكازم، الكجيز )ص ا  (1)    
147. ص، المرجع السابؽ   (2)    

. ( 52شرؼ، القراءات العشر المتكاترة مف طريؽ الشاطبية كالدرة )ص   (3)    
. (205ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (4)    

[، 85[، ]التكبة: 8]الكيؼ: [، 6(، ككذا في سكرة ]اإلسراء: 11شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص ( 5)
 [.18[، ]الحجر: 66ك6]مريـ: 
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 :قاؿ تعالى  ُ٩٥ُِّ٢ َٓ ِٟخَاَب  َويُ ٥َثَ  ا١ْ ْٟ  .[72: آؿ عمراف] َواْْلِ

ُٚ ٤َا يََلاُء إِذَا َََٛض مناسبة لآلية السابقة  ،(1)قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة )كيعممو( اَّلَلُ َي٢ُْ
٬نُ  ُٟ ٬ُل َُلُ ُز٦ْ َذيَ ُٜ ٥َا َح ْمًؽا َ٘إَِجّ

َ
 .أ

 :قاؿ تعالى ا ّ٤َ
َ
ِي٦َ  َوأ ٬ُ٢٥ِا آ٬ُ٨٤َا اََلّ َْ اِْلَاتِ  َو ِّي٣٫ِْ  الَهّ ُس٬رَ٪ُ  َذي٬َُ٘

ُ
 [ 16: آؿ عمراف]  ٣ْ أ

، (اا شديدن فأعذبيـ عذابن )مناسبة لما قبمو  ،(2)قرأ شعبة ككرش بنكف العظمة، ىكذا )فنكفييـ(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى٬ُ٢ا َو٤َا َٓ ْٙ ُؽوهُ  ٦َ٢َْ٘  َعَْيٍ  ٦٤ِْ  َح َٙ  .[ 551 : آل عمران]  يُْس

ا إلى خطاب فمف تكفركه( رجكعن  ف ىكذا )كما تفعمكا..قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب في الفعمي
،مف باب عطؼ الجمؿ عمى بعضيا، كىك الراجح عند (3)في )كنتـ خير أمة( أمة محمد 

 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْ٨يَ ٤ِ ؤْ ٥ُ ل٢ِ  ٬ُٜل حَ  إذ  
َ
 سُ يَ ِٙ سْ ٦ يَ ١َ خ

َ
ِ سُ بُ ٣ رَ زُ ػَّ ٥ِ ن يُ ٣ أ  ٦َ ٤ِ  ءاَلٍف ث ِ ذَ رَل ٣ ة

ِ ال٥َ   .[124: آؿ عمراف]  ١ينَ ث ٤ُ َٟ لن

اسـ فاعؿ عمى كزف ، عمى أنو (4)ليف(زً قرأ شعبة ككرش بسككف النكف كتخفيؼ الزام )مينٍ 
(، عمى كزف )أفعؿ(،  .كىك الراجح عند جميكر القراء )ميفًعؿ(، مف )أنزىؿى

  :قاؿ تعالى٫َا يَا ُحّ
َ
ِي٦َ  خ ُز٬ُ٢ا ََل  آ٬ُ٨٤َا اََلّ

ْ
اً٘ا حَأ َٓ ْى

َ
بَا أ ثً مُ  الؽِّ َٙ  .[580 : آل عًزاٌ]    َياَخ

كقكلنا كأصميا مف الفعؿ ضاعؼ، ، (5)قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد الضاد، ىكذا )ميضاعفة(
ألف المضاعفة تككف مف )ضاعؼ(، كىك الراجح عند  حافظ محافظة ككاتب مكاتبة؛

 .جميكر القراء

                                                           

(.206ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (1)    
.206المرجع السابؽ، ص  (2)    

(96في عمـ التجكيد بركاية كرش عف نافع )ص الجمؿ، المغني  . (3)    
 [.114[، ]األنعاـ:34(، ككذا في سكرة ]العنكبكت:66( شرؼ، القراءات المتكاترة )ص4)

(.152)ص     (5) األىكازم، الكجيز  
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 :قاؿ تعالى  َّ٧َْؾَل  ُث٣
َ
٢َيُْس٣ْ  خ ْٓػِ  ٦٤ِْ  َْ ٣ِّ  َب َٖ   ا١ْ

َ
ا ٨٤ََثً أ ـً ا َٓ َْٖض  ُج ثً  َح َٙ ِ ان آل ] ٨٤ُِْس٣ْ  ٌَ

 .[154 :عًزاٌ

، عمى أف الفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل، كىك الراجح (1) قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة )يغشى(
 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْبِي٠ِ  ِِف  ُٛخ٢ِْخ٣ُْ  َو١َه٦ِ ِ  ـَ وْ  اَّلَلّ
َ
َِْٖٙؽةٌ  ٤ُخ٣ُّْ  أ ِ  ٦٤َِ  ل٥ََ ا َعَْيٌ  َورََْحَثٌ  اَّلَلّ ٬ُٓنَ  ِم٥َّ   ََي٥َْ

 .[ 516 :آل عًزاٌ]

لمناسبة قكلو )كلئف قتمتـ(، كىك الراجح عند ، (2)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب )تجمعكف(
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ِي٦َ  َُتَْفَبَّ  َوََل بِي٠ِ  ِِف  ُٛخ٬ُ٢ِا اََلّ ِ  ـَ ْم٬َاحًا اَّلَلّ
َ
 .[576:آل عًزاٌ]    أ

كىك الراجح عند  ،، عمى البناء لممفعكؿ دكف المبالغة(3)أ شعبة ككرش بتخفيؼ التاء )قيًتمكا(قر 
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َّيِبِ  ٦َ ٤ِ  تيَد اْلَ  ٥يَ  يَ َِتّ ض ٍه  .[179 :آل عًزاٌ]  ا١

، كقيؿ (قرأ شعبة ككرش بفتح الياء ككسر الميـ كتخفيؼ الياء الثانية )يىميز( مضارع )ماز
 .كىك الراجح عند جميكر القراء (4)""بالتخفيؼ، أم: تخميص كاحد كاحد

 سورة النساء

 :قاؿ تعالى  ِّض٠َ
ُ
 .[87 ]انُساء:   ذ١َُِس٣ْ  َوَراءَ  ٤َا ١َُس٣ْ  َوأ

ٌؿ( )ما( في محؿ عمى البناء لمفاعؿ ك، (5)قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كالحاء، ىكذا )كأىحى
 .د جميكر القراء، كىك الراجح عننصب مفعكؿ بو

                                                           

(.152)ص     (1) األىكازم، الكجيز  
.153ص ،السابؽالمرجع    (2)    

    (3) المرجع نفسو، ص153، ككذا في سكرة ]الحج:58[.  
 (.131( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص4)

(.153األىكازم، الكجيز )ص  (5)    
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 :قاؿ تعالى  ْو
َ
 .[78]النساء:   ا١جَِّفاءَ  ََلَمْفخ٣ُُ  أ

الطرفيف،  مف كالمشاركة مف باب المفاعمة، (1)قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد البلـ )المستـ(
 .الزيادة في المبنى تعني زيادة في المعنى، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْن
َ
أ ةٌ  َوبَح٩َ٨ُْ  ةَح٨َُْس٣ْ  حَُس٦ْ  ل٣َْ  َٞ  .[73]النساء:   َم٬ََدّ

فيجكز في فعمو  ،ألف تأنيث )مكدة( مجازم ؛قرأ شعبة ككرش بياء التذكير، ىكذا )يكف(
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(2)التذكير كالتأنيث

 :قاؿ تعالى  ْجْيَا ٤َخَاعُ  ٠ُٛ ٬٥َُ٢نَ  َوََل  اَتَِّق  ل٦٥َِِ  َعَْيٌ  َواْْلِعَؽةُ  ٢َِٛي٠ٌ  اُلّ ِْ      َ٘خِيًل  ُت
 [66 ]انُساء:

محمد  مناسبة لمفعؿ )قؿ( عمى خطاب، (3)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، ىكذا )تظممكف(
 .لقكمو 

 :قاؿ تعالى  َِي٦ ِ  آ٬ُ٨٤َا َواََلّ ٩ِ٢ِ  ةِاَّلَلّ ـُ ؽ٬ُِّٛا َول٣َْ  َوُر َٙ َضػٍ  َبْيَ  ُح
َ
َٝ  ٣٫ُْ٨٤ِْ  أ ِ و١َه

ُ
٬َْف  أ  يُْؤتِي٣٫ِْ  ـَ

ُس٬رَُ٪٣ْ 
ُ
 .[518 ]انُساء:    أ

عمى االلتفات مف الغيب إلى ، (4)قرأ شعبة ككرش بنكف العظمة بدؿ الياء، ىكذا )نؤتييـ(
 .جماعة المتكمميف، مف باب التعظيـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

 

 

 

 

                                                           

.(160ص ) األىكازم، الكجيز  (1)    
(82الجمؿ، المغني في عمـ التجكيد بركاية قالكف )ص .  (2)    

(90شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص   (3)    
 .102ص،  ابؽالمرجع الس (5)
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 سورة المائدة  

  :قاؿ تعالىِي٣ِ٫ْ  َ٘ت٥َِا ْٜ ٨َّاُ٪٣ْ  ٤ِيرَاَر٣٫ُْ  َج َٓ ٨ْ٢َاوَ  ١َ َٓ يَثً  ٬ُ٢ُٛب٣٫َُْ  َس ـِ  .[58 ]المائدة :   َٛا

اسـ فاعؿ مف قسا يقسك ، (1) قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد القاؼ كتخفيؼ الياء، ىكذا )قاًسية(
صفة ، (2)قبميا قمبت ياء" "كأصميا )قاًسكة(، فمما تحركت الكاك كانكسر مامف القسكة ، قاسو 

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، ى درجاتألف القاسية تككف عم ؛تحمؿ معنى التغير

 :قاؿ تعالى  َواْعَل٬ْنِ  الَّاَس  َتَْل٬ُا ََ٘ل   :[44 ]المائدة. 

: بمفيكـ التضاد أم، (3) ا، ىكذا )كاخشكف( ككقفن قرأ شعبة ككرش بحذؼ الياء الزائدة كصبلن 
ا، فيبقى الناس جميعن  ا عمى النيي عمىال تخشكا الناس كاخشكًف أنا، فمـ يذكر الياء اعتمادن 
 .صاحب الخشية اهلل، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ََُ٘طْس٣
َ
٬ُٖنَ  اجْلَا٪٢ِِيَّثِ  أ  .[50]المائدة:   َحتْ

مناسبة لسياؽ اآلية قبميا التي تتحدث عف ، (4) قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة )يبغكف(
٣َ٢ْ ) .الجماعة ْْ ٥َا َ٘ا َجّ

َ
نْ  اَّلَلُ  يُؽِيػُ  خ

َ
ِْٓو  يُِهيت٣٫َُْ  أ (، كىك الراجح عند جميكر ذ٬ُ٧ُب٣٫ِِْ  ةِتَ

 .القراء

 :قاؿ تعالى ٫َا يَا ُحّ
َ
٬ُل  خ ـُ ْٔ  الَؽّ ِّ ٧ْؾَِل  ٤َا ة٢َ

ُ
َٝ  خ َٝ  ٦٤ِْ  إََِلْ ِّ ٠َْٓ  ل٣َْ  ِإَونْ  َرب ْٙ َْٖج  َذ٥َا َت  ة٢ََّ

اََل٩َُ   ـَ  .[67]المائدة:  رِ

ألف ؛ (5) سر التاء عمى الجمع، ىكذا )رساالًتو(قرأ شعبة ككرش بإثبات ألؼ بعد البلـ كك
ت التي ترد فييا، سبأمنجمة مفرقة حسب األحداث كالمنا  اآليات كانت تنزؿ عمى محمد

  .(6)ككؿ كاحدة كاف فييا رسالة لمرسكؿ

                                                           

.(109ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (1)    
(.44أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص  (2)    

.(115شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص  (3)    
.116صالسابؽ، المرجع   (4)    

(.119ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (5)    
[.124ا في سكرة ]األنعاـ: ترجيح الجمع ككذ مع  (6)    
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  :قاؿ تعالى ٠َ َٓ ْٓتَثَ  اَّلَلُ  َس َٟ  [ 97: ]المائدةل٨٢َِّاس رِيَا٤ًا اْْلََؽامَ  ابْلَيَْج  ا١ْ

مصدر يحمؿ معنى االستمرارية لمقياـ ، (1) ا(قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ بعد الياء )ًقيامن 
.ا مف قبؿ المبلئكة كالناس أجمعيف، كىك الراجح عند جميكر القراء كنيارن ليبلن   

  ِْثَ  َ٘إِن َج٥َ٫ُّا لََعَ  ُْ
َ
ا خ َّٜ خََط ـْ ٤َ٬انِ  َ٘آَعَؽانِ  إِث٥ًْا ا ُٜ اَم٥َ٫ُا َح َٜ ٦٤َِ  ٤َ  ِ َّٚ  ي٦َ اََلّ خََط ـْ ٢َي٣٫ُِْ  ا َْ 

ْوََلَانِ 
َ
 .[107]المائدة:    اْْل

عمى  عمى البناء لممفعكؿ، ،(2) بضـ التاء ككسر الحاء، ىكذا )استيًحؽ ( كشعبة قرأ كرش
، (3)ألف ثالث الفعؿ مضمكـ ضمة الزمة؛ ، كيبتدأ بيا بضـ ىمزة الكصؿسياؽ اآلية )عيًثر(

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْْطؽٌ  إََِلّ  َ٪َؼا إِن  .[110 مائدة:]ال   ٤ُتِيٌ  ـِ

عمى كزف )ًفٍعؿ( ، (4) قرأ شعبة ككرش بكسر السيف كسككف الحاء دكف ألؼ، ىكذا )ًسحر(
 ألف المنيي عنومؿ بالسحر أيا كانت شخصية الساحر؛ ألنيا تدؿ عمى الع ؛المصدر

 إلى يضاؼ( الكيد) ليس لشخصو، كألفعف الذىاب لمساحر لعممو ك السحر، كينيى 
 .السحر كىك الراجح عند جميكر القراء إلى يضاؼ كال( الساحر)

  :قاؿ تعالى ل٫َُا إِِِنّ  اَّلَلُ  َٛاَل ٢َيُْس٣ْ  ٤َُنِّ َْ
   [551: ]انًائدة. 

ليا( قرأ شعبة ككرش بفتح النكف كتشديد الزام )مينىزِّ
عيؼ عمى أنيا مف الفعؿ )نىز ؿ( كالتض، (5) 

 .ألنيا مف الفعؿ )أنزؿ( ؛لممبالغة كالتكثير في اإلنزاؿ، كليس منزليا دكف تضعيؼ الزام

 

 

                                                           

.(100الداني، التيسير في القراءات السبع )ص   (1)    
.100المرجع السابؽ، ص  (2)    

(.112الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص  (3)    
.[6[، ]الصؼ: 7( ككذا في سكرة ]ىكد: 102القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ص  (4)    

. ( 795)ص كأثرىا في التفسير كاألحكاـبازمكؿ، القراءات   (5)    
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 سورة األنعام  

 :قاؿ تعالى  ًَل آيَث ْن ُحَنِّ
َ
 .[37 :األَعاو] إَِنّ اَّلَله َٛادٌِر لََعَ أ

عمى أنو  ،(1)بفتح النكف كتشديد الزام )يينىزِّؿ( حيث كرد في القرآف الكريـ قرأ شعبة ككرش
( مضارع  الثبلثي المضعؼ )نٌزؿ( لمداللة عمى التكثير، كىك الراجح عند  عمى كزف )فىع ؿى

 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ٍء ّ َشْ
ة٬َْاَب ُكِ

َ
٢َي٣ْ٫ِْ خ َْ  .[44 :األَعاو] َذخَْط٨َا 

 (2)"الكثير، "كيككف التخفيؼ لما يصدؽ فيو القميؿ ك شعبة ككرش بتخفيؼ التاء )فتىحنا(قرأ 
 .كىك الراجح عند الجميكر

  :قاؿ تعالى ُؽدِ  َوََل ٍْ ِي٦َ  َت ٬نَ  اََلّ ُْ َػاوةِ  َرب٣٫َُّْ  يَْػ َٖ َِٓضِّ  ةِا١ْ  .[18: األَعاو]    َوا١ْ

كىذه قراءة الجميكر المكافقة ألىؿ  ة(،الغيف كالداؿ كألؼ، ىكذا )الغدا قرأ شعبة ككرش بفتح
شذكذ فييا، فكممة )غداة( نكرة دخمت عمييا أؿ  الك "ة لرسـ المصحؼ، ، مخالفالمغة

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (3)"التعريؼ

  :قاؿ تعالى ِ٥َُ٢اِت ا١َْبِّ َوابْلَْطؽ ُُ يُس٣ْ ٦ْ٤ِ   .[63 :األَعاو] ٠ُْٛ ٦ْ٤َ ُح٨َِشّ

يكـ(، مضارع )نٌجى( لمداللة عمى الت كثير قرأ شعبة ككرش بتشديد الجيـ كفتح النكف )يينىجِّ
 .كالمبالغة، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْْْنَا٧َا ١َه٦ِ
َ
٬َج٦َّ  َ٪ِؼهِ  ٦٤ِْ  خ ُٟ اِٞؽِي٦َ  ٦٤َِ  َلَ  .[78 :األَعاو] الَلّ

، (4)قرأ شعبة ككرش بحذؼ األلؼ كياء ساكنة بعد الجيـ كبعدىا تاء مفتكحة، ىكذا )أنجيتنا(
 .د جميكر القراءكىك الراجح عن عمى الخطاب هلل تعالى،

 

                                                           

 (.256( الحمبي، التذكرة في القراءات الثماف )ص1)
[، 40[ كفي )تفتح( ]األعراؼ: 11[، ]القمر: 96، ككذا في ]األعراؼ: 134( أبك راس، اختبلؼ البنية ص2)

 [.96كفي )فتحت( ]األنبياء: 
 [.28(، ككذا في ] الكيؼ: 41سبع )ص( أبكراس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات ال3)

. ( 445)ص الدمشقي، حرز األماني في القراءات السبع  (4)    
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 :قاؿ تعالى  ٍُانيْ الله  َٝ ٨َّ حَ فِ جْ وإ٤ا ي [68 :األَعاو]. 

، كىك الراجح عند ن ؾ( مف أنسى يينسيقرأ شعبة ككرش بسككف النكف كتخفيؼ السيف )ييٍنًسيى 
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالىَويَْطََي  َوَزَكؽِيَّا  [85: األنعاـ]. 

كنصبت ألنيا معطكفة عمى  (1)فتكحة بعد األلؼ )زكرياءى(قرأ شعبة ككرش بزيادة ىمزة م
  منصكب.

  :قاؿ تعالى ْ٧َْؾَل  ٦٤َْ  ٠ُٛ
َ
ِٟخَاَب  خ ِي ا١ْ ٩َ٧٬ُ٢ُ  ل٨٢َِّاِس  وَُ٪ًػى ٬ُ٧ًرا ُم٬َس  ة٩ِِ  َساءَ  اََلّ َٓ  ََتْ

ٌِحَؿ  ٬نَ  ُتتُْػوَج٫َا ََٛؽا ُٙ رًَِيا َوُتْ َٞ
   [91: األنعاـ]. 

سياؽ اآلية عمى الخطاب، مناسبة ل، (2)عمكنو، تبدكنيا، تخفكف(قرأ شعبة ككرش بالتاء )تج
 .)قؿ(، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َٝ ِ ٬ل٬ُا اْْليَاتِ  ٧َُُصُِّف  َوَكَؼل ُٜ َج  َوَِلَ ـْ ٩َ٨ُِّ  َدَر ٬ْمٍ  َوِلُبَي َٜ ٬٥َُ٢ْٓنَ  ١ِ     َح
 .[105: األنعاـ]

مف  ،عمى كزف )فىعىؿ(، (3)كف ألؼ )دىرىٍست(قرأ شعبة ككرش بسككف السيف كفتح التاء د
، كىك الراجح عند (4)بمعنى "قرأت لنفسؾ كعممت"، ة كالدراسة، كليس فييا مفاعمةءالقرا

 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َا َُيَُْشُُ٪٣ْ  َوي٬َْم ًٓ  .[128: األنعاـ]  ََجِي

، كىك مف الغيبة إلى التكمـ عمى االلتفات، (5)قرأ شعبة ككرش بنكف العظمة، ىكذا )نحشرىـ(
 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

(138شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص .  (1)    
. 139المرجع السابؽ، ص  (2) 

. (141شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص  (3)    
 (.147( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص4)

[.40[، ] سبأ : 17[، ] الفرقاف: 45(، ككذا في سكرة ]يكنس:144ؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص( شر  5) 
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  :قاؿ تعالى ٍّا َدرََساٌت  َو١ُِك ٬ُ٢٥ِا ِم٥َّ َٝ  َو٤َا َْ ا٠ٍِ٘  َربُّ َٖ ِ ا ة ٬ُ٢٥َْٓنَ  َخ٥َّ  .[132: األنعاـ]  َح

عممكا(،  سياؽ اآلية )كلكؿ،عمى الغيبة مناسبة ل ،(1)قرأ شعبة ككرش بالياء، ىكذا )يعممكف(
 .ح عند جميكر القراءكىك الراج

  :قاؿ تعالى ٬٥َُ٢ْٓنَ  ََ٘ف٬َْف ارِ  َِلِٛتَثُ  َُلُ  حَُس٬نُ  ٦٤َْ  َت  .[581: األَعاو]    اَلّ

، كىك الراجح عند ازين مجا اتأنيثن  ةمؤنثأف )عاقبة( عمى  ،(2)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تككف(
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُْؽونَ  َ٪٠ ُِ نْ  إََِلّ  َح٨ْ
َ
تِي٣٫َُُ حَ  أ

ْ
ثُ  أ َٟ

ِ  .[512 :األَعاو]  ال٥ََْلن

كىك الراجح عند جميكر القراء، كال يخفى إبداؿ اليمزة ، (3)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تأتييـ(
  .ألفا لكرش

 :قاؿ تعالى  ِْي٦َ ََ٘ؽ٬ُّٛا دِي٣٫َُ٨  .[88 :األَعاو]    اََلّ

زف )فىع ؿ( كالتضعيؼ لمداللة عمى عمى ك ، قرأ شعبة ككرش بتشديد الراء دكف ألؼ )فىر قكا(
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(4)، "كمعنى فرقكا أم: جعمكه فرقا كأقساما"التكرير

 

 سورة األعراف

 :قاؿ تعالى  َِّي٦َ  إِن ة٬ُا اََلّ َؼّ وا ةِآيَاح٨َِا َٞ َبُ ْٟ َخ ـْ خَّصُ  ََل  َخ٫َْ٨ا َوا َٙ ة٬َْاُب  ل٣٫َُْ  ُت
َ
٥َاءِ  خ   الَفّ

 .[70 :األعزاف]

مف باب تغميظ القكؿ مع أكلئؾ الكافريف الذيف ، (5)قرأ شعبة ككرش بالتاء كتشديد التاء )تيفىت ح(
( تفتح)فكاف التضعيؼ بالفعؿ في  ،كزادكا عمى ذلؾ باستكبارىـ ،كذبكا كأصركا عمى الكذب

                                                           

(.262ص /2 الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج  (1)    
(.150ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (2)    

[.33، ككذا في ] النحؿ :  (273ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص   (3)    
 (.163( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص4)

(.183األىكازم، الكجيز )ص  (5)    
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 ؛كتأنيثو أرجح عند القراء مف قراءة الياء، كجاز تذكير الفعؿ أكلى مف التخفيؼ، كقراءة التاء
  .امجازين  امؤنث تأنيثن  (أبكاب)ألف الفاعؿ 

 

 :قاؿ تعالى  ُةَ خ ِ  .[62: األعراؼ]  ْلرَ  ـاَلتِ ٣ رِ سُ ُٖ ٢ّ

عمى أنيا مضارع الفعؿ )بىم غ ييبمِّغ( ، (1)قرأ شعبة ككرش بفتح الباء كتشديد البلـ )أيبىمِّغكـ(
 .ير، كىك الراجح عند جميكر القراءكالتضعيؼ لمتكث

 تعالى: قاؿ  َ٤ا يَ  ُٗ َٜ ٢ْ ح 
ْ
 .[117: األعراؼ]  ٬ٟنِ٘ أ

حيث كرد في القرآف  عمى كزف)تىفىع ؿ( ،(2)قرأ شعبة ككرش بفتح البلـ كتشديد القاؼ )تىمىق ؼ(
الكريـ، عمى أنو مضارع )تىمىق ؼى يتمٌقؼ( كىي تتمىق ؼ كحذفت إحدل التاءيف لمتخفيؼ، بمعنى: 

 .كىك الراجح عند جميكر القراءمر كالمبالغة، ، كأفاد التضعيؼ تكمؼ األتمتيـ
 :قاؿ تعالى  ْْْنَي٨َْاُز٣ْ  ِإَوذ

َ
٬ْنَ  آلِ  ٦٤ِْ  خ َْ  .[141: األعراؼ]   ِْ٘ؽ

عند كىك الراجح  ،عمى التكمـ )أٍنجيناكـ(،، (3) قرأ شعبة ككرش بياء ساكنة بعدىا نكف مفتكحة
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ِْٖٙؽْ  َرب٨َُّا ؽََْح٨َْايَ  ل٣َْ  ١َه٦ِْ  َٛال٬ُا ٬َج٦َّ  َلَا َوَي ُٟ  .[149 :األعراؼ]    اْْلَاِِسِي٦َ  ٦٤َِ  َلَ

بعدىا  ، مناسبة لسياؽ اآلية )قالكا( كسياؽ ما(4)قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة، )يرحمنا(
 .)كيغفر لنا(، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َاْلَ  ٣ُ ٫ِ يْ ٢َ َْ  مُ ّؽِ طَ يُ و ِ  .[157: األعراؼ] ٣٪ُ ِْصَ ٣ إِ ٫ُ ٨ْ خَ  ُّ يَ يَ وَ  َد تان

قرأ شعبة ككرش بكسر اليمزة كسككف الصاد مف غير األلؼ )ًإٍصرىىـ(، مصدر كعمى 
  .(5)كالمعنى في اآلية أنو ثقؿ ما تيعيبِّد بو""اإلفراد، "كاإلصر ىك الثقؿ، 

 

                                                           

 [.23، كفي ]األحقاؼ: 68(، ككذا في اآلية 184األىكازم، الكجيز ، )ص (1)
  (.186( األىكازم، الكجيز، )ص2)
 .187، صالسابؽ( المرجع 3)

    (4) المرجع نفسو، ص168.
 (.81راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص( أبك 5)
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  :قاؿ تعالىِٟخَابِ و ٬َن ةِا١ْ ُٟ ِي٦َ ُح٥َِفّ  .[170: األعراؼ] اََلّ

قرأ شعبة ككرش بفتح الميـ كتشديد السيف )ييمىسِّؾ(
عمى أنيا مضارع )مىس ؾ ييمىسِّؾ( ، (1)

 .كالتضعيؼ لمتكثير، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْْك٫ََػُ٪٣
َ
ِف٣٫ِْ  لََعَ  َوأ ُٙ جْ

َ
لَْفُج  خ

َ
ُِّس٣ْ  خ نْ  َك٫ِْػ٧َا ةَََل  َٛال٬ُا ةَِؽب

َ
٬ل٬ُا أ ُٜ  ا١ِْٜيَا٤َثِ  ي٬َْمَ  َت

٨َّا إ٧َِّا  .[568-568 :األعزاف]     َّل٢ِِ٘يَ  َ٪َؼا َخ٦ْ  ُٞ

اآلية في صيغ السؤاؿ مناسبة لسياؽ عمى الخطاب ، (2)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تقكلكا(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، ()ألست بربكـ

 :قاؿ تعالى  ِ٥َان٩ِ ـْ َ
ِي٦َ ي٢ُِْطُػوَن ِِف أ  .[180 :األعزاف]  َوذَُروا اََلّ

، مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ (3)ًحدكف(قرأ شعبة ككرش بضـ الياء ككسر الحاء )ييمٍ 
دى( ( ،)أىلحى  .كىك الراجح عند جميكر القراء ،عمى كزف )أىٍفعىؿى

  :قاؿ تعالىا َل  َناِْلًا آحَاُ٪٥َا ٥ََ٢َّ٘ َٓ ََكء َُلُ  َس  .[560 :األعزاف]       ُُشَ

اسـ مصدر بمعنى ذا ، (4)ككرش بكسر الشيف كسككف الراء كتنكيف الكاؼ )ًشٍركان( قرأ شعبة
 .شرؾ، كالشرؾ أف تجعؿ هلل ندا، كالشركاء أف يشرككا مع اهلل أندادا في عبادتو

  :قاؿ تعالى َِّي٦َ  إِن ٬ْا اََلّ َٜ ٣٫ُْ  إِذَا اَتّ ٌٗ  َمَفّ ِ ان انِ  ٦٤َِ  ٌَ ٍَ يْ ُؽوا الَلّ َّٞ ونَ ٤ُ  ُ٪٣ْ  َ٘إِذَا حََؼ   تُِْصُ
 .[805 :األعزاف]

( اسـ فاعؿ فاعؿ)عمى كزف ، (5)قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد الطاء كىمزة مكسكرة )طائؼ(
، كىك (6) "بمعنى طيؼ المصدر، أم: خطر ليـ خطرة مف الشيطاف" مف طاؼ يطكؼ،

 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 (.189( األىكازم، الكجيز )ص1)
.189صالمرجع السابؽ،   (2)  

 .189، صنفسوالمرجع ( 3)
    (4) المرجع نفسو، ص190.

275.)     (5) ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج2/
 (.52أبكراس، اختبلؼ البنية الصرفية )ص (6)
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 سورة األنفال 

 :قاؿ تعالى  ْي٦ُ  َويَُس٬نَ  ِ٘خ٨َْثٌ  ُس٬نَ حَ  ََل  َضَِتّ  َوَٛاح٬ُ٢ُِ٪٣ ِ  لُك٩ُُّ  اِلّ  ة٥َِا اَّلَله  َ٘إِنَّ  اجْخ٬ْ٫ََا َ٘إِنِ  َّلِلَّ
٬ُ٢٥َْٓنَ   .[86 :األَفال]    ةَِهَيٌ  َح

ف ينتيكا يغفر ليـ ما)مناسبة لسياؽ اآلية قبميا ، (1)قرأ شعبة ككرش بالياء )يعممكف( قد  كا 
ف يعكدكا(، ككذلؾ مناسبة لفعؿ الشرط كىك الراجح ، قبميا مباشرة )فإف انتيكا( أم ىـ سمؼ كا 

 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ِْي٦َ  َحخ٬َََفّ  إِذْ  حََؽى َول٬َ ُؽوا اََلّ َٙ ثُ  َز َٟ
ِ  .[10: األَفال]     ال٥ََْلن

بعدىا  كسياؽ ما ،يتككؿ()مناسبة لسياؽ اآلية قبميا  ،(2)(يتكفى)قرأ شعبة ككرش بالياء 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، يظممكف()باآلية بقكلو 

 :قاؿ تعالى   ِي٦َ  َُيَْفَبَّ  َوََل ُؽوا اََلّ َٙ ٬ا َز ُٜ تَ ِْٓشُؾونَ  ََل  إَِج٣٫ُّْ  ـَ  .[16 :األَفال]    ُح

كالمخاطب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ، (3)تحسبف(قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، )كال 
تحسبف  ال: كؿ بو أكؿ، ك)سبقكا( مفعكؿ ثاف، أم( مفعالذيف)كالفاعؿ ضمير المخاطب، ك

  .(ف  بى سً حٍ تى ) ككسر كرش السيفالكفارى سابقيف، كىك الراجح عند جميكر القراء، 

 :قاؿ تعالى نْ  ِليَِبٍّ  ََكنَ  ٤َا
َ
ى َُلُ  يَُس٬نَ  أ ِْسَ

َ
                    .[76 :األَفال]   أ

ف ك  تأنيثيا مجازم، رل(ألف )أس ،(4)قرأ شعبة ككرش بالياء )يككف( عمى سياؽ اآلية قبميا )كا 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،يكف منكـ(

 

 

 
                                                           

.)276/2 لجزرم، النشر في القراءات العشر )جاابف   (1) 
. 277المرجع السابؽ، ص  (2) 

 (3) المرجع نفسو، ص277. 
 (4) المرجع نفسو، ص277. 
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 :قاؿ تعالى ٫َا يَا ُحّ
َ
يِْػيُس٣ْ  ِِف  ل٦٥َِْ  ٠ُْٛ  اليَِّبُّ  خ

َ
ى ٦٤َِ  خ ِْسَ

َ
٣َ٢ِْٓ  إِنْ  اْْل  َعَْيًا ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ  ِِف  اَّلَلُ  َح

         .[60 :األَفال]       َعَْيًا يُْؤحُِس٣ْ 

عمى أنيا جمع )أسير( ، (1)قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كسككف السيف دكف ألؼ )أىٍسرل(
كىك الراجح عند ، ألف األغمب في كزف فعيؿ )فىٍعمى(، )جريح جرحى( ؛كباقي الجمكع

 .القراءجميكر 

 سورة التوبة 

  :قاؿ تعالىنْ  ل٥ُْ٢َِْشِكِيَ  ََكنَ  ٤َا
َ
٥ُُْٓؽوا أ ِ  َمَفاِسػَ  َح  .[56 :انخىبت]      اَّلَلّ

عمى الجمع، اعتمادا عمى أف ، (2)قرأ شعبة ككرش بفتح السيف كألؼ بعدىا، ىكذا )مساجد(
"كبالجمع بأف  يحيط بيـ مسجد كاحد، المشركيف منتشركف في األرض كعمى أف كثرتيـ ال

  (3)"لو ذلؾ يحؽ بناء كال عبادة، كال يعمر مساجد اهلل، ال ، فالمشرؾ الالحكـ عمى أصمو
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْ٢ْخ٣ُ َٓ َس
َ
ايَثَ  أ َٜ ٥َِْاَرةَ  اْْلَاِجّ  ـِ ٦٥َْ  اْْلََؽامِ  ال٥َْْفِشػِ  َو ِ  آ٦٤ََ  َٞ         اْْلِعؽِ  َواَْل٬َْمِ  ةِاَّلَلّ

 .[56:انخىبت]

عد الميـ قرأ شعبة ككرش بكسر السيف كياء بعد األلؼ )ًسقاية(، ككسر العيف كألؼ ب
عمى المصدرية لمف كانكا قائميف عمى السقاية كالعمارة كمف جاء بعدىـ، كىك  ،(4))ًعمارة(

 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ٣٫ُْ  َو٤َا َٓ نْ  ٨٤ََ
َ
ت٠ََ  أ ْٜ اُت٣٫ُْ  ٣٫ُْ٨٤ِْ  ُت َٜ َٙ  .[54 :انخىبت]  َج

يجكز في فعمو فأنيث مجازم عمى أف )نفقاتيـ( مؤنث ت ،(5)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تقبؿ(
 .التذكير كالتأنيث، كىك الراجح عند جميكر القراء

 
                                                           

(309ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص .  (1)    
313ص ،المرجع السابؽ  (2)    

 (.90( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص3)
(.189ؼ، القراءات العشر المتكاتر )صشر   (4)    

195المرجع السابؽ، ص  . (5)    
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:قاؿ تعالى  ْ٢َي٣٫ِْ ٬ْءِ  َْ  .[98 :انخىبت]  َدانَِؽةُ الَفّ

 ،(1)، عمى" أنيا مصدر مف سؤتو سكءا كمساءة"قرأ شعبة ككرش بفتح السيف، ىكذا )الس ٍكء(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 قاؿ تعالى:  َّإِن  َٝ َس٦ٌ  َنَلحَ  .[508 :انخىبت]  ل٣٫َُْ  ـَ

،عمى الجمع، كغمظ (2)قرأ شعبة ككرش بكاك مفتكحة قبؿ األلؼ مع كسر التاء )صمىكاًتؾ(
 .كرش البلـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْْٓػِ  ٦٤ ُٔ  ََكدَ  ٤َا َب ٍٚ  ٬ُ٢ُُٛب  يَؾِي  .[556: انخىبت]  ٣٫ُْ٨٤ِْ  َ٘ؽِي

ألف الفاعؿ مؤنث غير  ؛كجاز تذكير الفعؿ كتأنيثو ،(3)أ شعبة ككرش بالتاء، ىكذا )تزيغ(قر 
 .حقيقي، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َج٣٫ُّْ  يََؽْونَ  َوََل
َ
خ٬ُ٨َنَ  خ ْٙ ةً  َِلمٍ  ُكِّ  ِِف  ُح وْ  َمَؽّ

َ
َتْيِ  أ  .[587:انخىبت]     َمَؽّ

، كىك الراجح عند )يفتنكف( مناسبة لما بعدىا عمى الغيبة ،(4)قرأ شعبة ككرش بالياء )يركف(
 .جميكر القراء

 سورة يونس 

 :قاؿ تعالى  َِي ُ٪٬ ٠َ  اََلّ َٓ ٥َْؿ  َس  .[1 ]يىَس:     ِىيَاءً  الَلّ

كىك الراجح ، (6)عمى أنو جمع لػ)ضكء( مثؿ بحر بحار""، (5)قرأ شعبة ككرش بالياء )ضياء(
 .عند جميكر القراء

 

                                                           

 [.6(، ك]الفتح: 450ص/1( الفراء، معاني القرآف)ج1)
[.87، ككذا في ] ىكد:  (203شرؼ، القراءات العشر المتكاتر )ص   (2)    

. ( 111/ص5األندلسي، تفسير البحر المحيط)ج  (3)    
(207شرؼ، القراءات العشر )ص .  (4)    

[.48[، ] األنبياء: 71، ككذا في ] القصص :208ص المرجع السابؽ،  (5)    
 (.180( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص6)
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  اؿ تعالى:ق ٤َا  َٚ َٝ  اَّلَلُ  َع٢َ ِ ِّٚ  إََِلّ  ذَل ٠ُ  ةِاْْلَ ِهّ َٙ ٬ْمٍ  اْْليَاتِ  ُح َٜ ٬٥َُ٢ْٓنَ  ١ِ  .[1: ]يىَس   َح

، عمى لفظ إخبار اهلل تعالى عف نفسو (1)قرأ شعبة ككرش بنكف العظمة، ىكذا )نفصؿ(
 .بفعمو، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْ٠ُ  َول٬َ ِشّ َٓ َّ  ل٨٢َِّاِس  اَّلَلُ  ُح َْٓشال٣٫َُْ  الََشّ خِ ـْ َِضَ  ةِاْْلََْيِ  ا ُٜ َس٣٫ُُ٢ْ  إََِل٣٫ِْْ  ١َ
َ
   أ

 .[55 ]يىَس: 

 ،(2)قرأ شعبة ككرش بضـ القاؼ ككسر الضاد كياء مفتكحة مع رفع البلـ )لقيًضيى أجمييـ(

 .كأجميـ نائب فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء ،عمى أف الفعؿ مبني لممفعكؿ

 :قاؿ تعالى  ِّْئ٬ُنَ  ٠ُٛ حُجَت
َ
٣َ٢ُْٓ  ََل  ة٥َِا اَّلَله  خ ٥َاَواتِ  ِِف  َح رِْض  ِِف  َوََل  الَفّ

َ
تَْطا٩َ٧ُ  اْْل اَل  ـُ َٓ ا َوَت  َخ٥َّ

 .[52 يىَس:]  يَُْشُِك٬نَ 

كىك اسبة لسياؽ اآلية )كيعبدكف اهلل(، من عمى الغيبة ،(3)قرأ شعبة ككرش بالياء )يشرككف(
 .لقراءالراجح عند جميكر ا

 :قاؿ تعالى  ِّْئ٬ُنَ  ٠ُٛ حُجَت
َ
٣َ٢ُْٓ  ََل  ة٥َِا اَّلَله  خ ٥َاَواتِ  ِِف  َح رِْض  ِِف  َوََل  الَفّ

َ
تَْطا٩َ٧ُ  اْْل اَل  ـُ َٓ ا َوَت  َخ٥َّ

 .[85 ]يىَس:  يَُْشُِك٬نَ 

مناسبة لسياؽ اآلية )قؿ(، كىك الراجح  عمى الخطاب ،(4)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تمكركف(
 .راءعند جميكر الق

 :قاؿ تعالى  َِي ُ٪٬ ُُز٣ْ  اََلّ  .[88 ]يىَس:   َوابْلَْطؽِ  ا١َْبِّ  ِِف  يَُفَِيّ

كىك  مف السير، ،(5)قرأ شعبة ككرش بضـ الياء كسيف مفتكحة كياء مكسكرة مشددة، )ييسىيِّريكـ(
  .الراجح عند جميكر القراء، كرقؽ كرش الراء

                                                           

(208ص)ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع ،  .  (1)    
209ص، المرجع السابؽ  (2)    

(.324ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (3)    
(5/136األندلسي، تفسير البحر المحيط)ج .  (4)    

(.325ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (5)    
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 :قاؿ تعالى ِْٕليَْج وُُس٬ ُ
َج٥َّا أ

َ
د ا ٦َ٤ِ ال٢َّي٠ِْ َٞ ًٓ ٍَ ِ ٛ ٣ْ٫ُ٪ُ  :[27]يكنس. 

بعض  كىكجماعة ًقٍطعىة "كالًقطىع ىي: جمع ًقٍطعة، " قرأ شعبة ككرش بفتح الطاء )ًقطىعا(،
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (1)الميؿ"

 :قاؿ تعالى  َٝ ِ ٍْٙؿ  ُكُّ  َتت٬ُ٢ْا ُ٪٨َال َٙجْ  ٤َا َج َ٢ ـْ َ
 .[30 ]يكنس:  أ

 عمميا مف سمؼ ما كتعمـ نفس كؿ بمعنى تختبر، أم: ،(2)بتاء كباء )تىٍبمكا(قرأ شعبة ككرش 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، كشر خير مف

 :قاؿ تعالى ي ٦ْ ََل ي٫َِِػّ ّ٤َ
َ
 .[35]يكنس:    أ

عمى بفتح الياء كالياء كتشديد الداؿ )يىيىدِّم(  قرأ كرش ، لكفتشديد الداؿبككرش قرأ شعبة 
"عمى أنو مف الفعؿ )اىتدل( كأراد بو )ييتدم( ثـ نقؿ فتحة التاء إلى الياء ثـ ؿ(،كزف )يفتع

كقرأ شعبة بكسر الياء كالياء )ًيًيدِّم( "عمى  (3)"بقيت التاء ساكنة كأدغمت في الداؿ لممقاربة 
اء فالتقى أنو مف الفعؿ )اىتدل( كأراد بو )ييتدم(، لكنو لـ ينقؿ الحركة بؿ حذفيا كأسكف الت

  .(4)اكناف فكسر الياء"س

  :قاؿ تعالى ْْي٠ِ  ٠ُٛ َٙ ِ ِ  ة َٝ  َوبِؽََْحَخ٩ِِ  اَّلَلّ ِ ْٙؽَُض٬ا َ٘تَِؼل ا َعَْيٌ  ُ٪٬َ  ٢َْ٘يَ ٬ُٓنَ  ِم٥َّ  .[12: ]يىَس ََي٥َْ

(، فبذلؾ فميفرحكاعمى سياؽ اآلية قبميا ) ،(5)قرأ شعبة ككرش بالياء )فميفرحكا(، )يجمعكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ٬ْنُ  َوَٛاَل َْ اِضؽٍ  ةُِس٠ِّ  ائْخ٬ُِِن  ِْ٘ؽ ٢ِيمٍ  ـَ َْ
  :[66 ]يىَس. 

، عمى أنو اسـ فاعؿ، كىك الراجح (6)قرأ شعبة ككرش بكسر الحاء مخففة بعد األلؼ )ساًحر(
 .عند جميكر القراء

 

                                                           

 (.4/269( الفارسي، الحجة لمقراء السبعة )ج1)
269ص، المرجع السابؽ  (2)    

 (.282( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبعة )ص3)
 .282ص،  المرجع السابؽ (4)

(327عة في القراءات )صابف مجاىد، السب  . (5)    
[.69، ككذا في ] طو :  239المرجع السابؽ، ص   (6)    
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٬٥َُ٢ْٓنقاؿ تعالى: ِي٦َ ََل َح بِي٠َ اََلّ ـَ اِنّ  َٓ ِ  [89: ]يىَسَوََل حَتَّت

) عمى أنو مف )اتٌبع يت بع( كالتشديد لتككيد النيي،  (1)قرأ شعبة ككرش بتشديد النكف )تتبعافِّ
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة ىود  

 :قاؿ تعالى  ُٗ َؼاُب  ل٣٫َُُ  يَُياَخ َٓ  .[80 ]هىد:     ا١ْ

عمى كزف  عؼ(،مف الفعؿ )ضا، (2)قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ العيف كألؼ قبميا )ييضاعىؼ(
ع ؼ( لقكلو:  :)فاعؿ( كزيادة األلؼ لمداللة عمى التكرير "كقيؿ ألف )ضاعؼ( أكثر مف )ضى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء(، أضعافا كثيرة)

 :قاؿ تعالى ٧ََؽاكَ  َو٤َا  َٝ َٓ تَ ِي٦َ  إََِلّ  اَتّ َراذُِلَا ُ٪٣ْ  اََلّ
َ
يِ  ةَادِيَ  أ

ْ
أ  .[27: ]هىد الَؽّ

(، قرأ شعبة ككر  كىك  ،(3)"ظير إذا: الشيء بدا: قكليـ مف الرأم ظاىر: أم"ش بالياء )بادمى
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْ٢َيُْس٣ َْ يَْج  ّ٥ِ ُٓ ٨ِِْْػهِ َذ  .[28 ]هىد: َوآحَاِِن رََْحًَث ٦ْ٤ِ 

كىك  ،(، مف الفعؿ البلـز )عىًميى (4)قرأ شعبة ككرش بفتح العيف كتخفيؼ الميـ )فىعىًميىت(
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالىاَ٪ا ـَ ِ ََمَْؽاَ٪ا َوُمْؽ  .[41 ]هىد:  بِْف٣ِ اَّلَلّ

)ميجراىا( قرأ شعبة ككرش بضـ الميـ
أك مصدر  عمى أنيا اسـ مكاف عمى كزف )ميفعىؿ(،، (5)

 .مف )أجرل(، كىك الراجح عند جميكر القراء

 

                                                           

 (.204( األىكازم، الكجيز )ص1)
(.221القاضي، الكافي في شرح الشاطبية )ص  (2)    

(4/171البغكم، تفسير البغكم )ج .  (3)    
 (.207( األىكازم، الكجيز )ص4)
 (.280كعمميا )ص ( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع5)
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 :قاؿ تعالى  َلمٌ  َٛاَل نْ  َد بَلِ  َذ٥َا ـَ
َ
 .[76: ]هىد َض٨ِيؼٍ  ةِِْٓش٠ٍ  َساءَ  أ

كالسبلـ  عمى كزف )فىعاؿ( قرأ شعبة ككرش بفتح السيف كالبلـ مع ألؼ بعد البلـ )سبلـ(،
 سميت كما التحية بو كسميت المسالمة، أما )السمـ( اسـ"، كالتسميـ مف الفعؿ )سم ـ( التحية
، حراـ: مثؿ الصفات بعض في عؿكف فعاؿ كزف اتحاد باب مف فيك ،(سبلـ) بمرادفو  كحـر
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (1)"كحؿ كحبلؿ

 سورة يوسف 

 :قاؿ تعالى  ْػ َٜ َٗ  ِِف  ََكنَ  ١َ ـُ ان٢ِِيَ  آيَاٌت  ِإَوْع٬َح٩ِِ  ي٬ُ  .[6: ]يىسف ل٢َِفّ

دالئؿ، كجمعيا ىنا : عمى الجمع، أم ،(2)(قرأ شعبة ككرش بإثبات ألؼ قبؿ التاء )ءايات
 عمى كدالئؿ الصبر، عمى دالئؿ السبلـ عميو يكسؼ قصة ففي عددىا كتعدد أنكاعيا،لت

 كسمـ، عميو اهلل صمى النبي صدؽ كعمى بالناس، كاإلضرار الحسد عمى كدالئؿ النصر،
 .تعالى، كىك الراجح عند جميكر القراء اهلل مف كحي الكريـ القرآف أف كعمى

 :قاؿ تعالى  ََضاَش  َو٦ْ٢ُٛ  ِ ا َ٪َؼا ٤َا َّلِلَّ  .[85: ]يىسف بَََشً

كىك الراجح عند لمتخفيؼ، ، (3)()حاشى  قرأ شعبة ككرش بحذؼ األلؼ بعد الشيف، ىكذا
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َِّت  ُث٣
ْ
ْٓػِ  ٦٤ِْ  يَأ َٝ  َب ِ اُث  ذِي٩ِ  َِلمٌ  ذَل َٖ ونَ  َوذِي٩ِ  الَّاُس  ُح ُِْٓصُ  .[76: ]يىسف َح

عمى الغيبة مناسبة لما قبمو )يغاث(، كىك الراجح عند  ،(4)ركف(قرأ شعبة ككرش بالياء )يعص
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َٝ ِ ٨َّا َوَكَؼل َّٟ ٤َ  َٗ ـُ رِْض  ِِف  َِل٬ُ
َ
  اْْل

ُ
 .[17 : ]يىسف يََلاءُ  َضيُْد  ٫َْ٨٤ِا يَتَت٬ََّأ

ند جميكر عمى الغيبة مناسبة لسياؽ اآلية، كىك الراجح ع ،(5)قرأ شعبة ككرش بالياء )يشاء(
 .القراء

                                                           

[.25(، ككذا في ] الذاريات :218/ 12ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج   (1)    
 (.239( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 (.310( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ص3)

.311المرجع السابؽ، ص  (4)    
(.360ابف زنجمة، حجة القراءات )ص  (5)    
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 :قاؿ تعالى  ٬ُ٢ا ١ِِٙخْيَا٩ِ٧ِ  َوَٛاَل َٓ  .[78 : ]يىسف   رَِضال٣٫ِِْ  ِِف  ةَِياَخخ٣٫َُْ  اْس

عمى ، (1)ؿ النكف مف غير ألؼ قبميا، ىكذا )لًفٍتيىًتو(ة ككرش بتاء مكسكرة بعد الياء بدقرأ شعب
د جميكر لخدـ، كىك الراجح عنعمى أنيا جمع قمة، كذلؾ لقمة المأمكريف كىـ اكزف )ًفٍعمة(، 

 .القراء

 :قاؿ تعالى  ْ٠ ـِ ْر
َ
٨َا َ٘أ َٓ َعا٧َا ٤َ

َ
 .[78 : ]يىسف     ٧َْسخ٠َْ  أ

 .الراجح عند جميكر القراءكىك  ، كالمعنى: نكتاؿ جميعا ،(2)قرأ شعبة ككرش بالنكف )نكتؿ(

 :قاؿ تعالى  ُا َعَْيٌ  َ٘اَّلَل ًِ رَْض٣ُ  وَُ٪٬َ  َضاِ٘
َ
اَِحِيَ  أ  [ 77 : ]يىسف     الَؽّ

عمى كزف  ،(3)قرأ شعبة ككرش بكسر الحاء كسككف الفاء دكف ألؼ بينيما، ىكذا )ًحٍفظا(
 .تمييز كىك )ًفٍعؿ( المصدر،

 :قاؿ تعالى  ُّ  .[67 : ]يىسف      نََلاءُ  ٦٤َْ  َدرََساٍت  ٧َؽَْذ

الراجح عند جميكر  مناسبة لمفعؿ )نرفع(، كىك ،(4)عبة ككرش بالنكف لمتعظيـ، )نشاء(قرأ ش
 .القراء

 :قاؿ تعالى ا ٬ا ٥ََ٢َّ٘ ـُ َ
تَيْأ ـْ  .[20 : ]يىسف  َْنِيًّا َع٢َُه٬ا ٩ْ٨٤ُِ  ا

 (5)قرأ شعبة ككرش بياء ساكنة كىمزة مفتكحة، ىكذا )استىٍيئىسكا(

 .110)استيئس( في اآلية ك ياٍيئىس( –)تاٍيئىسكا  كذا في

 :قاؿ تعالى  ْي٦ِّ
َ
٥َاَواتِ  ِِف  آيَثٍ  ٦٤ِْ  َوَكد رِْض  الَفّ

َ
     [501: ]يىسف َواْْل

كىك الراجح عند  ،(6)قرأ شعبة ككرش بيمزة مفتكحة كبعدىا ياء مكسكرة مشددة، ىكذا )ككىأىيِّف(
 .جميكر القراء

 

                                                           

    (1) الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج295/2(.
.295المرجع السابؽ، ص  (2)    

   (3) المرجع نفسو، ج295/2. 
    (4) المرجع نفسو، 295 .

(.216األىكازم، الكجيز )ص  (5)    
(.247شرؼ، القراءات العشر )ص  (6)    
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 :قاؿ تعالى ٨َْ٢ا َو٤َا ـَ ْر
َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ   .[109 : ]يىسف  إََِل٣٫ِْْ  ٬ُ٧ِح  رَِساًَل  إََِلّ  َرت٢ْ

عمى الغيبة  ()ييكحى ، ىكذا(1)رش بياء مضمكمة مع فتح الحاء كألؼ بعدىاقرأ شعبة كك 
 .ؿإلييـ( نائب فاعكالجار كالمجركر )البناء لممفعكؿ، ك 

 :قاؿ تعالى رِْض  ِِف  يَِفَُيوا ٣َ٢َْ٘ أ
َ
ُؽوا اْْل ُِ َٗ  َذي٨َْ يْ ِي٦َ  َِلِٛتَثُ  ََكنَ  َٞ ارُ  َرت٣٫ِِ٢ْْ  ٦٤ِْ  اََلّ  َوَلَ

ِ  َعَْيٌ  اْْلِعَؽةِ  ِي٦َ ل ٬ْا ََلّ َٜ ََ٘ل  اَتّ
َ
٬ُ٢ِْٜٓنَ  أ  .[506 : ]يىسف     َت

  .(2)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تعقمكف(، عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب

 سورة الرعد 

 :قاؿ تعالى  ٠ُ ِيّ َٙ َْٓي٫َا َوُج ٍْٓو  لََعَ  َب ُز٠ِ  ِِف  َب
ُ
 .[7: ]انزعد    اْْل

 .تعالى عف نفسوتكمـ اهلل عظيـ عمى لمت ،(3)قرأ شعبة ككرش بالنكف )كنفضؿ(

 :قاؿ تعالى  ي٠ُْ  َ٘اْضخ٠َ٥ََ ا َرابِيًا َزبًَػا الَفّ ُِػونَ  َوِم٥َّ ٢َي٩ِْ  ي٬ُٛ  .[56 ]انزعد:  الَّارِ  ِِف  َْ

 مْ أقبميا مناسبة لسياؽ اآلية  ،(4)قرأ شعبة ككرش بالتاء عمى الخطاب، ىكذا )تكقدكف(
٬ُ٢ا َٓ ِ  َس ََكءَ  َّلِلَّ ٬اَع٢َ  ُُشَ َغ٩ِْٜ٢ِ  ُٜ ُٚ  َ٘تََلاة٩ََ  َٞ ٢َي٣٫ِْْ  اْْل٢َْ َْ

  :كالمخاطب  [16]الرعد
  .كف، كىك الراجح عند جميكر القراءالمشرك

 :قاؿ تعالى  ْ٣َ٢َ٘
َ
ِس  أ

َ
ِي٦َ  َحيْأ  .[85 ]انزعد:     آ٬ُ٨٤َا  اََلّ

جميكر كىك الراجح عند ، (5)قرأ شعبة ككرش بسككف الياء كفتح اليمزة كتأخيرىا )يىٍيأىس(
 .القراء

 

                                                           

 [.7(، كفي ]األنبياء: 7،25) [، كفي اآليتيف43(، ككذا في ] النحؿ:248شرؼ، القراءات العشر )ص (1)
(.762)ص القراءات كأثرىا في التفسير كاألحكاـ بازمكؿ،  (2)    

(.249شرؼ، القراءات العشر )ص  (3)    
(.22/ 2القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ج   (4)    
(.405/ 1)ج      (5) ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر 
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 سورة إبراىيم 

 :قاؿ تعالى  ِبِي٩ِ٢ ـَ ٧َْػاًدا َِلُِي٬ُّ٢ا َخ٦ْ 
َ
ِ خ ٬ُ٢ا َّلِلَّ َٓ  .[30 ]ابزاهيى: وََس

( كأفادت  ،(1)(قرأ شعبة ككرش بضـ الياء )لييًضمكا ؿ  مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ )أضى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء الزيادة التعدية،

 عالى:قاؿ ت  ْ٠ َٓ ْ٘هَِػةً  َ٘اْس
َ
 .[86 : بزاهيىإ]    إََِل٣٫ِْْ  َت٬٫ِْي الَّاِس  ٦٤َِ  أ

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(2)(قرأ شعبة ككرش بيمزة مكسكرة دكف ياء مدية )أفئدة

 سورة الحجر

 :قاؿ تعالى ةَْهاُر٧َا
َ
َؽْت خ ِّٟ ـُ  .[15: ]انحجز إَِج٥َّا 

كىك الراجح  ،لمداللة عمى التكثير، (3)أم: غيطِّيت كاؼ )سكِّرت(قرأ شعبة ككرش بتشديد ال
 .عند جميكر القراء

 سورة النحل 

 :قاؿ تعالى  َت
َ
ْمؽُ  خ

َ
ِ  أ ِْٓش٬ُ٢هُ  ََ٘ل  اَّلَلّ تَْطا٩َ٧ُ  تَْفخَ اَل  ـُ َٓ ا َوَت  .[5: ]انُحم  يَُْشُِك٬نَ  َخ٥َّ

، كىك الراجح (4)ب إلى الغيبةقرأ شعبة ككرش بالياء )يشرككف(، عمى االلتفات مف الخطا
 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ٬َن َكحْئًا ُٜ ِ ََل َي٢ُْ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّلَلّ ُْ ِي٦َ يَْػ  .[20 : ]انُحم َواََلّ

تسركف  كما)، جريا عمى نسؽ الخطاب قبمو (5)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، ىكذا )تدعكف(
 .قراءكىك الراجح عند جميكر ال، (تعمنكف كما

                                                           

 [.8[، ]الزمر:6[، ]لقماف:9(، ككذا في سكرة ]الحج :259المتكاترة )ص( شرؼ، القراءات العشر 1)
 (.1/336( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج2)
 .343( المرجع السابؽ، ص3)

.3( ككذا في اآلية  248البنا، إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر )ص   (4)    
 (.269ة )ص(  شرؼ، القراءات العشر المتكاتر 5)
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 :قاؿ تعالى َِي٦ ثُ  َتخ٬َََّ٘اُ٪٣ُ  اََلّ َٟ
ِ  .[88-82 ]انُحم:  ال٥ََْلن

الراجح عند  ىك)المبلئكة( مؤنث تأنيث مجازم، ك  ألف ،(1)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تتكفاىـ(
 .ءلقراجميكر ا

 :قاؿ تعالى  َْول٣َ
َ
َٚ  ٤َا إَِل  يََؽْوا أ  .[72 ]انُحم:    اَّلَلُ  َع٢َ

ذىىيـٍ  ،(2)ككرش بالياء )يركا(قرأ شعبة  مىى مناسبة لسياؽ اآلية قبميا )كيىٍأخي (، كىك  عى كُّؼو تىخى
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َْول٣َ
َ
َٚ  ٤َا إَِل  يََؽْوا أ ءٍ  ٦٤ِْ  اَّلَلُ  َع٢َ يَؤا َشْ َٙ َلُُلُ  َحخَ ُِ  ِ٦ ٥َان٠ِ اَْل٥َِيِ  َْ  َوالَلّ

 .[72 : ]انُحم

كىك الراجح عند ، " ألف الفعؿ إذا تقدـ جاز التذكير منو ،(3)ش بالياء )يتفيؤا(قرأ شعبة ككر 
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  إ٧ه  ل٬ٍط  إَل ءاَل َ  ٬٪ُ شُ ٨َ ٥ُ ا ل
َ
 .[59 ]انُحم: ٓيَْجَ ٣ أ

قرأ شعبة ككرش بتشديد الجيـ كفتح النكف )لىمينىجُّكىـ(
اسـ فاعؿ عمى كزف )ميفىعِّؿ( مف  ،(4)

 .نىج ى( الذم عمى كزف )فىع ؿ(، كىك الراجح عند جميكر القراءالفعؿ )

 :قاؿ تعالى  َ ِ ا ِف ةُ ٥ه ٣ مِ ٜيسُ فْ ن ٧٬ٍ٩ :[66 ]انُحم. 

  .الفعؿ الثبلثي )سىقى( عمى أنو مضارع ، (5)قرأ شعبة ككرش بفتح النكف )نىسقيكـ(

 :قاؿ تعالى  ْل٣َ
َ
َْيِ  إَِل  يََؽْوا خ ٍَّ َؽاٍت  ا١  .[66 انُحم:]    ُمَفَغّ

 .(6)ى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبةقرأ شعبة ككرش بالياء،)يركا( عم

                                                           

(.372السبعة في القراءات )ص ابف مجاىد،  (1)    
.373المرجع السابؽ، ص  (2)    

. ( 1/179القاضي، البدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة )ج  (3)    
 (.273( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة)ص4)
 .274ص،  المرجع السابؽ( 5)

(.280ات األربع عشر )صلدمياطي، إتحاؼ فضبلء البشر في القراءا  (6)    
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 سورة اإلسراء 

 :قاؿ تعالى ِٟخَاَب  ُم٬َس  َوآحَح٨َْا ٨ْ٢َاهُ  ا١ْ َٓ انِي٠َ  بِلَِِن  ُ٪ًػى وََس ََلّ  إِِْسَ
َ
 ُدوِِن  ٦٤ِْ  َتخَِّغُؼوا خ

 [2 :اإلسراء] َوكِيًل 

عمى خطاب بني إسرائيؿ، كىك الراجح عند جميكر ، (1)ا(قرأ شعبة ككرش بالتاء)تتخذك 
 .القراء

  تعالى: اهلل قاؿ  َّلَْؾ٨٤َْاهُ  إِنَْفانٍ  َوُك
َ
انَِؽهُ  خ اهُ  ِٞخَاةًا ا١ِْٜيَا٤َثِ  ي٬َْمَ  َُلُ  َوُُنْؽِجُ  ِِف ُخ٩ُِٜ٨ِ  ٌَ َٜ  ي٢َْ

 .[13: اإلسراء]        ٤َجُْل٬ًرا

ـ مناسبة لسياؽ اآلية لمتعظي، (2)الراء )نيخًرج( قرأ شعبة ككرش بالنكف مضمكمة مع كسر
كىك الراجح عند  ،)يىٍمقاه( بفتح الياء كتخفيؼ القاؼ مع سككف البلـ، كقرأ كبلىما )ألزمناه(

 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ا ٦ََّٖ  إ٤َِّ َِٟب  ٨َِْْػكَ  َحت٢ُْ  .[88: اإلسزاء]   ا١ْ

(بفتح النكف دكف ألؼ، )يىبمي قرأ شعبة ككرش   .، كىك الراجح عند جميكر القراء(3)غىف 

 :قاؿ تعالى  َّئًا ََكنَ  َرخ٣٫َُ٢ْْ  إن ٍْ تًَِيا ِع َٞ
    [85: اإلسزاء]. 

طىأ، بمعنى الذنب، ،(4)قرأ شعبة ككرش بكسر الخاء كسككف الطاء، ىكذا )ًخٍطئا(  مف الخى
  .كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ُْٛخ٠َِ  َو٦٤َ  ِْ ػْ  ٤ً٬ُ٢ا٤َ َٜ ٨َْ٢ا َذ َٓ ٩ِِّ  َس ا٧ًا ل٬ََِِل ٍَ ْ٢ خ٠ِْ  ِِف  يُْْسِْف  ََ٘ل  ـُ َٜ  ََكنَ  إ٩َّ٧ُِ  ا١ْ
 .[88: اإلسزاء]       ٨٤َُْه٬ًرا

عمى الغيبة مناسبة لسياؽ اآلية )كمف قيًتؿ مظمكما(، كىك ، (5)(قرأ شعبة ككرش بالياء )يسرؼ
 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

(. 378( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص 1)    
282الدمياطي، إتحاؼ فضبلء البشر في القراءات األربع عشر )ص (.   (2)    

(229األىكازم، الكجيز )ص .  (3)    
.230المرجع السابؽ، ص  (4)    

 .230، صالمرجع نفسو( 5)
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 :قاؿ تعالى  ْ٩ُ  ََكنَ  ل٬َْ  ٠ُٛ َٓ ٥َا آل٫َِثٌ  ٤َ ٬ل٬ُنَ  َٞ ُٜ  .[42: اإلسراء]    َح

ألف الرسكؿ صمى اهلل ؛ لمناسبة )قؿ( ،(1)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب، ىكذا )كما تقكلكف(
 .عميو كسمـ سيكجو الخطاب ليـ

 :قاؿ تعالى  ُتَْطا٩َ٧ اَل  ـُ َٓ ا َوَت ٬ل٬ُنَ  َخ٥َّ ُٜ ا َح ّ٬ًُ٢ تًَِيا ُْ َٞ
      [43 :ءاإلسرا]. 

ػْ  :مناسبة لقكلو تعالى، (2)(قرأ شعبة ككرش بياء الغيب، )يقكلكف َٜ ْؽآنِ  َ٪َؼا ِِف  َِصَّْذ٨َا َو١َ ُٜ  ا١ْ
ُؽوا َّٞ ٬ًرا إََِلّ  يَؾِيُػُ٪٣ْ  َو٤َا َِلََؼّ ُٙ  .ُج

  :قاؿ تعالى ُ٥َاَواُت  َُلُ  تَُفتِّص ُّ  الَفّ تْ رُْض  الَفّ
َ
 .[77: اإلسزاء]      َواْْل

، فيجكز في الفعؿ امجازين  اعمى أف السماكات مؤنث تأنيثن  ،(3)ككرش بالياء )يسبح(قرأ شعبة  
 .التذكير كالتأنيث، كبالتاء أرجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َٝ َٝ َورَِس٢ِ ِ ٢َي٣ْ٫ِْ ِِبَي٢ْ َْ ْس٢ِْب 
َ
 .[64 :اإلسزاء]  َوأ

قرأ شعبة ككرش بسككف الجيـ، ىكذا )كىرىٍجًمؾ(
ب اسـ جمع لػ)راًجؿ(، كصاحً  ، عمى أنيا(4)

 .ب، كىك الراجح عند جميكر القراءحٍ كصى 

  :قاؿ تعالى ْ٨٤ِْخ٣ُ
َ
نْ  أَ٘أ

َ
َٗ  أ وْ  ا١َْبِّ  َسا٧َِب  ةُِس٣ْ  َيِْف

َ
٠َ  أ ـِ ٢َيُْس٣ْ  يُْؽ : اإلسراء]  َضاِنتًا َْ

68]. 

خبار باإل مناسبة لسياؽ اآليات )فمما أنجاكـ( ،(5)يرسؿ( قرأ شعبة ككرش بالياء )يخسؼ،
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءعف اهلل تعالى

 

 
                                                           

(.231األىكازم، الكجيز )ص  (1)    
.231ص،  المرجع السابؽ   (2)    

(. 286شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص  (3)    
 .288( المرجع السابؽ، ص4)

    (5) المرجع نفسو، ص289. 
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 :قاؿ تعالى  ْم
َ
٨٤ِْخ٣ُْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ْعَؽى حَاَرةً  ذِي٩ِ  يُِٓيَػُز٣ْ  أ

ُ
٠َ  أ ـِ ٢َيُْس٣ْ  َذَُيْ ا َْ ًٙ يصِ  ٦٤َِ  َٛاِن  الؽِّ

ْٖؽَُِٛس٣ْ  ْؽُت٣ْ  ة٥َِا َذُي َٙ  .[76: اإلسزاء]   َز

إخبارا عف اهلل تعالى، كىك الراجح عند  ،(1)رقكـ(قرأ شعبة ككرش بالياء )يعيدكـ، فيرسؿ، فيغ
   .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٠َ ـِ ٢َيُْس٣ْ  َذَُيْ ا َْ ًٙ يصِ  ٦٤َِ  َٛاِن  .[76: اإلسزاء]     الؽِّ

جنس، كىك الراجح ال إلرادة، (2)قرأ شعبة ككرش بسككف الياء دكف ألؼ عمى اإلفراد )الريح(
 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ي٢َْتَر٬ُنَ  ََل  ِإَوذًا  َٝ  .[67 :اإلسزاء]  ا٢َِٛي٠ً  إََِلّ  ِعَلَ٘

) ٍمفىؾى بعد خركجؾ، كىك : أم، (3)قرأ شعبة ككرش بفتح الخاء كسككف البلـ دكف ألؼ )خى
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْتَْطانَ  ٠ُٛ ٨ُْج  َ٪٠ْ  َرِْلّ  ـُ ا إََِلّ  ُٞ ٬ًَل  بَََشً ـُ  .[68 :اإلسزاء]   َر

عمى أنو فعؿ أمر، كىك الراجح  ،(4)قرأ شعبة ككرش بضـ القاؼ كسككف البلـ دكف ألؼ )قيؿ(
 .عند جميكر القراء

 سورة الكيف 

 :قاؿ تعالى  ٩٥ِِ  ِِف  يَُْشِكُ  َوََل ْٟ َضًػا ُض
َ
 .[87 ]انكهف: أ

كىك (، لغيب، مناسبة لما قبمو )ما ليـ مف دكنوعمى ا ،(5)قرأ شعبة ككرش بالياء )يشرؾ(
 .الراجح عند جميكر القراء

 

 
                                                           

.289شرؼ، القراءات العشر المتكاترة ، ص  (1)    
 [.36[، ] ص : 81(، ككذا في ] األنبياء: 289( األىكازم، الكجيز )ص2)

(.290ءات)صالسبعة في القرا ابف مجاىد،   (3)    
291المرجع السابؽ، ص  . (4)    

    (5) المرجع نفسو، ص296.
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 :قاؿ تعالى ِْ٘ئَثٌ  َُلُ  حَُس٦ْ  َول٣َ  :[78 ]انكهف. 

، كىك الراجح عند جميكر القراء، عمى أف )فئة( مؤنث تأنيث (1)قرأ شعبة ككرش بالتاء)تكف(
 مجازم فيجكز في فعمو التذكير كالتأنيث.

 :قاؿ تعالى  ََوي٬َْم  ُ تَاَل  نَُفَِيّ  .[76 نكهف:]ا اجْلِ

) عمى البناء ، (2)قرأ شعبة ككرش بنكف مضمكمة ككسر الياء كنصب الجباؿ )نيسىيِّري الجباؿى
 .( مفعكلو بو، كىك الراجح عند جميكر القراءلمفاعؿ ك)الجباؿى 

 :قاؿ تعالى  َ٬ُل  َوي٬َْم ُٜ ََكنِيَ  ٧َاُدوا َح  .[18: ]انكهف      ُُشَ

كىك الراجح عند  ،(3)االلتفات مف المتكمـ إلى الغيبةقرأ شعبة ككرش بالياء )يقكؿ(، عمى 
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َعَؽْرخ٫ََا َٛاَل
َ
ْٖؽَِق  أ ْ٪٫ََ٢ا َِلُ

َ
 .[65 ]انكهف:أ

 (4)قرأ شعبة ككرش بتاء مضمكمة ككسر الراء كنصب البلـ )ًلتيغًرؽى أىمىيا(، عمى الخطاب

ك)أىميا( مفعكؿ ، كأفادت الزيادة التعديةرىؽ(، فعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ)أىغكعمى أنو مف ال
  .بو منصكب، كىك الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ْسًؽا
َ
٢َي٩ِْ أ َْ َْؼَت   .[77: ]انكهف َٛاَل ل٬َْ ِكئَْج ََلَتّ

) ذتى دغاـ الذاؿ في التاء )لىت خى عمى أنو مف " قرأ شعبة ككرش بتشديد التاء كفتح الخاء كا 
ذى( ع  .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(5)"مى )افتعؿ()تىخى

 

 

                                                           

.(298ص) ابف مجاىد، السبع في القراءات  (1)    
 .298، صالمرجع السابؽ( 2)

(.2/350محيسف، المغني في تكجيو القراءات العشر )ج  (3)    
/381. 2ج،  المرجع السابؽ   (4)    

 (.137بلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )( أبك راس، اخت5)
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 :قاؿ تعالى  ٬٫َُن ٬ًََْٛل َٜ ْٙ  .[93: ]انكهف ٤ًْ٬َٛا ََل يََساُدوَن َح

 بمعنى: ال( يفقو ومضارع الفعؿ الثبلثي )فىقي  ،(1)قرأ شعبة ككرش بفتح الياء كالقاؼ )يىفقىيكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء يفيمكف القكؿ،

 مريم سورة 

 :قاؿ تعالىَرب٩َُّ  ٧َاَدى إِذْ  َزَكؽِيَّا     [2 ـ:مري]. 

كىك الراجح عند جميكر ، (2)قرأ شعبة ككرش بزيادة ىمزة مفتكحة بعد األلؼ، ىكذا )زكرياءى(
اآلية  القراء، كالمد فييا متصؿ، كال يخفى تسييؿ اليمزة الثانية عند الكصؿ لكرش، ككذا في 

 .إنا( كالكجو الثاني فييا لكرش إبداؿ اليمزة الثانية كاكا كريالكف بضـ اليمزة )يا ز 

 :قاؿ تعالى َْوَٛػ  َٝ خُ ْٜ  .[9 مريـ:] َرت٠ُْ  ٦٤ِْ  َع٢َ

، كىك الراجح عند هلل تعالى تاء المتكمـ ،(3)بتاء مضمكمة دكف ألؼ )خمقتيؾ(قرأ شعبة ككرش 
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى َتًا س ٌَ ِٝ ُر ْ ٢َي َْ  ًْ ِ  .[81: ]يزيى ٨ِيًّاتَُفاٛ

، عمى أنو مضارع (4)قرأ شعبة ككرش بفتح التاء كالقاؼ كتشديد السيف، ىكذا )تىس اقىٍط(
)تىساقىط( عمى كزف )تىفاعىؿ(، كأصمو)تتساقط( كأدغمت التاء الثانية في السيف، فصارت 

 ، كىك الراجح عند جميكر القراء.، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى النخمة)تىس اقىط(

 :قاؿ تعالى ُأي  َٙ َٜ ا١   ٜا٤اً  ٤َ َْي  عَ ْي ؽي
َ
 .[68: ]يزيى  ياه ٧ػِ  ٦ُ فَ ضْ وأ

ٍفعىؿ(، عمى أنو  مصدر مف )قاـ( يقـك قرأ شعبة ككرش بفتح الميـ، )مىقاما(، عمى كزف )مى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(5)ال مكضع قياـ لكـ"" مكاف منو أماسـ أك  مىقاما،

 
                                                           

 (.  291( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
(305أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص .  (2)    

. 305المرجع السابؽ، ص  (3)    
 (.306( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.214( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص5)
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 سورة طو 

 ى: قاؿ تعال َ٣سُ خَ طِ فْ حُ ةا َ٘ ؼِ َٞ   اَّللِ وا لََعَ َت ْٙ َلت :[75]طه. 

) تىكـ(، مف الفعؿ الثبلثي )سىحىتى كىك الراجح عند  ،قرأ شعبة ككرش بفتح الياء كالحاء )فىيىسحى
  .(1)جميكر القراء، "ككبلىما بنفس المعنى: استأصؿ"

  :قاؿ تعالى ِْْنَي٨َْاُز٣ْ ٤
َ
انِي٠َ َْٛػ خ ٬رِ يَا ةَِِن إِِْسَ ٍُّ ْػ٧َاُز٣ْ َسا٧َِب ا١ َْ ُػوُِّز٣ْ َوَوا َْ  ٦ْ

ْح٦٥ََ 
َ
     .[20]طه:   اْْل

  :قاؿ تعالى ْيِّتَاِت ٤َا َرزَْر٨َاُز٣ ٌَ  .[25]طه:   لُك٬ُا ٦ْ٤ِ 

عمى الجمع  ،(2)رزقناكـ( كاعدناكـ، قرأ شعبة ككرش بنكف مفتكحة كألؼ لمفاعميف )أنجيناكـ،
 .ح عند جميكر القراءكىك الراج تعظيما هلل تعالى،

 :قاؿ تعالى  ِوا ة٩ِ  .[67]طه: َٛاَل ةَُُصُْت ة٥َِا ل٣َْ َحتُُْصُ

 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)قرأ شعبة ككرش بالياء )يبصركا(، كالغيبة لبني إسرائيؿ

  :قاؿ تعالى ُ٩ َٙ ًِْػا ٦َْ١ ُت٢َْ َٝ َم٬ْ َ   .[66]طه  ِإَوَنّ ل

 .، كىك الراجح عند جميكر القراءعمى البناء لممفعكؿ ،(4)بلـ )تيٍخمىفىو(بفتح القرأ شعبة ككرش 

  :قاؿ تعالى٬ر ُظ ِِف الُهّ َٙ  .[508]طه: ي٬ََْم ُح٨ْ

، كىك الراجح عند عمى البناء لممفعكؿ ،(5) (قرأ شعبة ككرش بياء مضمكمة كفتح الفاء )ييٍنفىخ
 جميكر القراء.

 

                                                           

 (.145( ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص1)
(.317شرؼ، القراءات العشر )ص  (2)    

(.596الدمشقي، إبراز المعاني مف حرز األماني )ص  (3)    
(.318شرؼ، القراءات العشر )ص  (4)    

 .319المرجع السابؽ، ص (5)
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 :قاؿ تعالى  ُْن ح
َ
َٝ وَْضي٩ُُ ٦ْ٤ِ َرت٠ِْ أ ََْٜض إََِلْ

  :[557]طه. 

عمى البناء لممفعكؿ، ، (1)قرأ شعبة ككرش بياء مضمكمة كفتح الضاد كألؼ بعدىا، )ييقضى(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة األنبياء 

 :قاؿ تعالى  ٬َْل َٜ ٣َُ٢ْٓ ا١ْ  .[7:األَبياء]    َٛاَل َرِْلّ َح

عمى أنو فعؿ أمر مف اهلل ، ىكذا )قيٍؿ(، البلـ دكف ألؼقرأ شعبة ككرش بضـ القاؼ كسككف 
َٛاَل َرِبّ اْضُس٣ْ في ككذا، (2)رسالتوعز كجؿ لنبيو صمى اهلل عميو كسمـ ليجيب الطاعنيف ب

 ِّٚ  .[558:األَبياء] في آخر السكرة  ةِاْْلَ

  :قاؿ تعالى ََِلء ٣ُّ اُلّ ُّ الُهّ  .[71:األَبياء]  َوََل يَْف٥َ

، ك)الصّـُ( عمى أنو مف الفعؿ البلـز )سىًمعى(، (3)(، ىكذا )يىسمىعككرش بياء مفتكحة قرأ شعبة
 .فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى٘ ِ٢َي٩ْ َْ ِػَر  ْٜ ْن ٦َْ١ َج
َ
٦َّ أ َِ

  [26:األَبياء]. 

 كر القراءعمى البناء لمفاعؿ، كىك الراجح عند جمي، (4))نىقًدر( بنكف مفتكحة ككسر الداؿ،
  .كرقؽ كرش الراء

  :قاؿ تعالى َُوَزَكؽِيَّا إِذْ ٧َاَدى َرب٩َّ [26:األَبياء]. 

، كنصبيا ألنيا مفعكؿ بو، كىك (5)(قرأ شعبة ككرش بيزة مفتكحة بعد األلؼ، )كزكرياءى 
 الراجح عند جميكر القراء.

 
                                                           

(.319شرؼ، القراءات العشر )ص  (1)    
 (.60فات النحكية عمى القراءات القرآنية )ص( مادف، آثار االختبل2)
 [.52[ ك]الرـك 27( ككذا في ]النمؿ: 326شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  )ص( 3)
 .329لمرجع السابؽ، صا( 4)
 .329ص، المرجع نفسو( 5)
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  :قاؿ تعالى ِ ِش٠ِّ ل ِيّ الِفّ ٍَ َٞ ٥َاَء  ٬ِي الَفّ ٍْ خُبِ ي٬ََْم َج ُٟ ْ٢ [507:األَبياء]. 
 عمى البناء لمفاعؿ،، (1)(ككسر الكاك كياء بعدىا )نىٍطكم قرأ شعبة ككرش بنكف مفتكحة

 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،( عمى اإلفرادلمًكتاب)كبكسر الكاؼ كفتح التاء كألؼ بعدىا 
 سورة الحج 

  :قاؿ تعالى ِ ََكَرى َو٤َا ُ٪٣ْ ب ـُ  .[8]انحج: ُفََكَرىَوحََؽى الَّاَس 

كىك  ،جمع )سكراف( ،(2)(سيكارل)قرأ شعبة ككرش بضـ السف كفتح الكاؼ كألؼ بعدىا 
 .الراجح عند جميكر القراء

    :قاؿ تعالى ْ٬َى ٨٤ُِْس٣ ْٜ  .[86]الحج:  ٦َْ١ َح٨َاَل اَّلَله ُْل٬ُُم٫َا َوََل د٤َِاؤَُ٪ا َو١َِس٦ْ َح٨َاُُلُ اَلَّ

، ألف الفاعؿ مؤنث تأنيث مجازم، كقد كجد الفصؿ (3)(ينالو-)يناؿء قرأ شعبة ككرش باليا
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،بينيما

  :قاؿ تعالىِي٦َ آ٬ُ٨٤َا ٦ِ اََلّ َْ  ُّ  .[82]انحج: إَِنّ اَّلَله يَُػاِ٘

مضارع ، (4)(ييداًفع)قرأ شعبة ككرش بضـ الياء كفتح الداؿ كألؼ بعدىا ككسر الفاء، ىكذا 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،دافع يدافع()

 :قاؿ تعالى  
َ
٬٥ُِ٢اأ ُُ  ٣ْ٫ُ َجّ

َ
اح٬ُ٢ََن ةِد َٜ ِي٦َ ُح  .[86 ]انحج: ذَِن لََِلّ

  .عمى البناء لمفاعؿ، (5)(أىًذف)قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة 

 :قاؿ تعالى  ٌال٥َِث َُ ٨َاَ٪ا َوِِهَ  ْٟ َ٢٪ْ
َ
ي٦ِّْ ٦ْ٤ِ َْٛؽيٍَث أ

َ
د َٟ َ٘  [71 حج:]ان. 

 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(6)(أىمكناىا)قرأ شعبة ككرش بنكف مفتكحة كألؼ 

                                                           

 . (331ص) شرؼ، القراءات العشر المتكاترة (1)
 .332، صالسابؽ( المرجع 2)
 .336ص ، المرجع نفسو( 3)
 .336، صنفسوالمرجع ( 4)
 .337ص،  المرجع نفسو (5)
 .337، صالمرجع نفسو( 6)
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 :قاؿ تعالى  َون ُػّ ُٓ ا َت ٨ٍَث ِم٥َّ ـَ  ِٗ ْ١
َ
 .[76]انحج:  خ

كىك الراجح عند  ، عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب(1)(تىعيدُّكف)قرأ شعبة ككرش بالتاء 
 .جميكر القراء

 

 :قاؿ تعالى  َاِسؾِي٦ َٓ ٬ْا ِِف آيَاح٨َِا ٤ُ َٓ ـَ ِي٦َ   .[15]انحج:  َواََلّ

 معاجز، ىكذا )ميعاًجزيف(، جمع (ميعاًجزيف)قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ الجيـ كألؼ قبميا 
ى " أنيـ ظنكا أنيـ يعجزكف أك بمعن ،(2)"كمعاجزيف أم: معانديفيعاجز فيك معاجز، " عاجز
 .راءكىك الراجح عند جميكر الق (3)اهلل"

 :قاؿ تعالى  ٠ُ ٌِ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدو٩ِ٧ِ ُ٪٬َ ابْلَا ُْ َنّ ٤َا يَْػ
َ
 .[78]انحج: َوأ

، كالمخاطب المشرككف الحاضركف، كىك الراجح عند (4)(قرأ شعبة ككرش بالتاء )تىٍدعكف
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ً٬ا ُذةَاة ُٜ ِ ٦َْ١ َي٢ُْ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّلَلّ ُْ ِي٦َ حَْػ    .[68]انحج: اإَِنّ اََلّ

يا أييا )خطاب الناس مناسبة لقكلو تعالى: عمى ، (5))تدعكف( ،قرأ شعبة ككرش بالتاء
 .كىك الراجح عند جميكر القراء (،الناس

 سورة المؤمنون 

 :قاؿ تعالى  َ٬ن ُْ ٤َا٧َاح٣ْ٫ِِ وََخ٫ِْػ٪٣ِْ َرا
َ
ِي٦َ ُ٪٣ْ ِْل   .[2]انًؤيُىٌ: َواََلّ

 يؤتمنون ما واألمانة، ىكذا )ألماناتيـ( لؼ قبؿ التاء عمى الجمعبإثبات األقرأ شعبة ككرش 

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (6)عليه

 
                                                           

 (.338( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  )ص1)
(.2/82ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج   (2)    

 [.5،38يف ]( ككذا في سكرة سبأ في اآليت65(  أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص3)
 [.30(، ككذا في سكرة ]لقماف : 339(  شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .341ص المرجع السابؽ(  5)
 (.978(  الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية )ص6)
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 :قاؿ تعالى  َ٬ن ُِ ِي٦َ ُ٪٣ْ لََعَ َن٬ََ٢اح٣ْ٫ِِ ُُيَاِ٘  .[6]انًؤيُىٌ:  اََلّ

راجح كىك ال، (1)، )صمكاتيـ( عمى الجمعبإثبات األلؼ قبؿ التاء عمى الجمعقرأ شعبة ككرش 
 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى وكشؽة تؽج ٦٤ ٬ٌر ـح٨اء حجتج ةال٪٦ :ٌ[80]انًؤيُى. 

مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ  ،(2)بفتح التاء كضـ الباء )تىنبيت( قرأ شعبة ككرش
(، كأفادت زيادة اليمزة التعدية، ( عمى كزف )أىٍفعىؿى  .كىك الراجح عند جميكر القراء )أنبتى

 :قاؿ تعالى ل٣ْ٫ُُ َعؽًْسا
َ
ْم تَْفد

َ
َٝ َعَْيٌ  أ ِّ  .[68]انًؤيُىٌ: ََ٘غَؽاُج َرب

رٍ )بسككف الراء دكف ألؼ قرأ شعبة ككرش  راجي كبفتح الراء كألؼ بعدىا ) ،(جاخى  (، كمعنىفىخى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (3)كجزاء أجران : كاحد، أم المفظيف

  :قاؿ تعالى ْ٢َي َْ ٢َتَْج  ٬َُت٨َإَ ْٜ  .[507]انًؤيُىٌ:  ٨َا ِك

تيناكسر السيف كسككف القاؼ دكف ألؼ )قرأ شعبة ككرش ب  عمينا تغمبت ربنا يا: (، أمًشٍقكى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(4)الحؽ عف فصرفتنا بالسكء، األمارة أنفسنا

  :قاؿ تعالىَٛاَل َز٣ْ بَلِثْخ٣ُ  :ٌ[558]انًؤيُى 

، كىك الراجح عمى أنيا فعؿ ماضو  ،(5)(بفتح القاؼ كالبلـ كألؼ بينيما )قاؿى قرأ شعبة ككرش 
  .عند جميكر القراء

 

 

 
                                                           

 .(978ص)الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية  (1)
 (.343العشر المتكاترة )ص ( شرؼ، القراءات2)
 (.10/52( طنطاكم، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ )ج3)
 .52المرجع السابؽ، ص (4)
 .114(، ككذا في اآلية 349( شرؼ، القراءات العشر )ص5)
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 سورة النور 

 :قاؿ تعالى  ِِي٦َ يَْؽُم٬َن ال٥ُْْطَه٨َات  .[7]انُىر: َواََلّ

ناتبفتح الصاد عمى البناء لممفعكؿقرأ شعبة ككرش   .كىك الراجح عند جميكر القراء (1)(، )المحصى
  :قاؿ تعالى ْلِْفجَخ٣٫ُُ

َ
٢َي٣ْ٫ِْ خ َْ  .[87]انُىر: ي٬ََْم تَْل٫َُػ 

ح عند كىك الراج، امجازين  األف )ألسنتيـ( مؤنث تأنيثن  ؛(2)()تشيد بالتاءقرأ شعبة ككرش 
  .ر القراءك جمي

  :قاؿ تعالى ٨َِّاٍت   .[87]انُىر: آيَاٍت ٤ُتَح
كىك ، (3)ألف اهلل بينيا كأكضحيا؛ ى البناء لممفعكؿقرأ شعبة ككرش بفتح الياء )ميبىي نات( عم

 .الراجح عند جميكر القراء
  :قاؿ تعالى ِةَْهار

َ
٨َا ةَؽ٩ِِْٛ يَْؼَ٪ُب ةِاْْل ـَ  .[78]انُىر: يََساُد 

كىك الراجح عند جميكر  ،(ذىىىبى مف الفعؿ الثبلثي )، (4)قرأ شعبة ككرش بفتح الياء كالياء
 .القراء

 :قاؿ تعالى  ُكَّ َداةٍَّث ٦ْ٤ِ ٤َاء َٚ    .[71]انُىر:َواَّلَلُ َع٢َ
مىؽى(  فعؿ ماضو  ككرش بفتح البلـ قرأ شعبة مفعكؿ  (5)(، كنصب الـ )كؿ  كالقاؼ دكف ألؼ)خى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء بو،
 سورة الفرقان 

  :قاؿ تعالىُز٠ُ ٫َْ٨٤ِا
ْ
ْو حَُس٬ُن َُلُ َس٨ٌَّث يَأ

َ
 .[2]انفزقاٌ: أ

ٍعنىىبالياء )يأكؿ( قرأ شعبة ككرش  ، كىك الراجح عند جميكر القراء، (6)الر سيكؿ ًمٍنيىا يىٍأكيؿ: ًبمى
  .كأبدؿ كرش اليمزة ألفا

                                                           

 .23(، ككذا في اآلية 250( بابكر، القراءات عند ابف جرير الطبرم في ضكء المغة كالنحك )ص1)
 (.343لعشر المتكاترة )ص( شرؼ، القراءات ا2)
 [.11، كفي ] الطبلؽ:46(، ككذا في اآلية 536( الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف )ص3)
 (.355( شرؼ، القراءات العشر )ص4)
 .356( المرجع السابؽ، ص5)
 (.19/205( الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف )ج6)
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 :قاؿ تعالى ِْتَادِي ْى٢َ٢ْخ٣ُْ 
َ
جْخ٣ُْ أ

َ
خ
َ
٬ُل أ ُٜ  .[56]انفزقاٌ: َذيَ

كىك  ،ية )كيـك يحشرىـ(مناسبة لسياؽ اآلعمى الغيبة  ،(1)بالياء )فيقكؿ(قرأ شعبة ككرش 
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  َْوَِلَاء
َ
َٝ ٦ْ٤ِ أ ِ ْن َجخَِّغَؼ ٦ْ٤ِ ُدو٧

َ
 .[52]انفزقاٌ: ٤َا ََكَن يَجْتَِِغ َلَا أ

كىك الراجح عند  ،عمى البناء لمفاعؿ، (ًخذنىت  )بفتح النكف ككسر الخاء قرأ شعبة ككرش 
 .جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ا ٬َُٓن َِصًْ٘ا َوََل ٧َُْصً ي ٍِ  .[56]انفزقاٌ: َذ٥َا تَْفخَ

كىك  ،عمى إسناد الفعؿ إلى المعبكديف عمى الغيبة ،(2)بالياء )يستطيعكف(قرأ شعبة ككرش 
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى ُمُؽ٧َا
ْ
نَْفُشُػ ل٥َِا حَأ

َ
 .[70]انفزقاٌ:  َٛال٬ُا َو٤َا الؽََّْح٦َُ خ

  ،عمى الخطاب، كىك الراجح عند جميكر القراء، (3)(شعبة ككرش بتاء المتكمـ )تأمرنا قرأ
  .كأبدؿ كرش اليمزة ألفا

 :قاؿ تعالى  ِ٠َ ذ َٓ اسً وََس ٥ؽً ي٫َا ِِسَ  .[75]انفزقاٌ: ا٨َيُ ا ٤ُ ا ٛو

كىك ، عمى اإلفراد (4)(ًسراجا)بكسر السيف كفتح الراء كألؼ بعدىا، ىكذا قرأ شعبة ككرش 
 .راجح عند جميكر القراءال

 سورة الشعراء 

  :قاؿ تعالى َرْذَل٬ُن
َ
َٝ اْْل َٓ تَ  .[555]انشعزاء: َواَتّ

) ، (5)قرأ شعبة ككرش بكصؿ اليمزة كتشديد فتح التاء كفتح العيف دكف ألؼ، ىكذا )كات بىعىؾى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءعمى أنو فعؿ ماضو 

                                                           

 (.361(  شرؼ، القراءات العشر )ص1)
 .361لمرجع السابؽ، صا (2)
 .365، صالمرجع نفسو( 3)
 (.331القاضي، الكافي في شرح الشاطبية )ص (4)
 (.371( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى َ٘ 
َ
َٙ ِٞ  ٣ْ ٫ِ يْ ٢َ َْ  ًْ ِٜ ـْ أ  .[526]انشعزاء: اءِ ٥َ الفه  ٦َ ٤ِ  اً ف

لًكٍسفة، كىك الراجح عند  جمع عمى أنيا اسـ، (1)قرأ شعبة ككرش بإسكاف السيف )ًكٍسفا(
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ًَول٣َْ يَُس٦ْ ل٣ْ٫َُ آيَث
َ
 .[566]انشعزاء:   أ

نيث مجازم، كقد فصؿ بينيما عمى أف الفاعؿ مؤنث تأ، (2)قرأ شعبة ككرش بالياء )يكف(
 .فاصؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة النمل 

  :قاؿ تعالى 
َ
َ ََل خ ِ وْ ػُ شُ فْ  ي  .[81]انًُم: ا َّلِلّ

)يسجدكا( نصب بػ)أف(، كعبلمة النصب حذؼ  يسجدكا(،"قرأ شعبة ككرش بتشديد البلـ )أال  
 .لراجح عند جميكر القراءكىك ا، (3)النكف، كتمخيصو : كزيف ليـ أال  يسجدكا" 

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٨ِ٢ْٓن ٬َن َو٤َا ُت ُٙ ٣َُ٢ْٓ ٤َا ُتْ  .[81]انًُم: َويَ

 "كمعناه: اهلل يعمـ ما، (4)(ي٬٨٢ٓن ي٬ٙن و٤ا ٤اقرأ شعبة ككرش بالياء في الفعميف، ىكذا )
 .كىك الراجح عند جميكر القراء الكفرة، يسر كيعمف

 :قاؿ تعالى  َـ ا َٜ ْ٪٩َ٢ُ َٛال٬ُا َت
َ
ِّت٩َُّ٨َ َوأ ِ َلُبَي ْ٪٩ِ٢ِ  ٣َّ ذ  ٬٥ُا ةِاَّلَلّ

َ
َٝ أ ٩ِِّ ٤َا َك٫ِْػ٧َا َم٢٫ِْ ٦ََ١٬ّ ل٬ََِِل ُٜ  َلَ

 .[76]انًُم:

، عمى إخبارىـ عف نفسيـ، كىك الراجح عند (5)()لىنىقكلىف )لىنيبىيِّتىن و(،نكف القرأ شعبة ككرش ب
 .جميكر القراء

 
                                                           

 .375شرؼ، القراءات العشر المتكاترة ، ص (1)
 .375صالمرجع السابؽ،  (2)
 (.2/149( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج3)
 (.379ءات العشر المتكاترة )ص( شرؼ، القرا4)
 .154ص/2جالمرجع السابؽ،  (5)
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  :قاؿ تعالى َُؽونَ ٢َِٛيًل ٤َا ح َّٞ  .[78]انًُم: َؼ

اَء عمى الخطاب مناسبة لما قبمو  ،(1)()تذكركف بالتاءقرأ شعبة ككرش  َٙ ٢َُُٓس٣ْ ُع٢َ َويَْش
رِْض 

َ
 .جميكر القراءكىك الراجح عند  [62]النمؿ:  اْْل

  :قاؿ تعالى ْ٣٫ُ٥ُْ٢ِْ اَرَك    .[77]انًُم: ة٠َِ اَدّ

كفتح كتشديد الداؿ كألؼ بعدىا )بًؿ  زةقرأ شعبة ككرش بكسر البلـ كصبل ككصؿ اليم
(  (اد ارىؾى  ؿى  معرفة عف كعجز عمميـ انتيى: أمكىي بمعنى: تبلحؽ، "عمى كزف )تىفاعى
  .(3)"جيمكا في الدنيا عممكه في اآلخرة كبمعنى "ما"، (2)"كقتو

  :قاؿ تعالى ََِلء ٣َّ اُلّ ُّ الُهّ   .[20]انًُم: َوََل تُْف٥ِ

ـ (قرأ شعبة ككرش بتا ، (4)ء مضمكمة ككسر الميـ كنصب )الصـ(، ىكذا )تيسًمعي الصُّ
( مفعكؿ بو منصكب، ىك الراجح عند جميكر ـ  كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )أنت(، ك)الصُّ 

 .القراء

 :قاؿ تعالى  ِيْم ُٓ ٧َْج ة٫َِادِي ا١ْ
َ
 .[25]انًُم: َو٤َا خ

ىكذا )ًبيادم  ،(5)(يمٍ خفض )العي قرأ شعبة ككرش بباء الجر كفتح الياء كألؼ بعدىا ك 
  .ًي(، عمى أنو اسـ فاعؿ مضاؼ إلى )العمي(، كىك الراجح عند جميكر القراءمٍ العي 

 :قاؿ تعالى  َ٬ُ٢ن َٓ ْٙ  .[22]انًُم: إ٩َُّ٧ِ َعتٌَِي ة٥َِا َت

تَاَل َُتَْفت٫َُا َسا٤ِ  مناسبة لما سبؽ ،(6)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تفعمكف(    َػةً َوحََؽى اجْلِ
 .كىك الراجح عند جميكر القراء[ 88]النمؿ: 

 

                                                           

 (.534( ابف زنجمة، حجة القراءات )ص1)
 (.5/207( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج2)
 (.165( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص3)

[.80[، ] النمؿ :52في ] الرـك :  (، ككذا9ص 4سالـ، فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات العشر)ج  (4)   
 [.53(، ككذا في ]الرـك : 384(  شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)

 .384صالمرجع السابؽ، (6) 
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 سورة القصص

  :قاؿ تعالى َ٬َْن وََ٪ا٤َاَن وَُس٬ُ٨َدُ٪٥َا ٣ْ٫ُْ٨٤ِ ٤َا ََك٬ُ٧ا َُيَْؼُرون َْ   .[7]انقصض: َو٧ُؽَِي ِْ٘ؽ

فرعكفى  (نيًرمى )ىكذا ، (1)بعدىا قرأ شعبة ككرش بنكف مضمكمة ككسر الراء كياء كنصب ما
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )نحف(( نكدىىماكىامافى كج

 

 :قاؿ تعالى  َٛ َاََل ْ َ  ََلْ  ا  .[88]انقصض: ءُ ِلَ الّؽِ  رَ ػُ ْه  يَ ِته ضَ  ِِقْ فْ ن

عمى أنو مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد  ،(2)قرأ شعبة ككرش بضـ الياء ككسر الداؿ، )ييصًدر(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، يمزة التعديةبحرؼ )أصدر(، كأفادت ال

  :قاؿ تعالى ِار   .[86]انقصض: َو٦ْ٤َ حَُس٬ُن َُلُ َِلِٛتَُث اَلّ

كفصؿ بينيما  امجازين  امؤنث تأنيثن  الفاعؿ )العاقبة(ألف  ؛(3)(قرأ شعبة ككرش بالتاء )تككف
 .كىك الراجح عند جميكر القراء فاصؿ،

  :قاؿ تعالى ْٓ ََ٘ل َت
َ
 .[70]انقصض: ٬ُ٢ِٜنَ أ

كىك  ،(عمى الخطاب كمناسبة لما قبمو )كما أكتيتـ ،(4)(قرأ شعبة ككرش بتاء التأنيث )تعقمكف
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالىة٨َِا َٗ ٢َي٨َْا َْلََف َْ ْن ٦َ٤َّ اَّلَلُ 
َ
 .[28]انقصض:  ل٬َََْل أ

(قرأ شعبة ككرش بضـ الخاء ككسر السيف، ىكذا )لى  الجار ، عمى البناء لممفعكؿ، ك (5)خيًسؼى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء)بنا( نائب فاعؿكالمجركر 

 

                                                           

 .(386ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .388، صالسابؽ( المرجع 2)
 .390ص، المرجع نفسو( 3)
 .393، صالمرجع نفسو( 4)
 .395ص، والمرجع نفس( 5)
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 سورة العنكبوت 

  :قاؿ تعالى ََْٖلاُ٪٣ُ  ي٬م َؼاُب  َح َٓ رُْس٣٫ِِ٢ْ  َُتِْج  َو٦٤ِْ  ٣٫ِِْٛ٬َْ٘  ٦٤ِْ  ا١ْ
َ
٬ُل  أ ُٜ ٨ْخ٣ُْ  ٤َا ذُو٬ُٛا َويَ ُٞ 

٬ُ٢٥َْٓنَ   .[11]انعُكبىث: َت

كىك  كالفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل تعالى، ،عمى الغيب،(1)رأ شعبة ككرش بالياء )كيقكؿ(ق
 .الراجح عند جميكر القراء

 سورة الروم

 :قاؿ تعالى  َُتْؽَُس٬ن َٝ ِ   .[56]انزوو: َوَكَؼل

عمى البناء لممفعكؿ، كىك الراجح عند ، (2)قرأ شعبة ككرش بضـ التاء كفتح الراء )تيخرىجكف(
 .ر القراءجميك 

  :قاؿ تعالى ُتَْطا٩َ٧ اَل  ـُ َٓ ا َوَت   .[70]انزوو: يَُْشُِك٬نَ  َخ٥َّ

، عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة، كىك الراجح (3)قرأ شعبة ككرش بالياء )يشرككف(
   .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْ٣٫ُ َٜ َْٓو  َِلُِؼي ِي َب ٬ُ٢٥ِا اََلّ َْ
  :[75]انزوو. 

، كىك الراجح عند الغيبة إخبارا عف اهلل تعالى، عمى (4)كرش بالياء )ليذيقيـ(قرأ شعبة ك 
  .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٘ ْجِ َْحَ رَ  ارِ  ءاذَ َل إِ  ؽْ َِ اج  ِ  .[10]انزوو: اَّلله

 .كىك الراجح عند جميكر القراء رادة الجنس،إل اإلفراد ، عمى(5)ثر(أ) قرأ شعبة ككرش

 
                                                           

 .403شرؼ، القراءات العشر المتكاترة ص (1)
 [، ككذا )يخرجكف( في سكرة 11( ككذا في ]الزخرؼ:506( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص2)

 [.35]الجاثية :
 .506( المرجع السابؽ، ص3)
 .507ص، المرجع نفسو (4)
 .508ص، المرجع نفسو (5)
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 سورة السجدة 

 عالى:قاؿ ت ِي ْضَف٦َ  اََلّ
َ
ءٍ  ُكَّ  أ ٩ُ  َشْ َٜ  .[6]انسجدة: َع٢َ

مىقو(   .عمى أنو فعؿ ماضو  ،(1)قرأ شعبة ككرش بفتح البلـ )خى

 :قاؿ تعالى  َ٘ ٣ُ ٢َ ْٓ   تَ َل  َٙ ْ ٤َ  ٌؿ ٧   ا
ُ
َ  ِِفَ عْ أ  .[56]انسجدة: ٫٣ُ ل

( قرأ شعبة ككرش بفتح الياء )أيٍخًفيى
كىك الراجح  ،عمى أنو فعؿ ماضي مبني لممجيكؿ، (2)

 جميكر القراء عند

  األحزابسورة 

  :قاؿ تعالى َّ٬ُ٢٥َْٓنَ  ة٥َِا ََكنَ  اَّلَله  إِن  .[8:األحزاب] َعتًَِيا َت

كىك الراجح  ،ع(عمى الخطاب مناسبة لسياؽ اآلية )كاتبً ، (3)(قرأ شعبة ككرش بالتاء )تعممكف
  .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓنَ  اة٥َِ  اَّلَلُ  َوََكن  .[6:األحزاب] ةَِهًَيا َت

ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا  ياعمى الخطاب مناسبة لسياؽ اآلية  ،(4)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تعممكف( ٫َا اََلّ ُحّ
َ
خ

٢َيُْس٣ْ  َْ  ِ ٥ََْٓث اَّلَلّ ِ ُؽوا ٧ ُٞ  .كىك الراجح عند جميكر القراء [11]المائدة:  اذْ

  :قاؿ تعالى َل٬ُن
َ
جْتَانِسُ  َخ٦ْ  يَْفد

َ
  .[80:]األحزاب ٣ْ خ

كىك الراجح عند  ،(يسأؿ مف )سأؿ ،(5)قرأ شعبة ككرش بسككف السيف دكف ألؼ )يىٍسأىلكف(
  .جميكر القراء

 

                                                           

 .(508ص) شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 (.294( األىكازم، الكجيز )ص2)
 .294( المرجع السابؽ، ص3)
 .294، صالمرجع نفسو (4)
 .295ص، المرجع نفسو (5)
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 :قاؿ تعالى  ْ٨ُْج  َو٦٤َ ْٜ ِ  ٨٤ُِْس٦َّ  َح ٬ُِلِ  َّلِلَّ ـُ ٠٥َْْٓ  َوَر ْسؽََ٪ا ٧ُْؤح٫َِا َناِْلًا َوَت
َ
  .[85:األحزاب]  أ

كحمبل عمى معنى  مناسبة لما قبمو )منكف(لمتأنيث  ،عمؿ()كتقرأ شعبة ككرش بالتاء 
)مىف(
بعدىا جرل عمى لفظ الجمع )كأعتدنا ليا رزقا كريما(،  ألف ما ؛كبالنكف )نؤتيا(، (1)

  .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى  َُي٠ُِّ  ََل  َٝ َ   .[18:األحزاب] ا١جَِّفاءُ  ل

فيستغنى عف  ،جمع النساء، كالنساء تدؿ عمى التأنيث أم: ،قرأ شعبة ككرش بالياء )يحؿ(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(2)تأنيث )يحؿ(

  :قاؿ تعالى٨َْٓا إ٧َِّا َرب٨ََّا َوَٛال٬ُا ٌَ َ اَدَت٨َا أ   .[76:األحزاب] َوُكَبَاَء٧َا ـَ

الراجح عند جميكر كىك  جمع )سيِّد( ،(3)قرأ شعبة ككرش بفتح الداؿ دكف ألؼ قبميا )سادىتىنا(
 .القراء

 سبأسورة 

  :قاؿ تعالى ْإِن  
ْ
ْٗ  نََلأ رَْض  ة٣٫ُِِ  َُنِْف

َ
وْ  اْْل

َ
ًْ  أ ٢َي٣٫ِْْ  نُْفِٜ ا َْ ًٙ ٥َاءِ  ٦٤َِ  َِٞف   .[6:سبأ] الَفّ

، عمى إخبار اهلل تعالى عف نفسو،(4)(نسقط –نخسؼ  –نشأ )قرأ شعبة ككرش بنكف العظمة 
  .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ا ٦ُّ  حَبَي٨ََّجِ  َعؽَّ  ٥ََ٢َّ٘   .[57:سبأ] اجْلِ
عمى البناء لمفاعؿ، كىك  ،(5)، ىكذا )تىبىي نىًت(المشد دىة قرأ شعبة ككرش بفتح التاء كالباء كالياء

 .الراجح عند جميكر القراء
 
 

                                                           

 (.576بف زنجمة، حجة القراءات )صا (1)
 .579( المرجع السابؽ، ص2)
 (.427( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.5/366القرآف )ج( الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف ب4)
 (.429( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى ََْكنَ  َٛػ  ِ ٣٫ِِ٨ْ  ِِف  فتأل َٟ   .[51:سبأ] آيَثٌ  َمْف

 ؛، عمى الجمع(1)(شعبة ككرش بفتح السيف كألؼ بعدىا ككسر الكاؼ، ىكذا )مىساًكًنيـقرأ 
  .كىك الراجح عند جميكر القراء، امسكنن منيـ ألف لكؿ كاحد 

  :قاؿ تعالى ْ٬رَ  إََِلّ  ُْنَازِي وََ٪٠ ُٙ َٟ   .[56:سبأ] ا١ْ
ى البناء لممفعكؿ، مع عم ،(2)قرأ شعبة ككرش بياء كفتح الزام كألؼ بعدىا، ىكذا )ييجازىل(

 )  .نائب فاعؿ مرفكععمى أنيا رفع الراء )الكفكري
  :قاؿ تعالى َا ةَ ٨َ به ر ِْ   ْيَ بَ  ػْ ا

َ
 .[56:سبأ] ا٧َ ارِ َٙ ـْ أ

مف  األمرعمى  ،(3)قرأ شعبة ككرش بكسر كتخفيؼ العيف كألؼ قبميا كيككف الداؿ )باًعد(
 .الجميكرك الراجح عند كى بمعنى الدعاء، ،(الفعؿ )باعىد( عمى كزف )فاعىؿ

  :قاؿ تعالى ُّْ٘ؾَِع َخ٦ْ ٬ُ٢ُٛب٣٫ِِ  [88:سبأ].  
كىك الراجح عند ، عمى البناء لممفعكؿ، (4)(قرأ شعبة ككرش بضـ الفاء ككسر الزام )فيزِّعى 

 .جميكر القراء
 :قاؿ تعالى  ُْؽَ٘اتِ  ِِف  وَُ٪٣ ُٖ  .[86:سبأ] آ٬ُ٨٤ِنَ  ا١ْ

فىاًت(عمى الجمعقرأ شعبة ككرش بضـ الراء كا   كىك  ،(5)ثبات ألؼ بعد الفاء، ىكذا )اٍلغيري
 .الراجح عند القراء

  :قاؿ تعالىِث َٟ
ِ ٬ُل ل٥َْ٢َِلن ُٜ ا ُث٣ه َح ًٓ   .[70:سبأ]  َوي٬ََْم َُيَُْشُُ٪٣ْ ََجِي

، كىك عمى إخبار اهلل تعالى عف نفسو، (6)نقكؿ( –قرأ شعبة ككرش بالنكف، ىكذا )نحشرىـ 
  .جميكر القراءالراجح عند 

 
                                                           

 .(430ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .430، صالسابؽ( المرجع 2)
 .343، صالمرجع نفسو( 3)
 341، صالمرجع نفسو (4)

(.208القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ص  (5)    
 (.433)ص ( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة6)
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 سورة فاطر 

  :قاؿ تعالىؽُ  َو٤َا ّ٥َ َٓ ؽٍ  ٦٤ِْ  ُح ّ٥َ َٓ ُم  َوََل  ٤ُ َٜ ِ  ٦٤ِْ  ُح٨ْ  .[55]فاطز: ِٞخَاٍب  ِِف  إََِلّ  ُخ٥ُؽِه

عمى البناء لممفعكؿ، كىك الراجح  ،(1)قرأ شعبة ككرش بضـ الياء كفتح القاؼ، ىكذا )يينقىص(
 .عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالى  ْػنٍ  َس٨َّاُت  .[88]فاطز: يَْػُع٬ُ٢َج٫َا َْ

مكنيا(   ، عمى البناء لمفاعؿ، كىك الراجح (2)قرأ شعبة ككرش بفتح الياء كضـ الخاء، ىكذا )يىٍدخي
 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َٝ ِ َؼل ٬رٍ  ُكَّ  َْنْؾِي َٞ ُٙ َٞ
 :[87]فاطز. 

  (3)(البلـ، ىكذا )نىجزم كيؿٌ  قرأ شعبة ككرش بالنكف مفتكحة ككسر الزام كياء بعدىا كنصب
( مفعكؿ بو، كىك الراجح عند جميكر القراء   .عمى البناء لمفاعؿ، ك)كؿ 

  :قاؿ تعالى ْ٨ٍَِّج  لََعَ  َذ٣٫ُْ  ِٞخَاةًا آحَح٨َْاُ٪٣ْ  أم  .[70]فاطز: ٩ْ٨٤ُِ  ةَح

جاء  ا، كذلؾ لكثرة م(4)قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ بعد النكف، ىكذا )بينات( عمى الجمع
كىك الراجح عند  بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف آيات كبراىيف دالة عمى صدؽ نبكتو،

 .الجميكر

 سورة يس 

  :قاؿ تعالى ٠ٍُٖ  ِِف  .[11]يس: َ٘ا٬٫ُِٞنَ  ُك

، عمى أنيا اسـ فاعؿ، كىك الراجح عند (5)(قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ، ىكذا )فاًكيكف  
  .جميكر القراء

 
                                                           

 .(435ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .438، صالسابؽ( المرجع 2)
 .438ص، المرجع نفسو (3)

(.39/ 9الشنقيطي، أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف )ج  (4) 
 [.18(، ككذا في سكرة ]الطكر: 444( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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 الى: قاؿ تع ْْزَواُس٣٫ُْ  ُ٪٣
َ
َللٍ  ِِف  َوأ ُِ :[17]يس. 

، كىك الراجح (1)"جمع" ظيمة قرأ شعبة ككرش بكسر الظاء كألؼ بيف البلميف، ىكذا )ًظبلؿ(
 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َو١َحَْؿ
َ
ِي أ َٚ  اََلّ ٥َاَواتِ  َع٢َ رَْض  الَفّ

َ
ادِرٍ  َواْْل َٜ ِ نْ  لََعَ  ة

َ
َٚ  أ  ٤ِر٣٫َُ٢ْْ  َي٢ُْ

 .[25]يس:

قرأ شعبة ككرش بباء جر مكسكرة كفتح القاؼ كألؼ بعدىا كخفض كتنكيف الراء، ىكذا 
  .، كىك الراجح عند جميكر القراءبالباء عمى أنو اسـ فاعؿ مجركر ،(2)()ًبقاًدر

 سورة الصافات 

  :قاؿ تعالى ِّْتَادَ  إََِل  ِ  .[70]انصافاث: ال٥ُْْغ٢َِهيَ  اَّلَلّ

 :أم صخمى مي  عمى البناء لممفعكؿ، جمع، (3)(فتح البلـ، ىكذا )اٍلميٍخمىًصيفقرأ شعبة ككرش ب
 .ره، كىك الراجح عند جميكر القراءكاختا تعالى اهلل أخمصو مف

 :قاؿ تعالى  ُحْن٬َُ٘نَ  َخ٫َْ٨ا ُ٪٣ْ  وََل :[76]انصافاث. 

(، كقيؿ فيكفى شرابو، كىك  فرغ إذا زىؼيينٍ  أنزىؼى  مف ىك :قرأ شعبة ككرش بفتح الزام، ىكذا )ييٍنزى
  .(4)الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َْرت٬ُ٢َا إََِل٩ِْ يَؾ٬ُِ٘ن
َ
 .[67]انصافاث:  َ٘أ

((قرأ شعبة ككرش بفتح الياء )يىًزفكف بمعنى " ، عمى أنو مضارع الفعؿ الثبلثي البلـز )زىؼ 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(5)"أسرع

 

 
                                                           

 (.601)صبف زنجمة، حجة القراءات ا( 1)
 (.445( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 [.83، كفي سكرة ]ص: 160،169، كاآلية 128، كاآلية 74ككذا في اآلية  ،447صالمرجع السابؽ،  (3)
 (.55( محمد، التكجيو الببلغي لمقراءات القرآنية )ص4)
 (.609بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 5)
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 سورة ص

  تعالى:قاؿ  ٧َْؾْلَاهُ  ِٞخَاٌب
َ
َٝ  خ ةَُّؽوا ٤ُتَاَركٌ  إََِلْ ؽَ  آيَاح٩ِِ  َِلََػّ َّٞ ول٬ُا َوَِلَخََؼ

ُ
بْلَاِب  أ

َ
 .[86]ص:  اْْل

كا(، بياء كتشديد بالياء ككرش شعبة قرأ : كأصمو الداؿ، كتشديد الغيب الداؿ، ىكذا )ًليىد ب ري
 .الراجح عند جميكر القراءكىك  ،أسكنت التاء كأدغمت في الداؿ ،(1)ليتدبركا

 :قاؿ تعالى  ْؽ ُٞ َطاَق  إِةَْؽا٪ِي٣َ  ِْتَاَد٧َا َواذْ ـْ ٬َب  ِإَو ُٜ ْٓ  .[71]ص: َويَ

كىك  ،عمى الجمع، (2)(اى اء كألؼ بعدىا، ىكذا )ًعبىادىنقرأ شعبة ككرش بكسر العيف كفتح الب
 .الراجح عند جميكر القراء

 :قاؿ تعالىُػونَ  ٤َا َ٪َؼا َْ  .[18]ص: ح٬ُ

كىك  ،الخطاب إلى الغيبة مف االلتفات ، عمى(3)قرأ شعبة ككرش بتاء الخطاب )تكعدكف(
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُْزَواجٌ  َكْْك٩ِِ  ٦٤ِْ  َوآَعؽ
َ
 .[12]ص: أ

كعذاب : ، عمى التكحيد، أم(4)قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كألؼ بعدىا، ىكذا )كءاخر(
 .ند جميكر القراءآخر، كىك الراجح ع

 سورة الزمر 
  :قاؿ تعالى ٥ًَ٢ا َورَُسًل  .[86:انزيز] لِؽَُس٠ٍ  ـَ

مىما(، عمى المصدرية  كالس مىـ مسمما،: أم، قرأ شعبة ككرش بفتح البلـ دكف ألؼ، ىكذا )سى
  .القراء جميكر عند الراجح كىك، (5)جائز بالمصدر الرجؿ كنعت التنازع، ضد

 
                                                           

 (.379يط )ص( األندلسي، تفسير البحر المح1)
 (.456( شرؼ، القراءات العشر التكاترة )ص2)
 .456المرجع السابؽ، ص  (3)
 .456، صالمرجع نفسو( 4)
 (.2/238( القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ج5)
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  :قاؿ تعالى َ١
َ
 .[87:انزيز] َختَْػهُ  ةَِساٍف  اَّلَلُ  حَْؿ خ

عمى اإلفراد، كىك الراجح عند ، (1)(قرأ شعبة ككرش بفتح العيف كسككف الباء دكف ألؼ )عبده
  .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٢َي٫َْا َََٛض  .[78:]انزيز ال٬٥ََْْت  َْ

( عمى ىكذا )قىض، (2)قرأ شعبة ككرش بفتح القاؼ كالضاد كألؼ كفتح التاء ى عمييا المكتى
( مفعكؿ بو، كىك الراجح عند جميكر القراء   .البناء لمفاعؿ، ك)المكتى

 سورة غافر 

  :قاؿ تعالىَكػَّ  ُ٪٣ْ  ََك٬ُ٧ا
َ
 .[85]غافز: ٬َُّٛةً  ٣٫ُْ٨٤ِْ  أ

، (ىـ –كانكا )مناسبة لضمير الغائب قبمو عمى الغيبة ، (3)(قرأ شعبة ككرش بالياء )منيـ
  .جميكر القراء كىك الراجح عند

  َََل  ي٬َْم  ُّ َٙ ال٥ِِيَ  َح٨ْ َِّ ِْٓؼَرُت٣٫ُْ  ا١ ٤َ :[18]غافز. 

 األف الفاعؿ مؤنث تأنيثن  ؛كيجكز تذكير الفعؿ كتأنيثو، (4))ينفع( قرأ شعبة ككرش بالياء
  .بالمفعكؿ كفاعمو الفعؿ بيف الفصؿ كلكقكع ،امجازين 

 سورة الشورى 

  :قاؿ تعالى َٝ ِ َؼل َٝ  ي٬ُِح  َٞ  .[8]انشىري:   إََِلْ

عمى البناء لمفاعؿ، كىك الراجح عند ، (5)قرأ شعبة ككرش بكسر الحاء كياء بعدىا )يكحي(
  .جميكر القراء

 
                                                           

 (.462( شرؼ، القراءات العشر )ص1)
 .463صالمرجع السابؽ،  (2)
 .469، صنفسوالمرجع ( 3)
 (.572القراءات )ص ( ابف مجاىد، السبعة في4)
 .580صالمرجع السابؽ،  (5)
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  :قاؿ تعالى ُ٣َ٢ْٓ ٬ُ٢نَ  ٤َا َوَي َٓ ْٙ  .[81 :]انشىري  َت

ف افترل(، مناسبة لآلية التي قبميا )أـ يقكلك عمى الغيبة  ،(1)قرأ شعبة ككرش بالياء )يفعمكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َِي٦ تَانِؽَ  ََيْخَجِت٬ُنَ  َواََلّ ذ٣ِْ  َٞ ٬َاِضَق  اْْلِ َٙ  .[86]انشىري:  َوا١ْ

قرأ شعبة ككرش بفتح الباء كىمزة مكسكرة كقبميا ألؼ، ىكذا )كباًئر( عمى الجمع عمى كزف 
 الجمع كيقكم كالفحش لكاف اإلثـ كبير كاف كلك" فعائؿ، مناسبة لمجمع بعدىا )الفكاحش(،

تَانَِؽ ٤َا ُت٬ْ٫َْ٨َن ٩ْ٨ُْ  إِنْ  قكلو عمى الجميع إجماع أيضا َٞ  كىك الراجح عند، "(2)ََتْخَجِت٬ُا 
  .جميكر القراء

 سورة الزخرف 

  :قاؿ تعالى ِِِف اْْل٢ِْيَث 
ُ
أ َو٦ْ٤َ يُجََلّ

َ
  .[52]الزخرؼ : أ

ف النكف كتخفيؼ الشيف، ىكذا )يىٍنشىؤا(، مضارع )نىشىأى( قرأ شعبة ككرش بفتح الياء كسكك 
كىك الراجح عند جميكر ، (3)الثبلثي مبنيا لممعمكـ، كالفاعؿ ضمير مستتر يعكد عمى )مىف(

 .القراء
 :قاؿ تعالى  َْول٬َْ ِسئْخُُس٣

َ
 .[87]الزخرؼ: َٛاَل أ

 أم: قؿ يا فعؿ أمرى أنو ، عم(4)(قرأ شعبة ككرش بضـ القاؼ كسككف البلـ دكف ألؼ )قيؿٍ 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، بتاء مضمكمة)ًجئتيكـ( ك، محمد

 :قاؿ تعالى  ا ًٙ ُٜ ـُ ُؽ ةِالؽََّْح٦َِ بِلُي٬ُح٣ْ٫ِِ  ُٙ ٨َْ٢ا ل٦ْ٥َِ يَْس َٓ ًث َواِضَػةً جَلَ ّ٤َ
ُ
ْن يَُس٬َن الَّاُس أ

َ
َول٬َََْل أ

ثٍ   .[33]الزخرؼ:   ٦ْ٤ِ َِ٘يّ

 ،(5)، "عمى الجمع، يقاؿ: سقيؼ سيقيؼ"ـ السيف كالقاؼ، ىكذا )سيقيفا(قرأ شعبة ككرش بض
 .كىك الراجح عند جميكر القراء
                                                           

 (.580ص) ابف مجاىد، السبعة في القراءات( 1)
 [.32(، ككذا في سكرة ]النجـ:643بف زنجمة، حجة القراءات )صا (2)
 (.238( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.491( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.649بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 5)
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  :قاؿ تعالىا٧ًا ٍَ يِّْو َُلُ َكيْ َٜ  .[87]الزخرؼ:  ُج

عمى االلتفات مف الغيبة إلى المتكمـ، كىك الراجح عند  ،(1)قرأ شعبة ككرش بالنكف )نقيض(
 .جميكر القراء

 ى: قاؿ تعال ُؽِي٦ َٜ َْٓػ ال٥ََْْشَِرْيِ َ٘تِئَْؿ ا١ْ َٝ ُب   َضَِتّ إِذَا َساَء٧َا َٛاَل يَا ََلَْج ةَحِِْن َوبَح٨َْ
 [ 38 الزخرؼ:]

 قرأ شعبة ككرش بإثبات ألؼ بعد اليمزة، ىكذا )جاءانا(، عمى التثنية، كالمراد بو اإلنساف
  .(2)كقرينو الشيطاف العاصي

  :قاؿ تعالى ٌ٬َِرة ـْ َ
 [  18 ]الزخرؼ:٦ْ٤ِ ذََ٪ٍب  أ

قرأ شعبة ككرش بفتح السيف كألؼ بعدىا، ىكذا )أىساًكرىة(، عمى أنو جمع )أىٍسًكرة(، فيك جمع 
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(3)الجمع

  :قاؿ تعالى ُ٢َيُْس٣ َْ ِْتَادِ ََل َع٬ٌْف   [72]الزخرؼ:يَا 

 .كصبلن كفتحيا شعبة ، (4))عبادم( ككقفا،قرأ شعبة ككرش بإثبات ياء بعد الداؿ كصبل 

 سورة الدخان 

  :قاؿ تعالى ِ٬ن ٍُ َِْٖل ِِف ابْلُ  .[71]الدخاف: ََكل٠ِ٫ْ٥ُْ َح

) كىك ، (5)قرأ شعبة ككرش بتاء التأنيث )تغمي(، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى )شجرة الزقـك
 .الراجح عند جميكر القراء

 

                                                           

 .(325( األىكازم، الكجيز )ص1)
 .(14/129( الحنبمي، المباب في عمـك الكتاب )ج2)
 .(239( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 .240( المرجع السابؽ، ص4)
 .(657بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 5)
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 سورة الجاثية 

  :قاؿ تعالى َ٤ًْ٬َٛا ة٥َِا ََك٬ُ٧ا يَْسِفت٬ُنَ  َِلَْشؾِي :[14]الجاثية. 

) عمى البناء  قرأ شعبة ككرش بياء الغيبة ككسر الزام كفتح الياء كصبل، ىكذا )ًليىجًزمى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (1)اهلل ليجزم أم، ،لمفاعؿ

  :قاؿ تعالى ًَِٕلاَوة ٠َ لََعَ ةََُصِهِ  َٓ  .[24]الجاثية: وََس

أم: غطاء فبل  ،(2)شعبة ككرش بكسر الغيف كفتح الشيف كألؼ بعدىا، ىكذا )ًغشاكىة(قرأ 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء يبصركف الحؽ،

 سورة األحقاف 
  :قاؿ تعالىوَََح٩ُُ٢ْ َوَِ٘هاُُلُ ذََلذ٬َُن َك٫ًْؽا  :[15]األحقاؼ. 

بمعنى: فاصمتو  ،(3))ًفصالو( قرأ شعبة ككرش بكسر الفاء كفتح الصاد كألؼ بعدىا، ىكذا
مة،  .كىك الراجح عند جميكر القراء أمو ًفصاال كميفاصى

 :قاؿ تعالى  ْحِّئَاح٣٫ِِ ـَ ٬ُ٢٥ِا َوَجخََشاَوُز َخ٦ْ  َْ ْضَف٦َ ٤َا 
َ
ت٠َُّ َخ٣ْ٫ُْ٨ أ َٜ ِي٦َ َجخَ  .[16]األحقاؼ: اََلّ

عمى البناء لممفعكؿ، كرفع  ،(4)ييتىجاكز( –قرأ شعبة ككرش بياء مضمكمة في الفعميف )ييتىقىب ؿ 
( عمى أنو نائب فاعؿ )يتقبؿ(، كالجار كالمجركر نائب فاعؿ )يتجاكز(، كىك الراجح  )أحسفي

 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْن ُُيَِْيَ ال٬ْ٥ََْٓل
َ
ادٍِر لََعَ أ َٜ ِ  .[33]األحقاؼ:  ة

( ، (5)ف الراءقرأ شعبة ككرش بباء الجر كفتح القاؼ كألؼ بعدىا ككسر كتنكي ىكذا )ًبقاًدرو
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءمجركر بالباء عمى أنو اسـ فاعؿ

 

                                                           

 .(660ص) ابف زنجمة، حجة القراءات( 1)
 .661، صالسابؽالمرجع  (2)
 (.331جيز )ص( األىكازم، الك 3)
 .331، صالمرجع السابؽ (4)
 .332ص، المرجع نفسو (5)
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 سورة محمد  

  :قاؿ تعالى ِ بِي٠ِ اَّلَلّ ـَ ِي٦َ ُٛخ٬ُ٢ِا ِِف   .[4]محمد:  واََلّ

التي  مبنيا لمفاعؿ مف المفاعمة ،(1)(مكاقرأ شعبة ككرش بفتح القاؼ كالتاء كألؼ بينيما )قاتى 
  .، كىك الراجح عند جميكر القراءعني المشاركة في الفعؿ مف طرفيف فأكثرت

  :قاؿ تعالى ٍ٦ ـِ ج٫َْاٌر ٦ْ٤ِ ٤َاٍء َدَْيِ آ
َ
 .[15]محمد:  ذِي٫َا خ

عمى كزف )فاًعؿ( مف "أىًسفى  ىكذا )ءاسف(، (2)قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ بعد اليمزة
 .عند جميكر القراء الراجحكىك  (3)ح كالطعـ"كآسف بمعنى: "التغير في الري، يأًسف آًسف

  :قاؿ تعالى ْْخ٣ُ َفحْخ٣ُْ إِْن ح٬ََََلّ َْ  .[22]محمد:  َذ٠ْ٫َ 

ل يتـ( قرأ شعبة ككرش بفتح التاء كالكاك كالبلـ، ىكذا )تىكى
عمى البناء لمفاعؿ كىك الراجح  ،(4)

 .د جميكر القراءنع
  :قاؿ تعالى َّـَ يْ الل َ  َل ٬ه ٍان   ٣ وَ ٫ُ ل

َ
َ ََل مْ أ  .[25]محمد:   ٫٣ُ  ل

عمى البناء لمفاعؿ، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره  ،قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كالبلـ )أىٍممى(
 .ىك يعكد عمى الشيطاف، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُ٣٪ُ ارَ ِْس إِ  ٣ُ ٢َ ْٓ حَ  واَّلل  :[26]محمد. 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، ، جمع ًسر(5)قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة )أسرارىـ(

 سورة الفتح 

  :قاؿ تعالى ُُِّؽوه ُروهُ َوح٬َُٛ ؾِّ َٓ ٬ُِلِ َوُت ـُ ِ َوَر  .[9]الفتح:  َِلُْؤ٬ُ٨٤ِا ةِاَّلَلّ

لمف أرسؿ عمييـ الرسكؿ صمى اهلل عميو  قرأ شعبة ككرش بالتاء في األفعاؿ عمى الخطاب
 .القراءكىك الراجح عند جميكر ، (6)كسمـ

                                                           

 .(333ص)األىكازم، الكجيز   (1)
 .333، صالسابؽ( المرجع 2)
 (.2/215( المثنى، مجاز القرآف )ج3)
 (.333( األىكازم، الكجيز )ص4)
 (.8/197( الفارسي، الحجة لمقراء السبعة )ج5)
 .(672بف زنجمة، حجة  القراءات )صا( 6)
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  :قاؿ تعالى ِ َم اَّلَلّ ل٬ُا لََكَ ْن ُحتَِػّ
َ
 .[15]الفتح:   يُؽِيُػوَن أ

كىك الراجح عند جميكر  جمع كىًممىة، ،(1)قرأ شعبة ككرش بفتح البلـ دكف ألؼ، ىكذا )كبلـ(
 .القراء

  :قاؿ تعالى ُهُ َ٘آَزَره
َ
أ ٍْ ْعَؽَج َك

َ
َؾْرٍع أ خ٢َٖ َٞ ـْ  .[29]الفتح:  ٘ا

قكاه : ،أم(فاعمو) كزف ككرش بإثبات األلؼ بعد اليمزة، ىكذا )فئازره( عمىقرأ شعبة 
ىك الراجح عند ك  ،(3)" المفاعمة بمعنى أف الشطء كالزرع تساكيا في الطكؿ"ك، (2)كأعانو

 .جميكر القراء
 سورة الحجرات 

  :قاؿ تعالىةِجَتٍَإ َذخَبَي٬ُ٨َّا ٌٚ ـِ  .[6]الحجرات:  إِْن َساَءُز٣ْ َ٘ا

مف  ،(4)شعبة ككرش بباء مفتكحة كياء مفتكحة مشددة كنكف مضمكمة، ىكذا )فىتىبىي نكا( قرأ
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءتبييفال

  :قاؿ تعالى َْع٬َيُْس٣
َ
ْن٢ُِط٬ا َبْيَ أ

َ
 .[50]انحجزاث:  َ٘أ

ٍيكيـ(قرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كالخاء كياء  كى ساكنة، ىكذا )أىخى
، كىك أخ نيةتثعمى ، (5)

 .الراجح عند جميكر القراء

 

  :قاؿ تعالىْخ٥َا١ُِس٣ْ َكحًْئا
َ
 .[14]الحجرات:   ََل ي٢َِخُْس٣ْ ٦ْ٤ِ أ

، كىك (7)بمعنى ينقصكـ، كىي لغة، (6)قرأ شعبة ككرش بدكف ىمز كال ألؼ، ىكذا )يىًمٍتكـ(
 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 .(673ص) ابف زنجمة، حجة القراءات( 1)
 (.605( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص2)
 (.143( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص3)
 .337المرجع السابؽ، ص (4)
 (.676بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 5)
 .676صالمرجع السابؽ،  (6)
 (.204ءات السبع )ص( ابف مجاىد، الحجة في القرا7)
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  :قاؿ تعالى ٬ُ٢٥َْٓنَ َواَّلَلُ ةَِهٌَي ة٥َِا  .[52]انحجزاث:  َت

، ٛينادِ  ٣ْ خُ ٨ْ ُٞ  إنْ قبمو عمى الخطاب مناسبة لما  ،(1)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تعممكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء[ 17]الحجرات: 

 سورة ق 
  :قاؿ تعالى  ِت

ْ
٬ُل جِل٣ََّ٨٫ََ َ٪٠ِ ا٤ْخَََل ُٜ  .[30]ؽ:  ي٬ََْم َج

َّ ، إخبارا عف اهلل تعالى، لتقدـ ذكره في قكلو (2)يقكؿ(قرأ شعبة ككرش بالياء ) ٠َ ٤َ َٓ ِي َس اََلّ
ِ إِل٫ًَا آَعؽَ  اَّلَلّ

 (3).  

  :قاؿ تعالى َُػون َْ ٍَ  َ٪َؼا ٤َا ح٬ُ اٍب َضِٙي َوّ
َ
ّ أ

 .[32]ؽ:  ١ُِكِ

كىك ، تكعدكف ما ىذا ليـ يقاؿ أم عمى الخطاب،، (4)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تكعدكف(
 ند جميكر القراء الراجح ع

 سورة الذاريات 
  :قاؿ تعالى ُث َٜ ِْ ا َعَؼت٣ُ٫ُْ الَهّ

َ
 .[44]الذاريات:   َ٘أ

ألف جميع ماذكر في القرآف مف " (5)قرأ شعبة ككرش بكسر العيف كألؼ قبميا، ىكذا )الصاًعقة(
 .القراءكىك الراجح عند جميكر ، (6)"ذكر الصاعقة جاء عمى ىذا الكزف متؿ )الراجفة، الرادفة(

 سورة الطور 

  :قاؿ تعالى ٍيَّخ٣ْ٫ُُ بِإِي٥َان خ٣ْ٫ُْ ذُرِّ َٓ تَ  .[21]الطكر:  َواَتّ

قرأ شعبة ككرش بكصؿ اليمزة كفتح كتشديد التاء كفتح العيف كتاء ساكنة، ىكذا )كات بىعىٍتيـ(، 
( فاعؿ )ذريتيـك ،كالضمير المتصؿ مفعكؿ بو، عمى كزف )افتعؿ( مف الفعؿ الماضي )ات بىع(

                                                           

 (.202( الداني، التيسير في القراءات السبع )ص1)
 (.518( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 (.248( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.678بف زنجمة، حجة القراءات )صا (4)

(.4/481سالـ، فريدة الدىر في تأصيؿ كجمع القراءات العشر)ج  (5)    
 (.680حجة القراءات )ص بف زنجمة،ا( 6)
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عؿ( بمعنى: أىٍتبىعتيو فات بىعى "كافتعؿ ىنا مطاكع لػ)أف
، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ (1)"

ي اتي )كرش بألؼ بعد الياء مع ضـ التاء عمى الجمع، ىكذا   (، كقرأ شعبة بحذؼ األلؼيـذيرِّ
يىتيييـ( كىك الراجح  كالجمع،، كىك لفظ مفرده يطمؽ عمى المفرد مع ضـ التاء عمى اإلفراد )ذيرِّ

 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َُضَِتّ يَُل٬ُٛا ي٬ََْم٣٫ُ   :[45]الطكر. 

 ،(2)المبلقاة قرأ شعبة ككرش بضـ الياء كالقاؼ كفتح البلـ كألؼ بعدىا، ىكذا )ييبلقكا(، مف

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة النجم 

  :قاؿ تعالى َْعَؽى َو٨٤ََاةَ الَّاِلَث
ُ
 .[20]النجـ:  اْْل

عمى أف أصميا )مىنىكىة( فمما تحركت ، "ير ىمز بعد األلؼ، ىكذا )كمنكاة(قرأ شعبة ككرش بغ
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)"الكاك كقبميا فتحة قمبت ألفا

  :قاؿ تعالىإِذًا ِْٛف٥ٌَث ِىَيى َٝ ْ  .[22]النجـ:   ح٢ِ

 كزنو ،مف الفعؿ ضاز أم: جار مدية دكف ىمز، )ضيزل(قرأ شعبة ككرش بياء ساكنة 
 عمى إال تأتي ال الصفات ألف ؛حبمى مثؿ بالضـ ضكزل ضيزم أصؿ كأف ،فعمى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)(فعمى)

  :قاؿ تعالىَذخ٥َُاُرو٩َُ٧ لََعَ ٤َا يََؽى
َ
 .[12]النجـ:  أ

مف الفعؿ )مارل( عمى كزف  بعدىا )أىفىتيماركنو(،قرأ شعبة ككرش بضـ التاء كفتح الميـ كألؼ 
 .، كالجداؿ يككف مف طرفيف فأكثر، كىك الراجح عند جميكر القراء(5)"بمعنى جادىؿ"( ؿى اعى )فى 

                                                           

 (.165( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
[. 31[، ]المطففيف: 42(، ككذا في] المعارج: 133الحفياف، قراءة الكسائي مف القراءات العشر المتكاترة )ص ( 2)    
 (.336( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص3)
 .686( المرجع السابؽ، ص4)
 (.143( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص5)
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  :قاؿ تعالىْعَؽى
ُ
ةَ اْْل

َ
٢َي٩ِْ ا١جَّْلأ َْ َنّ 

َ
 .[47]النجـ:   َوأ

 م أف اهلل يينًشئي الن ٍشأة األخرل،أ ،(1)قرأ شعبة ككرش بسككف الشيف دكف ألؼ، ىكذا )النٍشأة(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة القمر 

  :قاؿ تعالى ْةَْهارُُ٪٣
َ
ا خ ًٓ  .[7]القمر:  ُعَلّ

ش عا( جمع خاشع، ، (2)قرأ شعبة ككرش بضـ الخاء كفتح كتشديد الشيف دكف ألؼ، ىكذا )خي
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْٓ يَ ُِشُ ـَ
َ
اُب اْْل َؼّ َٟ ًػا ٦ِ٤َ ا١ْ َٕ  .[26]القمر:  ٬٥َُ٢َن 

(، فتنة ليـ) بعدىا مناسبة لسياؽ اآليات عمى الغيبة ،(3)قرأ شعبة ككرش بالياء )سيعممكف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة الرحمن 

  :قاؿ تعالى َِلن َٜ ي٩َُّ الَّ
َ
ُؽُغ ١َُس٣ْ خ ْٙ َ٨ ـَ

  :[31]الرحمف. 

إخبار اهلل تعالى عف نفسو لمتعظيـ، كىك الراجح عند ، (4)ة ككرش بالنكف )سنفرغ(قرأ شعب
 .جميكر القراء

 سورة الواقعة 

  :قاؿ تعالى َ٘ ِا٫١ي٣ َب ُُشْ  ب٬نَ لار   :[55]الكاقعة. 

 .مصدر، كالضـ كالفتح لغتاف ،(5)قرأ شعبة ككرش بضـ الشيف )شيٍرب(

 

                                                           

[.62ككذا في ]الكاقعة :  (248/ 5األندلسي، المحرر الكجيز )ج   (1)    
 (.618( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص2)
 .618( المرجع السابؽ، ص3)
 .620ص، المرجع نفسو (4)
 .623، صالمرجع نفسو (5)
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  :قاؿ تعالى ْس٣ ا٬٥١ت٨حْ ٧ا ةَ رْ ػَ َٛ  ٦ُ َن  :[60]الكاقعة. 

، كىك الراجح عند لممبالغة كالتضعيؼأم كىتىبنا  ،(1)(قرأ شعبة ككرش بتشديد الداؿ )قٌدرنا
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ِالُُّش٬م ِّ ِ ِْٛف٣ُ ة٬َ٥َِاٛ
ُ
 .[75]الكاقعة:   ََ٘ل أ

، كثيرة النجـك مكاقع فأل؛ عمى الجمع، (2))بمكاًقع(عبة ككرش بفتح الكاك كألؼ بعدىا، قرأ ش
 .كىك األرجح عند جميكر القراء

 سورة الحديد 

  :قاؿ تعالى َْعَؼ ٤ِيرَاَُٛس٣
َ
 .[8]الحديد:   َوَْٛػ أ

ذى ميثا ، مى البناء لمفاعؿع، (3)(قىكـقرأ شعبة ككرش بفتح اليمزة كالخاء كالقاؼ، )أىخى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءك)ميثاقكـ( مفعكؿ بو

 اؿ تعالى: ق ٌََل يُؤَْعُؼ ٨٤ُِْس٣ْ ِْ٘ػيَث    :[15]الحديد. 

كفصؿ بيف الفعؿ  مؤنث تأنيث مجازم، )فدية(ألف الفاعؿ ؛(4)قرأ شعبة ككرش بالياء )يؤخذ(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء كفاعمو فاصؿ،

  :قاؿ تعالى ِٟخَاَب وح٬ُا ا١ْ
ُ
ِي٦َ أ  .[16]الحديد:   َوََل يَُس٬ُ٧٬ا ََكََلّ

 سياؽ اآليات الغيبة مناسبة ل عمى، (5)قرأ شعبة ككرش بالياء )يككنكا(
َ
َ خ  يَ  ٣ْ ل

ْ
٬ا ٨ُ ءا٤َ  ي٦َ لَِل  نِ أ

 
َ
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء٬٢٣٫بُ ُٛ  َّ لَ ن َتْ أ

 

                                                           

 [.16[، ]الفجر: 3، ككذا في ] األعمى: (623ص) سبعة في القراءاتابف مجاىد، ال (1)
 .620، صالسابؽ( المرجع 2)
 .625ص، المرجع نفسو (3)
 (.539( شرؼ، القراءات العشر )ص4)
 .539صالمرجع السابؽ،  (5)
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  :قاؿ تعالىؽَ ْٙ تَ  وَل ِ  .[23]الحديد:  ٥٣ا ءاحازُ ض٬ا ة

( أفعؿ) مف الفعؿ )آتى( عمى كزف ،(1)(قرأ شعبة ككرش بإثبات األلؼ بعد اليمزة )ءاتاكـ
 .بمعنى اإلعطاء، كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة المجادلة 

  :قاؿ تعالى ِْػَوان ُٓ ذ٣ِْ َوا١ْ  .[8]المجادلة:   َويَت٨ََاَس٬َْن ةِاْْلِ

قرأ شعبة ككرش بفتح النكف كالجيـ كألؼ بينيما مع تقديـ التاء، ىكذا )يتناجكف(، 
كىك الراجح عند ، (2)فصاعدا اثنيف مف إال تككف ال كالمفاعمة التفاعؿ ألف ؛(فيتفاعمك )عمى

  .جميكر القراء

 سورة الحشر 

  :قاؿ تعالى ًََكْ ََل يَُس٬َن ُدو١َث   :[7]الحشر. 
ألف )دكلة( مؤنث كيجكز في الفعؿ التذكير كالتأنيث؛ ، (3)(قرأ شعبة ككرش بالياء )يككف

 .لراجح عند جميكر القراء، كىك اامجازين  اتأنيثن 
  :قاؿ تعالى ٍْو ٦ْ٤ِ َوَراءِ ُسُػر

َ
 .[14]الحشر:   أ

دير(، عمى   تابككً  ركحمي  مارحً  مثؿ جدار جمعقرأ شعبة ككرش بضـ الداؿ دكف ألؼ )جي
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)بتي ككي 

 سورة الممتحنة 
  :قاؿ تعالى ِ٘٬ا َٟ ٬ا ةَِِٓه٣ِ ا١ْ ُٟ  .[10]الممتحنة:  ؽوَل ُت٥ِْف

، مضارع )أٍمسىؾى ييمًسؾ(، كىك (5)قرأ شعبة ككرش بسككف الميـ كتخفيؼ السيف )تيٍمًسككا(
 الراجح عند جميكر القراء.

                                                           

 (.540ص)شرؼ، القراءات العشر  (1)
 (.704( ابف زنجمة، حجة القراءات )ص2)
 .546( المرجع السابؽ، ص3)
 .704، صالمرجع نفسو( 4)
 .707ص، المرجع نفسو (5)
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 سورة الصف 
  :قاؿ تعالى َ٪ ْ٠  

َ
 .[10]الصؼ:  ٣أََل  ؼاٍب َْ  ٦ْ ٤ِ  ٣شيسُ ٨ْ تُ  ةٍ ارَ  َِت ٣ لََعَ سُ ١ُ دُ أ

كىك الراجح  جى(،مف الفعؿ )أنٍ  ،(1)ف النكف )تيٍنجيكـ(قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ الجيـ كسكك 
 .عند جميكر القراء

 سورة التغابن 

  :قاؿ تعالى ِّ ُُٓس٣ْ َِل٬َِْم اجْل٥َْ  .[9]التغابف:  ي٬ََْم ََي٥َْ

ِ  اَّللُ وَ مكافقة لسياؽ اآليات  ،(2)كـ(عي مى جٍ قرأ شعبة ككرش بالياء )يى  ، تَيعَ  ٬٢نَ ٥َ ْٓ ٥ا تَ ة
 .مستتر تقديره )ىك( يعكد عمى اهلل تعالى، كىك الراجح عند جميكر القراءكالفاعؿ ضمير 

 سورة التحريم 

  :قاؿ تعالى َْ َّوَ  ٩ُ يَ ْٓ بَ  َف ؽ 
َ
 .[3]التحريـ:  وْٓ ٦ بَ َْ  َض ؽَ ْْ أ

(،عمى كزف )فىع ؿ( المضعؼ "كىك بمعنى:  ـ ترداد الكبلقرأ شعبة ككرش بتشديد الراء )عىر ؼى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)"دد لذلؾفي محاكرة التعريؼ، فش

  :قاؿ تعالى٫َِّا َْٛج ةَِس٥َِ٢اِت َرب  .[12]التحريـ:  وكخت٩ وََنَػّ

إلرادة  عمى اإلفراد، (4)قرأ شعبة ككرش بكسر الكاؼ كفتح التاء كألؼ بعدىا، ىكذا )ًكتابو(
 .، يدؿ عمى القميؿ كالكثير، كىك الراجح عند جميكر القراءالجنس

 

 

 

                                                           

 (.552( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .556( المرجع السابؽ، ص2)
 (.248( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص3)
 (.561( شرؼ، القراءات العشر )ص4)
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 سورة الممك

  :قاؿ تعالى اُوٍت َٙ ِٚ الؽََّْح٦َِ ٦ْ٤ِ َت
 .[3]الممؾ:  ٤َا حََؽى ِِف َع٢ْ

عمى كزف )تىفاعيؿ( مصدر ، قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ الكاك كألؼ قبميا، ىكذا )تىفاكت(
كىك الراجح عند جميكر  ،(1)اضطرابا كال اختبلفا السماء خمقو في ترل ما كالمعنى)تىفاعىؿ(، 

 .اءالقر 
  :قاؿ تعالى ٍ٬٥َُ٢َْٓن ٦ْ٤َ ُ٪٬َ ِِف َىَلٍل ٤ُتِي  .[86]انًهك:   ََ٘فَخ

ىك الراجح عند جميكر ،(2)ليـ قؿ: أم عمى الخطاب قرأ شعبة ككرش بالتاء )فستعممكف(،
 .القراء

 سورة الحاقة 
  :قاؿ تعالى ٌََل َتَِْف ٨٤ُِْس٣ْ َعاذِيَث  :[18]الحاقة. 

 األف الفاعؿ مؤنث تأنيثن  ؛كيجكز تذكير الفعؿ كتأنيثو، (3)اء )تخفى(قرأ شعبة ككرش بالت
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءامجازين 

  :قاؿ تعالى ِِْنّ ٤َاَِل٩َ َْ ْدَِن 
َ
اجِي٩َْ  *  ٤َا أ ٍَ ْ٢ ـُ ِِنّ  َْ  َٝ َ٢٪َ    :[29]الحاقة. 

ء السكت، كىك الراجح عمى اعتبار أنيا ىا، (4)قرأ شعبة ككرش بإثبات الياء ىكذا )ماليو(
 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٢َِٛيًل ٤َا حُْؤ٬ُ٨٤ِن :[41 ]الحاقة. 

 عمى الخطاب مناسبة لسياؽ اآليات )تبصركف..، (5)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تؤمنكف(
 .تذكركف( كىك الراجح عند جميكر القراء

 
                                                           

 (.715( ابف زنجمة، حجة القراءات )ص1)
 .716( المرجع السابؽ، ص2)
 (.567ؼ، القراءات العشر )ص ( شر 3)
 .567( المرجع السابؽ، ص4)
 (.648( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص5)
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 سورة المعارج

  :قاؿ تعالى٤َا
َ
ِي٦َ ُ٪٣ْ ِْل ٬نَ َواََلّ ُْ  .[32]المعارج:  ٧َاح٣ْ٫ِِ وََخ٫ِْػ٪٣ِْ َرا

قرأ شعبة ككرش بألؼ قبؿ التاء، ىكذا )ألماناتيـ(، عمى الجمع الختبلؼ أنكاع كأجناس 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(1)األمانات

  :قاؿ تعالى َِي٦َ ُ٪٣ْ بَِل٫َاَداح٣ْ٫ِِ َٛان٬٥ُِن  .[33]المعارج:   َواََلّ

دكف ألؼ قبؿ التاء، ىكذا )بشيادىتيـ(، عمى التكحيد، عمى إرادة مف رش قرأ شعبة كك 
 كىك الراجح عند جميكر القراء.، (2)الجنس، مصدر يدؿ عمى القميؿ كالكثير

  :قاؿ تعالى َٞ 
َ
 .[43]المعارج:  ي٬ن٬ِ٘ يُ  ٍب ُه ل ٧ُ ٣ إِ ٫ُ جَّ د

ـ منصكب مى نيـ إلى عى " أم: كأ قرأ شعبة ككرش بفتح النكف كسككف الصاد، ىكذا )نىٍصب(،
 .كىك الراجح عند جميكر القراء (3)يستبقكف"

 سورة نوح 

  :قاؿ تعالىْدِع٬ُ٢ا ٧َاًرا
ُ
ْٕؽ٬ُِٛا َ٘أ ُ

يئَاح٣ْ٫ِِ أ ٍِ ا َع  .[25]نكح:  ِم٥َّ

  .عمى أنيا جمع مؤنث سالـ، كىك الراجح عند جميكر القراء ،(4)قرأ شعبة ككرش )خطيئاتيـ(

 سورة الجن 

 :قاؿ تعالى  ْ٣٫ِِّ اََلِت َرب ـَ ٬ا رِ ُٖ ة٢َْ
َ
ْن َْٛػ خ

َ
٣ََ٢ْٓ أ  .[28]الجف:  َِلَ

 قد الرسؿ أف محمد ليعمـ: قرأ شعبة ككرش بفتح الياء، ىكذا )ليىعمىـ( عمى البناء لمفاعؿ، أم
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (5)ربيـ رساالت أبمغكا

                                                           

(.651ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص   (1)    
 (.262( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص2)
 (.725بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 3)
 (.571( شرؼ، القراءات العشر )ص4)

(385ص 5، المحرر الكجيز )جاألندلسي  . (5)    
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 سورة المزمل 

 :قاؿ تعالى   َّئًاإَِنّ ٧َاِكئََث ال٢ ٌْ َكُػّ َو
َ
 .[6]المزمؿ:  ي٠ِْ ِِهَ أ

ٍطئا(، أم  عمى أشد الميؿ: قرأ شعبة ككرش بفتح الكاك كسككف الطاء دكف ألؼ، ىكذا )كى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(1)النيار ساعات مف المصمي

 سورة القيامة 

  :قاؿ تعالى ِِْٛف٣ُ بِي٬َِْم ا١ِْٜيَا٤َث
ُ
 .[1امة: ]القي ََل أ

(ـي سً أ شعبة ككرش بإثبات األلؼ )ال أقٍ قر 
عمى أنيا )ال( النافية، كىك الراجح عند جميكر ، (2)

  .القراء

  :قاؿ تعالى َاِس٢َث َٓ  [ 21]القيامة:  وحؼرون اْلعؽة [20]القيامة:  لََكَّ ة٠َْ ُُتِت٬َُّن ا١ْ

ريش، كىك عمى خطاب ق، (3)تذركف( قرأ شعبة ككرش الفعميف بتاء الخطاب، )تحبكف..
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُح٥َِْن ّ ًث ٦ْ٤ِ ٤َِِنٍ َٙ ٍْ ُٝ ُج ل٣َْ يَ
َ
 .[37]القيامة:  خ

عمى أف الضمير عائد عمى )النطفة(، كىك الراجح ، (4)نى(مٍ قرأ شعبة ككرش بتاء التأنيث )تي 
  .عند جميكر القراء

 سورة اإلنسان 

  :قاؿ تعالى ِْن يََلاَء اَّلَلُ َو٤َا تََلاُءوَن إ
َ
 .[30]اإلنساف:   ََلّ أ

كىك الراجح عند  ،، عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب(5)قرأ شعبة ككرش بالتاء )تشاءكف(
  .جميكر القراء

 
                                                           

 (.1483( ابف الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ص1)
 (.661( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص2)
 .661المرجع السابؽ،  (3)
 .662، صنفسوالمرجع ( 4)
 (.339ص/2محيسف، المغني في تكجيو القراءات العشر المتكاترة )ج (5)
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 سورة المرسالت

  :قاؿ تعالى ٌؽ ْٙ ٩َُّ٧ َِجَا١ٌَج ُن
َ
د َٞ

   :[33]المرسبلت. 

الجمع، كىك  جمع فيك ،(1)(ةمالى جً ) الت(، جمعماقرأ شعبة ككرش بألؼ قبؿ التاء، ىكذا )جً 
 .الراجح عند جميكر القراء

 سورة النبأ 

  :قاؿ تعالىاةًا َٜ ْض
َ
 .[ 23]النبأ:   ََلةِثَِي ذِي٫َا أ

اسـ فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر ، (2)(قرأ شعبة ككرش بألؼ بعد البلـ، ىكذا )البثيف
 .القراء

 سورة التكوير 

  :قاؿ تعالىتؽَ شِّ ـُ  طارُ ذا ابلِ وإ  :[6]التككير. 

كىك  لبياف شدة النار، ،كالتضعيؼ يفيد المبالغة ،(3)ت(رى جِّ قرأ شعبة ككرش بتشديد الجيـ )سي 
 .الراجح عند جميكر القراء

 سورة االنفطار 

  :قاؿ تعالى ِي٦ ة٬َُن ةِاِلّ  .[9]االنفطار:   لََكَّ ة٠َْ حَُسِؼّ

 َٝ َٜ ٢َ ي عَ اَله عمى الخطاب مناسبة لسياؽ اآليات ،(4)بكف(ذِّ كى قرأ شعبة ككرش بالتاء )تي 
َ ػَ َٓ ذَ  اكَ ٬َّ فَ َ٘   .، كىك الراجح عند جميكر القراءٝل

 

 

                                                           

 (.458كجكه القراءات السبع )صالقيسي، الكشؼ عف  (1)
 (.372( األىكازم، الكجيز )ص2)
 (.586( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.375األىكازم، الكجيز )ص (4)
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  سورة المطففين 

  :قاؿ تعالى ِةَ الَِّٓي٣ ْٓؽُِف ِِف وُُس٬٪٣ْ٫ِِ ٧َْْضَ  .[24 ]المطففيف :  َت

 (ةى رى ضٍ عمى البناء لمفاعؿ، ك)نى ، (1)(قرأ شعبة ككرش بفتح التاء ككسر الراء، ىكذا )تىعًرؼي 
 .مفعكؿ بو، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٌٝ  .[26 ]المطففيف:  ِعخَا٩ُ٤ُ ِمْف

آخره مسؾ، كىك : أم، (2)و(قرأ شعبة ككرش بكسر الخاء كاأللؼ بعد التاء، ىكذا )ًختامي 
 .الراجح عند جميكر القراء

 سورة األعمى 

 :قاؿ تعالى جَْيا  .[16 عمى :]األة٠َْ حُْؤذُِؽوَن اْْلَيَاةَ اُلّ

عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب، كىك الراجح عند ، (3)ركف(ثً ؤٍ قرأ شعبة ككرش بالتاء )تي 
 .جميكر القراء

 سورة الفجر

 :قاؿ تعالى  َلََكَّ ة٠َْ ََل حُْسؽُِم٬َن اَْلَتِي٣:كأيضان:  [17 ]الفجر ُّاِم َوََل َُتَاى َٓ ٌَ ٬َن لََعَ 
ِٟيِ  ْزًل ل٣ًَّ  [18 ]الفجر:ال٥ِْْف

َ
َاَث أ ُز٬ُ٢َن ا١ُتّ

ْ
َوُُتِت٬َُّن [ 19 ]الفجر:اَوحَأ

 .[20 ]الفجر: ال٥َْاَل ُضتًّا ََجًّا

عمى خطاب  (كفى بُّ حً تي  – مكفى كي أٍ تى  –كف حاضُّ تى  – مكفى رً كٍ قرأ شعبة ككرش األفعاؿ كميا بالتاء )تي 
 .ك الراجح عند جميكر القراءكى، (4)قريش

 

                                                           

 (.376صاألىكازم، الكجيز ) (1)
 (.221( الداني، التيسير في القراءات السبع )ص2)
 .221( المرجع السابؽ، ص3)
 (.370راءات السبع )ص( ابف خالكيو، الحجة في الق4)
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  :قاؿ تعالى ٌَضػ
َ
َؼاة٩َُ أ َْ ُب  ِؼّ َٓ ُٚ َوذَا٩َُٛ [ 81 ]الفجر: َذي٤َْ٬َهٍِؼ ََل ُح ِ َوََل ي٬ُذ

َضػٌ 
َ
 [26 ] الفجر:أ

ك)أحده(  عمى البناء لمفاعؿ، ،(1)(( ككسر الثاء )يكًثؽي بي قرأ شعبة ككرش بكسر الذاؿ )يعذِّ 
  .يكر القراءكىك الراجح عند جم فاعؿ،

 سورة البمد 

  :قاؿ تعالى ٍتَث َٖ اٌم ِِف ي٬ٍَْم ذِي َمْف َٓ ٌْ ِ ْو إ
َ
 .[14 ]البمد:أ

عمى أنيا ، (2)(قرأ شعبة ككرش بكسر اليمزة كضـ كتنكيف الميـ كألؼ قبميا، ىكذا )ًإطعاـ
(،  مصدر ـى  .كىك الراجح عند جميكر القراء عمى كزف )ًإٍفعاؿ(،)أىٍطعى

 سورة القارعة 

  :قاؿ تعالى ْْدَراَك ٤َا ٪ِي٩َ
َ
 .[10]القارعة:  َو٤َا أ

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (3)()ماىيو قرأ شعبة ككرش بإثبات ىاء السكت كصبل ككقفا
 سورة اليمزة 

  :قاؿ تعالى هدَ ػَّ َْ وَ  ٤اَلً  َّ ي ََجَ اَله  :[2]اليمزة. 

مىع(، مىعى  قرأ شعبة ككرش بتخفيؼ الميـ )جى ٍمعا(، مف )جى  .كىك الراجح عند جميكر القراء جى
 سورة قريش 

  :قاؿ تعالى يَلِف َُٛؽيٍْق ِٗ  .[1 ]قريش:ِْلِ يْ خَاءِ َوالَهّ  .[2 ]قريش:إِيَل٣ْ٫ِِ٘ رِْض٢ََث الِلّ

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)()إيبلفيـ قرأ شعبة ككرش بإثبات الياء، )إليبلؼ(،

  

                                                           

 (.685( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص1)
 .686صالمرجع السابؽ،  (2)
 (.386( األىكازم، الكجيز )ص3)
 .388( المرجع السابؽ، ص4)
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  المبحث الثاني
 الشيخان افيي ئل الصرفية التي اختمفالمسا

 

 سورة الفاتحة

 :قاؿ تعالى ي٦ ِٝ ي٬َِْم اِلّ ِ  .[7]انفاححت : ٤َال

 تفيد الثباتهلل تعالى ، عمى أنيا صفة مشبية (1)(قرأ كرش بغير ألؼ بعد الميـ، ىكذا )مىًمؾ
مف المالؾ أخص  الممؾ ف  "كقرأ بذلؾ بحجة أ ،كمبلزمة الصفة في الحاؿ أك االستقباؿ

كقرأ  ،كىك الراجح عند جميكر القراء (2)ألف كؿ ممؾ مالؾ كليس كؿ مالؾ ممؾ" ؛كأمدح
كقرأ بذلؾ "بحجة أف الممؾ داخؿ  اسـ فاعؿ شعبة بإثبات األلؼ بعد الميـ، ىكذا )ماًلؾ(،

  .كالقراءتاف بمعنى كاحد: المتصرؼ بشؤكف يـك الديف (3)تحت الماًلؾ"

 سورة البقرة 

 الى: قاؿ تع َْف٣٫ُ ُٙ جْ
َ
٬َن إََِلّ خ ُْ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا َو٤َا َيَْػ ٬َن اَّلَله َواََلّ ُْ  .[9 :] البقرة ُيَادِ

قرأ كرش بضـ الياء كفتح الخاء كألؼ بعدىا ككسر الداؿ، ىكذا )ييخاًدعكف(، مناسبة 
خدعكف ي كالمعنى أنيـتككف مف الجانبيف،  التي المفاعمةمفظ األكؿ، عمى عكف(، الخادً يي )ػلػ

كقرأ شعبة بفتح الياء كالداؿ كسككف  تخدعيـ،أيضا  أنفسيـ، ك كاألكاذيب أنفسيـ باألباطيؿ
 ،(4)أنفسيـيخدعكف دىعكف(، عمى المفاعمة مف جانب كاحد، إذ ىـ الخاء دكف ألؼ، ىكذا )يىخٍ 

  .كىك الراجح عند جميكر القراء عدـ التكافؤ بيف طرفي الخداع،لكحذفت األلؼ 

 قاؿ تعالى : ِ  .[10 ]البقرة:٬نَ ةُ ؼِ سْ ا يَ ٬ْ ٧ُ ا َكَ ٥َ ة

( المي   لد  عى قرأ كرش بضـ الياء كفتح الكاؼ كتشديد الذاؿ مع كسرىا )ييكىذِّبكف( مضارع )كٌذبى
كالحجة لمف قرأ بالتشديد أف ذلؾ تردد منيـ إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ مرة بالتضعيؼ، "

                                                           

 (.71( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 (.62( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 .62( المرجع السابؽ، ص3)
 (.71غني بركاية كرش )ص( الجمؿ، الم4)
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 كقرأ شعبة )يىكًذبكف( مضارع الفعؿ البلـز قراء،، كىك الراجح عند جميكر ال(1)بعد أخرل"
)  .(2)أنو أراد: بما كانكا يكذبكف عميؾ أنؾ ساحر""، كالحجة لمف قرأ ذلؾ )كىذىبى

  :قاؿ تعالى ْايَاُز٣ ٍَ ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ َع ٌث َج ٍَّ  .[72 ]انبقزة:  َو٬ُٛل٬ُا ِض

ـ( نائب طاياكي ناء لممفعكؿ، ك)خى ، عمى الب(3)قرأ كرش بياء مضمكمة كفتح الفاء، ىكذا )ييغفىر(
ـ( طاياكي كقرأ شعبة بالنكف مفتكحة ككسر الفاء، ىكذا )نىغًفر( عمى البناء لمفاعؿ ك)خى  فاعؿ،

 .مفعكؿ بو، كىك الراجح عند جميكر القراء
  :قاؿ تعالى ِّٚ َْيِ اْْلَ َٖ ِ َِّي ة خ٬ُ٢َُن الَّبِي ْٜ  .[61 ]البقرة:َويَ

نبيء، النبيء، النبيئيف، األنبئاء، )لفظ )النبكة( باليمز، ىكذا األنبياء( ككذا )قرأ كرش 
مف  كقرأ شعبة بياء مشددة دكف ىمز، ،ألنو مف )النبأ( كىك الخبر ؛النبكءة(، عمى األصؿ

   .(4))نبا ينبك( إذا ارتفع، كالنبكة االرتفاع، كقيؿ لمنبي نبي الرتفاع منزلتو
  :قاؿ تعالى َاةِهِي  .[62: زة]انبق   َوالَهّ

ف( مف ابيفي القرآف الكريـ، ىكذا )الص   كقعقرأ كرش بحذؼ اليمزة مف ىذا المفظ حيث 
، (5)كقرأ شعبة باليمزة مف )صبأ يصبأ( أم خرج عف دينو )صبا يصبك( أم ماؿ عف دينو،

كىك الراجح عند جميكر كلما كاف الخركج أشد مف الميؿ قرأ باليمزة فيو بدال مف األلؼ، 
 .القراء

  :قاؿ تعالى ْنَطاُب الهارِ ُ٪٣ْ ذِي٫َا
َ
َٝ أ ِ و١َه

ُ
يئَخ٩ُُ َ٘أ ٍِ ْج ة٩ِِ َع ٌَ َضا

َ
ّحِئًَث َوأ ـَ َفَب  َٞ ةَََل ٦ْ٤َ 

ونَ   .[81 البقرة:] َعاِلُ

طيئاتي   عدد أنكاعيا،كت كالكبائر لكثرة الذنكب مناسبة لما قبميا ،(6)و(قرأ كرش بالجمع، ىكذا )خى
َٞ  ٤َ ََل ةَ كلمناسبتيا ما قبميا إلرادة الجنس، اإلفراد  عمى( وي تي طيئى كقرأ شعبة )خى   َب فَ ٦ 

ِ ـَ   .كىك الراجح عند جميكر القراء، ثئَ حّ

                                                           

 (.68( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 .68صالمرجع السابؽ،  (2)
 (.74( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 .74( المرجع السابؽ، ص4)
 .74، صالمرجع نفسو( 5)
 (.162( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص6)
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  :قاؿ تعالىْبِي٠ ا جِلِ ُػًوّ َْ  .[62 : ]انبقزة  وَِسْبِي٠َ  – [66 : ]انبقزة٦ْ٤َ ََكَن 

ًئؿ(،قرأ شعبة بفتح الجيـ كالراء كىمزة مكسكرة بعد الراء كحذؼ الياء، ى برى كقرأ كرش  كذا )جى
  .(1)(ريؿبٍ بكسر الجيـ كالراء كياء مد )جً 

  :قاؿ تعالى َو٤ِيََكَل:[62 ]انبقزة. 

، كقرأ شعبة مثمو مع زيادة ياء (2)(قرأ كرش بزيادة ىمزة مكسكرة بعد األلؼ، ىكذا )ميكائؿ
 .بعد اليمزة )ميكائيؿ(، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َْنَطاِب اجْلَِطي٣ِ و
َ
ُل َخ٦ْ أ

َ
 .[119 ]انبقزة: ََل تُْفأ

أنا )ال( الناىية، كالفعؿ مجزـك  قرأ كرش بفتح التاء كسككف البلـ، ىكذا )كال تىساىٍؿ(، عمى
(،بيا، كالفعؿ مبني لممفعكؿ عمى أف )ال( النافية، "بمعنى  ، كقرأ شعبة بضميما )كال تيسأؿي

،  ،مسؤكال لستى  أنؾ: عمى معنى (3)"()ليس   .كىك الراجح عند جميكر القراءأك: غىير مسؤكؿو

  :قاؿ تعالى ّاِم إِةَْؽا٪ِي٣َ ُمَهًَل َٜ ُِؼوا ٦ْ٤ِ ٤َ  .[125 ]انبقزة:   َواَتّ

كقرأ شعبة  ،فعمكه بما يراد بو اإلخبار ذكا( عمى أنو فعؿ ماضو خى ات  بفتح الخاء )كى قرأ كرش 
كالمأمكر بو سيدنا إبراىيـ عميو السبلـ كذريتو، " فعؿ أمر، ًخذكا( عمى أنوات  بكسر الخاء )كى 

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(4)"كقيؿ نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كأمتو

  :قاؿ تعالى َِووََطّ ة٫َِا إِةَْؽا٪ِي٣ُ ةَجِي٩  [588: ]انبقزة. 

انية كتخفيؼ الصاد، ىكذا قرأ كرش بزيادة ىمزة مفتكحة بيف الكاكيف مع إسكاف الكاك الث
، كقرأ شعبة بتشديد الصاد كفتح أف الفعؿ معدل باليمز ؿ( عمىعى فٍ كزف )أى  ٍكصى(، عمى)كىأى 

، كىك (5)أف الفعؿ معدل بالتضعيؼ كزف )فع ؿ( عمى ىكذا )كىكىص ى(، عمى ف ىمز،الكاك دك 
  .الراجح عند جميكر القراء

 
                                                           

 (.166صابف مجاىد، السبعة في القراءات ) (1)
 .166المرجع السابؽ، ص (2)
 (.87( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص3)
 (.78( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص4)
 .78المرجع السابؽ، ص (5)
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  :قاؿ تعالى لَؽَُءوٌف رَِضي٣ٌ  إَِنّ اَّلَله ةِالَّاِس  :[578 ]انبقزة. 

 عمى كزف ؼ(ؤي رى عمى كزف فىعيٍؿ ىكذا )لى جاء في القرآف الكريـ بحذؼ الكاك قرأىا شعبة حيث 
، أما ؼ( أقكل في الكصؼؤ ألف حذفيا ال يغير المعنى، ك)ر  ؛)فىعيؿ( حذفت الكاك تخفيفا

ى أنو أكثر استعماال مف عم"، قرأىا بإثبات الكاك ىكذا )لرؤكؼ(عمى كزف )فىعكؿ(كرش 
   .(1)")رؤؼ( مثؿ شككر

  :قاؿ تعالى ٌث ٢َيُْس٣ْ ُضَشّ َْ  .[510 ]انبقزة: ئِلََلّ يَُس٬َن ل٨٢َِّاِس 

ىك  عمى األصؿ، عمى أنيا )أف( دخمت عمييا البلـ،، (2))لئىبل( قرا شعبة بيمزة مفتكحة
( لمتخفيؼ اء خالصة مفتكحةما كرش قرأىا بإبداؿ اليمزة يأ الراجح عند جميكر القراء،  .)ليىبل 

  :قاؿ تعالىا ًٓ ِ ََجِي ٬َّةَ َّلِلَّ ُٜ َنّ ا١ْ
َ
َؼاَب أ َٓ ٬٥َُ٢ا إِذْ يََؽْوَن ا١ْ َُ ِي٦َ   .[571 ]انبقزة:  َول٬َْ يََؽى اََلّ

كالمخاطب السامع، أك الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ، رل(قرأ كرش بتاء الخطاب، ىكذا )تى 
ـ منو لعممت أف القكة هلل مد الذيف ظممكا في حاؿ رؤيتيـ لمعذاب كفزعيمح أم: "كلك ترل يا

كال شؾ أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كاف يعمـ ذلؾ، كالمراد في الخطاب  ،(3)جميعا"
أم: " كلك يرل في الدنيا الذيف ظممكا حاليـ في رل( أما شعبة قرأىا بياء الغٍيبة )يى أمتو، 

  .(4)مكا أف القكة هلل جميعا"اآلخرة إذ يركف العذاب لعم

   :قاؿ تعالىْو إِث٥ًْا
َ
ا أ ًٙ  .[182: ]انبقزة  َذ٦ْ٥َ َعاَف ٦ْ٤ِ ُم٬ٍص َس٨َ

عِّؿ( اسـ فاعؿ مف عمى كزف )ميفى  ،(5)(قرأ شعبة بفتح الكاك كتشديد الصاد، ىكذا )ميكىص  
رش بسككف الكاك كتخفيؼ ، كقرأ ك كالتشديد يفيد التكثير كالمبالغة عمى كزف )فىع ؿ( )كىص ى(،

(، اسـ فاعؿ (6)ذاالصاد، ىك  عمى كزف  صى(،كٍ مف الفعؿ )أى ًعؿ( عمى كزف )ميفٍ  )ميكصو

                                                           

 (.168( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 (.23( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 (.1/235( األندلسي، المحرر الكجيز )ج3)
 .253( المرجع السابؽ، ص4)
 (.28( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 .28( المرجع السابؽ، ص6)
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 .كىك الراجح عند جميكر القراء كىك أخؼ عمى القارئ، ؿ(،عى فٍ )أى 

  :قاؿ تعالى َة ٬ُ٢٥ِا ا١َِْٓػّ ْٟ  .[185 ]انبقزة:  َوَِلُ

"لمداللة عمى تكرير فعؿ  ()ًلتكىمِّمكا( مضارع )كٌمؿ رأ شعبة بفتح الكاؼ كتشديد الميـ، ىكذاق
، أما كرش قرأىا بإسكاف الكاؼ كتخفيؼ الميـ ىكذا (1)"الصياـ في الشير إلى إكماؿ عدتو

، (2)و جعؿ عقد شير رمضاف عقدا كاحدا"" كالحجة لمف خفؼ أن (ؿٍكمى مضارع )أى  لتيٍكًممكا()
  كىك الراجح عند جميكر القراء.

 ى: قاؿ تعالاح٬ُ٢ِا َٜ ََلّ ُت
َ
٢َيُْس٣ُ ا١ِْٜخَاُل خ َْ خَِب  ُٞ َفحْخ٣ُْ إِْن  َْ  .[246 ]انبقزة:َٛاَل َ٪٠ْ 

كقرأ شعبة بفتح السيف  عمى كزف الفعؿ الثبلثي )فىًعؿ( ،(3)ـ(تي ًسيٍ قرأ كرش بكسر السيف )عى 
(، حيث كرد في القرآف الكريـ ـ(تي سىيٍ )عى  عند جميكر كىك الراجح ، عمى كزف الثبلثي )فىعىؿى

 .القراء

  :قاؿ تعالى الَّاَس ِ ُّ اَّلَلّ  .[815 ]انبقزة: َول٬َََْل َدْذ

 .( بزيادة األلؼفاعان دً  عي دافً يي  عى عمى أنيا مصدر )دافى ، (4)فاع(ال دً كٍ لى قرأ كرش )كى 

 عى فى مصدر )دى ( عمى أنيا عي فٍ ال دى كٍ لى كقرأ شعبة بكسر الداؿ كفتح الفاء كألؼ بعدىا ىكذا )كى  
 عند جميكر القراء. كىك الراجح ( دكف زيادةعان فٍ دى  عي فى دٍ يى 

  :قاؿ تعالى ِٗ ُّٙ َٓ ٨ِْٕيَاَء ٦َ٤ِ اَلَّ
َ
 .[273 ]انبقزة:َُيَْفت٣ُ٫ُُ اجْلَا٪٠ُِ أ

"كاحتج بأنو األقيس  مف حًسب يحسىب،عمى كزف )يفىعىؿ(  ـ(،يي سىبي حٍ قرأ شعبة بفتح السيف )يى 
( كسر السيف )يحًسبيـ(كقرأ كرش ب ،(5)"مثؿ فًرؽ يفرىؽ  فكاحتج بذلؾ م" عمى كزف )يفىًعؿى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (6)قرأىا بالكسر بأنيا لغة مسمكعة"

                                                           

 (.93( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 .93( المرجع السابؽ، ص2)
 (.40( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 [.40، ككذا في ]الحج: 41( المرجع السابؽ، ص4)
 (.116اس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص( أبك ر 5)
 .116( المرجع السابؽ، ص6)
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  آل عمرانسورة 

  :قاؿ تعالى ِْي َٓ َي ا١ْ
ْ
 .[58 :آل عًزاٌ]  يََؽْوَج٣ْ٫ُ ٤ِر٢َْي٣ْ٫ِْ َرأ

(ـيي نى كٍ رى قرأ كرش بتاء الخطاب )تى 
فالكبلـ قبؿ ذلؾ جرل بمخاطبة ، الييكدعمى مخاطبة ، (1)

  .الييكد

فئة )عمى سياؽ  (2)ـ( عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبةيي نى كٍ رى كقرأ شعبة بياء الغيبة )يى 
 .عند جميكر القراء أخرل( كىك الراجح

  :قاؿ تعالى ُ٪َُس٬ر
ُ
ِّي٣ْ٫ِ أ اِْلَاِت َذي٬َُ٘ ٬ُ٢٥ِا الَهّ َْ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا َو ا اََلّ ّ٤َ

َ
 .[57 :آل عًزاٌ ]٣ْ َوأ

 :قبمو كىك قكلو تعالى ـ( لمتعظيـ لمناسبة ماييً فِّ كى ني قرأ كرش بنكف العظمة بدؿ الياء ىكذا )فى 
ـ( لمناسبة ييً فِّ كى يي كىك الراجح عند الجميكر، كقرأ شعبة بياء الغيبة )فى  ،ا(ا شديدن )فأعذبيـ عذابن 

 .(3))كاهلل ال يحب الظالميف( :بعده كىك قكلو تعالى ما

 :قاؿ تعالى ٍ٥َث ْٟ َِّي ل٥ََا آحَحْخُُس٣ْ ٦ْ٤ِ ِٞخَاٍب وَِض َعَؼ اَّلَلُ ٤ِيرَاَق الَّبِي
َ
 .[25 :آل عًزاٌ] ِإَوذْ أ

 عمى التعظيـ.، (4)(ـناكي يٍ قرأ كرش بنكف العظمة مفتكحة كبعدىا ألؼ، ىكذا )ءاتى 

 .ند الجميكركىك الراجح ع ،(5)(ـتيكي يٍ كقرأ شعبة بتاء المتكمـ مضمكمة )ءاتى 

  :قاؿ تعالى ِ٬ًِْل َوَكؽًْ٪ا ِإَوََل٩ْ ٌَ رِْض 
َ
٥َاَواِت َواْْل ٣ََ٢ ٦ْ٤َ ِِف الَفّ ـْ َ

٬َن َوَُلُ أ ُٖ ِ َحتْ َْيَ دِي٦ِ اَّلَلّ َٖ َذ
َ
أ

٬ُٓنَ   .[ 28 :آل عًزاٌ]  يُؽَْس

إلى  ، عمى االلتفات مف الغيبة(6)كف(عي جى رٍ تي –كفغي بٍ تى قرأ كرش بتاء الخطاب في الفعميف ىكذا )
 إخبارا كف(عي جى رٍ يي -كفغي بٍ )يى رأ شعبة بالياء فييما، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقالخطاب

  .عف الييكد

                                                           

 (.51( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.91( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص2)
 .93المرجع السابؽ، ص (3)
 (.59( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .95( المرجع السابؽ، ص5)
 .60، صسوالمرجع نف (6)
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 :قاؿ تعالى  َثِ ُمَف٤ِِّ٬ي َٟ
ِ  .[581 :آل عًزاٌ ]  ِِب٥ََْفثِ آََلٍف ٦َ٤ِ ال٥ََْلن

ميفسى قرأ كرش بفتح الكاك، ىكذا )مي  ألف  ؛اعؿ ىك اهلل تعالىعمى أنيا اسـ مفعكؿ، كالف ،(1)(ك 
ميفسى قرأ شعبة بكسر الكاك، ىكذا )مي كىك الراجح عند الجميكر، ك ، الذيف أمدىـ ىك اهلل ( كِّ
ـى معمِّميف أنفسى  :أم"، عمى أنيا اسـ فاعؿ بيف أكتافيـ، أك معمِّميف صفر أرسمكىا  يـ بعمائ

 .(2)خيكليـ"

  ُِّْس٣ َِْٖٙؽةٍ ٦ْ٤ِ َرب ٬ا إَِل ٤َ ُْ ارِ ـَ  .[588 :آل عًزاٌ]  َو

، كىك الراجح عند جميكر االستئناؼعمى ، (3)(عكاقرأ كرش بحذؼ الكاك األكلى، ىكذا )سارً 
  .(عطفا عمى )كأطيعكا اهلل عكا(سارً )كى كقرأ شعبة بإثبات الكاك ،القراء

  َِّي٬ُّن ٩ُ رِب َٓ ّ َٛاح٠ََ ٤َ ي٦ِّْ ٦ْ٤ِ ٧يَِبٍ
َ
رَِيٌ  َوَكد َٞ

[ٌ577 :آل عًزا]. 

 ، عمى البناء عمى(4)ضـ القاؼ كحذؼ األلؼ بعدىا ككسر التاء، ىكذا )قيًتؿ(قرأ كرش ب
قرأ شعبة بفتح القاؼ كألؼ بعدىا كفتح ( نائب فاعؿ، ك يكفبِّ )رً المفعكؿ، كىك مف )القتؿ(، ك

عند  ، كىك الراجحفاعؿكف( يُّ بِّ )رً ك تاؿ(،التاء، ىكذا )قاتىؿ(، عمى البناء لمفاعؿ، كىك مف )القً 
 قراء.جميكر ال

 :قاؿ تعالى  ِؽ ْٙ ٬َن ِِف ا١ُْس ُْ ِي٦َ يَُفارِ َٝ اََلّ ْ  .[567 :آل عًزاٌ] َوََل َُيُْؾ٧

زف( حيث كقع في القرآف الكريـ، حٍ قرأ كرش بضـ الياء ككسر الزام مف لفظ )يى 
( الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ مضارع (5)()ييٍحًزٍنؾىكذا ( )أىٍحزىفى إال مكضع  عمى كزف )أٍفعىؿى
كقرأ شعبة بفتح الياء  .بفتح الياء كضـ الزامفيقرأ  102ية اآل (ال يىحزينيـ الفزع)نبياء األ

كالفعبلف  كىك الراجح،، (فى زى )حى الفعؿ الثبلثيعمى أنو مضارع  ،(6)كضـ الزام ىكذا )يىٍحزيٍنؾ(
 .بنفس المعنى

 
                                                           

 (.96( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 .96( المرجع السابؽ، ص2)
 (.67( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .68( المرجع السابؽ، ص4)
 .73، صالمرجع نفسو( 5)
 [.33، ككذا في ] األنعاـ: 73، صالمرجع نفسو( 6)
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 سورة النساء

  :قاؿ تعالى ْ٬َُلُ يُْػِع٢ ـُ ِّ اَّلَله َوَر ٍِ  .[58]انُساء:  ٩ُ َس٨َّاٍت َو٦ْ٤َ يُ

، ْػِع٩ُْ٢ ٧َاًرايككذا في اآلية بعدىا ، (1)(وي مٍ خً دٍ ني )، ىكذا قرأ كرش بنكف العظمة بدؿ الياء
كمناسبة لفعؿ الشرط ، كالفاعؿ يعكد عمى اهلل تعالى، (وي مٍ خً دٍ يي )قرأ شعبة بياء الغيبة ىكذا ك 

 عند جميكر القراء. يطع(، كىك الراجح)قبمو 

  تعالى:قاؿ  ٤َا لََعَ ال٥ُْْطَه٨َاِت ٦َ٤ِ ُٗ ٢َي٦َ٫ِّْ ٧ِْه َٓ اِضَلٍث َذ َٙ ِ َتْيَ ة
َ
ْضِه٦َّ َ٘إِْن خ

ُ
َ٘إِذَا أ

َؼابِ  َٓ  .[25: ء]انُسا  ا١ْ

ٌف(، عمى إسناد الفعؿ إلييف، أم فإذا عففف، أك عبة بفتح اليمزة كالصاد، ىكذا )أى قرأ ش ٍحصى
ف  أنفسيف بالتزكيج. (، بضـ اليمزة ككسر الصاد، ىكذا )أي  رشقرأ ك ك  فإذا ٌأٍحصى بمعنى "ٍحًصف 

 عند جميكر القراء.كىك الراجح ، (2)"أحصنيف أزكاجيف

  :قاؿ تعالىؽِي٥ًا َٞ  .[85: ]انُساء  َو٧ُْػِع٢ُْس٣ْ ٤ُْػَعًل 

(، أم ؿى خى عمى أنو مصدر أك اسـ مكاف مف )دى ، (3)(بلن خى قرأ كرش بفتح الميـ، ىكذا )مىدٍ 
ن خى دخمكف مدخبل، كقرأ شعبة بضـ الميـ، ىكذا )ميدٍ كيدخمكـ فت (، عمى أنو مصدر أك اسـ بلى
 عند جميكر القراء. ، كىك الراجح(ؿى خى دٍ مكاف مف )أى 

  :قاؿ تعالى ْْح٥َا٧ُُس٣
َ
َػْت خ َٜ ِي٦َ َخ  .[88]انُساء:   َواََلّ

بمعنى  ،لمشاركةكا ، مف باب المفاعمة(4)(تٍ دى اقى قرأ كرش بإثبات ألؼ بعد العيف، ىكذا )عى 
دكف ألؼ بعد العيف، مف قرأ شعبة عند جميكر القراء، ك  كىك الراجحالمعاقدة بيف االثنيف، 

   .(5)"كالذيف عقىدت أيمانكـ ليـ الحمؼ " كالمعنى:(، تٍ دى قى ىكذا )عى 

                                                           

 (.79شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (1)
 (.48مغني بركاية شعبة )ص( الجمؿ، ال2)
 [.59(، ككذا في ] الحج:83( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.83( المرجع  السابؽ، )ص4)
 (.123( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص5)
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  :قاؿ تعالى رُْض
َ
 .[42]انُساء:  ل٬َْ تَُف٬َّى ة٣ُ٫ِِ اْْل

ل( ك  سى تى ىكذا )تىس ٌكل(، عمى البناء لمفاعؿ كأصميا )تى  قرأ كرش بفتح التاء كتشديد السيف،
كقرأ شعبة بضـ التاء كتخفيؼ السيف، ىكذا )تيسىٌكل( عمى "أدغمت التاء الثانية في السيف، 

، كىك الراجح عند جميكر تخفيفا (1)"ل( حذفت إحدل التاءيفك  سى تى البناء لممفعكؿ، كأصميا )تى 
 .القراء

  :قاؿ تعالى ١َِْق
َ
َلمَ  خ  .[94]انُساء:  إََِلُْس٣ُ الَفّ

ـى  مى (، بمعنى االستسبلـ، قاؿ الفراء: "السبلـ: االستسبلـ قرأ كرش بحذؼ األلؼ، ىكذا )الس 
  .بلـ(، بمعنى التحيةكقرأ شعبة بإثبات ألؼ بعد البلـ، ىكذا )الس  ، (2)كاإلعطاء بيده"

  :قاؿ تعالى َيَْػُع٬ُ٢َن اجْل٨ََّث َٝ ِ و١َه
ُ
 .[124]انُساء:  َ٘أ

مناسبة لما بعدىا  ،(3)(مكفدخى قرأ شعبة بضـ الياء كفتح الخاء عمى البناء لممفعكؿ، ىكذا )يي 
ألنيـ يدخمكف  ؛( عمى البناء لمفاعؿكفى مي خي قرأ كرش بفتح الياء كضـ الخاء )يىدٍ  ،(كفى مي مى ظٍ )يي 

  .الجنة بأعماليـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ْن يُْه٢َِطا ةَح٥َ٫َُ٨ْا ُن٢ًْطاََ٘ل
َ
٢َي٥َ٫ِْا أ َْ  .[128]انُساء:  ُس٨َاَح 

ا(، مف )أىٍصمىحى ييٍصًمح( قرأ شعبة بضـ الياء كسككف الصاد ككسر البلـ مف غير ألؼ )ييٍصًمحى 
، كقرأ كرش بفتح الياء كالصاد كالبلـ مع تشديد الصاد (4)"(( "لكجكد )بيفؿى عى فٍ عمى كزف )أى 
الىحا(كألؼ بعدى ؿ( التي تعني المشاركة في تى مف )تىصالىح يىتىصالح( عمى كزف )، (5)ا )يىص  فىاعى

كىك الراجح عند ، ف طرفيف، كأدغمت التاء في الصاديالفعؿ، عمى أف التصالح يككف ب
 .جميكر القراء

 
                                                           

 (.102( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 (.1/283( الفراء، معاني القرآف )ج2)
 [.40[، ]كغافر: 60(، ىنا كفي ]مريـ: 98ترة )ص( شرؼ، القراءات العشر المتكا3)
 (.164( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص4)
 (.99( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى ِِٟخَاب ٢َيُْس٣ْ ِِف ا١ْ َْ َل   .[570]انُساء:   َوَْٛػ ٧ََؾّ

 ، عمى البناء لممفعكؿ، ك)أف( كما(1)(ىكذا )نيزِّؿى  كتشديدىا، النكف ككسر الزام قرأ كرش بضـ
كقد نيزؿ عميكـ المنع مف : بعدىا في محؿ رفع نائب فاعؿ، عمى سياؽ التركيب كالمعنى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء مجالستيـ عند سماعكـ الكفر بآيات اهلل كاالستيزاء بيا،
( عمى البناء لمفاعؿ، كىك ضمير يعكد ف كالزام مع تشديدىا، ىكذا )نىز ؿى كقرأ شعبة بفتح النك 

 .مفعكؿ بوبعدىا في محؿ نصب  عمى اهلل تعالى، ك)أف( كما
 :قاؿ تعالى  ِتْج ُْٓػوا ِِف الَفّ  .[517]انُساء:  َو٨ْ٢َُٛا ل٣ْ٫َُ ََل َت

فنفمت حركة التاء لمعيف  كا(دي تى عٍ عمى أف أصميا )تى  (كادُّ عى تى )قرأ كرش بفتح العيف كتشديد الداؿ، 
  .(2)، "كأصمو تفتعمكا مف االعتداء"عمى كزف )تفتعؿ( ثـ أدغمت التاء في الداؿ

سكاف العيف، ىكذا )تىٍعدي  ك( دي عٍ دا يى مضارع )عى  عمى كزف )تفعؿ( كا(قرأ شعبة بفتح التاء كا 
 .قراءىك الراجح عند جميكر ال، ك (3)تفعمكا مف العدكاف" بمعنى "كأراد ال

 سورة المائدة 
  :قاؿ تعالى َْح٥َان

َ
ْػُت٣ُ اْْل َّٜ  .[89]انًائدة:  َو١َِس٦ْ يَُؤاِعُؼُز٣ْ ة٥َِا َخ

قىدتي  ( "بمعنى: فعمتـ ذلؾ مف العقد" ـ(،قرأ شعبة بتخفيؼ القاؼ )عى كقرأ ، (4)عمى كزف)فىعىؿى
ق دتي  لتكثير، كالتضعيؼ يفيد ا مى كزف )فىع ؿ(، ع(5)""بمعنى أك دتـ ـ(كرش بتشديد القاؼ )عى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ِْوََلَان
َ
٢َي٣ُ٫ِْ اْْل َْ  َّٚ خََط ـْ ِي٦َ ا  .[506]انًائدة:  ٦َ٤ِ اََلّ

ليف)ـ كبعدىا ياء ساكنة كفتح النكف، ىكذا ة بتشديد الكاك كفتحيا ككسر البلقرأ شعب  ، (6)(األك 
 

                                                           

 (.100شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (1)
 (.128( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 .128( المرجع السابؽ، ص3)
 (.134ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص (4)
 .134، صالمرجع نفسو( 5)
 (.51( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص6)
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ىك مجركر صفة لمذيف أك بدؿ منو أك بدؿ مف الضمير في ( المقابؿ آلخر، ك ؿك  أى )جمع 
 ، كىك الراجح عند جميكر القراء.(1)"(ىلى كٍ أى )تثنية "( يافلى كٍ األى )عمييـ، كقرأ كرش 

 سورة األنعام 

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢ِْٜٓن ََ٘ل َت
َ
٬َن أ ُٜ ِي٦َ َحخَّ اُر اْْلِعَؽةُ َعَْيٌ لََِلّ  .[32 ]األَعاو: َولََلّ

ِ  َْيٌ عَ ) :قكلو تعالىلمناسبة عمى الغيبة  ،(2)(فك مي قً عٍ  يى بلى فى أى )، ىكذابالياءقرأ شعبة   ،(٬ٜنخه حَ  ي٦َ َله ل
 كقرأ كرش بتاء الخطاب ) كىك الراجح عند جميكر القراء،

َ
( عمى االلتفات مف ٬٢نِٜ ْٓ ل تَ َ٘ أ

  .الغيبة إلى الخطاب

  :قاؿ تعالى َٝ ة٧٬َُ  .[33: ]األنعاـ َ٘إَِج٣ْ٫ُّ ََل يَُسِؼّ

(، كقرأ بى ذى كٍ أى )، مضارع (3)(ؾييكًذبكنى )قرأ كرش بإسكاف الكاؼ كتخفيؼ الذاؿ مكسكرة، ىكذا 
"كىما  كىك الراجح عند الجميكر، (،ذ بى كى )شعبة بفتح الكاؼ كتشديد الذاؿ مكسكرة مضارع 

  .(4)بمعنى كاحد: ينسبكنؾ إلى الكذب"

 :قاؿ تعالى  ِيُس٣ْ  اَّلَلُ  ٠ُٛ   .[77]األنعاـ: ٫َا٨٤ِْ  ُح٨َِشّ

ى( عمى جى نٍ عمى أنو مضارع )أى ، (5)ـ()ييٍنجيكي  قرأ كرش بإسكاف النكف كتخفيؼ الجيـ، ىكذا
ىكذا  ؿ( كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بفتح النكف كتشديد الجيـ،عى فٍ كزف)أى 

يكـ( عمى أنو مضارع )نىج ى( عمى كزف )فى  كىك  ،تكثير كالمبالغةع ؿ( كالتضعيؼ يفيد ال)يينىجِّ
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالىَؽى ُٜ َمّ ا١ْ
ُ
  .[92]األنعاـ:  َوَِل٨ُِْؼَر أ

(رى ذً نٍ يي لً قرأ شعبة بياء الغيبة، ىكذا )كى 
 الضمير لمقرآف، كقرأ كرش بتاء الخطابعمى أف ، (6)

 .جح عند جميكر القراءلخطاب لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الراعمى أف ا (رى ًلتيٍنذً )

                                                           

 (.51الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص (1)
 [.68[ ك]يس: 169(، ككذا في ]األعراؼ: 131( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 .131المرجع السابؽ، ص (3)
 (.162ؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص( أبك راس، اختبل4)

(.1/435القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع )ج  (5)    
 [.70[، ]يس:12(، ككذا في سكرة ]األحقاؼ:139( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
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  :قاؿ تعالى٨ًا َٟ ـَ ٠َ ال٢َّي٠َْ  َٓ   .[96]األنعاـ:   وََس

، ىكذا (1)(ميؿً ( كخفض الـ )ال  ؿي اعً قرأ كرش بألؼ بعد الجيـ ككسر العيف كرفع الـ )جى 
( اسـ فاعؿ أضيؼ إلى مفعكلو، كىي مكافقة لقكلو ؿي نان(، عمى أف )جاعً كى ميًؿ سى ل  ا ؿي )كجاعً 
( ؿى ميٍ ( كبنصب )ال  ؿى عى ، كقرأ شعبة دكف ألؼ كفتح العيف )جى قبميا (فالؽ اإلصباح) :تعالى

  .، كىك الراجح عند جميكر القراءعمى أنو فعؿ كمفعكؿ

  :قاؿ تعالى وََعَؽ٬ُٛا َُلُ ةَجَِي َوب٨ََاٍت   :[100]األنعاـ. 

يد فكالتشديد ي (2)"كا ككذبكاكمعناه "اختمق، قرأ كرش بتشديد الراء )خر قكا( عمى كزف )فىع ؿ(
رىقكا(  .كىك الراجح عند جميكر القراء ،المبالغة كالتكثير، كقرأ شعبة بتخفيؼ الراء )خى

  :قاؿ تعالى ْػًَل َْ َٝ ِنْػًٛا َو ِّ ْج لَك٥َُِج َرب  .[115]األنعاـ:    َوَت٥َّ

متنكعة بيف أمر  ألف كممات اهلل؛ (3)(ماتي مً قرأ كرش بألؼ بعد الميـ عمى الجمع، ىكذا )كى 
كقرأ شعبة بالتكحيد ، كغير ذلؾكنيي ككعد ككعيد، كترغيب كترىيب، كثكاب كعقاب، 

كىك الراجح عند جميكر ، اسـ الجنس يدؿ عمى القميؿ كالكثيرك  ( عمى إرادة الجنس،تي مى مً )كى 
 .القراء

  :قاؿ تعالى ٍ٢ِْْم َْيِ  َٖ ِ ْ٪٬َان٣ْ٫ِِ ة
َ
رًَِيا ََلُِي٬ُّ٢َن ةِأ َٞ  .[119]األنعاـ:  ِإَوَنّ 

(، كأفادت (4)(كفى ييًضمُّ قرأ شعبة بضـ الياء )لى  ؿ  ، مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ )أىضى
( البلـز كفى مُّ زيادة اليمزة التعدية، كقرأ كرش بفتح الياء )ليىضً  ؿ  ( مضارع الفعؿ الثبلثي )ضى

  .القراءؿ( كىك الراجح عند جميكر عمى كزف )فىع  

 قاؿ تعالى : ِ٥َاء ُػ ِِف الَفّ َّٓ َج٥َّا يََهّ
َ
د َٞ ا َضؽًَسا  ًٜ ٠ْ َنْػَرهُ َىيِّ َٓ  .[125]األنعاـ:  ََيْ

اعىد( عمى أف أصميا ، (5)قرأ شعبة بفتح كتشديد الصاد كتخفيؼ العيف كألؼ قبميا ىكذا )يص 
كد ؿ( كأدغمت التاء في الصاد، "تدؿ عمى التدريج كىك الصعفاعى تى د( عمى كزف )يى صاعى تى )يى 

                                                           

 (.140صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 (.147( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 [.6، ككذا في ]غافر:148( المرجع السابؽ، ص3)
 (.143( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة)ص4)
 .144( المرجع السابؽ، ص5)
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كقرأ كرش بتشديد الصاد كالعيف دكف ألؼ  كىك الراجح عند الجميكر، ،(1)شيئا بعد شيء"
ع د(  .د( كأسكنت التاء كأدغمت في الصاد لمتخفيؼع  صى تى عمى أنيا مف )يى  )يىص 

  :قاؿ تعالى ْاْخ٬ُ٢٥َا لََعَ ٤َََك٧َخُِس٣   :[135]األنعاـ. 

، عمى (2)ـ(كي كاناتً كقع في القرآف الكريـ، ىكذا )مى  قرأ شعبة بألؼ بعد النكف عمى الجمع حيث
( كىي المنزلة التي ىـ فييا، "أم: اعممكا عمى قدر منزلتكـ كتمكنكـ مف ةكانى أنيا جمع )مى 

ًمع الختبلؼ األنكاع، كقرأ كرش ، (3)"دنياكـ كلما كانكا عمى أحكاؿ مختمفة مف أمر دنياىـ جي
نكعو، ـ( عمى أنو مصدر يدؿ عمى القميؿ كالكثير مف كي تً كانى دكف ألؼ عمى اإلفراد، ىكذا )مى 

ف كاف مفردا فإنو يدؿ عمى الجمع،   .كىك الراجح عند جميكر القراءكاالسـ كا 

  :قاؿ تعالى ًِإَوْن يَُس٦ْ ٤َيْخَث   :[139]األنعاـ. 

لتأنيث ف(، كجاز التذكير كاكي ، كقرأ كرش بالتذكير )يى (4)ف(كي قرأ شعبة بتاء التأنيث، ىكذا )تى 
ألنيا تقع عمى الذكر كاألنثى مف  ؛امجازي  تأنيثنا يتة( مؤنث ألف الفاعؿ )مى  ؛ف(كي في )تى 
  .الحيكاف

  :قاؿ تعالىدِي٨ًا رِي٥ًَا  :[161]األنعاـ.  

بة بكسر القاؼ كفتح كتخفيؼ قرأ كرش بفتح القاؼ ككسر الياء مشددة، ىكذا )قىيِّما( كقرأ شع
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (5)ة ًحيىؿمثؿ حيم الياء )ًقيىما(

 سورة األعراف

  :قاؿ تعالى َ٬٥َُ٢ْٓن  .[38]األعراؼ:  َو١َِس٦ْ ََل َت

ضمير يعكد عمى الطائفة المتسائمة، كقرأ كرش بالتاء ، كال(6)مكف(مى عٍ )يى  قرأ شعبة بياء الغيبة
 .جميكر القراءكىك الراجح عند ، محمد أم: قؿ ليـ يامى الخطاب ع مكف(مى عٍ )تى 

                                                           

 (.148( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 (.145( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 [.93[، ]التكبة: 135(، ككذا في ا]ألنعاـ: 74قراءات السبع )ص( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في ال3)
 (.146( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.1/174( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج5)
 .181( المرجع السابؽ، ص6)
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  :قاؿ تعالىا يَاَح بَُْشً ٠ُ الؽِّ ـِ ِي يُْؽ  .[57]األعراؼ:    وَُ٪٬َ اََلّ

، (1)عمى أنيا جمع ريح نشكر"" قرأ كرش بنكف مضمكمة بدؿ الباء كضـ الشيف، ىكذا )نيشيرا(
 أم أف الريح تبشر شير(،كقرأ شعبة بالباء عمى أنيا جمع )بى كىك الراجح عند جميكر القراء، 

  .بالمطر

  :قاؿ تعالى ْب٨َْاَءُ٪٣
َ
خ٠ُِّ خ َٜ ُ٨ ـَ  .[127]األعراؼ:   َٛاَل 

( عمى ؿى تى مضارع )قى  ،(2)قرأ كرش بفتح النكف كسككف القاؼ كضـ كتخفيؼ التاء )سىنىٍقتيؿ(
(، كقرأ )سىنيقىتِّؿ( مضارع الثبلثي شعبة بضـ النكف كفتح القاؼ ككسر كتشديد التاء كزف )فىعىؿى

( عمى كزف )فىع ؿ( كالتضعيؼ يفيد المبالغة كالتكثير، كىك الراجح عند جميكر ؿى المضعؼ)قىت  
 .القراء

  :قاؿ تعالى اََلِت ـَ َٝ لََعَ الَّاِس ةِؽِ يْخُ َٙ ٍَ  .[144]األعراؼ:   َٛاَل يَا ُم٬َس إِِِنّ اْن

لمراد بو ، كا(3) تي(سالى رً قرأ كرش بحذؼ األلؼ التي بعد البلـ عمى التكحيد، ىكذا )بً 
كقرأ شعبة بإثبات ألؼ بعد البلـ أم أف الرسالة اسـ لئلرساؿ،  بإرسالي إياؾ،: المصدر، أم

التي أيرًسؿ بيا مكسى عميو السبلـ، أك ألف  كالمراد أسفار التكراة ،ساالتي(رً عمى الجمع )بً 
 .منيا العدؿ كاألمانة كالصدؽ كالتكحيد كغيرىا ،الرساالت ضركب كثيرة

 قاؿ تعالى : ٍِْيئَاحُِس٣ ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ َع   .[161]األعراؼ:  َج

، كرفع عمى البناء لممفعكؿ، (4)قرأ كرش بتاء مضمكمة بدؿ النكف كفتح الفاء، ىكذا )تيغفىٍر(
، كقرأ شعبة بنكف مفتكحة ككسر الفاء )نىغًفٍر( عمى ألنيا نائب فاعؿ ؛ـ(كي طيئاتً التاء في )خى 
 .ـ( عمى أنيا مفعكؿ بوطيئاًتكي ، كنصب )خى البناء لمفاعؿ

 
 

                                                           

 [.63نمؿ:[، كمكضع ]ال48(، ككذا )نشرا( في ]الفرقاف:186ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع  )ص (1)
 .203المرجع السابؽ،  (2)
 (.168( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .171( المرجع السابؽ، ص4)
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  :قاؿ تعالى َؼاٍب ةَهِحٍؿ َٓ ِ ٬٥َُ٢ا ة َُ ِي٦َ  َعْؼ٧َا اََلّ
َ
  .[165]األعراؼ:  َوأ

(، عمى أف أصميا )بىًئس(  قرأ كرش بكسر الباء كبعدىا ياء ساكنة مف غير ىمز، ىكذا )ًبٍيسو
مزة ياء، كقرأ شعبة (، نقمت كسرة اليمزة إلى الباء ثـ أبدلت اليفىًعؿصفة مشبية عمى كزف )

نيا صفة عمى كزف بفتح الباء كبعدىا ىمزة مكسكرة بعدىا ياء، ىكذا )بىئيس( عمى أ
 .(1)عيؿ()فى 

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢ِْٜٓن ََ٘ل َت
َ
٬َن أ ُٜ ِي٦َ َحخَّ اُر اْْلِعَؽةُ َعَْيٌ لََِلّ   .[169]األعراؼ:  َواَلّ

٬نَ اؽ اآلية لمناسبة سي ،(2)مكف(قً عٍ )يى  قرأ شعبة بياء الغيبة ُٜ ِي٦َ َحَخّ اُر اْْلِعَؽةُ َعَْيٌ لََِلّ كىك  َواَلّ
مكف( عمى االلتفات مف الغيبة إلى قً عٍ ، كقرأ كرش بتاء الخطاب )تى الراجح عند جميكر القراء

 .الخطاب

  :قاؿ تعالى ْيَّخ٣٫َُ ٬٫ُرِ٪٣ِْ ذُرِّ ُُ َٝ ٦ْ٤ِ ةَِِن آَدَم ٦ْ٤ِ  َعَؼ َربُّ
َ
 .[172]األعراؼ:   ِإَوذْ أ

دكف مف كقرأ شعبة ، (3)ـ(اًتيً ي  رِّ ذي )قرأ كرش بألؼ بعد الياء مع كسر التاء عمى الجمع، ىكذا 
يمكف اإلطبلؽ بأنو لمجمع، أك  " كقيؿ: إف لفظ الذرية ال ( عمى التكحيد،يـتى ي  رِّ ذي )ألؼ، ىكذا 

مف األبناء،  كاف في الجحكر لممفرد، بؿ إنو يككف لممفرد كيككف لمجمع، فإف أفرد فيك ما
ف جمع  .عند جميكر القراءكىك الراجح  (4)"فإنو يعني بو األعقاب المتناسمة  كا 

  :قاؿ تعالى َ٬٫ُ٥َْٓن ْٖيَا٣ْ٫ِِ٧ َح ٌُ ]األعراؼ:  ٦ْ٤َ يُْي٠ِِ٢ اَّلَلُ ََ٘ل َ٪ادَِي َُلُ َوَيَؼرُُ٪٣ْ ِِف 
186]. 

(ـريىي ذى نى )ىكذا  قرأ كرش بنكف العظمة بدؿ ياء الغيبة،
عمى االلتفات مف الغيبة إلى ، (5)

 ، مناسبة لسياؽ اآلية.ـ(ىي ري ذي كقرأ شعبة بياء الغيبة )يى  ، كىك الراجح عند جميكر القراء،المتكمـ

 

                                                           

 (.212ص/1( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج1)
 (.172( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 (.173( المرحع السابؽ )ص3)
 .74، كالفرقاف 41(، ككذا في سكرة يس 302( ابف زنجمة، حجة القراءات )ص4)
 (.14( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى ْ٬ُُٓك٣ ِ ٬ُ٪٣ْ إَِل ال٫َُْػى ََل يَتَّت ُْ  .[193]األعراؼ:  ِإَوْن حَْػ

(، " ع الفعؿ )تىًبعى ـ( مضار قرأ كرش بسككف التاء كفتح الباء )يىٍتبىعككي  ( عمى كزف )فىًعؿى
ـ( مضارع ، كقرأ شعبة بفتح كتشديد التاء ككسر الباء )يت ًبعككي (1) يمحقككـ" كالمعنى: ال

كىك  ،(2) يسيركف عمى أثركـ" "كالمعنى: ال ،(ؿى عى تى )ات بىع( عمى كزف )افٍ الثبلثي المزيد بحرفيف 
 .القراءالراجح عند جميكر 

  :قاؿ تعالىوَج٣ْ٫ُ ِِف ا١َِْغِّ ِإَو  .[202]األعراؼ:  ْع٬َاُج٣ْ٫ُ َح٥ُُػّ

كقرأ  مف الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ )أمىد (، ،(3)يـ(كنى قرأ كرش بضـ الياء ككسر الميـ، )ييًمدُّ 
كىك الراجح عند  ،مف الفعؿ الثبلثي المجرد )مىد ( ـ(يي كنى شعبة بفتح الياء كضـ الميـ )يىميدُّ 

 .جميكر القراء
  سورة األنفال

  :قاؿ تعالى خََشاَب ـْ ِِنّ  ١َُس٣ْ  َ٘ا
َ
ٍٗ  ٥٤ػز٣ خ ْ١

َ
ثِ ٦٤َِ  ةِد َٟ

ِ  .[9]األنفاؿ:  ُمْؽدِذِيَ  ال٥ََْلن

تبارؾ  عبيد: " تأكيمو أف اهلل قاؿ أبك ، اسـ مفعكؿ، "(4)ردىفيف(قرأ كرش بفتح الداؿ، ىكذا )مي 
 و٪٬ الؽاسص ،اـ٣ ٘ا٠ْ (ؽدِ٘يمُ )ال وٛؽأ كٓتث ةسْس ال،  (5)"كتعالى أردؼ المسمميف بيـ

 .٨ْػ َج٬٫ر ا١ٜؽاء

  :قاؿ تعالى  اَس إ َٓ يُس٣ُ الُّ ِلّ َٖ  .[11]األنفاؿ:   ذْ ُح

عمى أنو  ،(6)ـ(، ىكذا )ييٍغشيكي ء كسككف الغيف ككسر كتخفيؼ الشيفقرأ كرش بضـ اليا
، ـ(الشيف )ييغىشِّيكي شي(، كقرأ شعبة بضـ الياء كفتح الغيف ككسر كتشديد مضارع )أٍغشى ييغٍ 

 .مضارع )غش ى ييغىشِّي( كالتضعيؼ يفيد التكثير، كىك الراجح عند جميكر القراء
 

                                                           

 (.169( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 [.224، ككذا في سكرة ]الشعراء : 169المرجع السابؽ، ص (2)
 (.16( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .177( المرجع السابؽ، ص4)
 (.307جة القراءات )ص( ابف زنجمة، ح5)
 (.178( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
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  :قاؿ تعالىا ًٙ ْ١
َ
٢ِْٖت٬ُا خ   .[65]األنفاؿ:  ِإَوْن يَُس٦ْ ٨٤ُِْس٣ْ ٤ِائٌَث َح

كتأنيث (، كجاز تذكير فكي يى )، كقرأ شعبة بالتذكير (1)(فكي تى )قرأ كرش بتاء التأنيث، ىكذا 
( مؤنث تأنيثا مجازيا، كلمفصؿ بيف الفعؿ كالفاعؿ بالجار مائةألف الفاعؿ ) ؛الفعؿ

 .عند جميكر القراء ، كبالتاء أرجحكالمجركر. ككذا في اآلية بعدىا

 سورة التوبة

 :قاؿ تعالى  ْب٨َْاؤُُز٣ْ  آةَاؤُُز٣ْ  ََكنَ  إِنْ  ٠ُٛ
َ
ْزَواُسُس٣ْ  ِإَوْع٬َا٧ُُس٣ْ  َوخ

َ
ِلَيَ  َوأ َْ ْم٬َاٌل  حُُس٣ْ َو

َ
 َوأ

َفاَدَ٪ا َتَْل٬ْنَ  َوَِتَاَرةٌ  اْرَتَْذخ٬٥َُُ٪ا َضَبّ  حَؽَْى٬َْج٫َا َوَمَفاِز٦ُ  َٞ
َ
ِ  ٦٤َِ  إََِلُْس٣ْ  أ ٬ُِلِ  اَّلَلّ ـُ  َوَر

بِي٩ِ٢ِ  ِِف  وَِس٫َادٍ  بَُّه٬ا ـَ ِتَ  َضَِتّ  َذَتَ
ْ
ِ  اَّلَلُ  يَأ ْمؽِه

َ
  .[24]التكبة:  ةِأ

كقرأ  ،كاحد عشيرتوف لكؿ أل ؛(2)ـ(كي شيراتي عى ى الجمع، ىكذا )كى قرأ شعبة بألؼ بعد الراء عم
ف كانت مفرد إال أنيا ؛( عمى اإلفرادـكي تي كرش بحذؼ األلؼ )عىشيرى   كممة ألف )العشيرة( كا 

 .عند جميكر القراء ، كىك الراجحتدؿ عمى الجمع

  :قاؿ تعالى ْٓخَِؼُروا ََل ْؽُت٣ْ  َٛػْ  َت َٙ ْٓػَ  َز ُٗ  نْ إِ  إِي٥َا٧ُِس٣ْ  َب ْٓ ثٍ  َخ٦ْ  َج َٙ ِ ان بْ  ٨٤ُِْس٣ْ  ٌَ ِؼّ َٓ  ُج
ثً  َٙ ِ ان َج٣٫ُّْ  ٌَ

َ
 .[66]التكبة: َُمْؽ٤ِِيَ  ََك٬ُ٧ا ةِد

( ةن فى ( بتاء مضمكمة كفتح الذاؿ، ك)طائً بٍ ذِّ عى )ني ك ( بياء مضمكمة كفتح الفاءؼي عٍ قرأ كرش )نى 
( ، عمى البناء لممفعكؿ(3). تيٌعذ ٍب طائفةه(.برفع التاء، ىكذا )ييعؼى  ، كنائب الفاعؿ لمفعؿ )ييعؼى

كقرأ ، ، كىك الراجح عند جميكر القراءةه(فى كنائب الفاعؿ لمفعؿ )تيعىذ ٍب( )طائً ، )عف طائفة(
(، كنكف مفتكحة كضـ الفاء )نىعٍ ( بؼي عٍ شعبة )نى  عمى البناء ، ( بنكف ككسر الذاؿبٍ ذِّ عى )ني ؼي

  .عمى اهلل تعالى كالفاعؿ في الفعميف ضمير يعكد فاعؿ، كنصب )طائفةن(،لم

 

 

                                                           

 .(185ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (1)
 .190صالمرجع السابؽ،  (2)
 .197، صنفسوالمرجع  (3)
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 سورة يونس

  :قاؿ تعالى َٝ ِّ ْج لَك٥َُِج َرب َّٜ َٝ َض ِ َؼل َٞ
   :[33]يكنس. 

، ألف الكممات متنكعة، أمرا كنييا (1)قرأ كرش بألؼ بعد الميـ عمى الجمع، ىكذا )كممات(
( باإلفراد عمى إرادة الجنس.  كغير ذلؾ، كقرأ شعبة دكف ألؼ، ىكذا )كًممتي

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢ِْٜٓن ِي٦َ ََل َح ٠ُ الؽِّْسَؿ لََعَ اََلّ َٓ  .[100]يكنس:  َويَْش

 :مناسبة لقكلو تعالى ،(2)(ؿي عى جٍ قرأ شعبة بنكف العظمة في الفعؿ بدال مف الياء، ىكذا )نى 
 َ٘ َشِّ ٨َ جُ  ٬مَ اَْل َٝ ِ  ي ِ ػِ تَ ة ٧ٝ  :( بياء الغيب مناسبة لقكلو ؿي عى جٍ يى كى )كقرأ كرش بالياء  [92]يكنس

لفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل تعالى، كىك الراجح كا [500]يىَس: اَّلّلِ  نِ ذْ إِ  بِ َله إَِِ :تعالى
 .جميكر القراء عند

  :قاؿ تعالى َ٢َي٨َْا ُج٨ِْز ال٥ُْْؤ٨٤ِِي َْ ا  ًّٜ َٝ َض ِ َؼل َٞ
   :[103]يكنس.  

) ى كزف )فىع ؿ(، عمى أنيا مف الفعؿ )نىج ى( عم ،(3)قرأ شعبة ككرش بتشديد الجيـ، ىكذا )نينىجِّ
 .كالتضعيؼ يفيد المبالغة، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ َٝ ة   .[123]يكنس:   َو٤َا َربُّ

، مناسبة (4)(مكفى مى عٍ ىنا كفي آخر سكرة النمؿ، قرأ شعبة في ىذيف المكضعيف بالياء، ىكذا )يى 
ًث َواِضَػةً َول٬َْ َكاَء  :لقكلو تعالى ّ٤َ

ُ
٠َ الَّاَس أ َٓ َٝ جَلَ  كىك الراجح عند جميكر القراء، ،َربُّ

ِي٦َ ََل يُْؤ٬ُ٨٤َِن مكف( عمى الخطاب مناسبة لسياؽ اآليات مى عٍ كقرأ كرش بالتاء )تى  َو٠ُْٛ لََِلّ
 .اْخ٬ُ٢٥َا لََعَ ٤َََك٧َخُِس٣ْ 

 

                                                           

 .(212ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (1)
 .220صالسابؽ، المرجع  (2)
 .220، صنفسوالمرجع ( 3)
 .235، صفسوالمرجع ن( 4)
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 سورة يوسف 
  :قاؿ تعالى خ٬ُ٢ُاتَ  ََل  ٣٫ُْ٨٤ِْ  َٛان٠ٌِ  َٛاَل ْٜ  َٗ ـُ ٬هُ  ي٬ُ ُٜ ْ١

َ
 .[10]يكسؼ:  اجْلُِبّ  َديَاةَجِ  ِِف  َوخ

ألف كؿ جزء  ؛البئرأم: ظممات  عمى الجمع،، (1)(ياباتً غى )، ىكذا قرأ كرش بألؼ بعد الباء
ألنيـ ألقكه في بئر كاحدة،  ؛، عمى اإلفراد(تً يابى غى )كقرأ شعبة بحذؼ األلؼ  في البئر ظممة،

 .الراجح عند جميكر القراء، كىك أم في مكاف كاحد
  :قاؿ تعالى ى يَا َٛاَل َلمٌ  َ٪َؼا بَُْشَ ُٕ

  :[19]يكسؼ. 

  ، عمى إضافة البشرل إلى نفسو،(2)(رامى شٍ بي  يا)قرأ كرش بإثبات ياء مفتكحة بعد األلؼ، ىكذا 
(، عمى أنو نادل لرى شٍ بي  يا)كقرأ شعبة بحذؼ ياء اإلضافة  كىك الراجح عند جميكر القراء،

 .لبشرل، كأنو منزلة شخص كناداه ا

  :قاؿ تعالى َّس  إِذَا َضَِت
َ
تَيْأ ـْ ٠ُ  ا ـُ ٬ُّ٨ا الُؽّ َُ َج٣٫ُّْ  َو

َ
ِؼة٬ُا َٛػْ  خ ٧َا َساَءُ٪٣ْ  ُٞ َ  ٧َُْصُ  نََلاءُ  ٦٤َْ  َذ٨ُِجّ

٨َا يَُؽدُّ  َوََل  ـُ ْ
٦ِ  ةَأ ٬ْمِ  َْ َٜ  .[110]يكسؼ:  ال٥ُْْشؽ٤ِِيَ  ا١ْ

كىك الراجح عند جميكر  (3) "عمى أف الرسؿ قذفكا بالكذب" قرأ كرش بتشديد الذاؿ )كيذِّبكا(
القراء، كقرأ شعبة بتخفيؼ الذاؿ )كيًذبكا( "كقيؿ: مف خفؼ فالضمير يرجع إلى القكـ، كمف 

 .(4)شدد فالضمير يرجع إلى الرسؿ"

كالثانية ساكنة، مع تخفيؼ الجيـ  ،األكلى مضمكمة :قرأ كرش بنكنيفكفي اآلية نفسيا 
سكاف ال جى(، مبني لممعمكـ، كالفاعؿ نٍ أى )، عمى أنو فعؿ مضارع مف (5)(نيٍنجيفى )ياء، ىكذا كا 

كقرأ شعبة  كىك الراجح عند جميكر القراء، مىف( مفعكؿ بو،)ك ضمير يعكد عمى اهلل تعالى،
ي( عمى أنو )بنكف كاحدة مع تشديد الجيـ كفتح الياء، ىكذا   مبني لممفعكؿ فعؿ ماضو فىنيجِّ

 .، ك)مف( نائب فاعؿج ى( كالتضعيؼ يفيد التكثير كالمبالغةمف الفعؿ )نى 

 
                                                           

 (.15، ككذا في اآلية )(236ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (1)
 .237ص، السابؽالمرجع  (2)
 (.136( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية )ص3)
 .136( المرجع السابؽ، ص4)
 (.248( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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 سورة الرعد 

  :قاؿ تعالى رِْض  َوِف
َ
ٌّ  اْْل ٍَ ِ ْخ٨َاٍب  ٦٤ِْ  وََس٨َّاٌت  ٤ُخََشاوَِراٌت  ٛ

َ
 وََدَْيُ  ِن٬َْ٨انٌ  َوَُنِي٠ٌ  َوَزْرعٌ  أ

 .[4]الرعد:  َواِضػٍ  ة٥َِاءٍ  يُْفَِق  ِن٬َْ٨انٍ 

كىك الراجح عند جميكر ، (1)ات(ن  " ردا عمى لفظ )جى (، قىتيسٍ )ذا قرأ كرش بتاء التأنيث، ىك
 .(2)المذككر" أم يسقى"( عمى التذكير، قىييسٍ )، كقرأ شعبة بالياء القراء

  :قاؿ تعالى ْ٥َُ٢اُت  تَْفخ٬َِي َ٪٠ ُِّ  .[16]الرعد:  َوال٬ُّرُ  ا١

كىك الراجح  ،(3)(كمتى سٍ تى )بالتاء (، كقرأ كرش كمتى سٍ يى )قرأ شعبة بياء التذكير في الفعؿ، ىكذا 
 اتأنيثن  ( مؤنثماتمي الظُّ )ألف الفاعؿ  ؛كجاز التذكير كالتأنيث في الفعؿ عند جميكر القراء،

 .غير حقيقي

  :قاؿ تعالى َح٥ُْط٬ اَّلَلُ ٤َا يََلاُء َويُثْتُِج  :[39]الرعد. 

ارع )أىٍثبىت ييٍثًبت(، كقرأ كرش عمى أنو مض، (4)قرأ شعبة بسككف الثاء كتخفيؼ الباء )ييٍثًبت(
كالتضعيؼ يفيد التكثير، كىك  عمى أنو مضارع )ثىب ت ييثىبِّت( )ييثىبِّت( الثاءبالتشديد مع فتح 

 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُ٣َ٢ْٓ يَ ـَ ارُ  َو َّٙ ُٟ يَب  ل٦٥َِْ  ا١ْ ْٜ ارِ  ُخ  .[42]الرعد:  اَلّ

(ري الكافً )ككسر الفاء مخففة عمى اإلفراد، ىكذا  قرأ كرش بفتح الكاؼ، كألؼ بعدىا
عمى  (5)

كؿ مف كفر مف الناس، كقرأ شعبة بضـ الكاؼ بعدىا فاء مشددة، : إرادة الجنس، أم
 ؽَ َٟ ٤َ  ػْ َٛ  :قكلو تعالىاحد، مناسبة ل( عمى الجمع ليأتمؼ الكبلـ بالجمع عمى نسؽ ك الكيٌفاري )

 [26]النحؿ:  .٫٣ِ ٢ِ تْ رَ  ٦ْ ٤ِ  ي٦َ اَله 

 

                                                           

 (.200( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 .220لمرجع السابؽ، ص( ا2)
 (.251ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص (3)
 (.254( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .42( المرجع السابؽ، ص5)
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 سورة إبراىيم 

  :قاؿ تعالى ٍَؽ٤َاد تْ  َٞ يصُ  ة٩ِِ  اْكخََػّ ٍٗ  ي٬َْمٍ  ِِف  الؽِّ  .[18]إبراىيـ:   َِلِن

، عمى الجمع نظرا الختبلؼ أنكاع الرياح في (1)(ياحي الرِّ )،قرأ كرش بفتح الياء كألؼ بعدىا
يدؿ  سـ جنس( عمى اإلفراد ايحي ىبكبيا كأكصافيا، كقرأ شعبة بسككف الياء دكف ألؼ )الرِّ 

ف كاف مفردا في المفظ، عمى الجمع ، كىك الراجح عند جميكر يصدؽ عمى الكثير كالقميؿ، كا 
  .(2)( عمى اإلفراديحي الرِّ )القراء، كقرأ شعبة بسككف الياء دكف ألؼ 

 سورة الحجر 

  :قاؿ تعالىُل  ٤َا ثَ  ُجَنِّ َٟ
ِ ِّٚ  إََِلّ  ال٥ََْلن  .[2]انحجز:  ةِاْْلَ

، عمى البناء لمفاعؿ، (3)مفتكحة بدؿ النكف األكلى، كتشديد الزام مفتكحة قرأ كرش بتاء
تىنىز ؿي )( عمى أنيا فاعؿ، ىكذا ةي كى بلئً المى )حذفت إحدل التاءيف تخفيفا، كرفع ( ؿي ز  نى تىتى )كأصمو 

كقرأ شعبة بتاء مضمكمة كفتح النكف الثانية كىك الراجح عند جميكر القراء، بلئكةي(، المى 
  .( بالرفع نائب فاعؿةي كى بلئً المى )ك ( مبنيا لممفعكؿ،ؿي تينىز  )ىكذا  كالزام،

  :قاؿ تعالى َاةِؽِي٦ َٖ ْر٧َا إَِج٫َّا ل٦َ٥َِ ا١ْ ح٩َُ ََٛػّ
َ
 .[60]الحجر:  إََِلّ اْمَؽخ

(، كقرأ كرش بتشديد الداؿ )قىد رٍ (4)(ناقرأ شعبة بتخفيؼ الداؿ )قىدىرٍ  نا( عمى ، عمى كزف )فىعىؿى
( كالتكزف )فى   . كىك الراجح عند جميكر القراء بمعنى: كتبنا، عيؼ لمتكثير،ضع ؿى

 سورة النحل 
  :قاؿ تعالى َْرع  .[11]النحؿ:  يُجْتُِج ١َُس٣ْ ة٩ِِ الَؾّ

) ،عمى االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ، (5)قرأ شعبة بنكف العظمة بدال مف الياء، ىكذا )نيٍنًبتي
( لمناسبة قكلو تعالىكقرأ كرش بالياء، ىكذا )يينٍ   اَله  ٬َ ٪ُ ) :ًبتي

َ
، كىك الراجح عند (َل ؾَ ٧ْ ي خ

 .جميكر القراء
                                                           

 (.257ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 [.33( ككذا في ]الشكرل: 2)
 (.262( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 [.23[، ]المرسبلت: 57( ككذا  في سكرة ]النمؿ:2/159راب القراءات السبع كعمميا )ج( ابف خالكيو، إع4)
 (.268( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى َّ٘إَِنّ اَّلَله ََل َح٫ِْػي ٦ْ٤َ يُِي٠ُ  :[37]النحؿ. 

)مف( ك ، عمى البناء لممفعكؿ،(1)ل(قرأ كرش بضـ الياء كفتح الداؿ كألؼ بعدىا، ىكذا )ييٍيدى 
كقرأ شعبة بفتح الياء ككسر الداؿ كياء بعدىا،  عند جميكر القراء، كىك الراجح نائب فاعؿ،
 .عمى البناء لمفاعؿ، ىكذا )يىٍيدم(

  :قاؿ تعالى َ٬ن ٌُ َؽ ْٙ ٣ْ٫ُ ٤ُ َجّ
َ
َنّ ل٣ُ٫َُ الَّاَر َوخ

َ
 .[62]النحؿ:   ََل َسَؽَم أ

، "أم: عؿ مف الفعؿ )أىٍفرىطى(كف( عمى أنيا اسـ فاًرطي ىكذا )ميفٍ  قرأ كرش بكسر الراء مخففة،
كف(، عمى أنيا اسـ طي خففة، ىكذا )ميفرى ، كقرأ شعبة بفتح الراء م(2)تجاكز الحد في المعاصي"

مفعكؿ مف )أىٍفرىطى(، " مف أيفًرطكا إلى كذا: إذا قيدِّمكا
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)"

  :قاؿ تعالى ُ٠َ  َواَّلَل َْٓيُس٣ْ  ََ٘يّ ْزِق َذ٥َا ِِف  ٍْٓو بَ  لََعَ  َب ِي٦َ  الؽِّ ٬ُ٢ا اََلّ  لََعَ  رِز٣٫ِِْْٛ  ةَِؽادِّي ُِ٘يّ
ْج  ٤َا َٟ ْح٥َاُج٣٫ُْ  َم٢َ

َ
٬َاءٌ  ذِي٩ِ  َذ٣٫ُْ  خ ٥َْٓثِ ـَ ِ َ٘ت٨ِ

َ
ِ  أ  .[71]النحؿ:   ََيَْطُػونَ  اَّلَلّ

ْٓيَ : ، مناسبة لقكلو تعالى(4)(تىجحدكف)الخطاب، ىكذا بتاء  قرأ شعبة ٠َ َب ُس٣ْ َواَّلَلُ ََ٘يّ
ْزقِ  ٍْٓو ِِف الؽِّ مناسبة  عمى اإلخبار عنيـ (دكفحى جٍ يى )، كقرأ كرش بياء الغيب، ىكذا لََعَ َب

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(...فما الذيف فضمكا) :لقكلو تعالى

  :قاؿ تعالىػُ  ٨َِْْػُز٣ْ  ٤َا َٙ ِ  ٨ِْْػَ  َو٤َا َح٨ْ ِي٦َ  َوَلَْشؾِي٦ََّ  ةَاقٍ  اَّلَلّ ْسؽَُ٪٣ْ  واَنَبُ  اََلّ
َ
 .[96]النحؿ:  أ

لىيىٍجًزيىف  )قرأ كرش بالياء بدؿ النكف، ىكذا    :، جريا عمى نسؽ ما قبمو، كىك قكلو تعالى(5)(كى
 ٍةَاق ِ ٨َِْْػ اَّلَلّ ( عمى كلىنىٍجًزيىف  )كقرأ شعبة بالنكف ، كىك الراجح عند جميكر القراء ،َو٤َا 

يِّتَثً اسبة قكلو تعالى: ى التكمـ، أك لمنااللتفات مف الغيبة إل ٌَ  .٨َ٢َُْ٘طيِح٩َُّ٨َ َضيَاةً 

 

                                                           

 (.271)ص شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 (.40( أبكراس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص2)
 .40( المرجع السابؽ، ص3)
 (.1/358كيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج( ابف خال4)
 .359صالمرجع السابؽ،  (5)
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 سورة اإلسراء 

  :قاؿ تعالى  ُْػ اْْلِعَؽةِ ١ِحَُف٬ُءوا وُُس٬َ٪ُس٣ ْْ  .[7]اإلسراء:  َ٘إِذَا َساَء َو

" كالمعنى: ليسكءى العذابي سكءى(، يى ، ىكذا )لً دكف كاك بعدىا قرأ شعبة بالياء كفتح اليمزة
يسكءكا( عمى إسناد الفعؿ لمجمع، كقرأ كرش بالياء مع ضـ اليمزة ككاك بعدىا )لً  ،(1)كجكىىكـ"

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُُِّئ٩ ح ـَ َٝ ََكَن  ِ  .[38]اإلسراء:   ُكُّ ذَل

قرأ كرش بيمزة مفتكحة بعد الياء كبعدىا تاء تأنيث منصكبة عمى التكحيد، ىكذا )سىيِّئىةن(، 
كأنث حمبل عمى معنى )كؿ(، كاسميا ضمير مستتر تقديره ىك يعكد عمى "اف(، خبر )ك

ؾ( متعمؽ بى رى  )عندى ك ذكر مف النكاىي السابقة، )كؿ(، كاسـ اإلشارة )ذلؾ( عائد عمى ما
سبؽ مف  كؿ ما: (، كىك خبر بعد خبر، كذيكِّر حمبل عمى لفظ )كؿ(، كالمعنىركىان كٍ مى )بػ

، كقرأ شعبة كىك الراجح عند جميكر القراء (2) "مكركىان عند ربؾ النكاىي المتقدمة كاف سيئةن 
)مكركىان( خبرىا، ك عمى أنو اسـ كاف،"بضـ اليمزة كىاء ضمير مضمكمة، ىكذا )سيِّئيوي( 

 .(3) "مكركىاا أمرتـ بو كنييتـ عنو كاف سيئو ذكر مم كؿ ما: أم

  :قاؿ تعالى ْ رِْض يَج
َ
ُشَؽ َلَا ٦َ٤ِ اْْل ْٙ  .[90]اإلسراء:   ت٬ُِلً َضَِتّ َت

رى قرأ كرش بضـ التاء كفتح ال (، فج ر)مضارع ( فاء كتشديد الجيـ مكسكرة، ىكذا )تيفىجِّ
 ، كقرأ شعبة بفتح التاء كسككف(4) تكرير الفعؿ "أم: مرة بعد مرة"المضعؼ لمداللة عمى 

رى  ( "إذا شؽ األني)( مضارع الفاء كضـ كتخفيؼ الجيـ، ىكذا )تىٍفجي رى  .(5) ار"فىجى

 

 

                                                           

 .(364ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ص (1)
 (.167( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص2)
 .167( المرجع السابؽ، ص3)
 (.1/382( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج4)
 .382( المرجع السابؽ، ص5)
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 سورة الكيف

  :قاؿ تعالى ِ٣ْ٫ِِٙ٫ْ ذَاَت اَْل٥َِي َٞ َْٓج حََؾاَوُر َخ٦ْ  َ٢ ٌَ ٥َْؿ إِذَا   .[17]الكيؼ:  َوحََؽى الَلّ

(رى قرأ كرش بتشديد الزام، ىكذا )تىز اكى 
ر( زاكى تى ؿ( كأصمو )تى فاعى (،عمى كزف )تى ، مضارع )تىزاكىرى (1)
عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بفتح كتخفيؼ الزام  كأدغمت التاء في الزام، كىك الراجح

ر( عمى حذؼ إحدل التاءيف تخفيفا، " االزكرار عف تىزاكى )كألؼ بعدىا كتخفيؼ الراء، ىكذا 
ىنا أفادت التدرج في الميؿ كىك مناسب لحاؿ  (ؿفاعى تى )الشيء ىك العدكؿ عنو ... ك

 .(2) الشمس"

  :قاؿ تعالى ِْسَػَنّ َعَْيًا ٨٤ِ
َ
٢َتًاَْل َٜ  .[36]الكيؼ:  ٫َا ٨٤ُْ

بمعنى: مف  ، عمى التثنية(3)قرأ كرش بزيادة ميـ بعد الياء مع ضـ الياء، ىكذا )ًمٍنييما(
  .كالمراد جنة كاحدة، كىك الراجح عند جميكر القراء كقرأ شعبة )منيا( عمى اإلفراد الجنتيف،

  :قاؿ تعالىًِْػا ٣ْ٫ِِٟ َم٬ْ ٨ْ٢َا ل٢٫ْ٥َِِ َٓ  .[59كيؼ: ]ال وََس

المزيد  (ؾى مى ىٍ أى )عمى أنو مصدر ميمي قياسي مف  ،(4)قرأ كرش بضـ الميـ، ىكذا )ًلميٍيمىًكًيـ(
، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بفتح بيمزة كىك متعد، فيك مضاؼ الى مفعكلو

ٍيمىًكًيـ(، عمى أنيا مصدر ميمي قياسي مف )ىىمىؾى   (.الميـ، ىكذا )ًلمى

 لى: قاؿ تعا ٍْٙؿ َْيِ َج َٖ ِ ًفا َزكِيًَّث ة ْٙ َرخ٢ََْج َج
َ
 .[74]الكيؼ:  َٛاَل أ

، عمى أنيا اسـ فاعؿ مف (5)قرأ كرش بإثبات ألؼ بعد الزام مع تخفيؼ الياء، ىكذا )زاًكيىة(
ًكي ة( صفة  كىك الراجح عند جميكر القراء، ى(،كى )زى  كقرأ شعبة بدكف ألؼ مع تشديد الياء )زى

 .(6) ة""أم: تقي   مشبية

                                                           

 (.295( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.167( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية )ص2)
 (.298( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .300( المرجع السابؽ، ص4)
 .301، صالمرجع نفسو (5)
 (.405( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ص6)
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  :قاؿ تعالى ٍُْٖؽُب ِِف َخْيٍ ََحِئَث  .[86]الكيؼ:  وََسَػَ٪ا َت

بداؿ اليمزة ياء مفتكحة، ىكذا  اسـ  ة(،عمى كزف )فاًعمى (،ةحاًميى )قرأ شعبة بألؼ بعد الحاء كا 
كقرأ كرش باليمز ، كىك الراجح عند جميكر القراء ،(1)"حاٌرة: أم"، (ميحٍ ى يى مى حى )فاعؿ مف 

ًمئىة)ؼ دكف أل ، "كالمعنى: تغرب في طيف سكداء، كىي الحمأة ( عمى أنيا صفة مشبيةحى
 .(2) التي تخرج مف البئر"

  :قاؿ تعالى َء ٩َُ٢ َدََكّ َٓ ُػ َرِْلّ َس ْْ  .[98]الكيؼ:  َ٘إِذَا َساَء َو

ر، "بمعنى مفعكؿ ( عمى أنو مصدٌدك ان )قرأ كرش بحذؼ األلؼ كاليمزة كتنكيف الكاؼ، ىكذا 
، كقرأ شعبة باليمز دكف تنكيف مع ألؼ كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)"مدكككا: أم

 .دٌكاء( ممنكعة مف الصرؼ)قبميا، ىكذا 

 سورة مريم 

  :قاؿ تعالىْؽنَ ح ٍَّ َٙ ٥َاَواُت َحخَ  .[90]مريـ:   َساُد الَفّ

ألف  ؛ير الفعؿ كتأنيثو، جاز تذك(4)(كادي )تى  ، كقرأ شعبة بالتاء(كادي رأ كرش بياء التذكير )يى ق
 .عند جميكر القراء ، كالقراءة بالتاء أرجحغير حقيقي ا( مؤنث تأنيثن ماكاتي الفاعؿ )الس  

، عمى أنو (5) (يىٍنفىًطٍرف)قرأ شعبة بنكف ساكنة بعد الياء مع كسر الطاء مخففة، ىكذا ك 
( ( رى طى فى انٍ )مضارع  ، كقرأ كرش بتاء ميكر، كىك الراجح عند الجبمعنى انشؽعمى كزف )انفىعىؿى

( تىفىط ر()(، عمى أنو مضارع يىتىفىط ٍرفى )مفتكحة كفتح كتشديد الطاء، ىكذا  بمعنى  عمى )تىفىع ؿى
 .(6)تشقؽ

 
                                                           

 .(412ص)قراءات السبع كعمميا ابف خالكيو، إعراب ال (1)
 .412ص/1جالمرجع السابؽ، ( 2)
 .422، صالمرجع نفسو (3)
 (.303( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .311المرجع السابؽ، ص (5)
 [.5] الشكرل :  ككذا )ينفطرف( (6)
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 سورة طو 

  :قاؿ تعالىرَْض َم٫ًْػا
َ
٠َ ١َُس٣ُ اْْل َٓ ِي َس  .[53]طو:  اََلّ

لؤلرض، أم: عمى أنو اسـ " ،(1)(ًميادان )قرأ كرش بكسر الميـ كفتح الياء كألؼ بعدىا، ىكذا 
ٍيدا)قرأ شعبة بفتح الميـ كسككف الياء دكف ألؼ، ىكذا ، ك (2)جعميا فراشا ليـ "عمى أنيا (، مى

 .كىك الراجح عند جميكر القراء (3)"دان يٍ مصدر، أم: ميدتيا مى 

  :قاؿ تعالى٨َِّٟا ْوَزارً  َو١َ
َ
 .[87]طو:  َُح٨ْ٢َِّا أ

ٍمنا( قرأ شعبة بفتح الحاء كالميـ مى مخففة )حى
عمى كزف  ثبلثي مجرد ، عمى أنو فعؿ ماضو (4)

) كىك الراجح عند جميكر  فاعؿ، ((، ك)نازاران كٍ كاحد كىك )أى مفعكؿ مبني لممعمكـ متعد ل )فىعىؿى
مٍ )كقرأ كرش بضـ الحاء ككسر كتشديد الميـ، ىكذا  القراء، مِّ مف  نا(، عمى أنو فعؿ ماضو حي

،كىي نائب فاعؿ، كالثاني األكؿ )نا( لمفعكليفمبنيا لممجيكؿ متعد (، عمى كزف )فىع ؿى ( م ؿى )حى 
 .(زاران كٍ )أى 

  :قاؿ تعالى حَؽَْظ َٝ َّ٢ َٓ َؽاَف ال٫ََّارِ ١َ ٌْ َ  .[130]طو:  ََ٘فتِّْص َوأ

ى(، كنائب الفاعؿ ضى رٍ ، مضارع مبني لممجيكؿ مف )أى (5)ى(ضى قرأ شعبة بضـ التاء، ىكذا )تيرٍ 
ى( عمى أنو مضارع مبني لممعمـك ضى تىرٍ )كقرأ كرش بفتح التاء ، مستتر )أنت(ال ضمير المخاطب

 .)أنت(، كىك الراجح عند جميكر القراء الثبلثي، كالفاعؿ ضمير المخاطب (يى ضً رى )مف

  :قاؿ تعالى ُ٨َِّث ح٣ْ٫ِِ ةَح
ْ
َول٣َْ حَأ

َ
 .[133]طو:  أ

، كجاز تذكير الفعؿ (6)ـ(يً تً أٍ تاء )تى ـ(، كقرأ كرش باليً تً قرأ شعبة بياء التذكير، ىكذا )يىأٍ 
 .، كالقراءة بالياء أرجحألف الفاعؿ مؤنث غير حقيقي ؛نيثوكتأ

 
                                                           

 [.10(، ككذا في ] الزخرؼ : 315( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.241كيو، الحجة في القراءات )ص( ابف خال2)
 .241( المرجع السابؽ، ص3)
 (.317( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)

 .321المرجع السابؽ،  (5)
 .321، صنفسوالمرجع ( 2)
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 سورة األنبياء 

  :قاؿ تعالى ُْس٣ ـِ
ْ
َث بَل٬ٍُس ١َُس٣ْ َِلُْطِه٨َُس٣ْ ٦ْ٤ِ ةَأ َٓ ٨٥َّْ٢َاهُ َن٨ْ َْ  .[80]األنبياء:  َو

الفعؿ مسند إلى ضمير العظمة، مناسبة لقكلو ، عمى أف (1)(ـٍ كي نى صً حٍ ني قرأ شعبة بالنكف )لً 
َث بَل٬ٍُس ١َُس٣ْ ) :تعالى َٓ ٨َ٥َّْ٢اهُ َن٨ْ َْ " رٌده عمى لفظ ( ـٍ كي نى صً حٍ يي كقرأ كرش بالياء )لً  ،(َو

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(2))المبكس("

  :قاؿ تعالى ُج٨ِْج َٝ ِ  .[88]األنبياء:  ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ َوَكَؼل

مف عمى أنو فعؿ مبني لممجيكؿ  ،(3)مضمكمة )نيج ي( تشديد الجيـ كنكف كاحدةقرأ شعبة ب
ى أنو عم كقرأ كرش بتخفيؼ الجيـ كقبميا نكف ساكنة )نيٍنجي( ،)فع ؿ( الفعؿ )نىٌجى( عمى كزف
ألف النكف تخفى عند الجيـ، فمما  ؛ى(، " ككتبت بنكف كاحدةجى نٍ )أى  فعؿ مضارع مف الفعؿ
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)طا"سقطت لفظاػ سقطت خ

  :قاؿ تعالى٨َاَ٪ا ْٟ َ٢٪ْ
َ
 .[95]األنبياء:  وََضَؽاٌم لََعَ َْٛؽيٍَث أ

، كقرأ كرش بفتحيما كألؼ (5)قرأ شعبة بكسر الحاء كسككف الراء مف غير ألؼ، ىكذا )كىًحٍرـه(
راـ(، تاف في كصؼ الفعؿ الذم كالقراءتاف لغ" كىك الراجح عند جميكر القراء، بعد الراء )حى
راـ: كجب تركو، يقاؿ   .(6)"كىذا ًحؿُّ كحبلؿ، ىذا ًحٍرـ كحى

 سورة الحج

  :قاؿ تعالى َْوَْل٬ُ٘٬ُا ٧ُُؼورَُ٪٣  :[29]الحج. 

فُّكا( قرأ شعبة بسككف البلـ كفتح الكاك كتشديد الفاء )كٍلييكى
فِّي( عمى كزف  ،(7) ف ى ييكى  مضارع )كى

                                                           

 .(327ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 (.250( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 (.329تكاترة )ص( شرؼ، القراءات العشر الم3)
 (.250( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص4)
 (.83( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص5)
 .83( المرجع السابؽ، ص6)
 (.335( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص7)
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كا( عمى تكثير، كقرأ كرش بكسر البلـ كسككف الكاك كتخفيؼ الفاء )كًليكفي )فع ؿ( كالتشديد لم
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،ؿ(عى فٍ ي( عمى كزف )أى كفً ى يي فى كٍ أنو مضارع )أى 

  :قاؿ تعالى٬٥ُِ٢ا ُُ  ٣ْ٫ُ َجّ
َ
اح٬ُ٢ََن ةِد َٜ ِي٦َ ُح ذَِن لََِلّ

ُ
 .[39]الحج:  أ

، كالكاك فاعؿ، (1)(كفييقاًتم)قرأ شعبة بكسر التاء، ىكذا  ، عمى أنو مضارع مبني لممعمـك
كقرأ كرش بفتح  كىك الراجح عند جميكر القراء، يقاًتمكف المشركيف،: كالمفعكؿ محذكؼ، أم

كالمعنى: يقاتىمكف مف ييقاتىمكف( عمى أنو مضارع مبني لممجيكؿ كالكاك نائب فاعؿ، )التاء، 
 .المشركيف

  :قاؿ تعالى َ٤َْج َن٬ ُّ ل٫َُِػّ  .[40]الحج:  ا٤ِ

 اؿ دمف الفعؿ )ىىدىـ(، كقرأ شعبة بتشديد ال (2)(لىييًدمىت) ؼ الداؿ، ىكذاقرأ كرش بتخفي
 .كىك الراجح عند جميكر القراء لمتكثير د ـ(مف الفعؿ الثبلثي المضعؼ )ىى  (لىييدِّمىت)

 سورة المؤمنون 

  :قاؿ تعالى َث َٖ ٨َا ال٥ُْْي ْٜ َف٬ْ  ََ٘غ٢َ َٟ ا٤ًا َ٘ َِ اِْ َِ  .[14]المؤمنكف:   ٥اَم َْلْ ٧َا ا١ِْٓ

سكاف الظاء كحذؼ األلؼ التي بعدىا فييما، ىكذا  عىٍظما فكسكنا )قرأ شعبة بفتح العيف كا 
كقرأ  ،(4)ى التكحيد، "ألف العظـ تجرم عمى العظاـ، مثؿ األمانات كاألمانة"، عم(3)العىٍظـ(

ـى كٍ سى كى فى  ًعظامان )كرش بكسر العيف كفتح الظاء كألؼ بعدىا  ، عمى الجمع، كىك (نا الًعظا
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ًًَل ٤َُتاَرَك ٧ْؾ١ِِِْن ٤ُْنَ
َ
 .[29المؤمنكف: ] َو٠ُْٛ َرِبّ خ

 ، (ؿى زى نى )اسـ مكاف مف  مصدر أك ،عمى أنو(5)(مىنًزالن )قرأ شعبة بفتح الميـ ككسر الزام، ىكذا 

                                                           

 .(337ص)  شرؼ، القراءات العشر المتكاترة (1)
 .337، صالمرجع السابؽ (2)
 .341، صالمرجع نفسو( 3)
 (.2/85بف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج( ا4)
 (.344( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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، كىك الراجح عند جميكر (ؿى زى نٍ أى )مصدر ( عمى أنو مينزىالن ) كقرأ كرش بضـ الميـ كفتح الزام
  .القراء

  :قاؿ تعالى َاِمًؽا َت٫ُْشُؽون ـَ ِبِي٦َ ة٩ِِ  ْٟ  .[67]المؤمنكف:   ُمْفخَ

( قرأ كرش بضـ التاء ككسر الجيـ، ىكذا )تييٍ  رى رى المريض ًجركف(، مضارع )أىٍىجى " مف أٍىجى
كما كاف يفعؿ الكفار  ، كىك اليذياف كاإلفحاش في الكبلـ(1)"بالقكؿ إذا أتى بما ال يفيـ عنو

( ، كقرأ شعبة بفتح التاء كضـ الجيـ )تىيٍ إذا سمعكا القرآف رى جيركف( عمى أنو مضارع )ىىجى
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءبمعنى: تىرىؾ "الثبلثي

 سورة النور 

  :قاؿ تعالى َُػ ٌيّ ي٬ُٛ ٌب ُدرِّ َٞ ٬ْ َٞ ٫َا  َجّ
َ
د َٞ

  :[81]انُىر. 

، صفة مف (2)(ديرِّمءه )قرأ شعبة بضـ الداؿ كبعد الراء ياء ساكنة مدية بعدىا ىمزة، ىكذا 
كقرأ كرش  أم: يدفع ضكؤه ظممة الميؿ، ،(3)"ء" كىك الدفع في االنقضاض كشدة الضك الدرء، 

ضكئو شدة لبة إلى الدر س( نديرِّم  )بضـ الداؿ كتشديد الياء مضمكمة منكنة دكف ىمزة، ىكذا 
 .كلمعانو، كىك الراجح عند جميكر القراء

، كىك فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ، كنائب الفاعؿ ضمير يعكد (4)(دي كقً قرأ شعبة بالتاء )تي ك 
د(، قى كٍ ( عمى أنو فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ مف )أى دي كقً كقرأ كرش بالياء )يي ، عمى الزجاجة

 ئب الفاعؿ ضمير يعكد عمى المصباح.كنا

  تعالى: قاؿ ُِػوِّ َواْْلَنال ُٖ  .[87]انُىر:  يَُفتُِّص َُلُ ذِي٫َا ةِا١ْ

، ، كىك فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ، كنائب الفاعؿ )لو((5)(قرأ شعبة بفتح الباء، ىكذا )ييسىب حي 
ك)لو( متعمؽ ، ( عمى أنو مضارع مبني لممعمكـحي كقرأ كرش بكسر الباء )ييسىبِّ ، مبتدأ( جاؿه ك)رً 

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء( فاعؿاؿه جبو، ك)رً 

                                                           

 (.128( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص1)
 (.354( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 (.262( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص3)
 (.354شر المتكاترة )ص( شرؼ، القراءات الع4)
 .354( المرجع السابؽ، ص5)
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  :قاؿ تعالى ِْي٦َ ٦ْ٤ِ َرت٣٫ِِ٢ْ َٗ اََلّ خَْغ٢َ ـْ ٥َا ا َٞ رِْض 
َ
٣ْ٫َُّ٨ ِِف اْْل َٙ  .[11]انُىر:  ١َحَْفخَْغ٢ِ

ك)الذيف( نائب ، ، عمى البناء لممفعكؿ(1)(استيخًمؼى )ىكذا  قرأ شعبة بضـ التاء ككسر البلـ
ألف ثالثو مضمكـ ضما الزما، كقرأ كرش بفتح  ؛كصؿ مضمكمةفاعؿ، كيبتدأ بيا بيمزة 

كالفاعؿ ضمير يعكد عمى ، ( مفعكؿ بوالذيف)(، عمى البناء لمفاعؿ، كاستىخمىؼى )التاء كالبلـ 
َػ اَّلَلُ  :اهلل في قكلو تعالى َْ   .، كىك الراجح عند جميكر القراءَو

 سورة الفرقان 

  :قاؿ تعالىِي جْ َواََلّ
َ
٬ا ل٣َْ يُْْسِ ٦َ إِذَا خ ُٜ ُتواَٙ ْٜ  .[67]الفرقاف: ٬٘ا َول٣َ َح

( مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ ،(2)قرأ كرش بضـ الياء ككسر التاء )ييقًتركا( عمى  )أىقتىرى
عمى كزف  مضارع الفعؿ الثبلثي )قىتىر( كقرأ شعبة بفتح الياء كضـ التاء)يىقتيركا( ،(ؿى عى فٍ كزف )أى 
)  .، كىك الراجح عند جميكر القراء(3)"بنفس المعنى: إذا ضٌيؽ بالنفقةا ككبلىم"، )فىعىؿى

  :قاؿ تعالىَل٤ًاأ ـَ ٬َْن ذِي٫َا َُتِيًَّث َو َّٜ وا َوي٢َُ ْؽََ٘ث ة٥َِا َنَبُ ُٖ َٝ َُيَْؾْوَن ا١ْ ِ  .[61]انفزقاٌ:  و١َه

) يىٍمقىٍكفى مف  قى(،رع )لى ، مضا(4)قرأ شعبة بفتح الياء كسككف البلـ كتخفيؼ القاؼ، ىكذا )كى
كالتشديد كقرأ كرش بضـ الياء كفتح البلـ كتشديد القاؼ )ييمىق ٍكف( ، المقاء ال مف التمٌقي

كىك الراجح عند جميكر  (5)لمتكثير، "أم: ييمىق كفى في الجنة التحية كالسبلـ مرة بعد مرة"
 .القراء

 سورة الشعراء 

    :قاؿ تعالى ََضاذُِرون ٌّ  .[17]انشعزاء:  ِإَو٧َّا جَل٥َِي

ًذركف(   الدائـالخكؼ  تدؿ عمى صفة عمى كزف )فىًعمكف(، (6)قرأ كرش بحذؼ األلؼ، ىكذا )حى

                                                           

 .(357ص) شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .365صالسابؽ، المرجع  (2)
 (.145( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص3)
 (.366( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.2/128( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج5)
 (.198الجمؿ، المغني بركاية كرش )( 6)
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، كقرأ شعبة بألؼ قبؿ الذاؿ، ىكذا )حاًذركف( كىك الراجح عند جميكر القراء، ،مف القتؿ
 .تدؿ عمى الخكؼ مف القتؿ في المحظة الحاضرة  مكف(اعً عمى كزف )فى 

  :قاؿ تعالى َتَاِل ُبي٬ُحًا َ٘ارِ٪ِيَ و  .[576]انشعزاء:  َت٨ِْطخ٬َُن ٦َ٤ِ اجْلِ

 ، كىك الراجح عند جميكر القراء،عمى كزف )فىًعؿ( ،(1)قرأ كرش بحذؼ األلؼ، ىكذا )فىًرىيف(
حاذقيف،  ،عمى كزف )فاًعؿ(، "كفارىيف بمعنى:)فاًرىيف( كقرأ شعبة بألؼ بعد الفاء، ىكذا

  .ريفطً بى بمعنى: كفرىيف 

  :قاؿ تعالى ُ٤ِي
َ
وُح اْْل  .[193]الشعراء:  ٧ََؾَل ة٩ِِ الُؽّ

، عمى أف الفعؿ (2)(كذا )نىز ؿى بو الركحى األميفى قرأ شعبة بتشديد الزام كنصب الحاء كالنكف، ى
(،  لمفعكؿ كاحد، كىك معدل بالتضعيؼ ( كىك مسند هلل تعالىعمى كزف )فىع ؿى ، ك)الركحى

( مفعكؿ بو الزام كرفع كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بتخفيؼ صفة، ، ك)األميفى
( فعؿ ماض الـز عمى كزف (، عمى أف )نىزىؿى الحاء كالنكف، ىكذا )نىزىؿى بو الركحي األميفي 

،) ( فاعؿ، ك)األميفي )افػ كىك مسند لجبريؿ عميو السبلـ،)فىعىؿى   .( صفةلركحي

 سورة النمل 

  :قاؿ تعالى َا آحَاُز٣ْ  َذ٥َا آحَاِِن  .[87]انًُم:   اَّلَلُ َعَْيٌ ِم٥َّ

( قرأ كرش بإثبات ياء مفتكحة كصبل ، أما عند الكقؼ عمييا فيحذفيا، كقرأ شعبة )آتانيى
 .(3) بحذؼ الياء كصبل ككقفا

  :قاؿ تعالىٛ ِ٤َّ  ٠
َ
َِف آَّلَلُ َعَْيٌ أ ٍَ ِي٦َ اْن ِ اََلّ ِْتَادِه َلٌم لََعَ  ـَ ِ َو   ا يَُْشُِك٬نَ اْْل٥َُْػ َّلِلَّ

 .[59]النمؿ: 

 ، عمى معنى: قؿ ليـ يا محمد ءاهلل خير أما تشرككف، (4)(ككفى رً شٍ قرأ كرش بتاء الخطاب )تي 

                                                           

 (.373( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .375صالمرجع السابؽ، ( 2)
 .379ص ،نفسوالمرجع ( 3)
 .382، صالمرجع نفسو( 4)
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كىك الراجح عند الجميكر، كقرأ شعبة بالياء جريا عمى نسؽ ما قبمو كىك قكلو تعالى: 
 َو 

َ
َْ ؽْ ٍَ ٤ْ أ ٬ْ٥َُ٢ْٓنَ   :كما بعده كىك قكلو تعالى[ 58]النمؿ:  ٫٣ِ يْ ٢َ ٧ا  ْزَثُُ٪٣ْ ََل َح

َ
  ة٠َْ أ

 [61]النمؿ: 

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ َٝ ة  .[93]النمؿ:  َو٤َا َربُّ

كىك الراجح  ، عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة،(1)مكف(مى عٍ قرأ شعبة بياء الغيب، ىكذا )يى 
 .هلل( )كقؿ الحمدنسؽ اآلية كقرأ كرش بتاء الخطاب جريا عمى  عند جميكر القراء،

 سورة القصص 

  :قاؿ تعالى َ٬ُٓن َج٣ْ٫ُّ إََِل٨َْا ََل يُؽَْس
َ
٬ُّ٨ا خ َُ  .[39]القصص:  َو

، عمى البناء لمفاعؿ، كقرأ شعبة بضـ (2)يىرًجعكف()قرأ كرش بفتح الياء ككسر الجيـ، ىكذا 
عكف)الياء كفتح الجيـ، ىكذا   .الراجح عند جميكر القراء، كىك ، عمى البناء لممفعكؿ(ييرجى

  :قاؿ تعالىاَ٪َؽا َِ ْطَؽاِن َت ـِ  .[48: ا١ٜهم] َٛال٬ُا 

 ، عمى أنو تثنية ساحر،(3)قرأ كرش بفتح السيف كألؼ بعدىا مع كسر الحاء، ىكذا )ساًحراف(
كقرأ شعبة بكسر السف كسككف الحاء، ىكذا )ًسٍحراف( تثنية  كىك الراجح عند جميكر القراء،

 .ًسحر

  :قاؿ تعالى ٍء ّ َشْ
 .[57]القصص:  ُ٪٣ْ َضَؽ٤ًا آ٨ً٤ِا َُييَْب إََِل٩ِْ َث٥ََؽاُت ُكِ

كجاز في الفعؿ التذكير ، بى(، كقرأ شعبة بالياء )ييجٍ (4)بى(قرأ كرش بتاء التأنيث، ىكذا )تيجٍ 
ر ا، كلمفصؿ بيف الفعؿ كفاعمو بالجار كالمجرك ا مجازين تأنيثن  ألف الفاعؿ مؤنث ؛كالتأنيث
 .، كالقراءة بالياء أرجح عند جميكر القراء)إليو(

 

 
                                                           

 (.385شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (1)
 .390المرجع السابؽ، ص (2)
 .391، صنفسوالمرجع ( 3)
 .392، صالمرجع نفسو( 4)
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 سورة العنكبوت

  :قاؿ تعالى َْول٣َ
َ
َٗ  يََؽْوا أ يْ َٚ  اَّلَلُ  ُحتِْػئُ  َٞ  .[19]انعُكبىث:  اْْل٢َْ

ا(كٍ رى قرأ شعبة بتاء الخطاب)تى 
ة٬ُا ِإَونْ مناسبة لما قبمو  ،(1) ػْ  حَُسِؼّ َٜ َب  َذ َؼّ َم٣ٌ  َٞ

ُ
 ٦٤ِْ  أ

كقرأ كرش بالياء )يركا( عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيب، كىك الراجح عند  ،َرت٢ُِْس٣ْ 
 .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َّ٣َ٢ُْٓ  اَّلَله  إِن ٬نَ  ٤َا َح ُْ  .[42]العنكبكت:  يَْػ

محمد، كىك الراجح عند جميكر  قؿ ليـ يا: ، كالمعنى(2)كف(عي دٍ قرأ كرش بتاء الخطاب )تى 
٤َر٠َُ عمى سياؽ اآلية السابقة باإلخبار عف المشركيف كف( عي دٍ لياء )يى القراء، كقرأ شعبة با

ت٬ُتِ  َٟ ْ٨ َٓ ٥َر٠َِ ا١ْ َٞ ْوَِلَاَء 
َ
ِ أ َُؼوا ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّلَلّ ِي٦َ اَتّ  .اََلّ

  :قاؿ تعالى َ٬ُٓن  .[57]العنكبكت:  ُث٣َّ إََِل٨َْا حُؽَْس

)كؿ نفس ذائقة المكت(، كقرأ الباقكف  :ى، مناسبة لقكلو تعال(3)(كفى عي جى رٍ قرأ شعبة بالياء )يي 
ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا :مناسبة لقكلو تعالى "(،كفى عي جى رٍ بتاء الخطاب )تي  ِْتَادَِي اَله كىك الراجح ،  (4)يَا 

 .(5)جميكر القراء عند

 سورة الروم

  :قاؿ تعالىْم٬َاِل الَّاِس ََ٘ل يَْؽب٬ُ
َ
ِ  َو٤َا آحَحْخ٣ُْ ٦ْ٤ِ رًِبا ١ََِيْب٬َُ ِِف أ :  ٨َِْْػ اَّلَلّ  .[39]الرـك

كالتاء لمخطاب، كالفعؿ  ،(6)قرأ كرش بتاء مضمكمة بدؿ الياء مع سككف الكاك، ىكذا )ًلتيٍربكا(
، كىك منصكب )أنتـ( مضارع )أىٍربى( المعدل باليمز، كالفعؿ مسند إلى ضمير المخاطبيف

                                                           

 (.398)صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .401المرجع السابؽ، ص (2)
 .403، صنفسوالمرجع ( 3)
 (.95( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص4)
(5:  [.11( ككذا في ]الرـك
 (.408شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (6)
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، كقرأ شعبة (1)لتربككف" ، "كاألصؿبأف المضمرة بعد الـ التعميؿ، كعبلمة نصبو حذؼ النكف
: مضارع )ربا( الثبلثي بمعنى ، كيككف الفعؿ لمربابياء مفتكحة مع فتح الكاك، ىكذا )ًليىٍربيكىا(

ة، زاد، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )ىك( يعكد عمى الربا، كالفعؿ منصكب بالفتحة الظاىر 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٍََل  َذي٤َْ٬َهِؼ  ُّ َٙ ِي٦َ  َح٨ْ ٬٥َُ٢ا اََلّ ِْٓؼَرُت٣٫ُْ  َُ ٤َ  :[57]الركـ. 

(عي فى نٍ كقرأ شعبة بياء التذكير )يى  (،عي فى نٍ قرأ كرش بتاء التأنيث )تى 
 ؛كجاز تذكير الفعؿ كتأنيثو ،(2)

 .شيركالقراءة بالتاء أ ،( مؤنث تأنيث مجازمةه رى ذً عٍ ألف الفاعؿ )مى 

 سورة لقمان

  :قاؿ تعالى كَ  ؽْ حَُهِّٓ  َوََل  .[52]نقًاٌ:  ل٨٢َِّاِس  َعَػّ

مف  ، عمى أنو(3)قرأ كرش بإثبات ألؼ بعد الصاد كتخفيؼ العيف، ىكذا )كال تيصاًعر(
عِّر( عمى أنو (ؿى اعى الذم عمى كزف )فى  (اعىرى )صى  مف ، كقرأ شعبة بتشديد العيف دكف ألؼ )تيصى

ع رى   .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(عمى كزف )فع ؿى  ()صى

  :قاؿ تعالى ً٨َث ٌِ ا٪َِؽةً َوبَا َُ  ٩ُ٥َ َٓ ِ ٢َيُْس٣ْ ٧ َْ  َٔ تَ ـْ َ
 .[20]لقماف:  َوأ

، كقرأ شعبة بسككف العيف (4)قرأ كرش بفتح العيف كىاء ضمير مضمكمة بعده، ىكذا )ًنعىمىوي(
 .كتاء تأنيث مفتكحة منكنة بعد الميـ، ىكذا )ًنٍعمىةن(، كىك الراجح عند جميكر القراء

  زاباألحسورة 

  :قاؿ تعالى َّه٬ُ٢ِا ُث٣  .[57: األحزاب] َْلح٬ََْ٪ا ا١ِْٙخ٨َْثَ  ـُ

ى    ى( عمى كزف )فىعىؿ(تى مف الفعؿ )أى " ،(5)ا(ىى كٍ تى قرأ كرش بحذؼ األلؼ التي بعد اليمزة، ىكذا )ألى

                                                           

 (.2/196( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج1)
 (.410، القراءات العشر المتكاترة )ص( شرؼ2)
 (.212( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.406( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .419( المرجع السابؽ، ص5)
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مف  مف الفعؿ )آتى( عمى كزف )فاعىؿ( ا(ىى كٍ تى كقرأ شعبة بإثبات األلؼ )آلى  ،(1)"مف المجيء"
  .يتاء بمعنى اإلعطاء، كىك الراجح عند جميكر القراءاإل

  :قاؿ تعالى ْتِ  ٦٤َ
ْ
اِضَلثٍ  ٨٤ُِْس٦َّ  يَأ َٙ ِ ٨َِّثٍ  ة  .[30: األحزاب] ٤ُتَح

ٌبي نة( قرأ شعبة بفتح الياء، ىكذا )مي
ة ك ، عمى أنيا اسـ مفعكؿ، أم(2) حى رة، كقرأ ظيى مي : ميكىض 

كىك الراجح عند جميكر ، ـ فاعؿ بمعنى ظاىرةكرش بكسر الياء )ميبىيِّنة( عمى أنيا اس
 .القراء

  :قاؿ تعالى ْن
َ
 .[36: األحزاب] اْْلََِيَةُ  ل٣٫َُُ  يَُس٬نَ  أ

ألف  ؛كجاز تأنيث الفعؿ كتذكيره، (3)(كفى كي كقرأ شعبة بالياء )يى ، (كفى كي قرأ كرش بتاء التأنيث )تى 
 .اء أرجح، كالقراءة بالت( مؤنث تأنيثا مجازياةي رى يى فاعمو )الخً 

  سبأسورة 

  :قاؿ تعالى ْحِح٨ََُّس٣ْ  َوَرِْلّ  ةَََل  ٠ُٛ
ْ
يْبِ  َِلل٣ِِ  ََلَأ َٖ  .[3: سبأ] ا١ْ

ـي الٍ  ، عمى أف )عاًلـ( اسـ (4)ًب(غيٍ قرأ كرش بتخفيؼ البلـ كألؼ قبميا كضـ الميـ، ىكذا )عاًل
ـي( خبر لمبتدأ محذكؼ، أم ـي : فاعؿ، كالرفع عمى أف )عال قرأ شعبة بتشديد ك  ،الغيب ىك عال

ـً الغىيٍ  البلـ كألؼ بعدىا ، لممبالغة في المدح مف عالـ كعميـ، (5)ب(ككسر الميـ، ىكذا )عبل 
 .(أما الكسر فعمى أف )عبلـ( صفة لػ )ربي

  :قاؿ تعالى ُ٩َّ٨ َُ ٢َي٣ْ٫ِْ إِة٢ِْحُؿ  َْ َق  ْػ َنَػّ َٜ  .[20: سبأ] َو١َ

د ؽى( ( المي عمى ك  (6)قرأ شعبة بتشديد الداؿ )صى  ل بالتضعيؼ، كقرأ كرش بتخفيؼ دٌ عى زف )فىع ؿى

                                                           

 (.289( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص1)
 [.19(، ككذا في سكرة ]النساء: 97الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص (2)
 (.423قراءات العشر المتكاترة )صشرؼ، ال (3)
 (.217الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص  (4)
 .217( المرجع السابؽ، ص5)
 (.430( شرؼ، الركايات العشر المتكاترة )ص6)
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( كىك الراجح عند جميكر القراء دىؽى( فعؿ الـز عمى كزف )فىعىؿى  .الداؿ )صى

 سورة يس 

  :قاؿ تعالى ْز٧َا ةِرَا١ٍِد َؾّ َٓ ة٬ُُ٪٥َا َذ َؼّ َٟ َ٘   :[14]يس. 

زنا( زنا( عمى كزف )فع ؿ( عى ، كقرأ كرش بتشديد الزام )فى (1)قرأ شعبة بتخفيؼ الزام )فىعىزى ز 
، كىك (2)"كبالتشديد بمعنى قٌكينا، غمبنا كحجة "مف قرأ بالتخفيؼ أف المعنى المضعؼ،

 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ِٚ ْف٩ُ ِِف اْْل٢َْ ِّٟ ْؽهُ ُج٨َ ّ٥ِ َٓ    .[68]يس:  َو٦ْ٤َ ُج

مضارع الفعؿ ، (3)الكاؼ )نينىكِّسو(قرأ شعبة بضـ النكف األكلى كفتح الثانية مع كسر كتشديد 
، كقرأ كرش بفتح النكف األكلى ( كالتضعيؼ لمداللة عمى التكثيرسى ك  الثبلثي المضعؼ )نى 

( كىك الراجح عند وي كسككف الثانية كضـ كتخفيؼ الكاؼ )نىٍنكيسٍ  ( مف الفعؿ الثبلثي )نىكىسى
 .جميكر القراء

 سورة الزمر 

  :قاؿ تعالى ُاَزح٣٫ِِْ َوي٨َُِجّ اَّلَل َٙ ٬ْا ة٥َِ َٜ ِي٦َ اَتّ  .[61]الزمر:   اََلّ

ـ( يً تً فازى مى عمى الجمع، كقرأ كرش بحذفيا، )بً  (4)(ـٍ يً فازاتً مى قرأ شعبة بألؼ قبؿ التاء، ىكذا )بً 
 .عمى اإلفراد، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالىة٬َْاُب٫َا
َ
 .[71: ]الزمر َضَِتّ إِذَا َساُءوَ٪ا ُ٘خَِطْج خ

لمتكثير ، كالتضعيؼ (5)(تٍ (، كقرأ كرش بتشديد التاء )فيتِّحى تٍ قرأ شعبة بتخفيؼ التاء )فيًتحى 
 .كالمبالغة كىك الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 (.441صشرؼ، الركايات العشر المتكاترة ) (1)
 (.298( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 (.444ص(  شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )3)
 .465( المرجع السابؽ، ص4)
 [.19، كفي ] النبأ : 73(، ككذا في اآلية 466( شرؼ، الركايات العشر المتكاترة )ص5)
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 سورة غافر

  :قاؿ تعالى َِي٦ ٬نَ  َواََلّ ُْ ُْٜي٬نَ  ََل  ُدو٩ِ٧ِ  ٦٤ِْ  يَْػ ءٍ  َح  .[80]غافز:  بَِضْ

كىك الراجح عند  (،ـٍ ىي رٍ ذً نٍ أى ، مناسبة لسياؽ اآليات قبميا)كى (1)كف(عي دٍ قرأ شعبة بياء الغيب )يى 
  .(كفى عي دٍ جميكر القراء، كقرأ كرش بتاء الخطاب )تى 

  :قاؿ تعالى ََفاد َٙ رِْض ا١ْ
َ
٫َِؽ ِِف اْْل ِْ ْن ُح

َ
ْو أ

َ
 .[26]غافر:  أ

بضـ الياء ككسر ك عمى أف الكاك عاطفة، ، (2)بفتح الكاك كحذؼ اليمزة قبميا)كى أىف(قرأ كرش 
 ( مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼعمى أف )ييظًيرى  الفسادى( الياء كفتح الداؿ )ييظًيرى 

بسككف الكاك كىمزة مفتكحة  ، كقرأ شعبةسادى( مفعكؿ بو( كأفادت الزيادة التعدية )الفى رى يى ظٍ )أى 
( يىرى عمى أف )يىظٍ  سادي(الفى  يىرى بفتح الياء كالياء كضـ الداؿ )يىظٍ ك  قبميا، ىكذا )أىٍك( لمتخيير،

( ك)الفى   .كىك الراجح عند جميكر القراء سادي( فاعؿ،مضارع الفعؿ الثبلثي البلـز )ظىيىرى

  :قاؿ تعالى َّ٦ِ  وَُنػ بِي٠ِ  َْ  .[86]غافز:  الَفّ

د (قرأ كرش بفتح الصاد، ىكذا )ك  كىك الراجح عند جميكر ، ، عمى البناء لمفاعؿ فرعكف(3)صى
د ( عمى البناء لممفعكؿقرأ شعبة بضـ الصاد، ىكذا )ى اء، ك القر   :، "كعطفا عمى قكلو تعالىصي
ِ وكَ )  .(4) ("٢٩ِ ٥َ خَ  ـ٬ءُ  نَ ٬ْ َْ ؽْ ِٙ ١ِ  ٝ ُزّي٦َِ ؼل

  :قاؿ تعالى َ٬مُ  َوي٬َْم ُٜ ثُ  َت َْ ا دِْع٬ُ٢ا الَفّ
َ
٬ْنَ  آَل  أ َْ َكػَّ  ِْ٘ؽ

َ
َؼابِ  أ َٓ  .[46]غافر:  ا١ْ

مكا()ادٍ قرأ شعبة بيمزة كصؿ كضـ الخاء  (، كالكاك ضمير (5)خي ؿى ، عمى أنيا فعؿ أمر مف )دىخى
يعكد عمى )آؿ فرعكف(، ك)آؿ( منصكب عمى النداء، كقرأ كرش بفتح اليمزة ككسر الخاء 

(، كالكاك ضمير ؿى خى دٍ )أى الفعؿ الثبلثي المتعدم باليمزة كا( عمى أنو فعؿ أمر مف ًخمي )أىدٍ 
  .مفعكؿ ثاف، كىك الراجح عند جميكر القراء( دى شى ( مفعكؿ أكؿ، ك)أى لمخزنة، ك)آؿى 

                                                           

 (،469صشرؼ، الركايات العشر المتكاترة ) (1)
 .470صالمرجع السابؽ،  (2)
 .471، صالمرجع نفسو( 3)
 (.315( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص4)
 (.104مغني بركاية شعبة )ص( الجمؿ، ال5)
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  :قاؿ تعالى ُؽونَ  ٤َا ٢َِٛيًل َّٞ  .[58]غافر:  َتخََؼ

، كىك إخبار عف الكفار المتقدـ ذكرىـ في قكلو (1)(كفى ري ك  ذى تى قرأ كرش بياء الغيبة، ىكذا )يى 
( كفى ري ك  ذى تى تى ءيف ))إف الذيف يجادلكف..(، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بتا :تعالى

  .عمى أف الخطاب لمكفار

 سورة فصمت 

  :قاؿ تعالى ََػاءُ  ُُيََْشُ  َوي٬َْم ْْ َ
ِ  أ  .[56]فصهج:  اَّلَلّ

( عمى البناء لممفعكؿ، كبالرفع )أىٍعداءي( عمى  قرأ شعبة بياء مضمكمة كفتح الشيف، )ييٍحشىري
( بنكف مفتكحة بدؿ الياء ري شى حٍ رش )يي قرأ ك ك  ،أنيا نائب فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء

داءى( مفعكؿ عٍ نىحشيري أعداءى اهلل( عمى أف )أى  ـى كٍ يى كى )، ىكذا (2)داء( بالنصبعٍ كضـ الشيف ك)أى 
  .بو، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )نحف( يعكد عمى اهلل تعالى

  :قاؿ تعالىَث٥ََؽاٍت  ٦٤ِْ  َتُْؽجُ  َو٤َا  :[76]فصهج. 

( ألؼ بعد قرأ شعبة بغير الراء، ىكذا )ثىمىرىتو
فراد إلرادة الجنس، كىك الراجح عند ، عمى اإل(3)

( ع  .مى الجمع، كيكقؼ عمييا بالتاء تبعا لمرسـجميكر القراء، كقرأ كرش بإثبات األلؼ )ثىمىراتو

 سورة الشورى

  :قاؿ تعالى ُ٥َاَواُت َ حََساد ْؽنَ الَفّ ٍَّ َٙ  .[1]انشىري:  َحخَ

عمى أف الفاعؿ مؤنث تأنيث مجازم، كقرأ شعبة  ،(4)(ادي كى التذكير، ىكذا )يى قرأ كرش بياء 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(ادي كى بالتاء )تى 

، مضارع )انفطر( (5)قرأ شعبة بنكف ساكنة بعد الياء ككسر الطاء مخففة، ىكذا )يىٍنفىطرف(ك 
(، ػػػػػاء، ىكػػػػػ(، كقرأ كرش بتاء مفتكحة كفتح تشديد الطؽ  بمعنى )انشى   و ى أنػػػػػػعم"ذا )يىتىفىط ٍرفى

 
                                                           

 (.473( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .478( المرجع السابؽ، ص2)
 .482، صنفسوالمرجع ( 3)
 .483، صالمرجع نفسو( 4)
 483، صالمرجع نفسو (5)
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(، بمعنى )تىشىق ؽى(  .، كىك الراجح عند جميكر القراء(1)"مضارع )تىفىط رى
 سورة الزخرف

  :قاؿ تعالىِْتَاُد الؽََّْح٦َِ إ٧َِاذًا ِي٦َ ُ٪٣ْ  َث اََلّ َٟ
ِ ٬ُ٢ا ال٥ََْلن َٓ  .[56]انزخزف:  وََس

، ظرؼ (2)(ىكذا )ًعٍندى ف مع فتح الداؿ كحذؼ األلؼ قبميا، لعيقرأ كرش بنكف ساكنة بعد ا
ِبُوَن َخ٦ْ  :حمبل عمى قكلو تعالى"بدالن مف كممة )ًعباد(،  مكاف، ْٟ ٨َِْْػهُ ََل يَْفخَ َو٦ْ٤َ 

ِْتَاَدح٩ِِ 
، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بباء (4)"، كالمراد بيـ المبلئكة(3)

ة٠َْ  :حمبل عمى قكلو تعالى"كضـ الداؿ، ىكذا )ًعبادي( جمع عبد، مفتكحة كألؼ بعدىا 
َؽُم٬نَ  ْٟ   .(5)"كالمراد بيـ المبلئكة أيضا ِْتَاٌد ٤ُ

  :قاؿ تعالى ُؿ ُٙ جْ
َ
 .[65]انزخزف: َوذِي٫َا ٤َا تَْلخ٫َِي٩ِ اْْل

يجكز  ألف )ما( مفعكؿ، كعائد المفعكؿ ؛(6)ي(يً تى شٍ قرأ شعبة بحذؼ ىاء الضمير، ىكذا )تى 
عمى أف يو( يً تى شٍ ، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بإثبات الياء )تى لبلختصار حذفو

يي( صمة ما، كالياء عائد )ما( كىك مفعكؿ تى شٍ )ما( بمعنى )الذم(، كىك رفع باالبتداء، ك)تى 
  .(7)تشتيي"

  :قاؿ تعالى َ٬٥َُ٢ْٓن َلٌم ََ٘ف٬َْف َح ـَ  .[26]انزخزف:   َو٠ُْٛ 

، عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب، كقرأ شعبة بياء (8)(كفى مي مى عٍ رأ كرش بتاء الخطاب )تى ق
َلٌم ََ٘ف٬َْف  :مناسبة لما قبمو في قكلو تعالى ،(كفى مي مى عٍ الغيبة )يى  ـَ ْص َخ٣ْ٫ُْ٨ َو٠ُْٛ  َٙ َ٘اْن
٬٥َُ٢ْٓنَ   .كىك الراجح عند جميكر القراء ،َح

                                                           

 (.105( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص1)
 (.490( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 [.19( ]األنبياء: 3)
 (.238( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص4)
 .238( المرجع السابؽ، ص5)
 (.494( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
 (.2/303( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج7)
 (.495( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص8)
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 سورة الجاثية 
  :قاؿ تعالى َ٘ ََوآيَاح٩ِِ يُْؤ٬ُ٨٤ِن ِ َْٓػ اَّلَلّ ِيّ َضِػيٍد َب

َ
 .[6]الجاثية:  تِأ

كقرأ كرش بياء ، )كفي خمقكـ( :، مناسبة لقكلو تعالى(1)(كفى ني مً ؤٍ قرأ شعبة بتاء الخطاب )تي 
 .يعقمكف(، كىك الراجح عند جميكر القراء الغيبة )يؤمنكف( مناسبة لسياؽ اآليات )يكقنكف..

 سورة األحقاف 
  :قاؿ تعالىي٩ِْ إِْضَفا٧ًا نَْفاَن ة٬َِاِلَ ي٨َْا اْْلِ  .[51]األحقاف:  َووََنّ

سكاف السيف كحذؼ اليمزة التي قبؿ الحاء كاأللؼ التي بعد السيف،  قرأ كرش بضـ الحاء كا 
ٍسنا( ٍسنا، ع(2)ىكذا )حي ، كىك الراجح عند مى أنو مصدر عمى كزف )فيٍعؿ( مف حسيف يحسيف حي
كقرأ شعبة بيمزة مكسكرة كسككف الحاء كفتح السيف كألؼ بعدىا، ىكذا ، جميكر القراء

 .سىف ييحًسفي إحساناحى مف أ، )ًإٍفعاؿ( عمى أنو مصدر عمى كزف"( سانان )ًإحٍ 

  :قاؿ تعالى ْْخ٥َال٣٫َُ
َ
ِّي٣ْ٫َُ أ ٬ُ٢٥ِا َوَِل٬َُ٘ َْ ا  ّ َدرََساٌت ِم٥َّ

 .[56]األحقاف:  ١ُِكٍ

، عمى االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ بضمير العظمة، إخبار (3)ـ(ييً فِّ كى ني لً قرأ كرش بالنكف، )كى 
ـ( عمى سياؽ ييً فِّ كى يي لً اهلل تعالى عف نفسو، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالياء )كى 

 .(. عممكا.اآليات )كانكا

  :قاؿ تعالى ْْنتَُط٬ا ََل يَُؽى إََِلّ َمَفا٣٫ُُ٨ِٞ
َ
 .[81]األحقاف:  َ٘أ

تىرل إال  ، ىكذا )ال(4)ـ(يي نى اكً سى قرأ كرش بتاء الخطاب مفتكحة عمى البناء لمفاعؿ، كنصب )مى 
ـ( مفعكؿ بو، كالفاعؿ ضمير مستتر تقديره )أنت( نىيي ساكً )مى البناء لمفاعؿ، ك ـ(، عمىنىيي ساكً مى 

ياء يعكد عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة ب
ـ( نييي اكً سى ( عمى البناء لممفعكؿ، ك)مى ـنييي اكً سى ل إال مى ييرى  ال)مضمكمة مع رفع النكف، ىكذا 

 .نائب فاعؿ

 
                                                           

 (.495شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (1)
 .500، صالسابؽ( المرجع 2)
 .504، صالمرجع نفسو (3)
 .505ص، المرجع نفسو (4)
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 سورة محمد 

  :قاؿ تعالى ْْعتَاَرُك٣
َ
اةِؽِي٦َ َوَجت٬َُ٢ْ أ ٣ََ٢ْٓ ال٥َُْشا٪ِِػي٦َ ٨٤ُِْس٣ْ َوالَهّ  َوَلَت٧٬َُ٢َُّْس٣ْ َضَِتّ َج

 .[85]دمحم: 

عمى الغيبة إخبار ، (1)(. كيبمكا.. يعمـ.الياء في األفعاؿ الثبلثة، ىكذا )كليبمكنكـقرأ شعبة ب
ْخ٥َا١َُس٣ْ  :مناسبة لقكلو تعالىعف اهلل تعالى 

َ
٣َُ٢ْٓ أ ، كقرأ كرش بالنكف فييا َواَّلَلُ َح

٣٫ُْ مناسبة لسياؽ اآلية  . كنبمكا(.. نعمـ.)كلنبمكنكـ َٞ َري٨َْا
َ
ك الراجح عند ، كىَول٬َْ نََلاُء َْل

  .جميكر القراء

 سورة الفتح 

  :قاؿ تعالىي٥ًا ِِ َْ ْسًؽا 
َ
٢َي٩ُْ اَّلَله ََ٘فيُْؤتِي٩ِ أ َْ ْوَف ة٥َِا َِلَ٪َػ 

َ
 .[50]انفخح:  َو٦ْ٤َ أ

، عمى االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ بضمير (2)تيو(ؤٍ ني سى قرأ كرش بنكف العظمة، ىكذا )فى 
عمى اإلخبار عف ( يوً تً ؤٍ يي سى ر القراء، كقرأ شعبة بياء الغيبة )فى العظمة، كىك الراجح عند جميك 

 .مناسبة لما قبمو في قكلو تعالى )يد اهلل(اهلل تعالى، 

  :قاؿ تعالى ٬َُلُ يُْػِع٩ُْ٢ َس٨َّاٍت ـُ ِّ اَّلَله َوَر ٍِ ج٫َْاُر َو٦ْ٤َ َحخ٬َََلّ  ٦ْ٤َ يُ
َ
ََتْؽِي ٦ْ٤ِ َُتْخ٫َِا اْْل

َؼاةًا  َْ ة٩ُْ  ِؼّ َٓ َِل٥ًاُح
َ
 .[56]انفخح:  أ

كقرأ ى االلتفات مف الغيبة إلى المتكمـ، عم ،(3). نعذبو(.قرأ كرش بالنكف في الفعميف )ندخمو
 .(، كالفاعؿ يعكد عمى اهلل تعالى، كىك الراجح عند جميكر القراءوي مٍ خً دٍ يي )شعبة بياء الغيبة ىكذا 

  :قاؿ تعالى ِ٬ُ٢٥ََْٓن ةَه  .[87]انفخح:  ًَياَوََكَن اَّلَلُ ة٥َِا َت

( كىك الراجح . أظفركـ.. كأيديكـ.عنكـ)مناسبة لما قبميا  ،(4)(كفى مي مى عٍ قرأ شعبة ككرش بالتاء )تى 
 .( إخبارا عف المشركيفكفى مي مى عٍ ، كقرأ كرش بالياء )يى عند جميكر القراء

                                                           

 (.510صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 .512المرجع السابؽ، ص (2)
 .513، صالمرجع نفسو (3)
 .514، صالمرجع نفسو (4)
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 سورة ق
  :قاؿ تعالى ُِش٬د دْةَاَر الُفّ

َ
 .[40]ؽ:  ََ٘فتِّْط٩ُ َوأ

دٍ سر اليمزة، ىكذا )كى قرأ كرش بك ، (بارى أىدٍ كقرأ شعبة بفتح اليمزة )كى  عمى المصدر، ،(1)(بارى اً 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، عمى الجمع

 سورة الطور

  :قاؿ تعالى َ٬ن ُٜ َٓ ِي ذِي٩ِ يُْه  .[45]الطكر:  اََلّ

عمى  (كفى قي عى يا )يىصٍ (، كقرأ كرش بفتحؽى عى صٍ مف الفعؿ )أى ، (2)(عىقكفى قرأ شعبة بضـ الياء )ييصٍ 
عىؽى( الثبلثي، كالكاك فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء  .أنو مضارع )صى

 سورة الرحمن   

  :قاؿ تعالى ُْؽُج ٥َ٫ُْ٨٤ِا ال٢ُّْؤلُُؤ َوال٥َْؽَْسانُ ي  :ًٍ[88]انزح. 

بة بفتح الياء ، عمى البناء لممفعكؿ، كقرأ شع(3)(قرأ كرش بضـ الياء كفتح الراء، ىكذا )ييخرىجي 
)  .، كىك الراجح عند جميكر القراءعمى البناء لمفاعؿ كضـ الراء، ىكذا )يىخريجي

 سورة الواقعة  

  :قاؿ تعالى َ٬َن َخ٫َْ٨ا َوََل ُحْن٬ُِ٘ن ُْ  .[56]انىاقعت:  ََل يَُهَػّ

(، مبني لممجيكؿ، ،(4)(كفى في قرأ كرش بفتح الزام، ىكذا )يينزى  "أم: ال  عمى أنو مضارع )أينًزؼى
ينفد شرابيـ كما ينفد  "أم ال(، كفى نًزفي كقرأ شعبة بكسر الزام )يي  ،(5)تذىب عقكليـ بشربيا"

 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(6)شراب أىؿ الدنيا"

                                                           

 (.520صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 ..525المرجع السابؽ، ص (2)
 .532، صالمرجع نفسو( 3)
 .535، صرجع نفسومال( 4)
 (.694بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 5)
 .694ص، ( المرجع السابؽ 6)
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 سورة الحديد 

  :قاؿ تعالى اَو٤َا ٧ََؾَل ٦َ٤ِ ِّٚ  .[16]الحديد:  ْْلَ

( عمى كزف ،و مف الفعؿ الثبلثي البلـز )نىزىؿ(عمى أن ،(1)(ٌزؿى بتشديد الزام )نى  شعبةقرأ   )فىع ؿى
، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بتخفيؼ كأفاد التضعيؼ التعدية لمفعكؿ كاحد

) ( عمى أنو فعؿ الـز عمى كزف )فىعىؿى  .الزام )نىزىؿى

 سورة المجادلة 

  :قاؿ تعالى ِ ا٪ُِؽوَن ٨٤ُِْس٣ْ ٦ْ٤ِ نَِفان َِ ِي٦َ ُح  .[2]المجادلة:  ٣٫ِْ اََلّ

قرأ كرش بفتح الياء كتشديد الظاء كحذؼ األلؼ التي بعدىا كفتح الياء مشددة، ىكذا 
(، كأصمو )يىتىظىي ركف(، "، ككذا في اآلية بعدىا، (2))يىظ ي ركف( عمى أنو مضارع )ظىي رى

سرىا كألؼ ، كقرأ شعبة بضـ الياء كتخفيؼ الظاء كالياء مع ك(3)"فأدغمت التاء في الظاء
كىك الراجح عند جميكر  ، مف الًظيار،يظاىر( قبميا، ىكذا )ييظاًىركف( مضارع )ظاىر،

 .القراء

  :قاؿ تعالىُط٬ا ِِف ال٥ََْشالِِؿ َ٘اَْ٘فُط٬ا َفّ َٙ  .[55]انًجادنت:  إِذَا رِي٠َ ١َُس٣ْ َت

كاإلفراد  اإلفراد،عمى  ،(4)ٍجًمس(، ىكذا )المى جيـ كحذؼ األلؼ التي بعدىاقرأ كرش بإسكاف ال
عمى أنو مجمس النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بفتح 

 .(5)"كالعمماء العمـ مجالس،" كيراد جاًلس(الجيـ كألؼ بعدىا عمى الجمع، ىكذا )المى 

 

 

                                                           

 (.539( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .542( المرجع السابؽ، ص2)
 (.245( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.543( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.2/355لقراءات السبع كعمميا )ج( ابف خالكيو، إعراب ا5)
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 سورة الممتحنة 

  :قاؿ تعالى ِْه٠ُ ةَح٨َُْس٣ ْٙ  .[8خحُت: ]انًًي٬ََْم ا١ِْٜيَا٤َثِ َح

ؿ( ـ( نائب كي نى يٍ )بى عمى البناء لممفعكؿ،  ،(1)قرأ كرش بضـ الياء كفتح الصاد، ىكذا )ييفصى
فاعؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بفتح الياء كسككف الفاء ككسر الصاد، 

 .( عمى البناء لمفاعؿ، كىك ضمير يعكد عمى اهلل سبحانو كتعالىىكذا )يىفًصؿي 

 افقون سورة المن

  :قاؿ تعالى ْ٣٫ُ ـَ ْوا رُُءو ِ ل٬ََّ ٬ُل اَّلَلّ ـُ ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ َر ال٬َْا يَْفخَ َٓ  .[5]المنافقكف:  ِإَوذَا رِي٠َ ل٣ْ٫َُ َت

مف الفعؿ )لىكىل( عمى كزف )فىعىؿ(، كقرأ شعبة  ،(2)ا(قرأ كرش بتخفيؼ الكاك األكلى )لكىكٍ 
ؿ( كالتضعيؼ لمتكثير كالمبالغة، ع  ل( عمى كزف )فى ك  ا( مف الفعؿ )لى كٍ ك  بتشديد الكاك األكلى )لى 

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن  [55]انًُافقىٌ:  َواَّلَلُ َعتٌَِي ة٥َِا َت

 وَ لسياؽ اآليات عمى الخطاب مناسبة  ،(3)كف(مي مى عٍ قرأ كرش بالتاء )تى 
َ
ْ خ ا ٥ه ٬ٜا مِ ِٙ ٧

كف( مي مى عٍ كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالياء )يى  ،[10]المنافقكف: ٨٣ازُ ْٛ زَ رَ 
 .عمى االلتفات مف الخطاب إلى الغيبة

 سورة التغابن 

 :قاؿ تعالى  ِحِّئَاح٩ِ ـَ ْؽ َخ٩ُْ٨  ٠ْ٥َْٓ َناِْلًا يَُسِّٙ ِ َوَي  ات٨ه ويػع٩٢ سَ  َو٦ْ٤َ يُْؤ٦ْ٤ِ ةِاَّلَلّ
 .[6]انخغابٍ: 

مناسبة لسياؽ اآليات  ،(4)ييدخمو( ، ىكذا )ييكفِّر..ندخمو( )نكفر.. ،قرأ شعبة بالياء في الفعميف
ندخمو(  )يكـ يجمعكـ(، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بالنكف فييما )نكفر..

 .إخبار اهلل تعالى عف نفسو لمتعظيـ

                                                           

 (.549( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .555( المرجع السابؽ، ص2)
 .555، صالمرجع نفسو( 3)
 .556ص، المرجع نفسو (4)
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 سورة الطالق 

  :قاؿ تعالى ٍاِضَلث َٙ ِ تَِي ة
ْ
ْن يَأ

َ
٨َِّثٍ  َوََل َيْؽُْس٦َ إََِلّ أ  .[1]الطبلؽ:   ٤ُتَح

مظيىرة، كقرأ كرش : عمى أنيا اسـ مفعكؿ، معنى"، (1)قرأ شعبة بفتح الياء، ىكذا )مبي نة(
، كىك الراجح عند جميكر ميظًيرة ككاًشفة: بكسر الياء )مبيِّنة( عمى أنيا اسـ فاعؿ بمعنى

 .القراء

  :قاؿ تعالى نِي يَهِْف٦َ ٦َ٤ِ ال٥َِْطيِو  .[7]انطالق:  َوالَلّ

، كلو تسييؿ اليمزة بيف بيف مع المد (2)قرأ كرش بحذؼ الياء المتطرفة، ىكذا )البلًء(
بداليا ياء ساكنة مع المد الطكيؿ، كقرأ شعبة بإثبات الياء )البلئي( كىك الراجح  كالقصر، كا 

  .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ً٠ْ٥َْٓ َناِْل ِ َويَ  .[55]انطالق:   ا يُْػِع٩ُْ٢ َس٨َّاٍت َو٦ْ٤َ يُْؤ٦ْ٤ِ ةِاَّلَلّ

مناسبة لسياؽ اآليات )ليخرج الذيف ءامنكا كعممكا الصالحات(،  ،(3)(وي مٍ خً دٍ قرأ شعبة بالياء )يي 
( إخبار اهلل تعالى عف نفسو وي مٍ خً دٍ كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بنكف العظمة )ني 

 .لمتعظيـ

 سورة التحريم 

  :قاؿ تعالى َح٬َْبًَث ٧َُه٬ًضاي ِ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا ح٬ُب٬ُا إَِل اَّلله ُح٫َا اَله
َ
 .[8]التحريـ:   ا خ

حى نيصكحا، (5) "عمى إرادة المصدر" ،(4) (كحان قرأ شعبة بضـ النكف )نيصي  كقرأ كرش  مف نىصى
 .ىك الراجح عند جميكر القراءك ، (6) ، "عمى أنو صفة لمتكبة"(كحان بفتح النكف )نىصي 

 
                                                           

 (.558صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 (.258( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص2)
 (.559ة )ص( شرؼ، القراءات العشر المتكاتر 3)
 .561المرجع السابؽ، ص (4)
 (.349( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص5)
 .349( المرجع السابؽ، ص6)
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 لقمم سورة ا

  :قاؿ تعالى٧٬َٜ ١ِ ُيْ ؽوا ١َ َٙ زَ  ي٦َ اَله  سادُ ن يَ ِإَو َٝ  ِ  ة
َ
ْ د  .[51]القمـ:  ٣٪ِ هارِ ة

لى  ،(1)(ؾى كنى قي لً قرأ كرش بفتح الياء )لىيىزٍ  كقرأ شعبة  عمى كزف )فىعىؿ( ؽ(مضارع الفعؿ الثبلثي )زى
(فٍ عمى كزف )أى  (لىؽى مضارع الفعؿ الثبلثي المزيد بحرؼ )أىزٍ  (ؾى كنى قي لً ييزٍ بضـ الياء )لى  كىك ، عىؿى

 .(2) "ككبلىما بمعنى كاحد "زلؽ الرجؿ رأسو إذا حمقوالراجح عند جميكر القراء، 

 سورة الجن 

  :قاؿ تعالىًػا َٓ َؼاةًا َن َْ  ٩ُ ْٟ ٩ِِّ يَْف٢ُ ؽِ َرب ْٞ ْٓؽِْض َخ٦ْ ذِ  .[56]انجٍ:   َو٦ْ٤َ ُح

٩ِِّ ة لسياؽ اآلي، مناسبة (3)و(ي كٍ مي سٍ ىكذا )يى  ،قرأ شعبة بياء الغيبة ؽِ َرب
ْٞ ْٓؽِْض َخ٦ْ ذِ  َو٦ْ٤َ ُح

(، عمى االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ، لمتعظيـ، كىك وي كٍ مي سٍ كقرأ كرش بنكف العظمة، ىكذا )نى 
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ّ٬ َرِْل ُْ دْ
َ
٥َا أ  .[80]انجٍ:    ٠ُْٛ إَِجّ

، كىك ، عمى أنو فعؿ ماضو (4)(البلـ، ىكذا )قاؿى  قرأ كرش بفتح القاؼ كألؼ بعدىا كفتح
الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بضـ القاؼ كسككف البلـ، ىكذا )قيٍؿ( عمى أنو فعؿ 

  .أمر
 سورة المدثر

  :قاؿ تعالى َدْةَؽ
َ
 .[88]انًدثز:   َوال٢َّي٠ِْ إِذْ أ

عمى كزف  ،(5)ذا دىبىر(ة، ىكذا )إً اؿ كألؼ بعدىا كفتح الداؿ مع حذؼ اليمز دقرأ شعبة بفتح ال
كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ كرش بسككف الذاؿ كالداؿ كىمزة قطع مفتكحة  )فىعىؿ(

ل ى") ، "قبميا مع النقؿ  .(6) ًإذ أىٍدبىر( "بمعنى: كى

                                                           

 (.565( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.120( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص2)
 (.573( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .573ع السابؽ، صالمرج (4)
 .576، صنفسوالمرجع ( 5)
 (.2/275( المثنى، مجاز القرآف )ج6)
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   :قاؿ تعالى ٌَج٣ْ٫ُّ َُحٌُؽ ُمْفت٨ََِْٙؽة
َ
د َٞ

    :[10]انًدثز. 

فىرىة(نٍ تى سٍ ذا )مي قرأ كرش بفتح الفاء، ىك
، كقرأ شعبة بكسر األسداسـ مفعكؿ، أم ينفرىا ، (1)

 .ناًفرة، كىك الراجح عند جميكر القراء: ًفرىة( عمى أنيا اسـ فاعؿ بمعنىنٍ تى سٍ الفاء، ىكذا )مي 

  :قاؿ تعالى ُْن يََلاَء اَّلَل
َ
ُؽوَن إََِلّ أ ُٞ  .[17]انًدثز: َو٤َا يَْؼ

، عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب، كقرأ (2)(ركفى كي ذٍ )تى  قرأ كرش بتاء الخطاب، ىكذا
، كىك لََكَّ ة٠َْ ََل َيَا٬َُ٘ن اْْلِعَؽةَ  (، جريا عمى نسؽ اآلياتركفى كي ذٍ ة )يى شعبة بياء الغيب

 .الراجح عند جميكر القراء
 

 سورة النازعات 

  :قاؿ تعالى ًا٤ًا َُنَِؽة َِ ِْ   :[11]النازعات. 

 ، كالقراءتاف النكف بعد ألؼ دكف، (3) ة(ًخرى ، كقرأ كرش )نى (ةرى اخً لؼ بعد النكف )نى قرأ شعبة بأ
 .(4)"رميما صارت قد متعفنة بالية: بمعنى، "لغتاف

 

 سورة التكوير 

  :قاؿ تعالى َْؽت ِّٓ ـُ  .[12]التككير:  ِإَوذَا اجْلَِطي٣ُ 

كر القراء، كقرأ كرش بتشديد كىك الراجح عند جمي، (5)(تٍ قرأ شعبة بتخفيؼ العيف )سيًعرى 
 .( لمداللة عمى المبالغةتٍ عِّرى العيف )سي 

 

 

                                                           

 (.577( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .577المرجع السابؽ، ص (2)
 .583، صالمرجع نفسو (3)
 (.432( األندلسي، المحرر الكجيز )ص4)
 (.586( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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 سورة االنفطار 

  :قاؿ تعالى َٝ َ َػل َٓ َٝ ََ٘ف٬َّاَك َذ َٜ ِي َع٢َ  .[7]االنفطار:  اََلّ

كىك الراجح عند  ،ؾ(، كقرأ كرش بتشديد الداؿ )فىعىد لى (1)ؾ(قرأ شعبة بتخفيؼ الداؿ )فىعىدىلى 
رىؼ أم أف اهلل سبحانو صر فىؾ إلى أم صكرة شاء " جميكر القراء كالمعنى بالتخفيؼ صى

  .(2)"قك مؾ كساكل بيف ما ازدكج مف أعضائؾ كالمعنى بالتشديد:

 سورة االنشقاق

  :قاؿ تعالىًَِٓيا ـَ  .[58]االَشقاق:  َويَْهََل 

م ى( ييصى م ى( ، عم(3)قرأ كرش بضـ الياء كفتح الصاد كتشديد البلـ، ىكذا )كى ى أنو مضارع )صى
نائب الفاعؿ ضمير يعكد عمى الذم  لمفعكليف أكليما متعد   مبني لممجيكؿ، مضعؼ العيف

، كقرأ شعبة بفتح الياء كسككف الصاد كتخفيؼ البلـ، )سعيرا(الثانيك  أكتي كتابو كراء ظيره،
مىى( الثبلثي مبني لمفاعؿ، كالفاعؿ  ،كاحد متعدو لمفعكؿ ىكذا )يىٍصمىى(، عمى أنو مضارع )صى

( مفعكؿ بو، كىك الراجح عند اعيرن ك)سى  كىك ضمير يعكد عمى الذم أكتي كتابو كراء ظيره،
  .جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ًحَْهََل ٧َاًرا َضا٤ِيَث   :[7]انغاشيت. 

، عمى البناء لممفعكؿ، كنائب الفاعؿ ضمير يعكد (4)مىى(قرأ شعبة بضـ التاء، ىكذا )تيصٍ 
ى(، عمى البناء لمفاعؿ، كالفاعؿ ضمير يعكد مى صٍ ه، كقرأ كرش بفتح التاء، ىكذا )تى ك عمى الكج

 .عمى الكجكه، كىك الراجح عند جميكر القراء

 

 

                                                           

 (.586ات العشر المتكاترة )صشرؼ، القراء (1)
 (.364( ابف خالكيو، الحجة في القراءات )ص2)
 (.589( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
  .592( المرجع السابؽ، ص4)
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  :قاؿ تعالى ًذِي٫َا ََلِديَث ُّ  .[55]انغاشيت: ََل تَْف٥َ

تيسمىع فييا الغيةه( قرأ كرش بضـ التاء كرفع االسـ بعدىا، ىكذا )ال
بناء لممفعكؿ، ، عمى ال(1)
تىسمع فييا الغيةن( عمى  ك)الغية( نائب فاعؿ، كقرأ شعبة بفتح التاء كنصب االسـ، ىكذا )ال

 كالفاعؿ ضمير المخاطب )أنت( يعكد عمى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، البناء لمفاعؿ،
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءك)الغية( مفعكؿ بو

 سورة الفجر 
  :قاؿ تعالى ِٟيِ  َوََل اِم ال٥ِْْف َٓ ٌَ ٬َن لََعَ   .[18]الفجر:   َُتَاُىّ

، ، عمى أنو مضارع )حىض  (2)(قرأ كرش بضـ الحاء كحذؼ األلؼ بعدىا، ىكذا )تىحيضُّكفى 
) ( يىحيضُّ كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ تىحضكف غيركـ،  بمعنى ال، عمى كزف )فىعىؿى

عمى  (كفى حاضُّ تى عمى أف أصميا )تى  (،اضُّكفى شعبة بفتح الحاء كألؼ بعدىا، ىكذا )تىح
بمعنى ال يحض بعضكـ ، حذفت إحدل التاءيف تخفيفاك  التي تفيد المشاركة،ؿ( فاعى كزف)تى 
 .بعضا

 سورة البينة 
  :قاؿ تعالى َُشُّ ا١َْبِيَّثِ  ُ٪٣ْ   :[7]انبيُت. 

ككذا في  ،(3)البىريئة(قرأ كرش بياء ساكنة بعدىا ىمزة مفتكحة بدؿ الياء المشددة، ىكذا )
بياء مفتكحة مشددة، ىكذا )البىًري ة(  أثبت اليمزة عمى األصؿ، كقرأ شعبة اآلية بعدىا،

 .لمتخفيؼ، كىك الراجح عند جميكر القراء
 سورة اليمزة 

  :قاؿ تعالى ٍَدة  .[9]اليمزة:  ِِف َخ٥ٍَػ ُم٥ََػّ

)  كقرأ كرش  أنيا جمع عمكد أك عمادعمى  ،(4)قرأ شعبة بضـ العيف كالميـ، ىكذا )عيميدو

 
                                                           

 (.592صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 .593صالمرجع السابؽ،  (2)
 .598، صنفسوالمرجع ( 3)
 .601، صالمرجع نفسو( 4)
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)  .أيضا عمى كزف )فىعىؿ(، عمى أنيا جمع عمكد بفتحيما )عىمىدو

"ألف باب فىعكؿ كفىعىؿ كًفعاؿ ييجمع عمى فيعيؿ  ؛"كقيؿ: إنو اسـ جمع لعمكد كليس جمعا 
 كالعمكد كالعماد بمعنى"، كىك الراجح عند جميكر القراء، (1)"نحك" كتاب كتب، كرسكؿ ريسيؿ

   .(2)"كاحد، كىك الخشبة التي يقـك عمييا البيت

 

 

                                                           

 (.104ك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص( أب1)
 .105( المرجع السابؽ، ص2)



 

 

 

 

 

 

 

 
  الرابعالفصـــل 

 المسائل النحوية
 



 

 الرابعالفصل 
 عالقة النحو بالقراءات

يمكف لمقارئ أف يستغني عف عمـك  المغة العربية، كال أصبلن مف أصكؿيعد عمـ القراءات 
القراءات أف يككف عالما في المغة  المغة النحكية كالصرفية كالصكتية، بؿ يشترط في عالـ

بياف العبلقة بيف عممي  يأتيكما كرد ذلؾ في تراجـ القراء القدماء، كنحاكؿ فيما  ،العربية
 :القراءات كالنحك في األمكر اآلتية

 مف كشرط القراءة، تمؾ صحة أركاف مف ركف كىي: العربية لقكاعد القرآنية القراءة مكافقة -1
كفي ذلؾ قاؿ  .القرآنية كالقراءات النحك بيف القائمة الصمة يدعـ لشرطا كىذا قبكليا، شركط

المصاحؼ العثمانية كلك  ككافقت أحد ،كؿ قراءة كافقت العربية كلك بكجو)) :ابف الجزرم
 ىي بؿ ،إنكارىا يحؿ ، كال، كصح سندىا، فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىااحتماالن 

كقكلنا في )): ثـ قاؿ (1)((قبكليا الناس عمى ككجب القرآف ياب نزؿ السبعة التي األحرؼ مف
أـ فصيحان مجمعان عميو  ،سكاءن كاف أفصح ،كلك بكجو نريد بو كجيان مف كجكه النحك: الضابط

 .(2)((أـ مختمفان فيو اختبلفان ال يضر مثمو

 :مف القرآف الكريـ ذلؾ كمثاؿ

  :قكلو تعالى ُ٬ن ُٟ  .[117 :البقرة] ُز٦ْ َذَي

(، كقيؿ :فمف قرأ بالرفع جعمو عطفا عمى قكلو تعالى، قرئ )فيككف( بالرفع كالنصب  :)يقكؿي
 ،مف قرأ بالنصب اعتبر لفظ األمر كجكاب األمر بالفاء منصكب، ك تقديره، فيك يككفي 
باقي القٌراء ، كما اتٌفؽ لمحٌققكف عمى أٌف النصب ىنا ضعيؼكقد أجمع ا، كالنصب ضعيؼ

ٌنما  ،ألٌنو ليس خطابان لمكجكد ؛حقيقتو( ليس أمران عمى كف؛ ألٌف )عمى الرفع معناه : فإٌنما كا 
نو فيككف  .(3)يككِّ

 بيف الحاؿ ىك كما: النحكييف بيف الخبلؼ مكاطف في القرآنية بالقراءات االستشياد -2
 عمى قداسة كيضفي الطرفيف، أحد قكؿ يدعـ اقكي   شاىدنا القراءة فتككف، كالككفييف البصرييف

 قكلو.
                                                           

 (.1/9( ابف الجزرم، النشر )ج1)
 .9( المرجع السابؽ، ص2)

 (.119( األنبارم، البياف في غريب القرآف )ص(3
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 :كمثاؿ ذلؾ

( حاشى) أف إلى الككفيكف ذىب حيث ،(حاشى) مسألة في فيكالبصري فيالككفي اختبلؼ
 ماض فعؿ( حاشى) أف عمى الككفييف كدليؿ جر، حرؼ أنو إلى البصريكف كذىب ماض، فعؿ
ِ  اَش ضَ  :تعالى قاؿ حيث بو، تتعمؽ الخفض الـ أف َ  اؼَ ٪َ  ا٤َ  َّلِله  كحرؼ [12]يكسؼ:  اً ََشَ ب

 .(1)بالحرؼ يتعمؽ ال الحرؼ ألف ؛بالحرؼ ال بالفعؿ يتعمؽ إنما الجر

 :إعرابية كجكه مف فييا ما كبياف القرآنية القراءات تكجيو -3

 القراءات إلى يتعداه العشر، كربما أك السبع القراءات عمى مقصكران  يككف قد التكجيو كىذا
تمت كتب اإلعراب بعمـ تكجيو القراءات ، كقد اىعديدة كلغكية نحكية مبلمح مف فييا لما ،الشاذة
 .القرآنية

 :مف القرآف الكريـ كمثاؿ ذلؾ

 قكلو تعالى: ِْٕف٬ُ٢ا يِْػيَُس٣ْ  وُُس٬َ٪ُس٣ْ  َ٘ا
َ
ِٚ  إَِل  َوخ ِ ُس٣ْ  َواْمَفُط٬ا ال٥ََْؽا٘ ـِ رُْس٢َُس٣ْ  ةِؽُُءو

َ
 َوأ

ْٓتَْيِ  إَِل  َٟ  [1]انًائدة:  ا١ْ

 قرأ فمف ،كالخفض ،النصب :مشيكرتاف قراءتاف يوفف ،)أرجمكـ( قراءةاختمؼ الركاة في 
سمكا كجكىكـ كأيديكـ إلى فاغ كالمعنى: ،(2)عمى اعتبار أنيا معطكفة عمى الكجو كاليديف بالنصب
، كمف قرأ بالخفض فإنو معطكؼ عمى الرؤكسـ، ، كأرجمكـ إلى الكعبيف كامسحكا برءكسكالمرافؽ

 .لمجاكرتيا لممخفكضك 

ككصفت ىذه القراءة بالشذكذ، كالكجو بالرفع قالكا: بالرفع،  ثالثة كفي ىذا المكضع قراءة
، ككؿ مبتدأ يحتاج إلى خبر، فقاؿ بعضيـ: الخبر مغسكلة، يعني: االبتداءبأف الرفع ىذا عمى 

 .كأرجمكـ مغسكلة

العبلقة بيف النحك كعمـ القراءات يمكننا بياف  لبعض األمثمة عمى أكجوكبعد عرضنا 
عرضيا كفقا لترتيب عبة في آيات القرآف الكريـ، ك ع فييا االتفاؽ بيف كرش كشالمكاضع التي كق

 .القرآف الكريـ
                                                           

 (.241( األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف )ص1)
 (.1/5الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ج( انظر: 2)
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  المبحث األول
 الشيخانفييا  المسائل النحوية التي اتفق

 

 سورة البقرة 

  :قاؿ تعالى ٩ِِّ لَك٥َِاٍت  .[86]انبقزة: َذخ٢َََِقّ آَدُم ٦ْ٤ِ َرب

ذا )آدـي( عمى أنو فاعؿ ككسر تاء )كممات( ىكذا ىك ،(1)(قرأ شعبة ككرش برفع ميـ )آدـ
( عمى أنو مفعكؿ بو، كىك الراجح عند جميكر القراء  .)كمماتو

  :قاؿ تعالى ْ٢َي٣٫ِْ َْ  .[82]انبقزة:  ََ٘ل َع٬ٌْف 

( مبتدأ، كخبره شبو الجممة مف الجار (2)قرأ شعبة ككرش بالرفع مع التنكيف ، ىكذا )خكؼه
 ألف )ال( ىنا نافية غير عاممة ؛ خكؼ كاقع عمييـ، أك كائف عمييـكالمجركر، كالتقدير فبل

  .(3)ألنيا ليست لمجنس، كىك الراجح عند القراء ؛أك عاممة عمؿ ليس

  :قاؿ تعالىُؽوا َٙ ٌَِي َز يَا  .[508]انبقزة:  َو١َِس٦َّ الَلّ

( عمى أف الشياط ، ىكذا )كلكف  (4)قرأ شعبة ككرش بفتح النكف مشددة كنصب الشياطيف يفى
( اسميا منصكب، كىك الراجح عند القراء ( حرؼ استدراؾ كنصب، ك)الشياطيفى  .)لكف 

  :قاؿ تعالى ُ٬ن ُٟ  .[556]انبقزة:  ُز٦ْ َذيَ

(،(5)قرأ شعبة ككرش برفع النكف ( فعؿ عمى أف، ىكذا )فيككفي مضارع  الفاء عاطفة، ك)يككفي
 .فة عمى )كف(، كىك الراجح عند القراء)ىك(، كالجممة معطك تاـ مرفكع بالضمة، كفاعمو

 
                                                           

 (.6( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .7( المرجع السابؽ، ص2)
[، 62[، ]التكبة: 35[، ]األعراؼ: 48، ]األنعاـ: 262، 277، 274، 38، 112كاآلية  62( ككذا في اآلية 3)

 [.13[، ]األحقاؼ: 68]الزخرؼ: 
 .16، صالمرجع نفسو( 4)
 [.68[، ]غافر: 82[، ]يس:40[، ]النحؿ: 35، ككذا في ]مريـ: 18، صالمرجع نفسو( 5)
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  :قاؿ تعالى ْٖؽِِب ْن ح٬ُّ١٬َُا وُُس٬َ٪ُس٣ْ ِٛت٠ََ ال٥ََْْشِِق َوال٥َْ
َ
 .[566]انبقزة:  ١َحَْؿ ا١ِْبَّ أ

(البً  سى يٍ رفع البر، ىكذا )لى قرأىا كؿ مف شعبة ككرش ب )أٍف( ك ، عمى أنو اسـ )ليس((1)رُّ
ليس : ، كالمعنىكا( في محؿ نصب خبر )ليس(لُّ كى ا )تي ىالمصدرية مع الفعؿ المضارع بعد

 .البرُّ تكليتىكـ. كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ََِّ٘ل َرََ٘د َوََل ُُ٘ف٬َق َوََل ِسَػاَل ِِف اْْلَز  :[566]انبقزة. 

(فبل رفثى كال فسكؽى كال جد)، ىكذا (2)قرأ شعبة ككرش بالنصب دكف تنكيف فييا كميا  ،اؿى
عمى أف كبل منيا اسـ ال النافية لمجنس مبني عمى الفتح في محؿ نصب، كخبرىا شبو 

 .كىك الراجح عند القراء ،الجممة في الحج

  :قاؿ تعالى ُْمؽ
َ
ُث َوَُِٛضَ اْْل َٟ

ِ ٥َاِم َوال٥ََْلن َٖ ٠ٍَ٢ ٦َ٤ِ ا١ْ ُُ تِي٣ُ٫َُ اَّلَلُ ِِف 
ْ
ْن يَأ

َ
ُؽوَن إََِلّ أ ُِ  َ٪٠ْ َح٨ْ

 .[850 ]انبقزة:

عمى أنيا اسـ معطكؼ عمى لفظ الجبللة قبميا مرفكع ، (3)أ شعبة ككرش بالرفع )كالمبلئكةي(قر 
 .كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى آخره، كىك الراجح عند القراء

  :قاؿ تعالى ْْزَواِس٣٫ِ
َ
ْزَواًسا وَِنيًَّث ِْل

َ
ِي٦َ ُحخ٬َّْ٘٬َََن ٨٤ُِْس٣ْ َويََؼُروَن أ  .[240ة: ]انبقز َواََلّ

(، عمى أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ، أم )أمريىـ ةه ي  صً قرأ شعبة ككرش برفع التاء، ىكذا )كى 
  .(4).كصية(، أك مبتدأ خبره محذكؼ

  :قاؿ تعالى ٌث َْ ا َٙ ٌّ ذِي٩ِ َوََل ُع٢ٌَّث َوََل َك ِتَ ي٬ٌَْم ََل َبيْ
ْ
ْن يَأ

َ
 .[817]انبقزة:  ٦ْ٤ِ َرت٠ِْ أ

التنكيف فييف )ال بيعه فيو كال خمةه كال شفاعةه(قرأ شعبة ككرش بالرفع ك 
عمى االبتداء، ، (5)

يو؛ ألف )ال( ىنا نافية غير كخبره شبو الجممة مف الجار كالمجركر، كالتقدير: ال بيع كاقع ف
 ألنيا ليست لمجنس. ؛عاممة

 
                                                           

 (.176( ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص1)
 .180( المرجع السابؽ، ص2)
 (.32( شرؼ، القراءات العشر )ص3)
 (.42( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص4)
 (.42( شرؼ، القراءات العشر )ص5)
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 سورة النساء 

  :قاؿ تعالى ْخ٣ُْ  َ٘إِن ْٙ ََلّ  ِع
َ
ِْٓػل٬ُا خ  .[8اء: ]انُس ٬ََ٘اِضَػةً  َت

 مفعكؿ )كاحدةن( الشرط، جكاب في كاقعة ، الفاء(1)(ةن دى كاحً قرأ شعبة ككرش بالنصب، ىكذا )فى 
في الشرط،  جكاب جـز محؿ في كالجممة، (2)"كاحدة فانكحكا": تقديره محذكؼ لفعؿ بو

 .الصفحة كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة المائدة  

  :قاؿ تعالى٢َي٣٫ِْْ  َوَكخَب٨َْا نَّ  ذِي٫َا َْ
َ
َْٙؿ  أ ِْٙؿ  الَّ ْيَ  ةِالَّ َٓ ْيِ  َوا١ْ َٓ َٗ  ةِا١ْ جْ

َ
ِٗ  َواْْل ْ ٧

َ
 ةِاْْل

ُذنَ 
ُ
ُذنِ  َواْْل

ُ
٦َّ  ةِاْْل ٦ِّ  َوالِفّ  [.45]المائدة:  َِٛهاٌص  َواجْلُُؽوحَ  ةِالِفّ

، األذف، الجركحى )قرأ شعبة ككرش بالنصب فييا كميا، ىكذا  ، األنؼى عمى عطفيا  ،(3)(العيفى
(،  كميا ، كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)"كأخبارىا شبو الجممة الكاقعة بعدىا"عمى )النفسى

 .بضميا شعبةكقرأ كرش بسككف الذاؿ ك 

  :قاؿ تعالى ْ٠ُ  َوَْلَْطُس٣٪ْ
َ
ْْنِي٠ِ  أ  .[76]انًائدة:  اْْلِ

) ـٍ ٍليىٍحكي قرأ شعبة ككرش بإسكاف البلـ كالميـ، ىكذا )كى
مر، كالفعؿ ، عمى أنيا الـ األ(5)

 .المضارع بعدىا يحكـ مجزـك بيا كىك الراجح عند جميكر القراء

  سورة األنعام

  :قاؿ تعالى نْ  إََِلّ  ِ٘خْجَخ٣٫ُُْ  حَُس٦ْ  ل٣َْ  ُث٣ه
َ
 .[88]األَعاو:  َٛال٬ُا أ

(قرأ شعبة ككرش بنصب التاء، ىكذا )ًفٍتنىتييي    ـٍ
المصدر )تكف( مقدـ، ك  ، عمى أنيا خبر(6)

نا ليـ أك  لـ تكف أقكالييـ فتنتىيـ،: كالتقدير)إال أف قالكا( اسميا مؤخر، المؤكؿ  لـ يكف اختبارى
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، إال قيمييـ

                                                           

 .(77ص)قراءات العشر شرؼ، ال (1)
 (.1/279( النحاس، إعراب القرآف الكريـ )ج2)
 (.115( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.8( الرازم، التفسير الكبير )ص4)
 (.116( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 .130المرجع السابؽ، ص (6)
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  :قاؿ تعالىَب  َوََل  ٧َُؽدُ  ََلْت٨ََا يَا  .[86]األَعاو: ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ  ٦٤َِ  َو٧َُس٬نَ  َرّب٨َِا ةِآيَاتِ  ٧َُسّؼِ

( ،برفع الفعميف نكذب كنككف ىكذا )كال نكذبي كرش قرأ شعبة ك   عمىمعطكفاف ، (1)كنككفي
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،نردي()الفعؿ قبميما 

  :قاؿ تعالىَٛال٬ُا  ِ  .[88]األَعاو:  َرّب٨َِا َواَّلله

بِّنىا( عمى أنيا بدؿ مف لفظ الجبللة بعدىا(2)قرأ شعبة ككرش بالخفض رفة ألنيا مع ؛، ىكذا )رى
باإلضافة، أك نعت مجركر بالكسرة، عمى أنيا معرفة كيشترط في الصفة أف تطابؽ 
المكصكؼ معرفة كتنكيرا، كىك مضاؼ، ك)نا( في محؿ جر مضاؼ إليو، كىك الراجح عند 

 .جميكر القراء

  :ْن٨َا٤ًا آل٫َِثً قاؿ تعالى
َ
َتخَِّغُؼ أ

َ
بِي٩ِ آَزَر خ

َ
 .[77َعاو: ]األ   إِذْ َٛاَل إِةَْؽا٪ِي٣ُ ِْل

)  .كىك الراجح عند جميكر القراء عمى أنو عطؼ بياف أك بدؿ مف )أبيو(،، بالنصب )آزرى

  :قاؿ تعالى َْْشُ  ٩َ٢َُ٘  ةِاْْلََف٨َثِ َساءَ  ٦٤َ ٤ْرَال٫َِا َْ
َ
 .[570]األَعاو:   أ

(عمى أف أىٍمثىاًليىا(،  ىكذا )عىٍشري ،(3)قرأ شعبة ككرش دكف تنكيف مع كسر البلـ مبتدأ  )عشري
)فىمىوي( في محؿ رفع خبر،  ، كشبو الجممة مف الجار كالمجركرمرفكع كعبلمة رفعو الضمة

 .ليو كىك الراجح عند جميكر القراءأمثاًليا( مضاؼ إ)ك

  سورة األعراف

  :قاؿ تعالى َذَّن
َ
نْ  ةَح٣٫َُ٨ْْ  ُمَؤذِّنٌ  َ٘أ

َ
٨َْٓثُ  أ َ١  ِ ال٥ِِيَ  لََعَ  اَّلَلّ َِّ  .[77]األعزاف:  ا١

، عمى أف )أٍف( تفسيرية حرؼ مبني (4)(أٍف لعنةي )رأ شعبة ككرش بسككف النكف كرفع التاء ق
عمى الظالميف( في )( مبتدأ مرفكع كعبلمة رفعو الضمة، كشبو الجممة لعنةي )ف، كعمى السكك 

 .محؿ رفع خبر، كالتقدير، فأذف مؤذف بينيـ لعنةي اهلل، أك فأذف مؤذف بينيـ أم

 

                                                           

 (.130)صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .130، صنفسو المرجع( 2)
 (.368( ابف الجزرم، تحبير التيسير في القراءات العشر )ص3)
 (.310( الطيبي، شرح التنكير فيما زاد النشر عمى الحرز كالتيسير )ص4)
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  :قاؿ تعالى٥َْؿ َوا ٥َؽَ  لَلّ َٜ َؽاٍت  َوالُُّش٬مَ  َوا١ْ  .[17]األعزاف:  ُمَفَغّ

، ، عمى العطؼ فييا كميا عمى )السماكاًت((1)قرأ شعبة ككرش بالنصب فييا كميا
( حاؿ، كىك الراجح عند جميكر القراء  .ك)مسخراتو

  :قاؿ تعالى َْدَْيُهُ  إَُِلٍ  ٤ا١س٣ ٦٤ِ :[16]األعزاف. 

ٍيريهي(  ًإلىوو )راء كالياء، ىكذا قرأ شعبة ككرش بضـ ال أف  ف الكريـ، عمىآحيث كرد في القر غى
كىك الراجح عند جميكر ، عمى محؿ صفة)إلوه( رفع ، ك (2)")مف( حرؼ جر زائد " لمتأكيد

 كرقؽ كرش الراء. القراء،

  :قاؿ تعالىِْٓؼَرةً  َٛال٬ُا ُِّس٣ْ  إَِل  ٤َ  .[577]األعزاف: َرب

رةه(، عمى أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ، أم، ىذه معذرةه، ذً عٍ ، ىكذا )مى (3)قرأ شعبة ككرش بالرفع
، كىك الراجح عند جميكر القراء، كىك الراجح، كشبو الجممة )إلى ربكـ( في محؿ رفع صفة

  كرقؽ كرش الراء.
 سورة األنفال 

  :قاؿ تعالى ََّرَِم  اَّلَله  َو١َِس٦َّ  - َرخ٣٫َُ٢َْ  اَّلَله  َو١َِس٦  :[56 ]األَفال. 

لىًكف  (4)قرأ شعبة ككرش بفتح كتشديد النكف كفتح الياء الم وى(، عمى أف )لكٌف( حرؼ  ، ىكذا )كى
استدراؾ كنصب، ك)اهللى( لفظ الجبللة اسـ لكف منصكب كعبلمة نصبو الفتحة، كىك الراجح 

 .عند جميكر القراء
 سورة التوبة

  :قاؿ تعالى َُوََك٥َِث  ِ ٢ْيَا ِِهَ  اَّلَلّ ُٓ  .[40]التكبة:   ا١ْ

 )ىي العميا( ابتداء كخبر، كاالبتداء بتداء، كعمى اال، (5)قرأ شعبة ككرش بضـ التاء )كىًممىةي(

                                                           

 (.157( شرؼ، القراءات العشر )ص1)
 (.374( صالح، اإلعراب المفصؿ لكتاب اهلل المرتؿ )ص2)
 (.172( شرؼ، القراءات العشر )ص3)
 .172صمرجع السابؽ، ال (4)
 .193المرجع السابؽ، ص( 5)
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، كىك الراجح (1)"( الخبر، ك)ىي( ضمير فصؿالعميا)كيجكز أف يككف "كالخبر خبر األكؿ، 
 .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َ٬ل٬ُن ُٜ ذُنٌ  ُ٪٬َ  َويَ
ُ
ذُنُ  ٠ُْٛ  أ

ُ
ِ  يُْؤ٦٤ُِ  ١َُس٣ْ  َْيٍ عَ  أ  َورََْحَثٌ  ل٥ُْ٢ِْؤ٨٤ِِيَ  َويُْؤ٦٤ُِ  ةِاَّلَلّ

ِي٦َ   .[75]انخىبت: ٨٤ُِْس٣ْ  آ٬ُ٨٤َا لََِلّ

(، أم)اسـ معطكؼ عمى "، ىكذا )كىرىٍحمىةه(، عمى أنيا (2)قرأ شعبة ككرش برفع )كرحمة( : أيذيفه
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)"كرحمةه  ىك أذفه 

  تعالى: قاؿ ِ٧َْهار
َ
 .[500]انخىبت:   ٦َ٤ِ ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ َواْْل

، عمى العطؼ عمى )المياجريف(، كىك (4)قرأ شعبة ككرش بكسر الراء، ىكذا )كاألنصاًر(
 .الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ج٫َْارُ  ََتْؽِي ٣٫١ َس٨َّاٍت
َ
 .[100]التكبة:  َُتْخ٫ََا اْْل

، عمى أنيا ظرؼ مكاف منصكب كعبلمة (5)كف )مف( كنصب )تحتيا(دمف قرأ شعبة ككرش 
 .نصبو الفتحة متعمؽ بػ)تجرم(، كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة يونس

  :قاؿ تعالىْٖيُُس٣ْ  إَِج٥َّا ِفُس٣ْ  لََعَ  َب ُٙ جْ
َ
ِ  ٤َخَاعَ  خ َياة  .[88]يىَس:  اْْلَ

، كىك (6)ىك متاعأ محذكؼ تقديره: مى أنيا خبر مبتدقرأ شعبة ككرش بالرفع، )متاعي(، ع
 .الراجح عند جميكر القراء

 

 
                                                           

 (.479ص/1( العكبرم، التبياف في إعراب القرآف )ج1)
 (.196( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )2)
 (.122ص/4( دركيش، إعراب القرآف الكريـ كبيانو )ج3)
 (.203شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (4)
 .203صالمرجع السابؽ،  (5)
 (.63مؿ، المغني بركاية شعبة )ص( الج6)
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  :قاؿ تعالى ََّف٣٫ُْ  الَّاَس  َو١َِس٦ ُٙ جْ
َ
٬٥ُِ٢نَ  خ ِْ  .[44]يكنس:  َح

لىًكف   ،مع فتح السيفقرأ شعبة ككرش بفتح كتشديد النكف  ( )كى ، لكف حرؼ استدراؾ (1)الن اسى
ي محؿ رفع خبرىا، كىك الراجح عند جميكر ( اسمو، كالجممة الفعمية فالناسى )كنصب، ك

 .القراء

  :قاؿ تعالى َٖؽَ  َوََل ْن
َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ ْزَبَ  َوََل  ذَل

َ
 .[75]يىَس:  أ

( ..قرأ شعبة ككرش بالنصب )أىٍصغىرى  أىٍكبىرى
، عمى أف كبل منيما اسـ ال النافية لمجنس (2)

)مف ذلؾ( في محؿ  مبني عمى الفتح في محؿ نصب، كشبو الجممة مف الجار كالمجركر
 .رفع خبرىا، الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى٬ا ُٓ َْجِ
َ
ْمَؽُك٣ْ  َ٘أ

َ
ََكَءُز٣ْ  أ  .[65]يىَس:  َوُُشَ

ـٍ قرأ شعبة  شركاءىكـ( مفعكؿ )، عمى أف الكاك كاك المعية ك(3)(ككرش بفتح اليمزة )شيرىكىاءىكي
 .كىك الراجح عند جميكر القراء جمِّعكا مع شركائكـ،: معو منصكب بالفتحة، كالتقدير

 سورة ىود 

  :قاؿ تعالى ْاذْجَْيِ  َزوَْسْيِ  ُكٍّ  ذِي٫َا ٦٤ِْ  اَْح٠ِ  :[70]هىد. 

( إلى كؿ، عمى إضافة )(4)قرأ شعبة ككرش بحذؼ التنكيف، ىكذا )مف كؿِّ زكجيف اثنيف(
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،ك)اثنيف( مفعكؿ )احمؿ( زكجيف(،)

 ؿ تعالى: قا َُنا١ِص َدَْيُ  َخ٠ٌ٥َ  إ٩َّ٧ِ  :[77]هىد. 

) قرأ شعبة ككرش بفتح الميـ كرفع كتنكيف البلـ كرفع الراء )عىمىؿه غيري
(5) ) ، عمى أف )عىمىؿه

( صفة ليا، كىك الراجح عند جميكر القراء، كرقؽ كرش الراء  .خبر إف ك)غيري

 
                                                           

 (.214( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .215( المرجع السابؽ، ص2)
 .217، صالمرجع نفسو( 3)
 [.27(، ككذا في ]المؤمنكف: 226( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .227( المرجع السابؽ، ص5)
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  :قاؿ تعالى َْطاَق  َوَراءِ  َو٦٤ِ ـْ ٬َب  إِ ُٜ ْٓ  .[71]ىكد:  َح

) ، عمى أنو مبتدأ مؤخر، كالظرؼ قبمو خبر عنو (1)قرأ شعبة ككرش بالرفع، ىكذا )يعقكبي
 .مقدـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َضػٌ  ٨٤ُِْس٣ْ  ي٢َْخَِٙجْ  َوََل
َ
َٝ  إََِلّ  أ حَ

َ
 .[25]هىد:  اْمَؽخ

)  .، كىك الراجح عند جميكر القراءناءاالستث، عمى (2)قرأ شعبة ككرش بالنصب )اٍمرىأىتىؾى

 سورة الرعد 

  :قاؿ تعالى ْخ٨َاٍب  ٦٤ِْ  وََس٨َّاٌت
َ
 .[7]انزعد:  وََدَْيُ  ِن٬َْ٨انٌ  َوَُنِي٠ٌ  َوَزْرعٌ  أ

، عطفا عمى (3)قرأ شعبة ككرش بخفضيا كميا، ىكذا )كزرعو كنخيؿو صنكافو كغيًر( 
 .(، كىك الراجح عند جميكر القراءأعنابو )

  براىيمسورة إ

  :قاؿ تعالى ْؽُُ٪٣ْ  َكنَ  ِإَون ْٟ وَل  ٤َ تاُل  ٩ْ٨٤ُِ  ١ََِتُ  .[77]إبزاهيى:  اجْلِ

) كؿى ، ك)تزكؿ( حرؼ تعميؿ، البلـ (4)قرأ شعبة ككرش بكسر البلـ األكلى كفتح الثانية )ًلتىزي
، "أم: كاف مكرىـ أضعؼى مف أف تزكؿى لو جكازنا المضمرةفعؿ مضارع منصكب بػ)أف( 

، كىك الراجح عند جميكر جٌر بالبلـ محؿٌ  في( تزكؿ أف) المؤٌكؿ كالمصدر ،(5)"الجباؿ
 .القراء

 

 

 
                                                           

 .(229ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة  (1)
 .230، صالسابؽالمرجع  (2)
 .249، صالمرجع نفسو( 3)
 .261ص، المرجع نفسو ( 4)
 (.1/337( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج5)
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  سورة النحل

  :قاؿ تعالى ِ ْمؽِه
َ
َؽاٌت ةِأ ٥ََؽ َوالُُّش٬ُم ُمَفَغّ َٜ ٥َْؿ َوا١ْ َؽ ١َُس٣ُ ال٢َّي٠َْ َوال٫ََّاَر َوالَلّ َغّ ـَ   َو

 .[58]انُحم: 

، بعطؼ (1)(الشمسى كالقمرى كالنجكـى مسخراتو )ك ىكذا  فييا كميا، قرأ شعبة ككرش بالنصب
( حاؿ، ( عمى )الميؿ(الشمسى كالقمرى كالنجكـى )  .كىك الراجح عند جميكر القراء، ك)مسخراتو

 سورة الكيف

  :قاؿ تعالى٣٫ِِٙ٫ْْ  ِِف  َوبَلِر٬ُا جِيَ  ٤ِائَثٍ  ذََلَث  َٞ  .[81]انكهف:  ـِ

ئةو(، "عمى أف سنيف في مكضع نصب أك خفض، ام)بتنكيف التاء، ىكذا قرأ شعبة ككرش 
: سنيف في مكضع نصب عمى عطؼ البياف مى البدؿ مف ثبلث، كقاؿ أبك اسحؽفالنصب ع

  .(2)": التقدير كلبثكا في كيفيـ سنيفى ثبلثةى مائةو ، كقاؿ الكسائي كالفراء أك عبيدةكالتككيد

  :قاؿ تعالى َٝ ِ ِ  ال٬َََْليَثُ  ُ٪٨َال ِّٚ  َّلِلَّ  .[77]انكهف:  اْْلَ

 .، كىك الراجح عند جميكر القراءعز كجؿ (هلللػ)، نعتا (3)قرأ شعبة ككرش بالجر )الحؽِّ(

  :قاؿ تعالى ُاْْلُْفَِن  َسَؾاءً  ٩َ٢َ٘  :[22]انكهف. 

، عمى (4)نى(سٍ قرأ شعبة ككرش بالرفع مف غير تنكيف لئلضافة، ىكذا )فمو جزاءي الحي 
الجار كالمجركر قبمو، ك)الحسنى( مضاؼ إليو، كىك الراجح عند  مبتدأ مؤخر خبره أف)جزاءي(

 .جميكر القراء

 

 

 

                                                           

 (.268( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.2/138( معاني الفراء )ج2)
 (.298( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .303صالمرجع السابؽ،  (4)
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  سورة طو

  :قاؿ تعالى ْلََفاِضَؽانِ  َ٪َؼانِ  إِن  :[78]طه. 

) (  ، ىكذا )إف  ىذاف(، عمى(1)، ك)ىذاف( باأللؼقرأ شعبة ككرش بتشديد نكف )إف  أف )إف 
، مبتدأ )ىذاف(ك نعـ، بمعنى( إف) "عمى أف ناصبة، ك)ىذاف( اسميا، كلكف جاء باأللؼ
  .(2)كمف العرب مف يدخؿ الـ التأكيد في الخبر"

  :قاؿ تعالى ْيَْػُز٣ َٞ ٬ا  ُٓ َْجِ
َ
 .[64]طو:  َ٘أ

عمى أنو فعؿ أمر بمعنى  ،(3)قرأ شعبة ككرش بيمزة قطع مفتكحة ككسر الميـ )فىأىجًمعكا( 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، (4)"اعزمكا، فاإلجماع ىك اإلحكاـ كالعزيمة"

  :قاؿ تعالى َدَرًَك  َتَاُف  ََل  :[66]طه. 

) ، عمى أنو فعؿ مضارع مرفكع بالضمة، (5)قرأ شعبة ككرش بألؼ مع ضـ الفاء )ال تخاؼي
 .القراءت(، كىك الراجح عند جميكر كفاعمو ضمير مستتر تقديره )أن

  :قاؿ تعالى َٝ َّ٧
َ
  ََل  َوخ

ُ
٥َأ ِْ  .[556]طه: ٫َاذِي َت

ََلّ قكلو تعالى  اآلية قبميا ، عطفا عمى(6)(ؾى ن  إً )قرأ شعبة ككرش بكسر اليمزة 
َ
َٝ خ َ إَِنّ ل

َْٓؽى َوََل  ََت٬َُع ذِي٫َا كىا ىذا المكضع باقي القراء الذيف قرأكقد خالؼ شعبة ككرش في ، َت
 .بالفتح لممصدرية

 

 

                                                           

 .(315ص)شرؼ، القراءات العشر المتكاترة   (1)
 (.2/39( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج2)
 (.315( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.128( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص4)
 .112خاؼ( اآلية (، ككذا في )الي317( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 .319المرجع السابؽ، ص (6)
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  سورة الحج

  :قاؿ تعالى َاوِرَ  ٦٤ِْ  اذِي٫َ  ُُي٬َّْ٢َن ـَ َ
 .[88]انحج:  َولُْؤلًُؤا ذََ٪ٍب  ٦٤ِْ  أ

فييا مف  محذكؼ كالتقدير" يحمكف مفعكؿ لفعؿ، عمى أنو (1)(لؤلؤنا)قرأ شعبة ككرش بنصب  
ة األكلى كأبدؿ شعبة اليمز  ، كقد أجاز بعض المعربيف )مف( زائدة،(2)أساكر كيحمكف لؤلؤا("

 .يث كقعت في القرآف الكريـ( حلكلؤا)ىكذا كاكا مدية كصبل ككقفا، 

  :قاؿ تعالى ً٬َاء ُٗ  ـَ اِٞ َٓ  .[81]انحج:  ا١ْ

( مبتدأ مؤخر، كىك الراجح العاكؼ)، عمى أنو خبر مقدـ، ك(3)كاءه(قرأ شعبة ككرش بالرفع )سى 
 .عند جميكر القراء

  سورة المؤمنون

  :قاؿ تعالى ِيْبِ  َِلل٣ِ َٖ  .[68]انًؤيُىٌ:  ا١ْ

ـي(ع الميـ، ىكذا )عالً قرأ شعبة ككرش برف
، كىك الراجح عند جميكر االستئناؼ، عمى (4)

 .القراء

  سورة النور

  :قاؿ تعالى َُضِػ٪٣ِْ  ََ٘ل٫َاَدة
َ
ُّ  أ ْربَ

َ
 [7]انُىر:  َك٫َاَداٍت  أ

بعى(رٍ قرأ شعبة ككرش بنصب العيف )أى 
، (6) عمى أنو مفعكؿ، "أم: تشيد أربعى شيادات"، (5)

 .القراءكىك الراجح عند جميكر 

 

                                                           

 [.33(.، ككذا في ] فاطر: 334صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 (.2/73( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج2)
 [. 21(، ككذا في )سكاء محياىـ( ]الجاثية:335( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .348( المرجع السابؽ، ص4)
 .350، صالمرجع نفسو (5)
 (.101ص/2( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج6)
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  :قاؿ تعالى َنَّ  َواْْلَاِمَفث
َ
ِ  ََٕيَب  أ ٢َي٫َْا اَّلَلّ َْ

  :[6]انُىر. 

مصدر  تأكيؿ في بعدىا كما كأف ،عمى االبتداء ،(1)ةي(سى خامً الٍ قرأ شعبة ككرش برفع التاء )كى 
 .خبر، كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى َح ّ ٍ ٥َُ٢اٍت ِِف ََبٍْؽ ١ُِجّ ُِ َٞ ْو 
َ
٥َُ٢اٌت أ ُُ َطاٌب  ـَ َْٖلاهُ َم٬ٌْج ٦ْ٤ِ ٩ِْٛ٬َِ٘ َم٬ٌْج ٦ْ٤ِ ٩ِْٛ٬َِ٘ 

ٍْٓو  ُْٓي٫َا ٬ََْ٘ق َب  .[70]انُىر:  َب

 ،(3)"فشبو اهلل تعالى الكفر بظممات" ،نعتعمى أنيا  ،(2)(ماته مي ظي )قرأ شعبة ككرش بالرفع 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  سورة الشعراء

  :قاؿ تعالى ُٚ ُٚ  َوََل  َنْػرِي َويَِيي ِ٢ ٍَ  .[58]انشعزاء:  لَِفاِِن  َح٨ْ

في اآلية  (أخاؼي )عطفا عمى  ،(4)(. ينطمؽي .كيضيؽي )قرأ شعبة ككرش برفع الفعميف، ىكذا 
( ًإنِّي رىبِّ  قبميا )قىاؿى  اؼي  .كىك الراجح عند جميكر القراء ،أىخى

  :قاؿ تعالى َْول٣َ
َ
نْ  آيَثً  ل٣٫َُْ  يَُس٦ْ  أ

َ
٩٥ََ٢ُْٓ  أ ٥ََ٢اءُ  َح انِي٠َ  ةَِِن  ُْ  .[566]انشعزاء:  إِِْسَ

 كاسـ يكف، منصكب (يكف)خبر  ، عمى أنوبالنصب (ءايةن ))يكف( بالياء، ك قرأ شعبة ككرش
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(5)يعممو( )أف المصدر المؤكؿ

  :قاؿ تعالى َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ٠ْ إِِِنّ ةَؽِيٌء ِم٥َّ ُٜ َه٬َْك َذ َْ ْ  - َ٘إِْن  َٓؾِيؾِ  لََعَ  َوح٬َََكّ  الؽَِّضي٣ِ  ا١ْ
 .[856-857]انشعزاء: 

ك ؿ()كذا ىقرأ كرش بفاء مفتكحة قبؿ التاء بدؿ الكاك،  فىتىكى
، عمى أنيا كاقعة في جكاب شرط (6)

فإذا أنذرت عشيرتؾ فعصتؾ فتككؿ عمى العزيز : كالتقدير"مقدر يفيـ مف السياؽ، 

                                                           

 (.350( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .355( المرجع السابؽ، ص2)
 (.2/113( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج3)
 (.367( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .375ؽ، صالمرجع الساب (5)
 .376، صنفسوالمرجع ( 6)
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، كقرأ شعبة بالكاك )كتككؿ(، ككذا أىؿ المدينة كالشاـككذا جاءت في مصاحؼ  .(1)"الرحيـ
 .، كبالكاك أرجح عند جميكر القراءجاءت مكتكبة في مصاحؼ أىؿ العراؽ

 سورة النمل

  :قاؿ تعالى َٝ  .[88]النمؿ:  يَِٜيٍ  ةِجَتَإٍ  ـتأ ٦٤ِْ  وَِسئْخُ

ـ مجركر كعبلمة جره اسمصركفا، عمى أنو ، (2)(سبأقرأ شعبة ككرش بكسر اليمزة منكنة ىكذا )
 .القراءالكسرة، كىك الراجح عند جميكر 

  سورة القصص

  :قاؿ تعالى ٣َ٢ُ  َرِْلّ  ُم٬َس  َوَٛاَل ْْ َ
 .[86]انقصض:  ةِال٫َُْػى َساءَ  ة٦٥َِْ  أ

 .عمى العطؼ، كىك الراجح عند جميكر القراء ،(3)(قاؿى كى )قرأ شعبة ككرش بإثبات الكاك 
  سورة العنكبوت

 ى:قاؿ تعال  ٥َا َوَٛاَل َْؼُت٣ْ  إَِجّ ِ  ُدونِ  ٦٤ِْ  اَتّ ْوذَا٧ًا اَّلَلّ
َ
ةَ  أ  اْْلَيَاةِ  ِِف  ةَح٨ُِْس٣ْ  َم٬ََدّ

جْيَا  .[81: ]انعُكبىثاُلّ

، عمى أف )مكدة( (4)(ـنىكي يٍ ةن بى د  كى مى )قرأ شعبة ككرش بفتح كتنكيف التاء كفتح النكف، ىكذا 
  .كدة(، كىك الراجح بيف جميكر القراءظرؼ مكاف متعمؽ بػ)م مفعكؿ ألجمو، ك)بيف(

 سورة لقمان

  :قاؿ تعالى َبِي٠ِ  َخ٦ْ  َِلُِي٠َّ  اْْلَِػيدِ  ل٬٫ََْ  يَْلَتِي ٦٤َْ  الَّاِس  َو٦٤ِ ِ  ـَ َْيِ  اَّلَلّ َٖ ِ  ٢ِْْمٍ  ة
 .[7]نقًاٌ:  ُ٪ُؾًوا َويَخَِّغَؼَ٪ا

)يشترم(، كىك  عمى الفعؿ عمى عطفو ،(5)قرأ شعبة ككرش بضـ الذاؿ، ىكذا )كيتخذيىا(
 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 (.197( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 (.378( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 .390( المرجع السابؽ، ص3)
 . 399، صالمرجع نفسو( 4)
 .411، صنفسوالمرجع ( 5)
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  :قاؿ تعالى َْج٥َّا َول٬َ
َ
رِْض  ِِف  خ

َ
َْٛلمٌ  َكَشَؽةٍ  ٦٤ِْ  اْْل

َ
هُ  َوابْلَْطؽُ  أ ِ  ٦٤ِْ  َح٥ُُػّ ِْٓػه  .[86]نقًاٌ:  َب

()قرأ شعبة ككرش برفع الراء ىكذا  كالبحري
مبتدأ، كالجممة الفعمية  فيك االستئناؼعمى  ،(1)

 .رىا، كىك الراجح عند جميكر القراءخب )يمده( بعده
  سبأسورة 

  :قاؿ تعالى ََكنَ  ػْ َٜ ١  ِ ٍ تَ فَ ل  .[51: سبأ] ث٣ ءايَ ٫ِ ٨ِ َٟ فْ ِف مَ  أ

كىك اسـ  عمى أنو اسـ مجركر مصركؼ،، (2)(سبأقرأ شعبة ككرش بكسر اليمزة كتنكينيا، )لً 
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءًلرىجيؿ

  :قاؿ تعالى ْاءُ َسؾَ  ل٣٫َُ  ِٗ ْٓ ٬ُ٢٥ِا ة٥َِا الِيّ َْ
 [86: سبأ]. 

،عمى أف (3)(ؼً عٍ زاءي الضِّ جى )قرأ شعبة ككرش بضـ اليمزة دكف تنكيف ككسر الفاء، ىكذا 
ًؼ( مضاؼ إليو، كالجار كالمجركر بعده خبر عٍ )جزاءي( مبتدأ مرفكع كىك مضاؼ، ك)الضِّ 

 .دأ، كىك الراجح عند جميكر القراءالمبت

 سورة فاطر

 عالى: قاؿ ت ْ٦٤ِْ  َ٪٠  ٍٚ ِ  َدَْيُ  َعا١ِ  .[8]فاطز:  يَْؽزُُُٛس٣ْ  اَّلَلّ

(يٍ غى )قرأ شعبة ككرش بضـ الراء،  ري
 ، ك)مف( زائدة(5) المحؿ عمى لخالؽ عمى أنيا صفة ،(4)
 ؟لمتأكيد، كالتقدير: ىؿ خالؽه غيري اهلل

  :قاؿ تعالى حَْؼَ٪ْب  ََ٘ل  َٝ ُف ْٙ ٢َي٣٫ِْْ  َج اٍت  َْ  .[2]فاطز:  َضَْسَ

عمى أنو ، )تىذىٍب( (6)السيف، ىكذا )تىذىىٍب نفسيؾ( ضـقرأ شعبة ككرش بفتح التاء كالياء ك 
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءفاعؿ ك)نفسيؾ( مجزكـ ببل الناىية، مضارع

                                                           

 (.413( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .430، صالسابؽ( المرجع 2)
 .432، صمرجع نفسوال (3)
 .434، صالمرجع نفسو( 4)
 (.434( الدعاس، إعراب القرآف الكريـ )ص5)
 (.435( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
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  سورة يس

  :قاؿ تعالى ًإِْن ََك٧َْج إََِلّ َنيَْطًث َواِضَػة  :[86]يس. 

كىك الراجح عند ، عمى أنيا خبر كانت، (1)ةن(دى ةن كاحً حى يٍ صى ) قرأ شعبة ككرش بالنصب، ىكذا
  .جميكر القراء

  سورة الصافات

  :قاؿ تعالى ١ِيَ  آةَانُِس٣ُ  َوَرَبّ  َربَُّس٣ْ  اَّلَله َوّ
َ
 .[587]انصافاث:  اْْل

اهللي ) (، ىكذابُّ رى ـ كى كي بُّ )اهلل(، كرفع الباء في )رى قرأ شعبة ككرش برفع الياء في لفظ الجبللة 
) بُّكـ كرىبُّ رى
( معطكؼ عميو، عمى أف لفظ الجبللة مبتدأ، ك)ربُّكي (2) كىك  ،ـ( خبره، ك)ربُّ

 .الراجح عند جميكر القراء

  سورة غافر

  :قاؿ تعالى َِّل َٓ َ١  ُٔ ة٢ُْ
َ
  خ

َ
  (63) َب اـتاْْل

َ
٥َاَواتِ  َب اـتأ َّ  الَفّ ِ٢ ٌَّ َ ]غافز:  ُم٬َس  إَُِلِ  إَِل  َ٘أ

86]. 

فأطمع( ىكذا )فأطمعي()كرش برفع قرأ شعبة ك 
، عطفا عمى الفعؿ )أبمغي( في اآلية قبميا، (3)

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  سورة فصمت

  :قاؿ تعالى َر ٬َْٛاَت٫َا ذِي٫َا َوََٛػّ
َ
ثِ ِِف  أ َٓ ْربَ

َ
يَّامٍ  أ

َ
٬َاءً  خ ان٢ِِيَ  ـَ  .[50]فصهج:  ل٢َِفّ

محذكؼ،  لفعؿ مطمؽ ، مفعكؿ(4)كاءن(قرأ شعبة ككرش بالنصب كالتنكيف، ىكذا )سى 
 .كالتقدير)سكاىا سكاءن(، كىك الراجح عند جميكر القراء

 
                                                           

 . 53(.، ككذا في اآلية 442صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 .450صالمرجع السابؽ،  (2)
 .471، صنفسوالمرجع ( 3)
 .477، صالمرجع نفسو( 4)
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  سورة الجاثية

  :قاؿ تعالى ٧َْؾَل  َو٤َا َوال٫ََّارِ  ال٢َّي٠ِْ  َواْعخَِلِف
َ
٥َاءِ  ٦٤َِ  اَّلَلُ  خ ْضيَا رِْزقٍ  ٦٤ِْ  الَفّ

َ
رَْض  ة٩ِِ  َ٘أ

َ
 اْْل

ْٓػَ  ِٗ  َم٬ْح٫َِا َب يَاحِ  َوحَُْصِي ٬ْمٍ  آيَاٌت  الؽِّ َٜ ٬ُ٢ِْٜٓنَ  ١ِ  .[5]الجاثية:  َح

) عمى االبتداء، كالجار كالمجركر بعدىا خبره، ، (1)قرأ شعبة ككرش برفع التاء، ىكذا )ءاياته
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ٌَِل٣
َ
َؼاٌب ٦ْ٤ِ رِْسٍؾ أ َْ  .[55]انجاثيت:  ل٣ْ٫َُ 

(ا )أى ىكذ بخفض الميـ مف أليـ (، كىك الراجح عند جميكر زو جٍ ، عمى أنو صفة لػ )رً (2)ليـو
 .القراء

  :قاؿ تعالى ُّثٍ  ُك ّ٤َ
ُ
 .[82]انجاثيت: ِٞخَاة٫َِا إَِل  حُْػَع  أ

) خبر، كىك بعده  الفعمية ، عمى االبتداء، كالجممة(3)قرأ شعبة ككرش برفع البلـ ىكذا )كؿُّ
 .الراجح عند جميكر القراء

 لى: قاؿ تعا َّْْػَ  إن ِ  َو ٌّٚ  اَّلَلّ ثُ  َض َْ ا  .[88]انجاثيت:  ذِي٫َا َريَْب  ََل  َوالَفّ

ألف الكبلـ تـ قبميا، فػ)الساعة( ؛ االستئناؼ عمى ،(4)ةي(اعى الس  قرأ شعبة ككرش بالرفع )كى 
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءخبر محؿٌ  في ( فييا ريب ال): ، كجممةمبتدأ

  سورة الذاريات

 تعالى:  قاؿ َِٜيَ  ٤ًْ٬َٛا ََك٬ُ٧ا إَِج٣٫ُّْ  َرت٠ُْ  ٦٤ِْ  ٬ُ٧ٍح  َو٬َْٛم ـِ  .[77]انذارياث:  َ٘ا

( فتحقرأ شعبة ككرش ب الميـ )قكـى
عمى معنى )فأخذتيـ الصاعقة( كمعناىا: معطكؼ ، (5)

 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(6)نكح" أىمكناىـ كأىمكنا قكـى 

                                                           

 (.499)ص شرؼ، القراءات العشر المتكاترة (1)
 .500( المرجع السابؽ، ص2)
 .501، صالمرجع نفسو( 3)
 .501، صالمرجع نفسو( 4)
 .522ص، المرجع نفسو (5)
 (.681بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 6)
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  سورة الطور

  :قاؿ تعالى ٬ٌْٖ  ََل ثِي٣ٌ  َوََل  ذِي٫َا ١َ
ْ
 .[88]انطىر:  حَأ

"كعمى ، عمى االبتداء ك)فييا( خبر ،(1)(تأثيـه  –مع التنكيف ىكذا )لغكه  بالرفعقرأ شعبة ككرش 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، أم: ليس فييا لغكه  رافعة، أف تككف )ال( في مذىب )ليس(:

  سورة الرحمن
  :قاؿ تعالى ّوذُ  َواْْلَُب  ِٗ ْه َٓ يَْطانُ  ا١ْ  .[58]انزحًٍ:  َوالَؽّ

(يٍ قرأ شعبة ككرش بضـ النكف، ىكذا )كالر   (، معطكؼ عمى )الحى (2)حافي كىك الراجح عند  ،بُّ
 .جميكر القراء

 سورة الواقعة
  :قاؿ تعالى ٌوَُض٬ٌر ِخي  :[88]انىاقعت. 

( عمى أف، عند جميكر القراء قرأ شعبة ككرش برفعيما كىك الراجح كره حي عمى االبتداء،  ،(3))ى
 )  .، كىك الراجح عند جميكر القراءصفةك)ًعيفه

  سورة الحديد
  :قاؿ تعالى ًّػَ  َوُُك َْ  .[50]انحديد:  اْْلُْفَِن  اَّلَلُ  َو

، (كىعىدى ) لمفعؿ بعده مقدـ عمى أنو مفعكؿ بو، (4)قرأ شعبة ككرش بنصب البلـ، ىكذا )ككبل (
 .القراءكىك الراجح عند جميكر 

 سورة المجادلة 
  :قاؿ تعالى دَِْن  َوََل

َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ ْزَثَ  َوََل  ذَل

َ
٣٫ُْ  ُ٪٬َ  إََِلّ  أ َٓ ٤َ   :[6]انًجادنت. 

()قرأ شعبة ككرش بفتح الراء، ىكذا  أكثرى
 عمى أنيا اسـ ال النافية لمجنس مبني عمى  ،(5)

 .الفتح في محؿ نصب، كىك الراجح عند جميكر القراء
                                                           

 (.524( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .531( المرجع السابؽ، ص2)
 .535ص، المرجع نفسو (3)
 .538، صالمرجع نفسو( 4)
 .534، صالمرجع نفسو (5)
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  سورة الحشر

  :قاؿ تعالى ْ٨ِْٕيَاءِ  َبْيَ  ُدو١َثً  يَُس٬نَ  ََل  ََك
َ
 .[6]انحشز:   ٨٤ُِْس٣ْ  اْْل

ر تقديره تتكاسميا ضمير مس، ، عمى أنيا خبر يككف(1)(دكلةن )قرأ شعبة ككرش بالنصب 
 .)ىك(، كىك الراجح بيف جميكر القراء

  سورة الصف

  :قاؿ تعالى ُ٤ُخ٣ُِّ  َواَّلَل  ِ  .[2: ]انصف  ٬ُ٧رِه

ف )نكرىه( مفعكؿ بو ، عمى أ(2)(نكرىهي  ـه تً مي )( كنصب )نكره(،ىكذا ّـُ تً قرأ شعبة ككرش بتنكيف )مي 
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءالسـ الفاعؿ

  سورة المنافقون

  :قاؿ تعالى ٬َل ُٜ ْؽحَِِن  ل٬َََْل  رَِبّ  َذيَ َعّ
َ
َس٠ٍ  إَِل  أ

َ
َق  َٛؽِيٍب  أ َػّ َنّ

َ
ُز٦ْ  َ٘أ

َ
اِْلِيَ ا ٦٤َِ  َوأ  لَهّ

 .[50 ]انًُافقىٌ:

معطكؼ عمى  مجزكـ مضارع ،(3)كأكيف() قرأ شعبة ككرش بسككف النكف دكف كاك قبميا،
د ٍؽ" مستتر، كاسمو (فأصدؽ) محؿ  كالجار كالمجركر، (4) "كالتقدير: أخرني فإف تؤخرني أص 

اًلًحيفى  ًمفى )  .خبره( الص 

 سورة المعارج 

  :قاؿ تعالى َّي ٫َاإِجَّ  لََك َِ ثً  (51) ١َ َْ ا ٬َى ٧ََؾّ  .[57]انًعارج:  ل٢َِلّ

 خبر لمبتدأ بدؿ مف )لظى(، أك عمى أنيا  ،(5)نز اعةه()قرأ شعبة ككرش برفع )نزاعة( ىكذا 

                                                           

 (.546صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 .552المرجع السابؽ، ص (2)
 .555، صالمرجع نفسو( 3)
 (.710بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 (.569( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)



184 

، أك كىك الراجح عند جميكر ثاف لػ )إنيا( ىي نزاعة، أك عمى أنيا خبر: محذكؼ تقديره
 .القراء

  سورة اإلنسان

  :قاؿ تعالى َ٨ُْػٍس  ثِيَاُب  َِل٣٫َُْ ِل تَْبَقٌ  ُعْْضٌ  ـُ ـْ  .[85]اإلَساٌ:  ِإَو

(، (1)قرأ شعبة ككرش برفع )إستبرؽ(، ىكذا )إستبرؽه( ، عمى أنيا معطكؼ عمى )خضره
 "كالمعنى كعمييـ إستبرؽه.

  سورة النبأ

 :قاؿ تعالى  رِْض
َ
٥َاَواِت َواْْل    .[86]انُبأ:  َرِبّ الَفّ

( قرأ شعبة ككرش بضـ محذكؼ  أخبر مبتد فتككف مبتدأ، أك االستئناؼعمى  ،(2)الباء )ربُّ
 .كىك الراجح عند جميكر القراء، تقديره ىك رب

  سورة االنفطار

  :قاؿ تعالىٍْٙؿ َكحْئًا ٌؿ ِلَ ْٙ ُٝ َج  .[56]االَفطار:  ي٬ََْم ََل َت٢٥ِْ

( فتحقرأ شعبة ككرش ب الميـ )يكـى
تممؾ نفس  لمذككرة تككف )يكـى ال، عمى معنى: ىذه األشياء ا(3)

 .(4) لنفس شيئا("

  سورة البروج

  :قاؿ تعالى َُٓؽِْش ال٥َِْشيػ  .[51]انبزوج:   ذُو ا١ْ

 .( كىك الراجح عند جميكر القراءنعتا لػ)ذكي  ،(5)الداؿ )المجيدي( ضـقرأ شعبة ككرش ب

 

                                                           

 (.579صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
 .583المرجع السابؽ، ص (2)
 .587، صالمرجع نفسو( 3)
 (.753بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 (.587( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)



185 

 المبحث الثاني
 فييا الشيخان المسائل النحوية التي اختمف

 البقرة سورة 

  :قاؿ تعالى َّآ٦٤ََ  ٦٤َْ  ا١ِْبَّ  َو١َِس٦  ِ  .[566]انبقزة:  ةِاَّلَلّ

( قرأ شعبة بتشديد النكف مف ( كنصب )البر   عمى أف )لكف( عاممة ك)البر( اسميا، ،(1))لكف 
كقرأ كرش بتخفيؼ النكف مف )لكًف(، كرفع  .كىك الراجح عند جميكر القراء، ك)مىف( خبرىا

) ( عمى أف )لكف( مخففة  رت النكفككس )البرُّ تخمصا مف التقاء الساكنيف، ىكذا  )كلكًف البرُّ
 .2) ف( خبرهالبر( مبتدأ ك)مى )مف الثقيمة غير عاممة، ك

  :قاؿ تعالى َِي٦َ  َولََع ٩َ٧٬ُ  اََلّ ُٜ ي ٍِ َٓامُ  ِْ٘ػيَثٌ  يُ ِٟيٍ  ٌَ  .[527]انبقزة:   ِمْف

ـي  ذا )ًفٍديىةه الميـ كاإلفراد، ىكضـ قرأ شعبة بالتنكيف ك  ( طىعىا عمى أف فديةه مبتدأ  (3)ًمٍسًكيفو
مىى ـي( بالرفع بدؿ مف مؤخر، خبره الجار كالمجركر قبمو )كىعى (، ك)طعا ، (فديةه ) ال ًذيفى

" كحجتو أف الطعاـ ىك الفدية التي أكجبيا اهلل عمى بالتكحيد ككسر النكف منكنة،  (مسكيفو )ك
جعؿ إطعاـ المسكيف جزاء إفطاره، فبل كجو إلضافة المفطر الذم رخ ص لو في الفطر، ك 

" أف البياف عمى ، أما التكحيد في )مسكيف( (4)ال يضاؼ إلى نفسو"ألف الشيء  ؛لفدية إليوا
 ؛، كىك الراجح عند جميكر القراء(5)حكـ الكاحد في ذلؾ، البياف عف حكـ جميع أياـ الشير"

 .ألنو أقرب لصحة التركيب

، "عمى أف الفدية غير عمى اإلضافة (طعاـً )ر ميـ كسك  (فديةه )تنكيف  أما كرش قرأىا بترؾ 
(،  بفتح الميـ كالسيف كألؼ بعدىا، (مسكيف)، كجمع لفظ (6)الطعاـ" ىكذا )فديةي طعاـً مساكيفى

                                                           

 (.23( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .189في اآلية  ( ككذا2)
 .28( المرجع السابؽ، ص3)
 (.124بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 .124( المرجع السابؽ، ص5)
 .125، صنفسوالمرجع ( 6)
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( كفتح النكف مع حذؼ تنكينيا ألنيا عمى صيغة منتيى الجمكع  ؛ألنو ال ينصرؼ )مساكيفى
 .(1)عاـ المساكيف عف الشير كمو كاألياـ""ككجو الجمع: عمى إطمفاعيؿ 

  :قاؿ تعالى ّ٬َل  َضَِت ُٜ ٬ل َح ـُ  .[214]البقرة : الَؽّ

( فتحقرأ شعبة ب ت ى يىقكؿى في إلى أف يقكؿى الرسكؿ، كالمصدر المؤكؿ : بمعنى، (2)البلـ )حى
(،)، كقرأ كرش بالرفع ى، كىك الراجح عند جميكر القراءمحؿ جر بإل ف عمى أ حتى يقكؿي

 .)يقكؿ( بمعنى )قاؿ( الرسكؿ عمى الماضي كليست عمى المستقبؿ

  :قاؿ تعالى ِْي ذَا ٦٤َ ؽُِض  اََلّ ْٜ ٩ُ  َضَف٨ًا َٛؽًْىا اَّلَله  ُح َٙ ِْ اً٘ا َُلُ  َذيَُيا َٓ ْى
َ
رَِيَةً  أ َٞ

  انبقزة[

:871].  
اًعفىوي  الفاء فتحب قرأ شعبة جكبا بعد الفاء عمى أف الفعؿ منصكب بأف المضمرة ك  (3)لىوي( )فىييضى

برفع  (فيضاًعفيو)كقرأ كرش  الم وى(، ييٍقًرضي  ال ًذم ذىا السببية المسبكقة بطمب االستفياـ )مىفٍ 
( ،(4)"وفيك يضاعفي أم: ، االستئناؼعمى "، الفاء كىك الراجح ، أك عمى العطؼ عمى )يقرضي

 داللة عمى التكريرفاعؿ( لم) عند جميكر القراء، كقرأ كبلىما بألؼ كتخفيؼ العيف عمى كزف
 .كمداكمة الفعؿ

  :قاؿ تعالى ْ٬َ٪ا ِإَون ُٙ َؽاءَ  َوحُْؤح٬َُ٪ا ُتْ َٜ ُٙ ؽُ  ١َُس٣ْ  َعَْيٌ  َذ٬٫َُ  ا١ْ  ٦٤ِْ  َخ٨ُْس٣ْ  َويَُسِّٙ
َِّئاحُِس٣ْ  ح ـَ
  : [865]انبقزة.  

( ضـقرأ شعبة ككرش بنكف العظمة ك  الراء ىكذا )كنكفري
االلتفات مف الغيبة  كذلؾ عمى ،(5)

(، عمى شعبة التكمـ، كقد قرأ  إلى الراء )كنكفٍر(  تسكيف، كقرأ كرش باالستئناؼبالرفع )نكفري
ألنو  ؛كىك الراجح عند جميكر القراء ،عمى أنو معطكؼ مجزكـ عمى محؿ )فيك خيره لكـ(

كاقعة في جكاب الشرط  نكفر()شرطية، كجممة  (إفٍ )األقرب في التركيب عمى اعتبار أف 
 .لتماـ المعنى

 
                                                           

 (.125صبف زنجمة، حجة القراءات )ا (1)
 (.33( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 [.11، ككذا في ]الحديد:39( المرجع السابؽ، ص3)
 (.86( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص4)
 (.46( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
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  :قاؿ تعالى ّنْ  إََِل
َ
ةً  َِتَاَرةً  حَُس٬نَ  أ   .[828]انبقزة :  َضاِِضَ

)حاضرةن( صفة، ك جارةن( خبر)تككف(عمى أف )ت ،(1)قرأ شعبة بالنصب فييما )تجارةن حاضرةن(
جارةه )تً يف، ىكذا كقرأ كرش برفع التاء، (2)"كالتقدير: إال أف تككف المداينةي تجارةن حاضرةن"

كىك الراجح عند جميكر  تجارةي( فاعؿ ك)حاضرةن( صفة،)أف )تككف( تامة، ك عمى، رةه(حاضً 
 .القراء

  آل عمرانسورة 

  :قاؿ تعالى٫ََ٢ا َّٙ  .[86: آل عًزاٌ]  َزَكؽِيَّا َوَك

)فىع ؿ(،  عمى أنو فعؿ متعدو الثنيف عمى كزف ،(3)كف ميا()قرأ شعبة بتشديد الفاء، ىكذا 
بزيادة ىمزة مفتكحة )زكرياءى( كىك مفعكؿ )زكريا( قرأ ك   تعالى،كالفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل

عمى أنو مف  قرأ كرش بتخفيؼ الفاء، ىكذا )كفىميا(،، ك بو ثاف، كالياء مفعكؿ بو أكؿ
( المتعدم لمفعكؿ كاحد ىك الياء كىك الراجح عند جميكر القراء،  الماضي الثبلثي )كىفىؿى

ضعو السبعة في القرآف الكريـ، كحركة اليمزة الرفع ( في مكازكريا)كبزيادة ىمزة في لفظ 
 .كىك الراجح عند جميكر القراء )زكرياءي( عمى أنيا فاعؿ

  :قاؿ تعالى ُمَؽُك٣ْ  َوََل
ْ
نْ  يَأ

َ
ثَ  َتخَِّغُؼوا أ َٟ

ِ ِّيَ  ال٥ََْلن ْربَاةًا َوالَّبِي
َ
 .[20: آل عًزاٌ] أ

بداؿ اليمزة ألفاقرأ كر  (أيى  الى ، ىكذا )كى ش برفع الراء كا  ـٍ ميريكي
كقرأ شعبة بفتح  ،االستئناؼعمى ،(4)

عمى نسؽ ما قبميا )ما كاف لبشر أف يؤتيو اهلل الراء عمى النصب ب)أف( المضمرة، 
 .الكتاب.. ثـ يقكؿ لمناس( كال أف يأمرىكـ، كىك الراجح عند جميكر القراء

 

 

                                                           

 .48لقراءات العشر المتكاترة )ص(شرؼ، ا (1)
 (.151بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 2)
 (.54( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .60( المرجع السابؽ، ص4)
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 سورة النساء

  :قاؿ تعالى َْواِضَػةً  ََك٧َْج  ِإَون [55: ]انُساء. 

قرأ كرش برفع التاء، ىكذا )كىاًحدىةه(
ف كقعت كاحدةه، ، عمى أف )كاف( تامة،(1)  أم: كا 

)كاحدةن( بالنصب عمى أف )كاف( ناقصة، كاسميا ضمير يعكد  ؿ، كقرأ شعبةك)كاحدةه( فاع
 .، ك)كاحدةن( خبرىا، كىك الراجح عند جميكر القراءالمكلكدة عمى البنت

  :قاؿ تعالى ْن
َ
    .[86]انُساء    َِتَاَرةً  ٬نَ حَسُ  أ

كىك الراجح  ، عمى أف )كاف( تامة، ك)تجارةه( فاعؿ،(2) قرأ كرش برفع التاء، ىكذا )تجارةه(
عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالنصب )تجارةن( عمى أف )كاف( ناقصة، كاسميا ضمير يعكد 

 .رةن( خبرىاك)تجا، كالتقدير: إال أف تككف األمكاؿي تجارةن  عمى األمكاؿ،

  :قاؿ تعالى ِْإَون  ُٝ  .[40]انُساء  َضَف٨َثً  حَ

سىنىةه( بضـقرأ كرش  ف  ، عمى أف كاف تامة، ك)حسنةي( فاعؿ،(3) التاء، ىكذا )حى كالمعنى: كا 
سىنىةن(، عمى أف )كاف( ناقصة، كاسميا ضمير  تحدث حسنةه، كقرأ شعبة بالنصب، ىكذا )حى
كىك الراجح  ،)حسنةن( خبرىاك ،(4) "(حسنةن ذرة ال ًزنةي ؾي إف ت)مضمر، "كالتقدير: يعكد عمى 

  .عند جميكر القراء

  :قاؿ تعالى ُِْػونَ  يَْفخ٬َِي ََل ا َٜ وِِل  َدَْيُ  ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ  ٦٤َِ  ا١ْ
ُ
رِ  أ َ  .[61]انُساء  الَْضّ

( فتحقرأ كرش ب الراء، ىكذا )غيرى
"كالمعنى: ال يستكم  ،مف القاعديفعمى االستثناء ، (5)

كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ  ،(6)القاعدكف إال أكلي الضرر فإنيـ يساككف المجاىديف"
 ) (، عمى أف )غيري  .(صفة لػ)القاعدكفشعبة برفع الراء )غيري

 

                                                           

 (.78شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص (1)
 .83( المرجع السابؽ، ص2)
 .85، صالمرجع نفسو( 3)
 (.203بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 (.94( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 (.210بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 6)
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  سورة المائدة

  :قاؿ تعالىِْٕف٬ُ٢ا يِْػيَُس٣ْ  وُُس٬َ٪ُس٣ْ  َ٘ا
َ
ِٚ  إَِل  َوخ ِ ُس٣ْ  َواْمَفُط٬ا ال٥ََْؽا٘ ـِ رُْس٢َُس٣ْ وَ  ةِؽُُءو

َ
 أ

ْٓتَْيِ  إَِل  َٟ  .[7]انًائدة:  ا١ْ

) ـٍ ًمكي أىٍرجي قرأ شعبة بكسر البلـ، ىكذا )ى
كىك الراجح عند جميكر  ، عطفا عمى )برءكسكـ(،(1)

(، عطفا عمى المغسكؿ ـٍ مىكي أىٍرجي   .القراء، كقرأ كرش بفتح البلـ، )ى

  :قاؿ تعالى ٬ُل ُٜ ِي٦َ  َويَ  .[18]انًائدة :  آ٬ُ٨٤َا اََلّ

) ، كقرأ شعبة بإثبات جممة مستأنفة ،(2)قرأ كرش بحذؼ الكاك التي قبؿ يقكؿ، ىكذا )يقكؿي
 .، كىك الراجح عند جميكر القراءباإلخبار عف قكؿ المؤمنيف االستئناؼعمى الكاك 

  :قاؿ تعالى ٌَرخ٠ََ  ٤َا ٤ِر٠ُْ  ََ٘شَؾاء : [61]انًائدة. 

زاءي مثؿً  الـ كسر( ك فجزاءه )قرأ كرش بترؾ تنكيف   إضافة، عمى (3)()مثؿ( بعده، ىكذا )فجى
، كىك الراجح عند (4) جزاءي مثًؿ ذلؾ المقتكًؿ مف النعـ"فعميو : ، كالتقديرلػ)مثًؿ(جزاء( )

( عمى أف )جزاءه( مبتدأ، ، جميكر القراء كقرأ شعبة بالتنكيف كرفع البلـ، ىكذا )فجزاءه مثؿي
( صفة لقتؿ( خبره ك)مثؿي ما   .(5)ػ)جزاءي(، أك ك)مثؿي

  :قاؿ تعالى ٌاَرة َّٙ امُ  َٞ َٓ  .[61]انًائدة :  َمَفاِٞيَ  ٌَ

( كسرقرأ كرش بحذؼ تنكيف )كفارةي( ك  ـي(، ىكذا )أك كفارةي طعاـً ميـ )طعا
مى ، كذلؾ ع(6)

ـي )كقرأ شعبة بالتنكيف كرفع طعاـ، ىكذا ، إضافة الطعاـ لمكفارة لمتعييف عمى أف " ،(كفارةي طعا
ـي( بد ، (7) "ىي طعاـ: ؿ مف )كفارةه( أك عطؼ بياف ليا، أك خبر لمبتدأ محذكؼ، أم)طعا

 .كىك الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 (.108( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .117( المرجع السابؽ، ص2)
 .123، صالمرجع نفسو( 3)
 (.235بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 .235( المرجع السابؽ، ص5)
 .235، صنفسوالمرجع  (6)
 (.112جمؿ، المغني بركاية كرش )ص( ال7)
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  :قاؿ تعالى ي٬َْمُ  َ٪َؼا اَّلَلُ  َٛاَل  ُّ َٙ ادِرِيَ  َح٨ْ  .[556]انًائدة :  ِنْػُر٣٫ُْ  الَهّ

كالتقدير: ىذا يكـى  ، عمى النصب ظرؼ زماف،(1)(ىذا يكـى ينفع)قرأ كرش بفتح الميـ، ىكذا 
( مبتدأ، كىك الراجح عند جميكر ىذا)، كقرأ شعبة بالرفع عمى أنو خبر، ك(2) نفع الصادقيف"

  .القراء

  سورة األنعام

  :قاؿ تعالى ٠َ٥ِ  ٦٤َْ ٞخب ربس٣ لَع ٧ٙف٩ الؽَحث أ٩٧ ٬ًءا ٨٤ُِْس٣ْ  َْ  ٦٤ِْ  حَاَب  ُث٣َّ  ِِب٫ََا١َثٍ  ـُ
ِْٓػهِ  ْن٢َصَ  َب

َ
٩َّ٧ُ  َوأ

َ
٬رٌ  َ٘د ُٙ  .[17]األَعاو:  رَِضي٣ٌ  َد

، كىك الراجح عند عمى أنيا مستأنفة، (3)(فإنو غفكر رحيـ)قرأ كرش بكسر اليمزة، ىكذا 
 .قبميا نسؽ ماجميكر القراء كقرأ شعبة بالفتح عمى 

  :قاؿ تعالى َبِي٠ُ  َو١ِتَْفتَتِي  .[11:  األَعاو] ال٥ُْْشؽ٤ِِيَ  ـَ

( مفعكؿ ، عمى (4)(تستبيف سبيؿى )، ىكذا نصب البلـك  قرأ كرش بالتاء أف الفعؿ متعد  ك)سبيؿى
)ليستبيف  محمد سبيؿى المجرميف، كقرأ شعبة بالياء كرفع البلـ ياأنت كلتستبيف : ، كالمعنىبو

( عمى أف الفعؿ الـز ( فاعؿ. كالرفع ىك الراجح عند جميكر القراء، كجاز سبيؿي )، كسبيؿي
 فاعؿ مؤنث تأنيثا مجازيا.ألف ال ؛ر الفعؿ كتأنيثويتذك

  :قاؿ تعالى ُّ  .[28:  األَعاو] نََلاءُ  ٦٤َْ  َدرََساٍت  ٧َؽَْذ

، كحذؼ التنكيف عمى اإلضافة، (5)(نرفعي درجاًت مف نشاء)قرأ كرش بحذؼ التنكيف، ىكذا 
فػ)درجات( مفعكؿ بو لػ)نرفع(، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالتنكيف عمى أف 

( منصكبة عمى الظرفية، ك)مىف( مفعكؿ، أم)درج  .درجاتنرفع مف نشاء : اتو

 

 
                                                           

 (.127( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 (.151ص/1( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج2)
 (.134( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .134( المرجع السابؽ، ص4)
 [.76، ككذا في ] يكسؼ: 138، صالمرجع نفسو( 5)
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  :قاؿ تعالى ْةَح٨َُْس٣ َّ ٍَّ َٜ ْػ َت َٜ َ١  [67:  األَعاو]. 

، كقرأ كرش (2) "عمى أف )بينيكـ( بمعنى )كصميكـ(" ،(1)كـ(النكف، ىكذا )بيني  ضـقرأ شعبة ب
  .، كبالضـ أرجحكـبينى  ع الكصؿي تقط: ظرؼ أم عمى أنو (بينىكـ)بفتح النكف عمى أف 

  :قاؿ تعالىَج٫َّا يُْلِٓؽُُز٣ْ  َو٤َا
َ
 .[506:  األَعاو]  يُْؤ٬ُ٨٤ِنَ  ََل  َساَءتْ  إِذَا خ

، كالكجو االستئناؼ، كالكسر عمى (3) ( كفتحيا )أنيا(أنيا)قرأ شعبة بخمؼ عنو بكسر ىمزة 
يشعركـ لعميا  تقديرىـ: كما معنى لعمياعمى أنيا ب"الثاني لو مكافؽ لكرش بفتح اليمزة )أنيا( 

 .ىك الراجح عند جميكر القراء، ك (4)إذا جاءت اليؤمنكف"

  سورة األعراف

  :قاؿ تعالى ْ٧َْؾْلَا َٛػ
َ
٢َيُْس٣ْ  خ ا َْ ـً ٬ْآحُِس٣ْ  ي٬َُارِي بِلَا ٬َى َوبِلَاُس  َورِيًلا ـَ ْٜ َٝ  اَلَّ ِ   َعَْيٌ  ذَل

 [ 87:  األعزاف]
عطفا عمى )لباساى(، كقرأ شعبة بالرفع  ،(5)ىكذا )كلباسى التقكل( السيف، فتحقرأ كرش ب

 .كىك الراجح عند جميكر القراءأنيا مبتدأ ك)خير( خبره،  عمى(، سي لبا)

  :قاؿ تعالى ِْي٦َ  ِِهَ  ٠ُٛ جْيَا اْْلَيَاةِ  ِِف  آ٬ُ٨٤َا لََِلّ  [88: األعزاف] ا١ِْٜيَا٤َثِ  ي٬َْمَ  َعالَِهثً  اُلّ

، كالتقدير: ىي خالصةه  ، عمى أنيا خبر )ىي((6)تاء، ىكذا )خالصةي(ال ضـقرأ كرش ب
، كىك (7)التاء)خالصةن( عمى الحاؿ فتحبة بخالصة(، كقرأ شع)ك)لمذيف ءامنكا( متعمؽ بػ
 .الراجح عند جميكر القراء

 

                                                           

 (.139العشر المتكاترة )ص شرؼ، القراءات (1)
 (.164ص/1( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )ج2)
 (.141( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 (.167بف زنجمة، حجة القراءات )صا( 4)
 (.153( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 .154( المرجع السابؽ، ص6)
 (.180ص/1ج( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع )7)
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  سورة األنفال

  :قاؿ تعالى َيِْػ ا١ََْكِ٘ؽِي٦ َٞ َنّ اَّلَله ُم٬٪٦ُِ 
َ
 .[52: األَفال]  َوأ

داؿ )كيد(، ىكذا )ميكىىِّفه كيدى( فتحقرأ كرش بفتح الكاك كتشديد الياء كتنكيف النكف ك 
، عمى (1)

أنو اسـ فاعؿ مف )كى ف( مضعؼ العيف، ك)كيد( مفعكؿ بو، كقرأ شعبة بإسكاف النكف كالكاك 
ىف( كتخفيؼ الياء كتنكيف النكف كفتح الداؿ، ىكذا )مكًىفه كيدى( عمى أنو اسـ فاعؿ مف )أك 

 .( مفعكؿ بو، كىك أرجح عند جميكر القراءالمعدل باليمزة، ك)كيدى 

  :قاؿ تعالى َال٥ُْْؤ٨٤ِِي َّ َنّ اَّلَله ٤َ
َ
 .[56 :األَفال]َوأ

ف اهلل)قرأ شعبة بكسر اليمزة، ىكذا   ،كىك الراجح عند جميكر القراء ،االستئناؼ، عمى (2)(كا 
 .(3)مع المؤمنيف كألف اهلل: دير البلـ، أم(، عمى تقكأف اهلل)كقرأ كرش بفتح اليمزة 

 سورة التوبة

  :قاؿ تعالى ِ َؾيٌْؽ اب٦ُْ اَّلَلّ ُْ  .[80 :]انخىبت َوَٛا١َِج اَْل٬٫َُُد 

) ، عمى أنو اسـ أعجمي ممنكع مف الصرؼ لمعممية (4)قرأ كرش بحذؼ التنكيف، ىكذا )عزيري
(، ك)( صفةكلمعجمة، فتككف )ابف أك خبر "نبينا، عزير : كؼ تقديرهمبتدأ كخبره محذ عزيري

(  كىك الراجح عند جميكر القراء، ،(5) "لمبتدأ محذكؼ ألنو جاء "كقرأ شعبة بالتنكيف )عزيره
( مبتدأك ،(6) ة"المصغر األسماء العربية عمى صكرة  ( خبرهك )عزيره   .)ابفي

  :قاؿ تعالىًؽا ْٙ اًرا َوُك َُؼوا َمْفِشًػا ِِضَ ِي٦َ اَتّ  .[506 بت:]انخىَواََلّ

 ( مبتدأ، خبره الذيف)، عمى أنو كبلـ مستأنؼ، (7)(الذيف)قرأ كرش بحذؼ الكاك، ىكذا 

                                                           

 (.179( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .179المرجع السابؽ، ص (2)
 (.1/223( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج3)
 (.191( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 (.134( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص5)
 (.1/236( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج6)
 (.204( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص7)
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القصص عطفا ليذه القصة عمى  (كالذيف اتخذكا)كقرأ شعبة بالكاك ، معذبكف: محذكؼ تقديره
  .السابقة، كىك الراجح عند جميكر القراء

   :قاؿ تعالى َُؿ ةُجْيَا٩َ٧ ـَّ َ
َذ٦ْ٥َ أ

َ
َؿ ةُجْيَا٩َ٧ُ  ...أ ـَّ َ

ْم ٦ْ٤َ أ
َ
 .[506 ]انخىبت:أ

نكف )بنيانو( في  ضـقرأ كرش بضـ اليمزة ككسر السيف األكلى فييما عمى البناء لممفعكؿ، ك 
كقرأ شعبة بفتح ، (1).. أىم ف أيسِّشى بنيانيو(.كؿ منيما نائب فاعؿ، ىكذا )أفىمىف أيسِّسى بينيانيو

، كىك )بنيانىو( مفعكؿ بوك أىس سى بنيانىو( عمى البناء لمفاعؿ،النكف )أفمف  فتحاليمزة كالسيف ك 
 .الراجح عند جميكر القراء

  سورة ىود

  :قاؿ تعالى ٌ٣ْ٢ِْ َٝ ة٩ِِ  َ ٦ِْ١ ٤َا ١َحَْؿ ل
َ
 .[77 ]هىد:   ََ٘ل تَْفد

()قرأ كرش بفتح البلـ كتشديد النكف، ىكذا  ، 70ؼ آية تىٍسئىمىنِّي( في الكي)ىنا ك ،(2)فبل تىٍسئىمىفِّ
، كقد أدغمت في نكف الكقاية فتح التصالو بنكف التككيدعمى أنو فعؿ مضارع مبني عمى ال"

( تىٍسأىٍلفً )كحذفت ياء المتكمـ اتباعا لمرسـ، كقرأ شعبة بسككف البلـ ككسر كتخفيؼ النكف 
 كأثبت كرش الياء في ،(3) "بػ)ال( الناىيةعمى أف النكف لمكقاية كىي فعؿ مضارع مجزكـ 

 .الكصؿ

  :قاؿ تعالى ٍ٩ُ ةِؽََْحٍَث ٨٤َِّا َو٦ْ٤ِ ِعْؾِي ي٤ِْ٬َهِؼ َٓ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا ٤َ  .[77 ]هىد:  َواََلّ

) قرأ كرش بفتح الميـ، ىكذا )يكمىئذو
، عمى أف الفتحة التي عمى الميـ حركة بناء إلضافة (4)

( عمى إذ)( إلى يكـ) (  أف(، كقرأ شعبة بكسر الميـ )يكًمئذو سائر األسماء  جرلتجرم م)يـك
  .بة، فخفض إلضافة )خزم( إليو، كىك الراجح عند جميكر القراءالمعر 

 

 

                                                           

 (.204)ص كاترةشرؼ، القراءات العشر المت (1)
 .227، صالسابؽ( المرجع 2)
 (.146( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 .147( المرجع السابؽ، ص4)
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  سورة يوسف

  :قاؿ تعالى ُ٩ْ٢ ـِ ْر
َ
٨َا أ َٓ ًػا ٤َ َٕ  ّْ َْٓب  يَْؽَت  .[58 ]يىسف:  َوي٢َْ

يرتعي(، مضارع )ارتعى( مف عمى أف أصمو ) ،(1) قرأ كرش بكسر العيف، ىكذا )يرتًع(
ألف الفعؿ كاقع في جكاب الطمب، كقرأ  ؛حفظ الشيء، كحذفت الياء لمجـز: المراعاة، أم

السككف، كعبلمة جزمو شعبة بسككف العيف )يرتٍع( عمى أنو مضارع )رتع( الثبلثي مجزكـ 
 .(2)االنبساط في الخصب: كالرتع

  :قاؿ تعالى َُدرََساٍت ٦ْ٤َ نََلاء ُّ  .[67 ]يىسف: ٧َؽَْذ

، عمى اإلضافة، فػ )درجات( مفعكلو بو، كقرأ (3)كذا )درجاًت مف(قرأ كرش بحذؼ التنكيف، ى
: شعبة بالتنكيف، ىكذا )درجاتو مف( عمى أنو منصكب عمى الظرفية، ك)مف( مفعكؿ بو، أم

 .يرفع مف يشاء درجات
  سورة إبراىيم

  :قاؿ تعالى َٓؾِيؾِ اْْل٥َِيِػ  إَِل اِط ا١ْ ِي َُلُ ٤َا ِِف  (5)ِِصَ ِ اََلّ رِْض اَّلَلّ
َ
٥َاَواِت َو٤َا ِِف اْْل  الَفّ

 .[8 - 5:إبزاهيى]
الياء، ىكذا )اهللي( ضـقرأ كرش ب

كقرأ شعبة بالخفض )اهلًل(  ،، عمى أف لفظ الجبللة مبتدأ(4)
 .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(5))الحميد( كنعت لو قبمو فعمى أنو بدؿ مم  

 سورة الحجر

  :قاؿ تعالى َون ُ  .[17 ]انحجز :  َ٘ت٣َِ حُبََِشّ

( بنكنيف تبشِّركنىني)عمى أف أصؿ الفعؿ  ؛ (6)(تيبىشِّركفً )، ىكذا مخففة قرأ كرش بكسر النكف
، كقرأ تخفيفاالنكف الثانية األكلى لمرفع كالثانية لمكقاية، كالفعؿ متعد  لياء المتكمـ، كحذفت 

                                                           

 (.236( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص1)
 .(151( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص2)
 (.244( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .255( المرجع السابؽ، ص4)
 (.1/334( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج5)
 (.265( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
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أم ياء ، (1)"ضافة إلى النفس"ألنو ال يريد اإل ؛(تيبىشِّركفى )شعبة بفتح النكف مخففة، ىكذا 
 .كرقؽ كرش الراء كىك الراجح، ،المتكمـ

 سورة مريم 

  :قاؿ تعالى َون ِي ذِي٩ِ َح٥َْتُ ِّٚ اََلّ ِْحَص اب٦ُْ َمْؽي٣ََ ٬ََْٛل اْْلَ  َٝ ِ  .[87 ]يزيى:ذَل

"ذلؾ قكؿي : ، عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ، كالتقدير(2)(قرأ كرش برفع البلـ )قكؿي الحؽ
( (3)"لحؽا قاؿ عمى أنو مصدر "، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالنصب )قكؿى

 .(4)"قكال
 سورة األنبياء 

  :قاؿ تعالى ٍاَل َضتٍَّث ٦ْ٤ِ َعْؽَدل َٜ  .[76 :األَبياء]   ِإَوْن ََكَن ٤ِرْ

، (6)يا"بمعنى كقع كال خبر ل عمى أف كاف تامة"، (5)(مثقاؿي )البلـ، ىكذا  ضـقرأ كرش ب
( عمى أف )كاف( ناقصة، كاسميا مضمر ك)مثقاؿي  ( فاعميا، كقرأ شعبة بالنصب، ىكذا )مثقاؿى
ف كاف : تقديره ( خبرىا.ك ،العمؿي مثقاؿى كا   )مثقاؿى

 سورة النور 

  :قاؿ تعالى ِ٢َي٩ْ َْ  ِ ٨ََْٓج اَّلَلّ َنّ ١َ
َ
 .[6 ]انُىر:َواْْلَاِمَفُث أ

(، ىكذا )أٍف لعنتي اهلل(، عمى أف (7)كرفع التاء قرأ كرش بتخفيؼ نكف )أف( مع سككنيا )لعنتي
( مبتدأ، كالجار كالمجركر ة، كاسميا ضمير الشأف محذكؼ، كأٍف( مخففة مف الثقيم) )لعنتي

( ك ، كالجممة خبر )أف( المخففة، بعده )عميو( خبر التاء  فتحكقرأ شعبة  بتشديد النكف )أف 
( اسـ  ( عمى أف )لعنتى  .( كالجار كالمجركر بعده خبرىا، كىك الراجح)أف  ىكذا )أف  لعنتى

                                                           

 (.1/345( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج1)
 (.307( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص2)
 [.16(، ككذا )تؾ مثقاؿي حبة( ]لقماف:18ص2( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج3)
 .19( المرجع السابؽ، ص4)
 (.326( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص5)
 (.2/61( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج6)
 .101صالمرجع السابؽ،  (7)
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   :قاؿ تعالى٢َي٫َْا َْ  ِ ََٕيَب اَّلَلّ َنّ 
َ
 .[6 ]انُىر:َواْْلَاِمَفَث أ

( مع سككنيا ككسر ضاد )غىضىب الياء ضـ فعبل ماضيا، ك   (1)(قرأ كرش بتخفيؼ نكف )أف 
لجممة مف الفعؿ كالفاعؿ خبر كا، ، ىكذا )أٍف غىًضبى اهللي(عمى أنو فاعؿمف لفظ الجبللة 

)أف( المخففة، كاسميا ضمير الشأف محذكؼ، كقرأ شعبة بفتح النكف مشددة كبفتح الضاد 
  .(أىف  غىضىبى اهللً كالباء ككسر الياء، ىكذا )

  :قاؿ تعالى ِْربَث وِِل اْْلِ
ُ
وِ اَلَّاةَِِٓي َدَْيِ أ

َ
 .[31 ]النكر:   أ

كىك ، (2)االستثناء، كقرأ كرش بالجر )غيًر( نعتا لمتابعيف عمى(الراء )غيرى  فتحقرأ شعبة ب
 عند الجميكر. الراجح

  سورة الفرقان

  :قاؿ تعالىُُٛه٬ًرا َٝ َ ٠ْ ل َٓ  .[50 ]انفزقاٌ: َويَْش

"جزما كقرأ كرش بالجـز )كيجعٍؿ( ، االستئناؼعمى (، قرأ شعبة بالرفع، ىكذا )كيجعؿي لؾ
الجـز كيمـز مف ، جعؿ لؾ جنات( ألنو جكاب الشرطشاء إف ) ،(3)"عمى الشرط الذم قبمو

  .إدغاـ البلـ الساكنة في البلـ بعدىا

  :قاؿ تعالىَؼاُب ي٬ََْم ا١ِْٜيَا٤َثِ َويَْغُلْ ذِي٩ِ ُم٫َا٧ًا َٓ ْٗ َُلُ ا١ْ  .[ 76:ا١ٙؽٛان  ] يَُياَخ

، كقرأ كرش االستئناؼ.. كيخمدي(، عمى .الفاء كالداؿ، ىكذا )يضاعؼي  ضـقرأ شعبة ب
، ك)يخمد( (4)(مف جكاب الشرط )يمؽبسككنيما )يضاعٍؼ...كيخمٍد( عمى أف )يضاعٍؼ( بدؿ 

  .معطكؼ عميو

 

 

                                                           

 (.350شر المتكاترة )ص( شرؼ، القراءات الع1)
 (.2/106( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج2)
 .116صالمرجع السابؽ،  (3)
 .126، صنفسوالمرجع ( 4)
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  سورة النمل

  :قاؿ تعالى َوَُ٪٣ْ ٦ْ٤ِ ََ٘ؾٍع ي٤َْ٬َهٍِؼ آ٬ُ٨٤ِن[26 :]انًُم. 

ع فيو، قرأ كرش بحذؼ التنكيف، ىكذا )فىزىًع(، عمى إضافة الفزع إلى )يكـ( لككف الفز 
( عمى  فالمصدر كىك )فزع( أضيؼ إلى المفعكؿ، كىك الظرؼ، كقرأ شعبة بالتنكيف )فىزىعو

  .(1)(إعماؿ المصدر في الظرؼ بعده كىك )يكمئذ

 سورة القصص

  :قاؿ تعالى ُِِٛن ٩ُْ٢ ٤َِِعَ رِدًْءا يَُهِػّ ـِ ْر
َ
 .[87 ] انقصض:َ٘أ

دٍِّقني(، عمىالقاؼ، ىكذا )يي  تسكيفقرأ كرش ب إف ))فأرسمو(، كالتقدير  أنو جكاب الطمب صى
كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بضـ القاؼ، ىكذا  ترسمو معي يصدٍقني(،

دقيني(   .(2)حاؿ، كالتقدير: ردءا مصدقا"مى أنو " ع )ييصى

 سورة لقمان

  :قاؿ تعالىاَل َضتٍَّث ٦ْ٤ِ َعْؽَدلٍ  إَِج٫َّا َٜ ُٝ ٤ِرْ  .[57 ]نقًاٌ:إِْن حَ

(، ككذا )تؾ مثقاؿي حبة( عمى أف (3)البلـ ضـقرأ كرش ب   تامة،  (كاف)، ىكذا )مثقاؿي
( عمى أف )كاف( ناقصة، كاسميا مضمر  ك)مثقاؿ( فاعميا، كقرأ شعبة بالنصب، ىكذا )مثقاؿى

ف كاف العمؿ،: تقديره ( خبرىا، كىك الراجح عند جميكر القراء.ك كا   )مثقاؿى
  سبأسورة 

  :قاؿ تعالى َيصَ و  .[58 : سبأ]لُِف٢َي٥َْاَن الؽِّ

) ، عمى أنو مبتدأ خبره الجار كالمجركر قبمو، كىك )لسميماف(، كقرأ (4)قرأ شعبة بالرفع )الريحي
 ) "كرش بالنصب )الريحى  .كىك الراجح عند جميكر القراء ،(5)"أم: سخرنا لسميمافى الريحى

                                                           

 (.204( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 (.175ص/2( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج2)
 (.412( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص3)
 .429ص، المرجع السابؽ (4)
 (.2/210( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج5)
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  سورة الصافات

  :قاؿ تعالى٬َاِٞبِ إ٧َِّا َزي٨ََّّا ال َٟ جْيَا ةِؾِي٨ٍَث ا١ْ ٥َاَء اُلّ  .[7 ]الصافات:َفّ

قرأ كرش بحذؼ التنكيف كخفض الباء، ىكذا )بزينًة الككاكًب(، "عمى إضافة )زينة( إلى 
كىك الراجح عند جميكر القراء،  ،(1))الككاكب(، كىي مف إضافة المصدر إلى المفعكؿ بو"

(بزيالباء، ىكذا ) فتحبالتنكيف ك  بةكقرأ شع "عمى أف )زينة( مصدر، ك)الككاكب( نةو الككاكبى
 .(2)"مفعكؿ بو

 سورة ص 

  :قاؿ تعالى ٬ُُٛل
َ
َّٚ أ ُّٚ َواْْلَ  .[27 ]ص:َٛاَل َ٘اْْلَ

القاؼ مف )فالحؽ(، ىكذا )قاؿ فالحؽ  كالحؽ  أقكؿ(، عمى أنو مفعكؿ مطمؽ،  فتحقرأ كرش ب
كىك الراجح عند جميكر   (3)كا الحؽفالزم: ، أك النصب عمى اإلغراء، أمأحؽ الحؽ: أم

 .قكلي الحؽ: القراء، كقرأ شعبة بالرفع )فالحؽُّ( عمى أنو مبتدأ، كالخبر محذكؼ، تقديره

 سورة الشورى

  :قاؿ تعالى ْيِْػيُس٣
َ
َفتَْج خ َٞ َناةَُس٣ْ ٦ْ٤ِ ُمِهيتٍَث َ٘ت٥َِا 

َ
 .[80]انشىري: َو٤َا أ

َو٤َا  :تعالىيكـ(، عمى أف )ما( في قكلو قرأ كرش بحذؼ الفاء، ىكذا )بما كسبت أيد
َناةَُس٣ْ 

َ
عمى  مكصكلة مبتدأ، ك)بما كسبت أيديكـ( في محؿ رفع خبر، كقرأ شعبة بالفاء أ

، كىك (4)ت( كاقعة في جكاب الشرطبى سى ما كى بً أف )ما( في )كما أصابكـ( شرطية، كالفاء في )فى 
  .الراجح عند جميكر القراء

 

                                                           

 (.225( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص1)
 .101( المرجع السابؽ، ص2)
 .228ص، المرجع نفسو( 3)
 .236، صنفسوالمرجع  (4)
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  :قاؿ تعالى ْٓ ِي٦َ َُيَادِل٬َُن ِِف آيَاح٨َِا ٤َا ل٣ْ٫َُ ٦ْ٤ِ ََمِيٍم َوَي  .[81]انشىري:    ٣ََ٢ اََلّ

ـي  ضـقرأ كرش ب ( )، كقرأ شعبة بالنصب االستئناؼعمى ( الميـ )كيعم ـى عمى إضمار "كيعم
 .، كىك الراجح عند جميكر القراء(1)")أف(

  :قاؿ تعالى ِ ٬ًَل َذي٬ُِحَ بِإِذ٧ْ ـُ ٠َ َر ـِ ْو يُْؽ
َ
 .[51]الشكرل:    ٩ِ ٤َا يََلاءُ أ

( ضـقرأ كرش ب سكاف الياء بعد الحاء مف )فيكحيى (، كا  أك يرسؿى )، ىكذا (2)البلـ مف )يرسؿى
كقرأ شعبة ، عميو عطؼ ، ك)فيكحي((3)يرسؿي  ىك: أم رسكالن فيكحٍي بإذنو(، عمى أنو خبر

كىك الراجح ، (4)كحيا"  كاف لبشر أف يكممو أف يكحي إليو " كالمعنى: كما عمى إضمار )أف(
 .عند جميكر القراء

  سورة الدخان

  :قاؿ تعالى رِْض
َ
٥َاَواِت َواْْل  .[6 ] اندخاٌ:   َرِبّ الَفّ

( ضـقرأ كرش ب ، أك مبتدأ : ، عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ، أم(5)الباء، ىكذا )ربُّ ىك ربُّ
( عمى أنو )شعبة بالخفض خبره )ال إلو إال ىك(، كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ  ربِّ

  .لو كلو تعالى )رحمة مف ربِّؾ(، أك نعتبدؿ مف )ربِّؾ( في ق

  سورة الذاريات

  :قاؿ تعالى َ٬ن ُٜ ٍِ ٧َُّس٣ْ َت٨ْ
َ
ٌّٚ ٤ِر٠َْ ٤َا خ  [ 88: ] الذاريات إ٩َُّ٧ِ َْلَ

( ضـقرأ شعبة ب نطقكـ،  أنو مثؿي : عمى أنو صفة لػ )لحؽ(، كالمعنى ،(6)البلـ، ىكذا )مثؿي
( "عمى التككيد، عمى معنى فتحكقرأ كرش ب ، كىك (7)إنو لحؽه حٌقان مثؿى نطقكـ": البلـ )مثؿى

 .الراجح عند جميكر القراء

                                                           

 (.285ص/2( ابف خالكيو، اعراب القراءات السبع كعمميا )ج1)
 (.1/311لبدكر الزاىرة )( القاضي، ا2)
 (.237( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.2/289( ابف خالكيو، اعراب القراءات السبع كعمميا )ج4)
 [.9(، ككذا في ]المزمؿ:241( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص5)
 (.521( شرؼ القراءات العشر المتكاترة )ص6)
 (.111( الجمؿ، المغني بركاية شعبة )ص7)
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  سورة الصف

  :قاؿ تعالى ِ ٧َْهاَر اَّلَلّ
َ
٬ُ٧٬ا خ ُٞ

:[57 ]انصف. 

، أم ككنكا (1)قرأ كرش بتنكيف الراء كزيادة الـ الجر قبؿ لفظ الجبللة، ىكذا )أنصاران هلل(
 .، كقرأ شعبة )أنصارى اهلل( عمى اإلضافة، كىك الراجح عند جميكر القراءهلل أنصارا

  سورة المزمل

  :قاؿ تعالى ُ٩ُ َوذ٢ُُر٩َ َٙ ََثِ ال٢َّي٠ِْ َو٧ِْه
دَِْن ٦ْ٤ِ ذ٢ُُ

َ
٬ُم أ ُٜ َٝ َت َّ٧

َ
٣َُ٢ْٓ خ َٝ َح  .[80 م:انًزي]  إَِنّ َربَّ

( المجركر بػ)مف(، مى )ثمثي، عطفا ع(2)كذا )كنصًفو كثمًثو(الفاء كالثاء، ى كسرقرأ كرش ب
كىك الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالنصب )كنصفىو كثمثىو( عطفا عمى )أدنى( 

)   .(3)المنصكب بػ)تقـك
 سورة القيامة 

  :قاؿ تعالى َُ٘إِذَا ةَؽَِق ابْلََُص :[7]القيامة. 

(عمى  قرأ كرش بفتح الراء )بىرىؽى( كقرأ شعبة ، (4) "بمعنى: شىخىصى أم ارتفع"،كزف )فىعىؿى
( )بىًرؽى(  .كىك الراجح عند جميكر القراء (5) "بمعنى: فىًزعى " عمى كزف )فىًعؿى

 سورة اإلنسان 

  :قاؿ تعالى ٌتَْبَق ـْ ٨ُْػٍس ُعْْضٌ ِإَو ـُ  .[85 َساٌ :]اإل   َِلَِل٣ْ٫َُ ثِيَاُب 

(قرأ كرش برفع الراء، ىكذا )خيض ( نعتا  ، نعتا(6)ره لػ)ثياب(، كقرأ شعبة بالخفض )خضرو
)  .كىك الراجح عند جميكر القراء  لػ)سندسو

 

                                                           

 (.552ؼ القراءات العشر المتكاترة )ص( شر 1)
 .575( المرجع السابؽ، ص2)
 (.265( الجمؿ، المغني بركاية كرش )ص3)
 (.114( أبك راس، اختبلؼ البنية الصرفية في القراءات السبع )ص4)
 .114( المرجع السابؽ، ص5)
 (.579( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص6)
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  سورة النبأ

  :قاؿ تعالى ِرِْض َو٤َا ةَح٥َ٫َُ٨ْا الؽََّْح٦َ
َ
٥َاَواِت َواْْل  .[86 ]انُبأ:َرِبّ الَفّ

) ، كىك : م، عمى أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ، أ(1)قرأ كرش برفع النكف )الرحمفي ىك الرحمفي
  .الراجح عند جميكر القراء، كقرأ شعبة بالخفض )الرحمًف( عمى أنيا بدؿ مف )ربِّؾ(

  سورة عبس

  :قاؿ تعالىَْٞؽى ٩ُ اَِلّ َٓ َٙ ُؽ َذخ٨َْ َّٞ ْو يََؼّ
َ
 .[7 ]عبس:أ

(، كىك الراجح عند جميكر الق(2)العيف، ىكذا )فتنفعيو( ضـقرأ كرش ب راء، ، عطفا عمى )يذ ك ري
كقرأ شعبة بالنصب )فتنفىعىو( عمى نصبو بػ)أف( المضمرة بعد فاء السببية "لكقكعيا في جكاب 

 )لعمو يز ك ى(. (3)لعؿ"
  سورة البروج

  :قاؿ تعالى ٬ٍظ  (15)ة٠َْ ُ٪٬َ ُْٛؽآٌن ََمِيٌػ ُٙ  .[88 ]انبزوج:ِِف ل٬ٍَْح ََمْ

(، (4) قرأ كرش برفع الظاء )محفكظه( ( نعتا لػ)قرآفه (  ،كقرأ شعبة بالخفض )محفكظو نعتا لػ)لكحو
 .كىك الراجح عند جميكر القراء

 سورة الشمس 

  :قاؿ تعالىتَاَ٪ا ْٜ  .[51: ]انشًس  َوََل َيَاُف ُخ

)  مناسبة لما قبميا )فكذبكه فعقركىا فدمدـ.. ،(5) قرأ كرش بالفاء بدؿ الكاك )فبل يخاؼي
 ،فسكاىا(

كىك الراجح عند ، كىي كذلؾ مكتكبة في مصاحؼ أىؿ العراؽ، كقرأ شعبة بالكاك )كال يخاؼ(
  .جميكر القراء

                                                           

 (.583صرة )شرؼ، القراءات العشر المتكات (1)
 .585صالمرجع السابؽ، ( 2)
 (.2/239( ابف خالكيو، إعراب القراءات السبع كعمميا )ج3)
 (.590( شرؼ، القراءات العشر المتكاترة )ص4)
 .595( المرجع السابؽ، ص5)
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 سورة المسد 

  :قاؿ تعالى ِب ٍَ ح٩ُُ ََحَّا١ََث اْْلَ
َ
 .[7: ]انًسد َواْمَؽخ

، عمى أنيا خبر )امرأتيو(، أك خبر لمبتدأ محذكؼ، أم ىي (1)قرأ كرش بالرفع )حٌمالةي(
أذـ : اء، كقرأ شعبة بالنصب )حٌمالةى( عمى الذـ أمحمالةي، كىك الراجح عند جميكر القر 

 .حمالةى 

  

                                                           

 (.603صشرؼ، القراءات العشر المتكاترة ) (1)
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 ةــــالخاتم
هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا محمد بف عبد اهلل  الحمد

 صمى اهلل عميو كسمـ كبعد:

ىذا البحث الذم حاكلت فيو الباحثة جمع المسائؿ المغكية التي اتفؽ  -بفضؿ اهلل-فقد تـ 
، كتصنيفيا إلى صكتية كصرفية كنحكية، كتكجيو الركاية لكؿ أك اختمفا فييا الراكياف شعبة ككرش

منيما، كبعد ىذه الجكلة الممتعة كالطكيمة، لدل الباحثة جممة مف النتائج كالتكصيات تكجزىا 
 :أتيفيما ي

 أوال: النتائج: 
  في  نى، كليس فيو تناقضاتساع في المعإف اختبلؼ القراءات ىك اختبلؼ تنكع كتغاير ك

المعنى أك تضاد، بؿ مقصد ىذا االختبلؼ تكثير المعاني كالتيسير عمى األمة في قراءة 
  .القرآف الكريـ

  طبقت ىذا الدراسة عمى سكر القرآف الكريـ كميا في أجزائو الثبلثيف، ككانت نسبة االتفاؽ
مغت نسبة االتفاؽ في بيف ركايتي شعبة ككرش أكثر مف نسبة االختبلؼ بينيما، حيث ب

%(، كبمغت نسبتو في المستكل النحكم ما يقارب 63المستكل الصرفي ما يقارب )
%(، كيدؿ ذلؾ أف العرب بينيا اتفاؽ كبير في كثير مف الكممات كاختبلؼ ضئيؿ في 79)

 .بعض الظكاىر المفظية التي تتميز بيا قبيمة عف األخرل

 ا لقراءة جميكر القراء، فكاف إذا اتفؽ الراكياف كاف الترجيح بيف الركايتيف حسب مكافقتي
شعبة ككرش في قراءة كممة، فإنيما بيذا االتفاؽ غالبا ما يكافقاف قراءة الجميكر، أما إذا 

 .اختمفا، فكانت قراءة شعبة أقرب لقراءة الجميكر

 مف أشير الركايات التي يقرأ بيا في مشارؽ األرض  عف عاصـ تعتبر ركاية شعبة
مف أصعب الركايات لكثرة األحكاـ الخاصة بيا  عف نافع ، كتعتبر ركاية كرشكمغاربيا
 .كتشعبيا

  إف الدراسة المغكية المكازنة في ضكء القراءات القرآنية تثرم لغة الباحث مف الناحية
ألنيا تقكـ عمى دراسة لغة القرآف الكريـ الذم نزؿ  ؛الصكتية كالصرفية كالنحكية كالببلغية

 .يفبمساف عربي مب
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 التوصيات:

 ألنو مف أشرؼ العمكـ كأكثرىا تعمقا بكتاب  ؛أكصي بضركرة االىتماـ بعمـ القراءات القرآنية
ألنو يكتفي بالقراءة عمى  ؛سيما أف كثيرا مف الناس قد يجيؿ ىذا العمـ اهلل عز كجؿ، ال

 .ركاية كاحدة فقط دكف غيرىا

  ألف  ؛ء القراءات القرآنيةأكصي بتخصيص مساقات تعتمد الدراسات المغكية في ضك
القراءات القرآنية تعد أكثؽ الشكاىد التي تبيف المغة عمى ما تككف عميو ظكاىرىا الصكتية 

 .كالصرفية كالنحكية

  تعتبر ىذه الدراسة المغكية األكلى المكازنة بيف ركايتي شعبة ككرش، فأكصي طمبة العمـ
 .عضيا بعضاباالستمرار في ىذا النكع مف الدراسات التي يكمؿ ب

  أكصي الباحثيف كالباحثات بتقكل اهلل في طمب العمـ، كأف يككف ىدفيـ نيؿ األجر كالثكاب
 .كخدمة كتابو لينالكا خيرم الدنيا كاآلخرة

ن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان  .إن أحسنت فمن اهلل، وا 

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 فيرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

 الفاتحة

1.  ي٦ ِٝ ي٬َِْم اِلّ ِ  ٤َ  4 113ال

 البقرة

2.   َِي٦َ آ٤ ٬َن اَّلَله َواََلّ ُْ َف٣٫ُْ ُيَادِ ُٙ جْ
َ
٬َن إََِلّ خ ُْ  ٬ُ٨  9 113ا َو٤َا َيَْػ

3.  ة٥ا َك٬٧ا يسؼة٬ن  10 113 

4.   َ٬ُٓن   28 46ُث٣َّ إََِل٩ِْ حُؽَْس

5.   ٩ِِّ لَك٥َِاٍت    37 166َذخ٢َََِقّ آَدُم ٦ْ٤ِ َرب

6.   ْ٢َي٣٫ِْ َْ    38 533ََ٘ل َع٬ٌْف 

7.  وأو٬٘ا ة٫ٓػي أوف  40 27 

8.   ِ ِْٓػه َْؼُت٣ُ ا١ِْْٓش٠َ ٦ْ٤ِ َب   51 46  ُث٣َّ اَتّ

9.   ِّٚ َْيِ اْْلَ َٖ ِ َِّي ة خ٬ُ٢َُن الَّبِي ْٜ    61 551َويَ

10.   َاةِهِي     62 551َوالَهّ

11.  َتخَِّغُؼ٧َا ُ٪ُؾًوا
َ
   67 13َٛال٬ُا خ

12.   ْايَاُز٣ ٍَ ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ َع ٌث َج ٍَّ    68 551َو٬ُٛل٬ُا ِض

13.   ُ٬ُ٢٥َْٓنَ َو٤َا اَّلَل ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ    74 13ة
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14.    يئَخ٩ُُ ةَل ٦٤ ٞفب ـحئث ٍِ ْج ة٩ِِ َع ٌَ َضا
َ
  81 551.... َوأ

15.   ْٓتُُػوَن إََِلّ اَّلَله انِي٠َ ََل َت َعْؼ٧َا ٤ِيرَاَق ةَِِن إِِْسَ
َ
   83 47ِإَوذْ أ

16.   ْاُدوُ٪٣ َٙ اَرى ُت ـَ ُ
ح٬ُُك٣ْ أ

ْ
   85 40ِإَوْن يَد

17.   َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ    85 14َو٤َا اَّلَلُ ة

ُػِس   .18 ُٜ يَّْػ٧َاهُ ةُِؽوِح ا١ْ
َ
 23 87  َوخ

19.  ي٬٢٥ٓن َواَّلَلُ ةَِهٌَي ة٥َِا  96 14 

20.  ُؽوا َٙ ٌَِي َز يَا    102 533َو١َِس٦َّ الَلّ

21.  ٤ا ٧جفظ ٦٤ آيث   106 14 

22.   ُ٬ن ُٟ    117 531 ،533ُز٦ْ َذيَ

23.   ِْنَطاِب اجْلَِطي٣
َ
ُل َخ٦ْ أ

َ
   119 115 َوََل تُْفأ

24.   ِإَوذِ ابْخَََل إِةَْؽا٪ِي٣َ َرب٩ُُّ ةَِس٥َِ٢اٍت  124 14 

25.   ّاِم إِةَْؽا٪ِي٣َ ُمَهًَل َٜ ُِؼوا ٦ْ٤ِ ٤َ    125 15 ،551 َواَتّ

26.  ٘أ٤خ٩ٓ ٢ٛيل  126 48 

27.   َِووََطّ ة٫َِا إِةَْؽا٪ِي٣ُ ةَجِي٩   132 551 

28.   َطاَق ـْ ٥َاِخي٠َ ِإَو ـْ ٬ل٬َُن إَِنّ إِةَْؽا٪ِي٣َ ِإَو ُٜ ْم َت
َ
  140 15 ...أ

29.   ٌإَِنّ اَّلَله ةِالَّاِس لَؽَُءوٌف رَِضي٣   143 116 
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30.   ٨ْخ٣ُْ  ٤َا وََضيُْد َؽهُ  وُُس٬َ٪ُس٣ْ  ٬ُّ١٬ََ٘ا ُٞ ٍْ   144 15...ِإَونَّ  َك

31.   ٍّ٫َا ُ٪٬َ  وِْس٫َثٌ  َو١ُِك ٬ا ُم٬ََِلّ ُٜ ِ تَت ـْ    148 15اْْلََْيَاتِ  َ٘ا

32.   ْ٬ََِ٘لّ  َعؽَْسَج  َضيُْد  َو٦٤ِ  َٝ ؽَ  وَْس٫َ ٍْ   149 16 ... ال٥َْْفِشػِ  َك

33.   ٌث ٢َيُْس٣ْ ُضَشّ َْ     150 34 ،116ئِلََلّ يَُس٬َن ل٨٢َِّاِس 

34.   َوِ  ابْلَيَْج  َضزَّ  ٦٥َْ ذ
َ
٢َي٩ِْ  ُس٨َاحَ  ََ٘ل  اْخخ٥ََؽَ  أ نْ  َْ

َ
  158 16 ...أ

35.   ِٗ يَاحِ  َوحَُْصِي َطابِ  الؽِّ ؽِ  َوالَفّ ٥َاءِ  َبْيَ  ال٥َُْفَغّ  الَفّ
رِْض 

َ
 َواْْل

164 49 

36.   ْ٬٥َُ٢ا إِذ َُ ِي٦َ  ِ  َول٬َْ يََؽى اََلّ ٬َّةَ َّلِلَّ ُٜ َنّ ا١ْ
َ
َؼاَب أ َٓ يََؽْوَن ا١ْ

ا ًٓ   ََجِي
165 116 

37.   ِْٖؽِب ْن ح٬ُّ١٬َُا وُُس٬َ٪ُس٣ْ ِٛت٠ََ ال٥ََْْشِِق َوال٥َْ
َ
 ١  177 534َحَْؿ ا١ِْبَّ أ

38.   َّآ٦٤ََ  ٦٤َْ  ا١ِْبَّ  َو١َِس٦  ِ    177 185ةِاَّلَلّ

39.   ٦٥٘ عاف ٦٤ م٬ص س٨ٙا أو إذ٥ا  182 116 

40.   َِي٦َ  َولََع ٩َ٧٬ُ  اََلّ ُٜ ي ٍِ امُ  ِْ٘ػيَثٌ  يُ َٓ ِٟيٍ  ٌَ     184 185ِمْف

41.   ََِّ٘ل َرََ٘د َوََل ُُ٘ف٬َق َوََل ِسَػاَل ِِف اْْلَز  197 167 

42.   ٥َاِم َٖ ٠ٍَ٢ ٦َ٤ِ ا١ْ ُُ تِي٣ُ٫َُ اَّلَلُ ِِف 
ْ
ْن يَأ

َ
ُؽوَن إََِلّ أ ُِ َ٪٠ْ َح٨ْ

ُث  َٟ
ِ   ...َوال٥ََْلن

210 167 

43.   ّ٬َل  َضَِت ُٜ ٬ل َح ـُ    214 186الَؽّ
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44.   ٢َيْ  ُس٨َاحَ  ََ٘ل ٥َّْ٢خ٣ُْ  إِذَا ُس٣ْ َْ ُْٓؽوِف  آحَحْخ٣ُْ  ٤َا ـَ   233 15ةِال٥َْ

45.   ٢َيُْس٣ْ  ُس٨َاحَ  ََل خ٣ُُ  إِنْ  َْ ْٜ َّ٢ ٬ُ٪٦َّ  ل٣َْ  ٤َا ا١جَِّفاءَ  ٌَ    236 15َت٥َُفّ

46.  ْزَوا
َ
ِي٦َ ُحخ٬َّْ٘٬َََن ٨٤ُِْس٣ْ َويََؼُروَن أ ًسا وَِنيًَّث َواََلّ

ْزَواِس٣٫ِْ 
َ
  ِْل

240 167 

47.   ِْي ذَا ٦٤َ ؽُِض  اََلّ ْٜ ٩ُ  َضَف٨ًا َٛؽًْىا اَّلَله  ُح َٙ ِْ  َُلُ  َذيَُيا
اً٘ا َٓ ْى

َ
رَِيَةً  أ َٞ

  
245 553 

48.   
َ
٢َيُْس٣ُ ا١ِْٜخَاُل خ َْ خَِب  ُٞ َفحْخ٣ُْ إِْن  َْ ََلّ َٛاَل َ٪٠ْ 

اح٬ُ٢ِا َٜ   ُت
246 117 

49.   الَّاَس ِ ُّ اَّلَلّ     251 554َول٬َََْل َدْذ

50.   ذِي٩ِ َوََل ُع٢ٌَّث َوََل ٌّ ِتَ ي٬ٌَْم ََل َبيْ
ْ
ْن يَأ

َ
٦ْ٤ِ َرت٠ِْ أ

ثٌ  َْ ا َٙ   َك
254 167 

51.   ُِ َٝ  إَِل  ؽْ َ٘اجْ اِم َٓ ٌَ  َٝ ِ اة     259 15يَتََف٩َّ٨ْ  ل٣َْ  َوَُشَ

ّ َست٠ٍَ ٦َ٫ُْ٨٤ِّ ُسؾًْءا  .52
٠ْ لََعَ ُكِ َٓ  24 260  ُث٣َّ اْس

53.   ْ٬َ٪ا ِإَون ُٙ َؽاءَ  َوحُْؤح٬َُ٪ا ُتْ َٜ ُٙ ؽُ  ١َُس٣ْ  َعَْيٌ  َذ٬٫َُ  ا١ْ  َويَُسِّٙ
حِّئَاحُِس٣ْ  ٦٤ِْ  ٣ْ َخ٨ْسُ  ـَ

  
271 65 

54.  ٗٙٓا ُيفت٣٫ اجلا٪٠ أ٨ٕياء ٦٤ اَل  273 554 

55.   ّنْ  إََِل
َ
ةً  َِتَاَرةً  حَُس٬نَ  أ    282 554َضاِِضَ
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56.   ٌت٬َُىثٌ  َ٘ؽَِ٪ان ْٜ ٤َ  283 50 

57.   ٌّآ٦٤ََ  ُك  ِ خ٩ِِ  ةِاَّلَلّ َٟ
ِ ٩ِ٢ِ  َوُكخُت٩ِِ  َوَمَلن ـُ    285 51َوُر

 آل عمران

58.   ِْي٦َ  ٠ُٛ ُؽوا لََِلّ َٙ ٢َْٖت٬ُنَ  َز خُ ونَ  ـَ    12 15َس٣َّ٨٫ََ  إَِل  َوُُتََْشُ

59.   َْْٓيِ  يََؽْوَج٣ْ٫ُ ٤ِر٢َْي٣٫ِْ َي ا١ْ
ْ
   13 555َرأ

60.   ّنْ  إََل
َ
٬ا أ ُٜ اةً  ٣٫ُْ٨٤ِْ  َتخَّ َٜ   28 15 ُت

61.  ٫ََ٢ا َّٙ    37 554َزَكؽَِيّا َوَك

62.   ُثُ  َذ٨َاَدح٩ْ َٟ
ِ    39 15ال٥ََْلن

63.  أن اَّلل يبَشك ةيطَي  39 15 

64.   ُ٩٥ُِّ٢ َٓ ِٟخَاَب  َويُ ٥َثَ  ا١ْ ْٟ    48 11َواْْلِ

65.  ا ّ٤َ
َ
ِي٦َ  َوأ ٬ُ٢٥ِا آ٬ُ٨٤َا اََلّ َْ اِْلَاتِ  َو ِّي٣٫ِْ  الَهّ ُس٬رَُ٪٣ْ  َذي٬َُ٘

ُ
   57 11أ

66.   َّ٤
َ
ُس٬رَُ٪٣ْ َوأ

ُ
ِّي٣ْ٫ِ أ اِْلَاِت َذي٬َُ٘ ٬ُ٢٥ِا الَهّ َْ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا َو     57 555ا اََلّ

67.   ُمَؽُك٣ْ  َوََل
ْ
نْ  يَأ

َ
ثَ  َتخَِّغُؼوا أ َٟ

ِ ِّيَ  ال٥ََْلن ْربَاةًا َوالَّبِي
َ
   80 554أ

68.   ََعَؼ اَّلَلُ ٤ِير
َ
َِّي ل٥ََا آحَحْخُُس٣ْ ٦ْ٤ِ ِٞخَاٍب ِإَوذْ أ اَق الَّبِي

٥َثٍ  ْٟ   وَِض
81 555 

69.   ٣ََ٢ ٦ْ٤َ ِِف ـْ َ
٬َن َوَُلُ أ ُٖ ِ َحتْ َْيَ دِي٦ِ اَّلَلّ َٖ َذ

َ
  83 555  ...أ
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70.  ٬ُ٢ا َو٤َا َٓ ْٙ ُؽوهُ  ٦َ٢َْ٘  َعَْيٍ  ٦٤ِْ  َح َٙ     115 11يُْس

71.   إذ ح٬ٜل ل٥٢ؤ٨٤ي أ٦١ يسٙيس٣ أن ي٥ػز٣
  ...ربس٣ ةرلذث ءاَلف 

124 11 

72.   َثِ ُمَف٤ِِّ٬ي َٟ
ِ    125 556ِِب٥ََْفثِ آََلٍف ٦َ٤ِ ال٥ََْلن

73.  ٫َا يَا ُحّ
َ
ِي٦َ  خ ُز٬ُ٢ا ََل  آ٬ُ٨٤َا اََلّ

ْ
اً٘ا حَأ َٓ ْى

َ
بَا أ     130 11 الؽِّ

74.   ُِّْس٣ َِْٖٙؽةٍ ٦ْ٤ِ َرب ٬ا إَِل ٤َ ُْ ارِ ـَ    133 556َو

75.  و٦٤ يؽد ذ٬اب 145 15 

76.   ُِّّي ٩ُ رِب َٓ ّ َٛاح٠ََ ٤َ ي٦ِّْ ٦ْ٤ِ ٧يَِبٍ
َ
رَِيٌ  ٬نَ َوَكد َٞ

   146 556 

َْْب )  .77 ُؽوا الُؽّ َٙ ِي٦َ َز  ٢ُ٧ 151 16ِِْق ِِف ٬ُ٢ُِٛب اََلّ

78.   ْبِي٠ِ  ِِف  ُٛخ٢ِْخ٣ُْ  َو١َه٦ِ ِ  ـَ وْ  اَّلَلّ
َ
َِْٖٙؽةٌ  ٤ُخ٣ُّْ  أ ِ  ٦٤َِ  ل٥ََ  اَّلَلّ

   157 16 ... َورََْحَثٌ 

79.   ِي٦َ  َُتَْفَبَّ  َوََل بِي٠ِ  ِِف  ُٛخ٬ُ٢ِا اََلّ ِ  ـَ ْم٬َاحًا اَّلَلّ
َ
    169 16 أ

80.   ِؽ ْٙ ٬َن ِِف ا١ُْس ُْ ِي٦َ يَُفارِ َٝ اََلّ ْ     176 556َوََل َُيُْؾ٧

81.  ضِت ي٥ي اْلتيد ٦٤ ا١ٍيب  179 16 

 النساء

82.   َْواِضَػةً  ََك٧َْج  ِإَون  11 555 

83.   ٬َُلُ يُْػِع٩ُْ٢ َس٨َّاٍت ـُ ِّ اَّلَله َوَر ٍِ   13 515َو٦ْ٤َ يُ
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84.   ِّض٠َ
ُ
    24 16ذ١َُِس٣ْ  َوَراءَ  ٤َا ١َُس٣ْ  َوأ

85.   ُٗ ٢َي٦َ٫ِّْ ٧ِْه َٓ اِضَلٍث َذ َٙ ِ َتْيَ ة
َ
ْضِه٦َّ َ٘إِْن خ

ُ
  25 515 ....َ٘إِذَا أ

86.   ْن
َ
   29 555َِتَاَرةً  حَُس٬نَ  أ

87.  ؽِي٥ًا َٞ     31 515َو٧ُْػِع٢ُْس٣ْ ٤ُْػَعًل 

88.   ْتَانَِؽ ٤َا ُت٬ْ٫َْ٨َن ٩ْ٨ُْ ََتْ  إِن َٞ  31 63 خَجِت٬ُا 

89.   ْْح٥َا٧ُُس٣
َ
َػْت خ َٜ ِي٦َ َخ     33 515َواََلّ

90.    ِْإَون  ُٝ    40 555َضَف٨َثً  حَ

91.   ْو
َ
   42 11 ،515ا١جَِّفاءَ  ََلَمْفخ٣ُُ  أ

92.   ْن
َ
أ ةٌ  َوبَح٩َ٨ُْ  ةَح٨َُْس٣ْ  حَُس٦ْ  ل٣َْ  َٞ    73 11َم٬ََدّ

93.   ْجْيَا ٤َخَاعُ  ٠ُٛ  َوََل  اَتَِّق  ل٦٥َِِ  َعَْيٌ  َواْْلِعَؽةُ  ٢َِٛي٠ٌ  اُلّ
٬٥َُ٢نَ  ِْ     َ٘خِيًل  ُت

77 11 

 56 81 ةيج ٌائٙث  .94

95.   ََلم ١َِْق إََِلُْس٣ُ الَفّ
َ
   94 515خ

96.   ُِْػونَ  يَْفخ٬َِي ََل ا َٜ وِِل  َدَْيُ  ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ  ٦٤َِ  ا١ْ
ُ
رِ  أ َ    95 555الَْضّ

97.   يَْػُع٬ُ٢َن َٝ ِ و١َه
ُ
   124 515اجْل٨ََّثَ َ٘أ

98.  ٘ل س٨اح ٢ْي٥٫ا أن يه٢طا ةح٥٫٨ا ن٢طا  128 515 
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99.   ِِٟخَاب ٢َيُْس٣ْ ِِف ا١ْ َْ َل      140 511َوَْٛػ ٧ََؾّ

100.   َِي٦ ِ  آ٬ُ٨٤َا َواََلّ ٩ِ٢ِ  ةِاَّلَلّ ـُ ؽ٬ُِّٛاحُ  َول٣َْ  َوُر َضػٍ  َبْيَ  َٙ
َ
  152 11  ....أ

101.   ِتْج ُْٓػوا ِِف الَفّ    154 511َو٨ْ٢َُٛا ل٣ْ٫َُ ََل َت

102.   ْخ٣ُْ  َ٘إِن ْٙ ََلّ  ِع
َ
ِْٓػل٬ُا خ  ٬ََ٘  154 511اِضَػةً  َت

 المائدة

103.  ِْٕف٬ُ٢ا يِْػيَُس٣ْ  وُُس٬َ٪ُس٣ْ  َ٘ا
َ
ِٚ  إَِل  َوخ ِ   6 556 ...ال٥ََْؽا٘

104.  ٢َيُْس٣ْ  يا َْ  ِ ٥ََْٓث اَّلَلّ ِ ُؽوا ٧ ُٞ ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا اذْ ٫َا اََلّ ُحّ
َ
 11 56خ

105.  ِي٣٫ِْ  َ٘ت٥َِا ْٜ ٨َّاُ٪٣ْ  ٤ِيرَاَر٣٫ُْ  َج َٓ ٨ْ٢َا ١َ َٓ يَثً  ٣ْ ٬ُ٢ُٛب٫َُ  وََس ـِ    13 11َٛا

106.   َواْعَل٬ْنِ  الَّاَس  َتَْل٬ُا ََ٘ل   44 11 

107.  ٢َي٣٫ِْْ  َوَكخَب٨َْا نَّ  ذِي٫َا َْ
َ
َْٙؿ  أ ِْٙؿ  الَّ ْيَ  ةِالَّ َٓ ْيِ  َوا١ْ َٓ  ةِا١ْ

 َٗ جْ
َ
  ... َواْْل

45 11 ،535 

108.   ْ٠ُ  َوَْلَْطُس٣٪ْ
َ
ْْنِي٠ِ  أ    47 535اْْلِ

109.   ََُ٘طْس٣
َ
٬ُٖنَ  اجْلَا٪٢ِِيَّثِ  أ    50 11َحتْ

110.   ٬ُل ُٜ ِي٦َ  َويَ     53 556آ٬ُ٨٤َا اََلّ

111.  حُّ  يَا
َ
٬ُل  ٫َاخ ـُ ْٔ  الَؽّ ِّ ٧ْؾَِل  ٤َا ة٢َ

ُ
َٝ  خ َٝ  ٦٤ِْ  إََِلْ ِّ  ل٣َْ  ِإَونْ  َرب

 ْ٠َٓ ْٙ َْٖج  َذ٥َا َت اََل٩َُ  ة٢ََّ ـَ    67 11رِ

112.  ة٥ا ْٜػح٣ اْلي٥ان  89 511 
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113.   ٌَرخ٠ََ  ٤َا ٤ِر٠ُْ  ََ٘شَؾاء 95 556 

114.   ٌاَرة َّٙ امُ  َٞ َٓ    95 556َمَفاِٞيَ  ٌَ

115.   ٠َ َٓ ْٓتَثَ  اَّلَلُ  َس َٟ    97 13ل٨٢َِّاِس  رِيَا٤ًا اْْلََؽامَ  ابْلَيَْج  ا١ْ

116.   ِْثَ  َ٘إِن َج٥َ٫ُّا لََعَ  ُْ
َ
ا خ َّٜ خََط ـْ ٤َ٬انِ  َ٘آَعَؽانِ  إِث٥ًْا ا ُٜ  13 107   .... َح

117.   ِْوََلَان
َ
٢َي٣ُ٫ِْ اْْل َْ  َّٚ خََط ـْ ِي٦َ ا  ٦َ٤ِ   107 511 اََلّ

118.   ْْطؽٌ  إََِلّ  َ٪َؼا إِن  ٤ُ  110 13تِيٌ  ـِ

119.   ل٫َُا إِِِنّ  اَّلَلُ  َٛاَل ٢َيُْس٣ْ  ٤َُنِّ َْ
  115 13 

120.   ي٬َْمُ  َ٪َؼا اَّلَلُ  َٛاَل  ُّ َٙ ادِرِيَ  َح٨ْ    119 565ِنْػُر٣٫ُْ  الَهّ

 األنعام

121.   نْ  إََِلّ  ِ٘خْجَخ٣٫ُُْ  حَُس٦ْ  ل٣َْ  ُث٣ه
َ
   23 535َٛال٬ُا أ

122.  َٛال٬ُا  ِ    23 535ّب٨َِارَ  َواَّلله

123.  َب  َوََل  ٧َُؽدُ  ََلْت٨ََا يَا  ٦٤َِ  َو٧َُس٬نَ  َرّب٨َِا ةِآيَاتِ  ٧َُسّؼِ
 ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ 

27 536 

124.   ِْي٦َ ََ٘ؽ٬ُّٛا دِي٣٫َُ٨     32 516اََلّ

125.   ِاُر اْْلع ٬ُ٢ِْٜٓنَ َولََلّ ََ٘ل َت
َ
٬َن أ ُٜ ِي٦َ َحخَّ   32 516َؽةُ َعَْيٌ لََِلّ

126.   َٝ ة٧٬َُ    33 516َ٘إَِج٣ْ٫ُّ ََل يَُسِؼّ
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127.  إن اَّلل ٛادر لَع أن ينل ءايث  37 14 

128.  ٘خط٨ا ٢ْي٣٫ أة٬اب ك شء  44 14 

129.   ُؽدِ  َوََل ٍْ ِي٦َ  َت ٬نَ  اََلّ ُْ َػاوةِ  َرب٣٫َُّْ  يَْػ َٖ َِٓضِّ  ةِا١ْ     52 14َوا١ْ

130.   ْ٠َ٥ِ  ٞخب ربس٣ لَع ٧ٙف٩ الؽَحث أ٩٧ ٦٤َ َْ
...  54 565 

131.   َبِي٠ُ  َو١ِتَْفتَتِي    55 565ؽ٤ِِيَ ال٥ُْشْ  ـَ

132.  ٠ٛ ٦٤ ي٨شيس٣ ٦٤ ٥٢ُات ا١ب وابلطؽ   63 14 

133.   ْْْنَا٧َا ١َه٦ِ
َ
٬َج٦َّ  َ٪ِؼهِ  ٦٤ِْ  خ ُٟ اِٞؽِي٦َ  ٦٤َِ  َلَ     63 14الَلّ

134.   ِيُس٣ْ  اَّلَلُ  ٠ُٛ  ٫َْ٨٤ِ  64 516ا ُح٨َِشّ

135.   ًْن٨َا٤ًا آل٫َِث
َ
َتخَِّغُؼ أ

َ
بِي٩ِ آَزَر خ

َ
   64 536إِذْ َٛاَل إِةَْؽا٪ِي٣ُ ِْل

136.  وإ٤ا يجفح٨ٝ الليٍان  68 15 

137.   ُّ    83 565نََلاءُ  ٦٤َْ  َدرََساٍت  ٧َؽَْذ

138.  َويَْطََي  َوَزَكؽِيَّا   85 15 

139.   ْ٧َْؾَل  ٦٤َْ  ٠ُٛ
َ
ِٟخَاَب  خ ِي ا١ْ   91 15...ُم٬َس  ة٩ِِ  َساءَ  اََلّ

140.  َؽى ُٜ َمّ ا١ْ
ُ
   92 516َوَِل٨ُِْؼَر أ

141.   ٠َ ال٢َّي٠َْ َٓ ٨ًاوََس َٟ ـَ
  96 511 

142.  ٬ا ُل ةجي    100 511وعٛؽ
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143.   َٝ ِ ٬ل٬ُا اْْليَاتِ  ٧َُُصُِّف  َوَكَؼل ُٜ َج  َوَِلَ ـْ ٩َ٨ُِّ  َدَر ٬ْمٍ  َوِلُبَي َٜ ِ١ 
٬٥َُ٢ْٓنَ     َح

105 15 

144.   ِّ ْج لَك٥َُِج َرب ْػًَل َوَت٥َّ َْ َٝ ِنْػًٛا َو
   115 511 

145.  وإن ٞرَيا َلي٬٢ن ةأ٪٬ائ٣٫  119 511 

146.  ٞأ٥٧ا يهٓػ ِف الف٥اء  125 511 

147.   َا َُيَُْشُُ٪٣ْ  َوي٬َْم ًٓ     128 15ََجِي

148.   ٍّا َدرََساٌت  َو١ُِك ٬ُ٢٥ِا ِم٥َّ َٝ  َو٤َا َْ ا٠ٍِ٘  َربُّ َٖ ِ ا ة  َخ٥َّ
٬ُ٢٥َْٓنَ     132 16َح

149.   ٬٥َُ٢ْٓنَ  ََ٘ف٬َْف ارِ  َِلِٛتَثُ  َُلُ  حَُس٬نُ  ٦٤َْ  َت    135 511اَلّ

150.   ْاْخ٬ُ٢٥َا لََعَ ٤َََك٧َخُِس٣  135 511 

151.   ًِإَوْن يَُس٦ْ ٤َيْخَث 139 511 

152.   ُْؽونَ  َ٪٠ ُِ نْ  إََِلّ  َح٨ْ
َ
تِي٣٫َُُ  أ

ْ
ثُ  حَأ َٟ

ِ     158 16ال٥ََْلن

153.   َْْشُ  ٩َ٢َُ٘  ةِاْْلََف٨َثِ  َساءَ  ٦٤َ ٤ْرَال٫َِا َْ
َ
   160 536أ

154.  دِي٨ًا رِي٥ًَا  161 511 

 األعراف

155.   ْْك٫ََػُ٪٣
َ
ِف٣٫ِْ  لََعَ  َوأ ُٙ جْ

َ
لَْفُج  خ

َ
ُِّس٣ْ  خ   172-173 35...ةَِؽب

156.   َ٬٥َُ٢ْٓن    38 511َو١َِس٦ْ ََل َت
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157.   َِّي٦َ  إِن ة٬ُا اََلّ َؼّ وا ةِآيَاح٨َِا َٞ َبُ ْٟ خَ ـْ خَّصُ  ََل  َخ٫َْ٨ا َوا َٙ  ل٣٫َُْ  ُت
ة٬َْاُب 

َ
٥َاءِ  خ   الَفّ

40 16 

158.   ََذّن
َ
نْ  ةَح٣٫َُ٨ْْ  ُمَؤذِّنٌ  َ٘أ

َ
٨َْٓثُ  أ َ١  ِ ال٥ِِيَ  لََعَ  اَّلَلّ َِّ    44 61ا١

159.  ِْٓؼَرةً  َٛال٬ُا ُِّس٣ْ  إَِل  ٤َ   577  44 536َرب

160.   ٥َْؿ ٥َؽَ  َوالَلّ َٜ َؽاٍت  َوالُُّش٬مَ  َوا١ْ    54 545ُمَفَغّ

161.  ا َياَح بَُْشً ٠ُ الؽِّ ـِ ِي يُْؽ    57 513 وَُ٪٬َ اََلّ

162.   َِدَْيُهُ  إَُِلٍ  ٦ْ ٤ا١س٣ ٤  59 545 

163.  اَلت رْل    62 35أة٢ٖس٣ ـر

164.  ح٢ٜٗ ٤ا يأ٬ٟ٘ن  117 35 

165.  ٛال ـ٨ٜخ٠ أة٨اء٪٣  127 513 

166.   ْْْنَي٨َْاُز٣ْ  ِإَوذ
َ
٬ْنَ  آلِ  ٦٤ِْ  خ َْ     141 35ِْ٘ؽ

167.   اََلِت ٛال يا م٬س ـَ َٝ لََعَ الَّاِس ةِؽِ يْخُ َٙ ٍَ    144 513إِِِنّ اْن

168.  ِْٖٙؽْ  َرب٨َُّا يَؽََْح٨َْا ل٣َْ  ١َه٦ِْ  َٛال٬ُا ٬َج٦َّ  َلَا َوَي ُٟ  ٦٤َِ  َلَ
    اْْلَاِِسِي٦َ 

149 35 

169.  ويطؽم ٢ْي٣٫ اْلتائد وييّ ٣٫٨ْ إِص٪٣  157 35 

170.   ٍِْيئَاحُِس٣ ِْْٖٙؽ ١َُس٣ْ َع    161 513َج
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171.   َؼاٍب ةَهِحٍؿ َٓ ِ ٬٥َُ٢ا ة َُ ِي٦َ  َعْؼ٧َا اََلّ
َ
   165 514َوأ

172.   َ٬ُ٢ِْٜٓن ََ٘ل َت
َ
٬َن أ ُٜ ِي٦َ َحَخّ اُر اْْلِعَؽةُ َعَْيٌ لََِلّ    169 514َواَلّ

173.  واَلي٦ ي٥ف٬ٟن ةالٟخاب  170 35 

174.   ْيَّخ٣٫َُ ٬٫ُرِ٪٣ِْ ذُرِّ ُُ َٝ ٦ْ٤ِ ةَِِن آَدَم ٦ْ٤ِ  َعَؼ َربُّ
َ
  172 514 ِإَوذْ أ

175.   ِ٥َان٩ِ ـْ َ
ِي٦َ ي٢ُِْطُػوَن ِِف أ    180 35َوَذُروا اََلّ

176.   ْ٦ْ٤َ يُْي٠ِِ٢ اَّلَلُ ََ٘ل َ٪ادَِي َُلُ َويََؼرُُ٪٣ .....  186 514 

177.  ا ََٓل  َناِْلًا آحَاُ٪٥َا ٥ََ٢َّ٘ ََكء َُلُ  َس     190 35ُُشَ

178.   َِّي٦َ  إِن ٬ْا اََلّ َٜ ٣٫ُْ  إِذَا اَتّ ٌٗ  َمَفّ ِ ان ٌَ  َ٦٤ِ....   201 35 

179.  وإع٬ا٣٫٧ ي٥ػو٣٫٧ ِف ا١ِغ  202 515 

 األنفال

180.   خََشاَب ـْ ِِنّ  ١َُس٣ْ  َ٘ا
َ
ُز٣ْ مُ  خ ٍٗ  ٥ُِػّ ْ١

َ
ثِ ٦٤َِ  ةِد َٟ

ِ  ال٥ََْلن
 ُمْؽدِذِيَ 

9 515 

181.  إذ يٖليس٣ الٓاس  11 515 

182.   ََّرَِم  اَّلَله  َو١َِس٦َّ  - َرخ٣٫َُ٢َْ  اَّلَله  َو١َِس٦  17 545 

183.   ْي٦ُ  َويَُس٬نَ  ِ٘خ٨َْثٌ  حَُس٬نَ  ََل  َضَِتّ  َوَٛاح٬ُ٢ُِ٪٣ ِ  لُك٩ُُّ  اِلّ  َّلِلَّ
.... 

39 31 

184.   ِْي٦َ  َحخ٬َََفّ  إِذْ  حََؽى َول٬َ ُؽوا اََلّ َٙ ثُ  َز َٟ
ِ    50 31 ال٥ََْلن
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185.   ِي٦َ  َُيَْفَبَّ  َوََل ُؽوا اََلّ َٙ ٬ا َز ُٜ تَ ِْٓشُؾونَ  ََل  إَِج٣٫ُّْ  ـَ    59 31ُح

186.  ا ًٙ ْ١
َ
٢ِْٖت٬ُا خ    65 516ِإَوْن يَُس٦ْ ٨٤ُِْس٣ْ ٤ِائٌَث َح

187.  نْ  ِليَِبٍّ  ََكنَ  ٤َا
َ
ى َُلُ  يَُس٬نَ  أ ِْسَ

َ
    67 31أ

188.  ٫َا يَا ُحّ
َ
ِ  ٠ُْٛ  اليَِّبُّ  خ يِْػيُس٣ْ  ِِف  ٦٥َْ ل

َ
ى ٦٤َِ  خ ِْسَ

َ
 إِنْ  اْْل

 ِ٣َ٢ْٓ    َعَْيًا يُْؤحُِس٣ْ  َعَْيًا ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ  ِِف  اَّلَلُ  َح
70 36 

 التوبة

189.  نْ  ل٥ُْ٢َِْشِكِيَ  ََكنَ  ٤َا
َ
٥ُُْٓؽوا أ ِ  َمَفاِسػَ  َح    17 36 اَّلَلّ

190.   ْ٢ْخ٣ُ َٓ َس
َ
ايَثَ  أ َٜ ٥َِْاَرةَ  اْْلَاجِّ  ـِ   19 36 ...اْْلََؽامِ  ال٥َْْفِشػِ  َو

191.   ْب٨َْاؤُُز٣ْ  آةَاؤُُز٣ْ  ََكنَ  إِنْ  ٠ُٛ
َ
 ِإَوْع٬َا٧ُُس٣ْ  َوخ

ْزَواُسُس٣ْ 
َ
ِلََيحُُس٣ْ  َوأ َْ   ... َو

24 516 

192.   ِاب٦ُْ  يصُ ال٥َْفِ  الََّهاَرى َوَٛا١َج  ِ َٝ  اَّلَلّ ِ   30 561  ...٬َْٛل٣٫ُُْ  ذَل

193.   َُوََك٥َِث  ِ ٢ْيَا ِِهَ  اَّلَلّ ُٓ    40 545ا١ْ

194.  ٣٫ُْ  َو٤َا َٓ نْ  ٨٤ََ
َ
ت٠ََ  أ ْٜ اُت٣٫ُْ  ٣٫ُْ٨٤ِْ  ُت َٜ َٙ    54 36َج

195.   َ٬ل٬ُن ُٜ ذُنٌ  ُ٪٬َ  َويَ
ُ
ذُنُ  ٠ُْٛ  أ

ُ
ِ  يُْؤ٦٤ُِ  ١َُس٣ْ  َعَْيٍ  أ  ةِاَّلَلّ

 ... ل٥ُْ٢ِْؤ٨٤ِِيَ  َوُيْؤ٦٤ُِ 
61 545 

196.   ْٓخَِؼُروا ََل ْؽُت٣ْ  َٛػْ  َت َٙ ْٓػَ  َز ُٗ  إِنْ  إِي٥َا٧ُِس٣ْ  َب ْٓ  َخ٦ْ  َج
ثٍ  َٙ ِ ان  ... ٨٤ُِْس٣ْ  ٌَ

66 516 
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197.  ٣ دائؽة الف٬ء٢ْي٫  98 31 

198.   ِ٧َْهار
َ
 ٦َ٤ِ  100 545 ال٫َ٥ُْاِسؽِي٦َ َواْْل

199.   ج٫َْارُ  ََتْؽِي ٣٫١ َس٨َّاٍت
َ
   100 545َُتْخ٫ََا اْْل

200.   َّإِن  َٝ َس٦ٌ  َنَلحَ    103 31ل٣٫َُْ  ـَ

201.   َْمؽِ  ُمؽَْس٬ْنَ  َوآَعُؽون
َ
ِ  ِْل     106 65اَّلَلّ

202.   ْْٓػِ  ٦٤ ُٔ  ََكدَ  ٤َا َب ٍٚ  ٬ُ٢ُُٛب  يَؾِي  ٣٫ُْ٨٤ِ   117 31ْ  َ٘ؽِي

203.   َج٣٫ُّْ  يََؽْونَ  َوََل
َ
خ٬ُ٨َنَ  خ ْٙ ةً  َِلمٍ  ُكِّ  ِِف  ُح وْ  َمَؽّ

َ
َتْيِ  أ    126 31َمَؽّ

 يونس

204.   َِي ُ٪٬ ٠َ  اََلّ َٓ ٥َْؿ  َس    5 31ِىيَاءً  الَلّ

205.  ٤َا  َٚ َٝ  اَّلَلُ  َع٢َ ِ ِّٚ  إََِلّ  ذَل ٠ُ  ةِاْْلَ ِهّ َٙ ٬ْمٍ  اْْليَاتِ  ُح َٜ ِ ١ 
٬٥َُ٢ْٓنَ     5 31َح

206.   َْٓشِّ  َول٬َ َّ  ل٨٢َِّاِس  اَّلَلُ  ٠ُ ُح َْٓشال٣٫َُْ  الََشّ خِ ـْ َِضَ  ةِاْْلََْيِ  ا ُٜ َ١ 
َس٣٫ُُ٢ْ  إََِل٣٫ِْْ 

َ
  أ

11 31 

207.   ِّْئ٬ُنَ  ٠ُٛ حُجَت
َ
٣َ٢ُْٓ  ََل  ة٥َِا اَّلَله  خ ٥َاَواتِ  ِِف  َح   18 31  .... َوََل  الَفّ

208.   َِي ُ٪٬ ُ  اََلّ     22 31َوابْلَْطؽِ  ا١َْبِّ  ِِف  ُز٣ْ يَُفَِيّ

209.  ٥َا ْٖيُُس٣ْ  إَِجّ ِفُس٣ْ  لََعَ  َب ُٙ جْ
َ
   23 545اْْلَيَاةِ  ٤َخَاعَ  خ

210.   َٝ ِ ٍْٙؿ  ُكُّ  َتت٬ُ٢ْا ُ٪٨َال َٙجْ  ٤َا َج َ٢ ـْ َ
   30 33أ
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211.   َّٜ َٝ َض ِ َؼل َٞ َٝ ِّ    33 565 ْج لَك٥َُِج َرب

212.  أ٦٤ َلي٫ػي   35 33 

213.   ََّف٣٫ُْ  الَّاَس  َو١َِس٦ ُٙ جْ
َ
٬٥ُِ٢نَ  خ ِْ   44 541َح

214.   ْْي٠ِ  ٠ُٛ َٙ ِ ِ  ة َٝ  َوبِؽََْحَخ٩ِِ  اَّلَلّ ِ ْٙؽَُض٬ا َ٘تَِؼل امِ  َعَْيٌ  ُ٪٬َ  ٢َْ٘يَ ّ٥َ 
٬ُٓنَ    ََي٥َْ

58 33 

215.   ؽَ  َوََل َٖ ْن
َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ ْزَبَ  َوََل  ذَل

َ
   61 541أ

216.  ٬ا ُٓ َْجِ
َ
ْمَؽُك٣ْ  َ٘أ

َ
ََكَءُز٣ْ  أ    71 541َوُُشَ

217.   ٬ْنُ  َوَٛاَل َْ ٢ِيمٍ  ةُِس٠ِّ  ائْخ٬ُِِن  ِْ٘ؽ َْ اِضٍؽ  ـَ
  79 33 

218.  وَل حتتٓان ـبي٠ اَلي٦ َلي٬٥٢ٓن  89 15 ،34 

219.   َ٬ُ٢ِْٜٓن ِي٦َ ََل َح ٠ُ الؽِّْسَؿ لََعَ اََلّ َٓ    100 565َويَْش

220.  ِٝةِتَِػ٧ َٝ ي  92 565َ٘اَْل٬ََم ُج٨َّشِ

221.  إَِله بِإِذِْن اَّلل100 565 

222.  ٨٧ز ا٥١ؤ٨٤ي  103 565 

223.   َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ َٝ ة    123 565 َو٤َا َربُّ

 ىود

224.   ُٗ َؼاُب  ل٣٫َُُ  يَُياَخ َٓ     20 34 ا١ْ



229 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

225.  ٧ََؽاكَ  َو٤َا  َٝ َٓ تَ ِي٦َ  إََِلّ  اَتّ َراذُِلَا ُ٪٣ْ  اََلّ
َ
يِ  ةَادِيَ  أ

ْ
أ     27 34الَؽّ

226.  وءاحاِن رَحث ٦٤ ٨ْػه ٥ٓ٘يج ٢ْيس٣  28 34 

227.   ْاذْجَْيِ  َزوَْسْيِ  ُكٍّ  ذِي٫َا ٦٤ِْ  اَْح٠ِ 40 541 

228.  ا٪ا    41 34بف٣ اَّلل َمؽا٪ا ومـؽ

229.   َُنا١ِص َدَْيُ  َخ٠ٌ٥َ  إ٩َّ٧ِ  46 541 ،566 

230.   َلمٌ  َٛاَل نْ  بَلَِد  َذ٥َا ـَ
َ
   69 35َض٨ِيؼٍ  ةِِْٓش٠ٍ  َساءَ  أ

231.   َْطاَق  َوَراءِ  َو٦٤ِ ـْ ٬َب  إِ ُٜ ْٓ    71 546َح

232.   َضػٌ  ٨٤ُِْس٣ْ  ي٢َْخَِْٙج  َوََل
َ
َٝ  إََِلّ  أ حَ

َ
   81 546اْمَؽخ

 يوسف

233.   ْػ َٜ َٗ  ِِف  ََكنَ  ١َ ـُ ان٢ِِيَ  آيَاٌت  ِإَوْع٬َح٩ِِ  ي٬ُ    7 35ل٢َِفّ

234.   خ٬ُ٢ُا ََل  ٣٫ُْ٨٤ِْ  َٛان٠ٌِ  َٛاَل ْٜ َٗ  َت ـُ ٬هُ  ي٬ُ ُٜ ْ١
َ
 َديَاةَجِ  ِِف  َوخ

  اجْلُِبّ 
10 565 

235.   ى يَا َٛاَل َُٕلمٌ  َ٪َؼا بَُْشَ
  19 565 

236.   ََضاَش  َو٦ْ٢ُٛ  ِ ا َ٪َؼا ٤َا َّلِلَّ    31 35بَََشً

237.   َِّت  ُث٣
ْ
ْٓػِ  ٦٤ِْ  يَأ َٝ  َب ِ َٖاُث  ذِي٩ِ  َِلمٌ  ذَل    49 35... الَّاُس  ُح

238.   َٝ ِ ٨َّا َوَكَؼل َّٟ ٤َ  َٗ ـُ رِْض  ِِف  َِل٬ُ
َ
  اْْل

ُ
 َضيُْد  ٫َْ٨٤ِا يَتَت٬ََّأ

  يََلاءُ 
56 35 
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239.   ٬ُ٢ا ١ِِٙخْيَا٩ِ٧ِ  َوَٛاَل َٓ ِ  اْس    62 36رَِضال٣٫ِِْ  ِِف  َياَخخ٣٫َُْ ة

240.   ْ٠ ـِ ْر
َ
٨َا َ٘أ َٓ َعا٧َا ٤َ

َ
 ٧  63 36َْسخ٠َْ  أ

241.   ُا َعَْيٌ  َ٘اَّلَل ًِ ِ رَْض٣ُ  وَُ٪٬َ  َضا٘
َ
اَِحِيَ  أ    64 36الَؽّ

242.   ُّ    76 36 ،561نََلاءُ  ٦٤َْ  َدرََساٍت  ٧َؽَْذ

243.  ا ٬ا ٥ََ٢َّ٘ ـُ َ
تَيْأ ـْ    80 36َْنِيًّا َع٢َُه٬ا ٩ْ٨٤ُِ  ا

244.  ٨ْ٢َا َو٤َا ـَ ْر
َ
َٝ  ٦٤ِْ  أ ِ    109 45إََِل٣٫ِْْ  ٬ُ٧ِح  رَِساًَل  إََِلّ  َرت٢ْ

245.   ْأ٣َ٢َ٘  َ رِْض  ِِف  ِفَُيواي
َ
ُؽوا اْْل ُِ ْ َٗ  َذي٨َ يْ   109 45 ....ََكنَ  َٞ

246.   َّس  إِذَا َضَِت
َ
تَيْأ ـْ ٠ُ  ا ـُ ٬ُّ٨ا الُؽّ َُ َج٣٫ُّْ  َو

َ
ِؼة٬ُا َٛػْ  خ ُٞ

...  110 565 

 الرعد

247.   ٠ُ ِيّ َٙ َْٓي٫َا َوُج ٍْٓو  لََعَ  َب ُز٠ِ  ِِف  َب
ُ
   4 45اْْل

248.   رِْض  َوِف
َ
ٌّ  اْْل ٍَ ِ ْخ٨َاٍب  ٦٤ِْ  وََس٨َّاٌت  ٤ُخََشاوَِراٌت  ٛ

َ
 أ

  .... َوَزْرعٌ 
4 561 

249.   ْخ٨َاٍب  ٦٤ِْ  وََس٨َّاٌت
َ
   4 546وََدَْيُ  ِن٬َْ٨انٌ  َوَُنِي٠ٌ  َوَزْرعٌ  أ

250.   ْ٥َُ٢اُت  يتَْفخ٬َِ  َ٪٠ ُِّ    16 561 ،561َوال٬ُّرُ  ا١

251.   ي٠ُْ  َ٘اْضخ٠َ٥ََ ا َرابِيًا َزبًَػا الَفّ ُِػونَ  َوِم٥َّ ٢َي٩ِْ  ي٬ُٛ  ِِف  َْ
  الَّارِ 

17 45 

252.   ْ٣َ٢َ٘
َ
ِس  أ

َ
ِي٦َ  َحيْأ     31 45آ٬ُ٨٤َا  اََلّ
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253.    ي٥ط٬ا اَّلل ٤ا يلاء ويثتج  39 561 

254.   ُ٣َ٢ْٓ يَ ـَ ارُ  َو َّٙ ُٟ يَب  ل٦٥َِْ  ا١ْ ْٜ ارِ  ُخ    42 561اَلّ

 ابراىيم

255.   ٍَؽ٤َاد تْ  َٞ يصُ  ة٩ِِ  اْكخََػّ ٍٗ  ي٬َْمٍ  ِِف  الؽِّ     18 566َِلِن

256.  وس٬٢ٓا َّلل أ٧ػادا َلي٬٢ا ٦ْ ـبي٩٢  30 45 

257.   ْ٠َٓ ْ٘هَِػةً  َ٘اْس
َ
    37 45 إََِل٣٫ِْْ  َت٬٫ِْي الَّاِس  ٦٤َِ  أ

258.   ْؽُُ٪٣ْ  َكنَ  ِإَون ْٟ وَل  ٤َ تاُل  ٩ْ٨٤ُِ  ١ََِتُ    46 546اجْلِ

 الحجر

259.  ُل  ٤َا ثَ  ُجَنِّ َٟ
ِ ِّٚ  إََِلّ  ال٥ََْلن    8 566ةِاْْلَ

260.  إ٥٧ا ـٟؽت أةهار٧ا  15 45 

261.  إَل امؽأح٩ ٛػر٧ا إ٫٧ا ٦٥١ ا١ٖاةؽي٦  60 566 

 النحل

262.   َت
َ
ْمؽُ  خ

َ
ِ  أ ِْٓش٬ُ٢هُ  َل َ٘  اَّلَلّ تَْطا٩َ٧ُ  تَْفخَ اَل  ـُ َٓ ا َوَت  َخ٥َّ

   1 45يَُْشُِك٬نَ 

263.   َْرع    11 566يُجْتُِج ١َُس٣ْ ة٩ِِ الَؾّ

264.   َ٥َؽ َٜ ٥َْؿ َوا١ْ َؽ ١َُس٣ُ ال٢َّي٠َْ َوال٫ََّاَر َوالَلّ َغّ ـَ   12 541...َو
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265.  ٬َن َكحْئًا ُٜ ِ ََل َي٢ُْ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّلَلّ ُْ ِي٦َ يَْػ    20 45َواََلّ

266.  ي٦َ ٦ْ٤ِ َرت٣٫ِِ٢ْ َؽ اَله َٟ  26 561َْٛػ ٤َ

267.   َِي٦ ثُ  َتخ٬َََّ٘اُ٪٣ُ  اََلّ َٟ
ِ    28-32 41ال٥ََْلن

268.   َّ٘إَِنّ اَّلَله ََل َح٫ِْػي ٦ْ٤َ يُِي٠ُ  37 561 

269.   َْول٣َ
َ
َٚ  ٤َا إَِل  يََؽْوا أ    48 41اَّلَلُ  َع٢َ

270.   َْول٣َ
َ
َٚ  ٤َا إَِل  يََؽْوا أ ءٍ  ٦٤ِْ  اَّلَلُ  َع٢َ يَؤا َشْ َٙ َلُُلُ  َحخَ ُِ  ِ٦ َْ 

  48 41 ... اَْل٥َِيِ 

271.  إَل ءال ل٬ط إ٧ا ٨٥١ش٬٪٣ أَجٓي  59 41 

272.  نفٜيس٣ ٥٤ا ِف ة٩٧٬ٍ  66 41 

273.   ْل٣َ
َ
َْيِ  إَِل  يََؽْوا خ ٍَّ َؽاٍت  ا١    79 41 ُمَفَغّ

274.  ػُ  ٨َِْْػُز٣ْ  ٤َا َٙ ِ  ٨ِْْػَ  َو٤َا َح٨ْ    96 561ةَاقٍ  اَّلَلّ

 اإلسراء

275.  
 

ِٟخَاَب  ُم٬َس  َوآحَح٨َْا ٨ْ٢َاهُ  ا١ْ َٓ   2 46 ...بِلَِِن  ُ٪ًػى وََس

276.    ُْػ اْْلِعَؽةِ ١ِحَُف٬ُءوا وُُس٬َ٪ُس٣ ْْ    7 561َ٘إِذَا َساَء َو

277.  
 

 َّلَْؾ٨٤َْاهُ  إِنَْفانٍ  َوُك
َ
انَِؽهُ  خ  ي٬َْمَ  َُلُ  َوُُنْؽِجُ  ِِف ُخ٩ُِٜ٨ِ  ٌَ

  13 46 ... ا١ِْٜيَا٤َثِ 
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278.  ا ٦ََّٖ  إ٤َِّ َِٟب  ٨َِْْػكَ  َحت٢ُْ      23 46ا١ْ

279.   ًَّئا ََكنَ  َرخ٣٫َُ٢ْْ  إن ٍْ تًَِيا ِع َٞ
   31 46 

280.   ْ٤ً٬ُ٢ا ُٛخ٠َِ  َو٦٤َ ِْ ػْ  ٤َ َٜ ٨ْ٢َا َذ َٓ ٩ِِّ  َس ا٧ًا ل٬ََِِل ٍَ ْ٢   33 46 ...ََ٘ل  ـُ

281.   ُحِّئ٩ُ ـَ َٝ ََكَن  ِ    38 561 ُكُّ ذَل

282.   ْ٩ُ  ََكنَ  ل٬َْ  ٠ُٛ َٓ ٥َا آل٫َِثٌ  ٤َ َٞ  ُٜ  ٬   42 41ل٬ُنَ َح

283.   ُ٥َاَواُت  َُلُ  تَُفتِّص ُّ  الَفّ تْ رُْض  الَفّ
َ
   44 41َواْْل

284.  ٝوأس٢ب ٢ْي٣٫ ِبي٢ٝ ورس٢  64 41 

٨٤ِْخ٣ُْ   .285
َ
نْ  أَ٘أ

َ
َٗ  أ وْ  ا١َْبِّ  َسا٧َِب  ةُِس٣ْ  َيِْف

َ
ـِ  أ   68 41 ٠َ يُْؽ

286.   ْم
َ
٨٤ِْخ٣ُْ  أ

َ
نْ  أ

َ
ْعَؽى حَاَرةً  ذِي٩ِ  يُِٓيَػُز٣ْ  أ

ُ
٠َ  أ ـِ   69 41 ...َذَُيْ

287.   ٠َ ـِ ٢َيُْس٣ْ  َذَُيْ ا َْ ًٙ يصِ  ٦٤َِ  َٛاِن    69 41الؽِّ

288.  ِعَل  ي٢َْتَر٬ُنَ  ََل  ِإَوذًا َٝ     76 41ا٢َِٛي٠ً  إََِلّ  َ٘

289.  ضِت حٙشؽ لا   90 561 

290.   ْتَْطانَ  ٠ُٛ ٨ُْج  َ٪٠ْ  َرِْلّ  ـُ ا إََِلّ  ُٞ ٬ًَل  بَََشً ـُ    93 41َر

 الكيف

291.  وحؽى الل٥ؿ إذا ٢ٌٓج حؾاور ٦ْ ٣٫ٙ٫ٞ  17 563 

292.  ٣٫ِِٙ٫ْْ  ِِف  َوبَلِر٬ُا جِيَ  ٤ِائَثٍ  ذََلَث  َٞ    25 11ـِ
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293.   ٩٥ِِ  ِِف  يَُْشِكُ  َوََل ْٟ َضًػا ُض
َ
   26 41أ

294.  ٢َتًا َٜ ِسَػَنّ َعَْيًا ٫َْ٨٤ِا ٨٤ُْ
َ
  36 563َْل

295.   َِْ٘ئثٌ  َُلُ  حَُس٦ْ  َول٣َ  43 43 

296.   َٝ ِ ِ  ال٬َََْليَثُ  ُ٪٨َال ِّٚ  َّلِلَّ    44 541اْْلَ

297.   ََوي٬َْم  ُ تَاَل  نَُفَِيّ    47 43اجْلِ

298.   َ٬ُل  َوي٬َْم ُٜ ََكنِيَ  ٧َاُدوا َح     52 43 ُُشَ

299.  ػا    59 563وس٨٢ٓا ٣٫ٟ٢٫٥١ م٬ْ

300.   َعَؽْرخ٫ََا َٛاَل
َ
ْٖؽَِق  أ ْ٪٫ََ٢ا َِلُ

َ
   71 43 أ

301.   ٍْٙؿ َْيِ َج َٖ ِ ًفا َزكِيًَّث ة ْٙ َرخ٢ََْج َج
َ
   74 563َٛاَل أ

302.   َلغؼت ٢ْي٩ أسؽاٛال ل٬ كئج  77 43 

303.   ٍُْٖؽُب ِِف َخْيٍ ََحِئَث    86 564وََسَػَ٪ا َت

304.   ُاْْلُْفَِن  َسَؾاءً  ٩َ٢َ٘  88 541 

305.  ٤٬ٛا َل يسادون ي٬٫ٜٙن ٬َٛل  93 44 

306.   َءَ َ٘إِذ ٩َُ٢ َدََكّ َٓ ُػ َرِْلّ َس ْْ    98 564ا َساَء َو

 مريم

307.  َرب٩َُّ  ٧َاَدى إِذْ  َزَكؽِيَّا   2  44 
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308.   َْوَٛػ  َٝ خُ ْٜ    9  44َرت٠ُْ  ٦٤ِْ  َع٢َ

309.  تا س٨يا    25 44تفاًٛ ٢ْيٝ ٌر

310.  أي ا١ٙؽيٜي عَي ٤ٜا٤ا وأضف٦ ٧ػيا   73 44 

311.  ْؽنَ ح ٍَّ َٙ ٥َاَواُت َحخَ    90 564 َساُد الَفّ

 طو

312.  رَْض َم٫ًْػا
َ
٠َ ١َُس٣ُ اْْل َٓ ِي َس    53 565اََلّ

313.  خس٣َلحٙتوا لَع اَّلل ٞؼةا ٘حفط  61 45 

314.   ْلََفاِضَؽانِ  َ٪َؼانِ  إِن  63 541 

315.  ٘أَج٬ٓا ٞيػز٣  64 541 

316.   َدَرًَك  َتَاُف  ََل  77 541 

317.   ُػوُِّز٣ْ َْ ْْنَي٨َْاُز٣ْ ٦ْ٤ِ 
َ
انِي٠َ َْٛػ خ يَا ةَِِن إِِْسَ

ْػ٧َاُز٣ْ َسا٧َِب  َْ  ...َوَوا
80 45 

318.   ْيِّتَاِت ٤َا َرزَْر٨َاُز٣ ٌَ     81 16 ،45لُك٬ُا ٦ْ٤ِ 

319.  ٨َِّٟا ْوَزارً  َو١َ
َ
   87 565َُح٨ْ٢َِّا أ

320.    ْوا ة٩ِِ َٛاَل ةَُُصُْت ة٥َِا ل٣َْ َحت    96 45ُُصُ

321.   ُ٩ َٙ ًِْػا ٦َْ١ ُت٢َْ َٝ َم٬ْ َ    97 45 ِإَوَنّ ل
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322.  ٬ر ُظ ِِف الُهّ َٙ    102 45ي٬ََْم ُح٨ْ

323.   ُوَْضي٩ُ َٝ ََْٜض إََِلْ ْن ُح
َ
 ٦ْ٤ِ   114 46 َرت٠ِْ أ

324.   َٝ َّ٧
َ
  ََل  َوخ

ُ
٥َأ ِْ   119 541ذِي٫َا َت

325.   حَؽَْظ َٝ َّ٢ َٓ َؽاَف ال٫ََّارِ ١َ ٌْ َ    130 565ََ٘فتِّْص َوأ

326.   ُ٨َِّث ح٣ْ٫ِِ ةَح
ْ
َول٣َْ حَأ

َ
   133 565أ

 األنبياء

327.   ٬َْل َٜ ٣َُ٢ْٓ ا١ْ     4 46َٛاَل َرِْلّ َح

328.   ََِلء ٣ُّ اُلّ ُّ الُهّ     45 46َوََل يَْف٥َ

329.   َث بَل٬ٍُس ١َُس٣ْ َِلُْطِه٨َُس٣ْ ٦ْ٤ِ َٓ ٨٥َّْ٢َاهُ َن٨ْ َْ َو
ُس٣ْ  ـِ

ْ
  ةَأ

80 566 

330.  ٘ ِ٢َي٩ْ َْ ِػَر  ْٜ ْن ٦َْ١ َج
َ
٦َّ أ َِ

   87 56 

331.  وكؼلٝ ٨٧ج ا٥١ؤ٨٤ي  88 566 

332.   َُوَزَكؽِيَّا إِذْ ٧َاَدى َرب٩َّ  89 46 

333.  ٨َاَ٪ا ْٟ َ٢٪ْ
َ
   95 566وََضَؽاٌم لََعَ َْٛؽيٍَث أ

334.   ٍْ خُبِ ي٬ََْم َج ُٟ ِش٠ِّ ل٢ِْ ِيّ الِفّ ٍَ َٞ ٥َاَء    ٬ِي الَفّ

 
104 55 



237 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

 الحج

335.  ََكَرى َو٤َا ُ٪٣ْ بُِفََكَرى ـُ    2 55َوحََؽى الَّاَس 

336.   َاوِرَ  ٦٤ِْ  ذِي٫َا ُُي٬َّْ٢َن ـَ َ
   23 61 ،543َولُْؤلًُؤا ذََ٪ٍب  ٦٤ِْ  أ

337.   ً٬َاء ُٗ  ـَ َٓاِٞ    25 543ا١ْ

338.  وَل٬٘٬ا ٧ؼور٪٣  29 566 

339.   ٬َى ْٜ ٦َْ١ َح٨َاَل اَّلَله ُْل٬ُُم٫َا َوََل د٤َِاؤَُ٪ا َو١َِس٦ْ َح٨َاُُلُ اَلَّ
 ٨٤ُِْس٣ْ 

37 55 

340.  ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا ٦ِ اََلّ َْ  ُّ ِ    38 55 إَِنّ اَّلَله يَُػا٘

341.   
َ
٬٥ُِ٢اأ ُُ َج٣ْ٫ُّ 

َ
اح٬ُ٢ََن ةِد َٜ ِي٦َ ُح    39 55ذَِن لََِلّ

342.  ٬٥ُِ٢ا ُُ َج٣ْ٫ُّ 
َ
اح٬ُ٢ََن ةِد َٜ ِي٦َ ُح ذَِن لََِلّ

ُ
   39 515أ

343.  ّ٫١ػ٤ج ن٬ا٤  40 515 

344.   ٌال٥َِث َُ ٨َاَ٪ا َوِِهَ  ْٟ َ٢٪ْ
َ
ي٦ِّْ ٦ْ٤ِ َْٛؽيٍَث أ

َ
د َٟ َ٘   45 61  ،55 

345.   َون ُػّ ُٓ ا َت ٨ٍَث ِم٥َّ ـَ  ِٗ ْ١
َ
    47 55خ

346.   َـ ِي٦َ  اِسؾِي٦َ َواََلّ َٓ ٬ْا ِِف آيَاح٨َِا ٤ُ َٓ   51 55 

347.   ٠ُ ٌِ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدو٩ِ٧ِ ُ٪٬َ ابْلَا ُْ َنّ ٤َا يَْػ
َ
   62 55َوأ

348.  ٬ا ذُةَاةًا ُٜ ِ ٦َْ١ َي٢ُْ ٬َن ٦ْ٤ِ ُدوِن اَّلَلّ ُْ ِي٦َ حَْػ    73 55إَِنّ اََلّ
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 لمؤمنونا

349.   َ٬ن ُْ ٤َا٧َاح٣ْ٫ِِ وََخ٫ِْػ٪٣ِْ َرا
َ
ِي٦َ ُ٪٣ْ ِْل    8 55َواََلّ

350.   َ٬ن ُِ ِي٦َ ُ٪٣ْ لََعَ َن٬ََ٢اح٣ْ٫ِِ ُُيَاِ٘     9 51اََلّ

351.  ا َِ َف٧٬َْا ا١ِْٓ َٟ ا٤ًا َ٘ َِ ِْ َث  َٖ ٨َا ال٥ُْْي ْٜ     14 515َم ْل٥اََ٘غ٢َ

352.  وكشؽة تؽج ٦٤ ٬ٌر ـح٨اء حجتج ةال٪٦  20 51 

353.   ًَل ٤ُتَاَرًَك ٧ْؾ١ِِِْن ٤ُْنَ
َ
   29 515َو٠ُْٛ َرِبّ خ

354.   َاِمًؽا َت٫ُْشُؽون ـَ ِبِي٦َ ة٩ِِ  ْٟ    67 515 ُمْفخَ

355.  ل٣ْ٫ُُ َعؽًْسا
َ
ْم تَْفد

َ
َٝ َعَْيٌ   أ ِّ    72 51ََ٘غَؽاُج َرب

356.   ِيْبِ  َِلل٣ِ َٖ    92 543ا١ْ

357.  ٬َُت٨َا ْٜ ٢َي٨َْا ِك َْ ٢َتَْج  َٕ
   106 51 

358.   ُ٣َٛاَل َز٣ْ بَلِثْخ   112 51 

 النور

359.   ِِي٦َ يَْؽُم٬َن ال٥ُْْطَه٨َات    4 56َواََلّ

360.   َُضِػ٪٣ِْ  ََ٘ل٫َاَدة
َ
ُّ  أ ْربَ

َ
   6 543َك٫َاَداٍت  أ

361.   َنَّ  َواْْلَاِمَفث
َ
ِ  ََٕيَب  أ ٢َي٫َْا اَّلَلّ َْ

  9 544 ،563 

362.   ْلِْفجَخ٣٫ُُ
َ
٢َي٣ْ٫ِْ خ َْ    24 56ي٬ََْم تَْل٫َُػ 
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363.   ٨َِّاٍت    34 56آيَاٍت ٤ُتَح

364.   َُػ ٌيّ ي٬ُٛ ٌب ُدرِّ َٞ ٬ْ َٞ ٫َا  َجّ
َ
د َٞ

  35 515 

365.   ُ ُػوِّ َواْْلَنالِ ي ُٖ    36 515َفتُِّص َُلُ ذِي٫َا ةِا١ْ

366.   َْٖلاهُ َم٬ٌْج ٦ْ٤ِ ٩ِْٛ٬َِ٘ َم٬ٌْج ّ َح ٍ ٥َُ٢اٍت ِِف ََبٍْؽ ١ُِجّ ُِ َٞ ْو 
َ
أ

....  
40 544 

367.   ِةَْهار
َ
٨َا ةَؽ٩ِِْٛ يَْؼَ٪ُب ةِاْْل ـَ    43 56يََساُد 

368.   ُكَّ َداةٍَّث ٦ْ٤ِ ٤َاء َٚ    45 56َواَّلَلُ َع٢َ

369.   ِي٦َ ٦ْ٤ِ َٗ اََلّ خَْغ٢َ ـْ ٥َا ا َٞ رِْض 
َ
٣ْ٫َُّ٨ ِِف اْْل َٙ ١َحَْفخَْغ٢ِ

  َرت٣٫ِِ٢ْْ 
55 511 

 الفرقان

370.   َْو حَُس٬ُن َُلُ َس٨ٌَّث ي
َ
ُز٠ُ ٫َْ٨٤ِاأ

ْ
   8 56أ

371.  ِْتَادِي ْى٢َ٢ْخ٣ُْ 
َ
جْخ٣ُْ أ

َ
خ
َ
٬ُل أ ُٜ    17 51َذيَ

372.   َْوَِلَاء
َ
َٝ ٦ْ٤ِ أ ِ ْن َجخَِّغَؼ ٦ْ٤ِ ُدو٧

َ
 ٤َ  18 51ا ََكَن يَجْتَِِغ َلَا أ

373.    ُٓ ي ٍِ اَذ٥َا تَْفخَ  ٬  19 51َن َِصًْ٘ا َوََل ٧َُْصً

374.  ُمُؽ٧َا
ْ
نَْفُشُػ ل٥َِا حَأ

َ
   60 51 َٛال٬ُا َو٤َا الؽََّْح٦َُ خ

375.   ًاس ٠َ ذِي٫َا ِِسَ َٓ ٥ؽا ٨٤َياوََس    61 51ا ٛو

376.  وا ول٣ يْس٬٘اواَلي٦ إذا أ٬ٜٙ٧ا ل٣ يٜت  67 511 



240 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

377.  ٬َْن ذِي٫َا َُتِيًَّث أ َّٜ وا َوي٢َُ ْؽََ٘ث ة٥َِا َنَبُ ُٖ َٝ َُيَْؾْوَن ا١ْ ِ و١َه
َل٤ًا ـَ   َو

75 511 

 الشعراء

378.   َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ٠ْ إِِِنّ ةَؽِيٌء ِم٥َّ ُٜ َه٬َْك َذ َْ    216-217 544...- َ٘إِْن 

379.   ُٚ ُٚ  َوََل  َنْػرِي َويَِيي ِ٢ ٍَ    13 15 ،544لَِفاِِن  َح٨ْ

380.   ََضاذُِرون ٌّ    56 511ِإَو٧َّا جَل٥َِي

381.   َرْذَل٬ُن
َ
َٝ اْْل َٓ تَ    111 51َواَتّ

382.   َتَاِل ُبي٬ُحًا َ٘ارِ٪ِي    149 516َوَت٨ِْطخ٬َُن ٦َ٤ِ اجْلِ

383.  ٘أـًٜ ٢ْي٣٫ ٞفٙا ٦٤ الف٥اء  187 51 

384.  ٧ؾل ة٩ الؽوح اْل٤ي  193 516 

385.    َ َول
َ
    197 51 ٣ْ يَُس٦ْ ل٣ْ٫َُ آيَثً أ

386.   َْول٣َ
َ
نْ  آيَثً  ل٣٫َُْ  يَُس٦ْ  أ

َ
٩٥ََ٢ُْٓ  أ ٥ََ٢اءُ  َح انِي٠َ  ةَِِن  ُْ    197 544إِِْسَ

 النمل

387.   َٝ    22 545يَِٜيٍ  ةِجَتَإٍ  ـتأ ٦٤ِْ  وَِسئْخُ

388.  أَل يفشػوا َّلل  25 51 

389.   َ٬ُ٨ِ٢ْٓن ٬َن َو٤َا ُت ُٙ ٣َُ٢ْٓ ٤َا ُتْ    25 51َويَ
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390.   ْا آحَاُز٣     36 516َذ٥َا آحَاِِنَ اَّلَلُ َعَْيٌ ِم٥َّ

391.   َِّت ِ َلُبَي ٬٥ُا ةِاَّلَلّ ـَ ا َٜ ْ٪٩َ٢ُ َٛال٬ُا َت
َ
٦َ١٬َّ  ٣َّ ذ  ٩َُّ٨ َوأ ُٜ   49 51...َلَ

392.  ٢َي٣٫ِْ َْ ْؽ٧ا  ٍَ ٤ْ
َ
  58 511َوأ

393.  ٛ َِِف  ٠ ٍَ ِي٦َ اْن ِْتَادِهِ اََلّ َلٌم لََعَ  ـَ ِ َو   59 516  ...اْْل٥َُْػ َّلِلَّ

394.   ْْزَثُُ٪٣
َ
٥َ٢ُْٓ ََل  ة٠َْ أ   61 511نَ ٬ْ  َح

395.   َُؽون َّٞ   ٢َٛ  62 53ِيًل ٤َا حََؼ

396.   ْ٣٫ُ٥ُْ٢ِْ اَرَك     66 53ة٠َِ اَدّ

397.   ََِلء ٣َّ اُلّ ُّ الُهّ    80 53َوََل تُْف٥ِ

398.    ْ ٧
َ
ُٓيْمِ َو٤َا خ    81 53َج ة٫َِادِي ا١ْ

399.   َ٬ُ٢َٓن ْٙ    88 53إ٩َُّ٧ِ َعتٌَِي ة٥َِا َت

400.   َ٬ُ٢٥َْٓن ا َت ا٠ٍِ٘ َخ٥َّ َٖ ِ َٝ ة    93 511َو٤َا َربُّ

 القصص

401.   َ٬َْن وََ٪ا٤َاَن وَُس٬ُ٨َدُ٪٥ َْ ا ٣ْ٫ُْ٨٤ِ ٤َا ََك٬ُ٧ا َو٧ُؽَِي ِْ٘ؽ
  َُيَْؼُرونَ 

6 54 

402.  ٛاَلا َل نفِق ضِت يهػر الؽِلء  22 54 

403.   ِار    37 54َو٦ْ٤َ حَُس٬ُن َُلُ َِلِٛتَُث اَلّ
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404.   ٣َ٢ُ  َرِْلّ  ُم٬َس  َوَٛاَل ْْ َ
ْ  َساءَ  ة٦٥َِْ  أ  ٫ُ  37 545َػىةِال

405.   َ٬ُٓن ٣ْ٫ُ إََِل٨َْا ََل يُؽَْس َجّ
َ
٬ُّ٨ا خ َُ    39 511َو

406.  اَ٪َؽا َِ ْطَؽاِن َت ـِ    48 511َٛال٬ُا 

407.   ٍء ّ َشْ
   57 511ُ٪٣ْ َضَؽ٤ًا آ٨٤ًِا َُييَْب إََِل٩ِْ َث٥ََؽاُت ُكِ

408.   َ٬ُ٢ِْٜٓن ََ٘ل َت
َ
   60 54أ

409.  ة٨َِا َٗ ٢َي٨َْا َْلََف َْ ْن ٦َ٤َّ اَّلَلُ 
َ
    82 54ل٬َََْل أ

 العنكبوت

410.   َْول٣َ
َ
َٗ  يََؽْوا أ يْ َٚ  اَّلَلُ  ُحتِْػئُ  َٞ    19 511اْْل٢َْ

411.  
 

 َْؼُت٣ْ  إَِج٥َّا َوَٛاَل ِ  ُدونِ  ٦٤ِْ  اَتّ ْوذَا٧ًا اَّلَلّ
َ
ةَ  أ  ِِف  ةَح٨ُِْس٣ْ  َم٬ََدّ

َياةِ  جْيَا اْْلَ   اُلّ
25 545 

412.   َّ٣َ٢ُْٓ  اَّلَله  إِن ٬نَ  ٤َا َح ُْ    42 511يَْػ

413.   ََْٖلاُ٪٣ُ  ي٬م َؼاُب  َح َٓ رُْس٣٫ِِ٢ْ  َُتْجِ  َو٦٤ِْ  ٣٫ِِْٛ٬َْ٘  ٦٤ِْ  ا١ْ
َ
 أ

٬ُل  ُٜ   ... َويَ
55 55 

414.  ِي٦َ آ٬ُ٨٤َا ِْتَادَِي اَله  56 16 ،511يَا 

415.   َ٬ُٓن   57 511ُث٣َّ إََِل٨َْا حُؽَْس

 الروم

416.   َُتْؽَُس٬ن َٝ ِ    19 55َوَكَؼل



243 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

417.   ٨َِْْػ ْم٬َاِل الَّاِس ََ٘ل يَْؽب٬ُ 
َ
َو٤َا آحَحْخ٣ُْ ٦ْ٤ِ رِبًا ١ََِيْب٬َُ ِِف أ

 ِ   اَّلَلّ
39 511 

418.   ُتَْطا٩َ٧ اَل  ـُ َٓ ا َوَت    40 55يَُْشُِك٬نَ  َخ٥َّ

419.   ْ٣٫ُ َٜ َْٓو  َِلُِؼي ِي َب ٬ُ٢٥ِا اََلّ َْ
  41 55 

420.  ٘ا٧ِؽ إل ءاذار رَحج اَّلل  50 55 

421.   ٍََل  َذي٤َْ٬َهِؼ  ُّ َٙ ِي٦َ  َح٨ْ ٬٥َُ٢ا اََلّ ِْٓؼَرُت٣٫ُْ  َُ ٤َ 57 513 

 األحزاب

422.   َّ٬ُ٢٥َْٓنَ  ة٥َِا ََكنَ  اَّلَله  إِن    2 56َعتًَِيا َت

423.   َ٬ُ٢٥َْٓنَ  ة٥َِا اَّلَلُ  َوََكن    9 56ةَِهًَيا َت

424.   َّه٬ُ٢ِا ُث٣    14 513َْلح٬ََْ٪ا ا١ِْٙخ٨َْثَ  ـُ

425.   
َ
جْتَانُِس٣ْ  َخ٦ْ  ل٬ُنَ يَْفد

َ
   20 56خ

426.   ْتِ  ٦٤َ
ْ
اِضَلثٍ  ٨٤ُِْس٦َّ  يَأ َٙ ِ ٨َِّثٍ  ة  ٤ُ  30 514تَح

427.   ْ٨ُْج  َو٦٤َ ْٜ ِ  ٨٤ُِْس٦َّ  َح ٬ُِلِ  َّلِلَّ ـُ ٠٥َْْٓ  َوَر  ٧ُْؤح٫َِا َناِْلًا َوَت
ْسؽََ٪ا

َ
   أ

31 65 

428.   ْن
َ
   36 514اْْلََِيَةُ  ل٣٫َُُ  يَُس٬نَ  أ

429.   َُي٠ُِّ  ََل  َٝ َ    52 65ا١جَِّفاءُ  ل

430.  ٨َْٓا إ٧َِّا َرب٨ََّا َوَٛال٬ُا ٌَ َ اَدَت٨َا أ    67 65َوُكَبَاَء٧َا ـَ
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 سبأ

431.   ْحِح٨ََُّس٣ْ  َوَرِْلّ  ةَََل  ٠ُٛ
ْ
يْبِ  َِلل٣ِِ  ََلَأ َٖ    3 514ا١ْ

432.   ْإِن  
ْ
ْٗ  نََلأ رَْض  ة٣٫ُِِ  َُنِْف

َ
وْ  اْْل

َ
ًْ  أ ٢َي٣٫ِْْ  نُْفِٜ ا َْ ًٙ  َِٞف

٥َاءِ  ٦٤َِ     9 65الَفّ

433.  ا ٦ُّ  حَبَي٨ََّجِ  َعؽَّ  ٥ََ٢َّ٘    14 66 ،65اجْلِ

434.   ََْكنَ  َٛػ  ِ ٣٫ِِ٨ْ  ِِف  فتأل َٟ    15 65آيَثٌ  َمْف

435.  ِف مف٣٫٨ٟ ءايث فتأ١ٜػ َكن ل  15 546 

436.   ْ٬رَ  إََِلّ  ُْنَازِي وََ٪٠ ُٙ َٟ    17 65ا١ْ

437.    َةَ ا ٨َ به ر ِْ   ْيَ بَ  ػْ ا
َ
   19 65ا٧َ ارِ َٙ ـْ أ

438.  و١ٜػ نػق ٢ْي٣٫  20 514 

439.  ٘ؾع ٦ْ ٬٢ٛب٣٫  23 65 

440.   ُْؽَ٘اتِ  ِِف  وَُ٪٣ ُٖ    37 65آ٬ُ٨٤ِنَ  ا١ْ

441.   َْسَؾاءُ  ل٣٫َُ  ِٗ ْٓ  ٬ُ٢٥ِ  37 546اَْ  ة٥َِا الِيّ

442.    ِث َٟ
ِ ٬ُل ل٥َْ٢َِلن ُٜ ا ُث٣ه َح ًٓ    40 65 َوي٬ََْم َُيَُْشُُ٪٣ْ ََجِي

 فاطر

443.   ْ٦٤ِْ  َ٪٠  ٍٚ ِ  َدَْيُ  َعا١ِ    3 546يَْؽزُُُٛس٣ْ  اَّلَلّ
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444.   حَْؼَ٪ْب  ََ٘ل  َٝ ُف ْٙ ٢َي٫ِْ  َج اٍت  ٣ْ َْ    8 546َضَْسَ

445.  ؽُ  َو٤َا ّ٥َ َٓ ؽٍ  ٦٤ِْ  ُح ّ٥َ َٓ ُم  َوََل  ٤ُ َٜ ِ  ٦٤ِْ  ُح٨ْ  ِِف  إََِلّ  ُخ٥ُؽِه
   11 61ِٞخَاٍب 

446.   ْػنٍ  َس٨َّاُت    33 61يَْػُع٬ُ٢َج٫َا َْ

447.   َٝ ِ َؼل ٬رٍ  ُكَّ  َْنْؾِي َٞ ُٙ َٞ
  36 61 

448.   ْ٨ٍَِّج  لََعَ  َذ٣٫ُْ  ِٞخَاةًا آحَح٨َْاُ٪٣ْ  أم  ٩ْ٨٤ِ  40 61ُ  ةَح

 يس

449.  ٟ٘ؼة٬٪٥ا ٘ٓؾز٧ا ةرا١د   14 515 

450.  إن َك٧ج إَل نيطث واضػة  29 555 

451.   ٠ٍُٖ  ِِف  ٬  55 61نَ َ٘ا٫ُِٞ  ُك

452.   ْْزَواُس٣٫ُْ  ُ٪٣
َ
َللٍ  ِِف  َوأ ُِ  56 66 

453.  ٚ٨٧ٟف٩ ِف اْل٢  68 515 

454.   َو١َحَْؿ
َ
ِي أ َٚ  اََلّ ٥َاَواتِ  َع٢َ رَْض  الَفّ

َ
ادِرٍ  َواْْل َٜ ِ    81 66...ة

 الصافات

455.   ِّْتَادَ  إََِل  ِ    40 66ال٥ُْْغ٢َِهيَ  اَّلَلّ

456.   ُحْن٬َُ٘نَ  َخ٫َْ٨ا ُ٪٣ْ  وََل  47 66 
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457.  ٘أٛت٬٢ا إَل٩ يؾ٬٘ن  94 66 

458.   ١ِيَ  آةَانُِس٣ُ  َوَرَبّ  َربَُّس٣ْ  اَّلَله َوّ
َ
   126 555اْْل

 ص

459.   ٧َْؾْلَاهُ  ِٞخَاٌب
َ
َٝ  خ ةَُّؽوا ٤ُتَاَركٌ  إََِلْ    29 61 ...آيَاح٩ِِ  َِلََػّ

460.   ْؽ ُٞ َطاَق  إِةَْؽا٪ِي٣َ  ِْتَاَد٧َا َواذْ ـْ ٬َب  ِإَو ُٜ ْٓ    45 61َويَ

461.  ُػونَ  ٤َا َ٪َؼا َْ    53 61ح٬ُ

462.   ُْزَواجٌ  َكْْك٩ِِ  ٦٤ِْ  َوآَعؽ
َ
   58 61أ

463.   ٬ُُٛل
َ
َّٚ أ ُّٚ َواْْلَ    84 565َٛاَل َ٘اْْلَ

 الزمر

464.   ٥ًَ٢ا َورَُسًل    29 61لِؽَُس٠ٍ  ـَ

465.   ١َحَْؿ
َ
   36 61َختَْػهُ  ةَِساٍف  اَّلَلُ  خ

466.   ٢َي٫َْا َََٛض    42 61ال٬٥ََْْت  َْ

467.   ْاَزح٣٫ِِ َٙ ٬ْا ة٥َِ َٜ ِي٦َ اَتّ    61 515َوي٨َُِجّ اَّلَلُ اََلّ

468.  ٘خطج أة٬اة٫ا  71 515 

 غافر

469.   َِي٦ ٬نَ يَػْ  َواََلّ ُْٜي٬نَ  ََل  ُدو٩ِ٧ِ  ٦٤ِْ  ُْ ءٍ  َح    20 516بَِضْ
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470.  َكػَّ  ُ٪٣ْ  ََك٬ُ٧ا
َ
 ٬َُٛ  21 61ّةً  ٣٫ُْ٨٤ِْ  أ

471.  أو أن ي٫ِؽ ِف اْلرض ا١ٙفاد  26 14 ،516 

472.   َّ٦ِ  وَُنػ    37 516بِي٠ِ الفَّ  َْ

473.   َِّل َٓ َ١  ُٔ ة٢ُْ
َ
  خ

َ
  (63) َب ـتأاْْل

َ
٥َاَواتِ  َب ـتأأ َّ  الَفّ ِ٢ ٌَّ َ  َ٘أ

  ُم٬َس  إَُِلِ  إَِل 
37 555 

474.   َََل  ي٬َْم  ُّ َٙ ال٥ِِيَ  َح٨ْ َِّ ِْٓؼَرُت٣٫ُْ  ا١ ٤َ  52 61 

 الشورى

475.   َٝ ِ َؼل َٝ  ي٬ُِح  َٞ     3 61إََِلْ

476.   ُْؽنَ  حََساد ٍَّ َٙ ٥َاَواُت ََحخَ   5 515الَفّ

477.   ُ٣َ٢ْٓ ٬ُ٢َٓنَ  ٤َا َويَ ْٙ    25 63َت

478.   َِي٦ تَانِؽَ  ََيْخَجِت٬ُنَ  َواََلّ ذ٣ِْ  َٞ ٬َاِضَق  اْْلِ َٙ    37 63َوا١ْ

 الزخرف

479.   ِِِف اْْل٢ِْيَث 
ُ
أ َو٦ْ٤َ يُجََلّ

َ
   18 63أ

480.  ِْتَاُد الؽََّْح٦َِ إ٧َِاذًا ِي٦َ ُ٪٣ْ  َث اََلّ َٟ
ِ ٬ُ٢ا ال٥ََْلن َٓ    19 515وََس

481.    َْول٬َْ ِسئْخُُس٣
َ
   24 63َٛاَل أ

482.   ول٬َل أن يس٬ن الاس أ٤ث واضػة جل٨٢ٓا ٦٥١
 63 33   ...يسٙؽ ةالؽَح٦ 
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483.  ا٧ًا ٍَ يِّْو َُلُ َكيْ َٜ    36 64ُج

484.   َْٓػ َٝ ُب َضَِتّ إِذَا َساَء٧َا َٛاَل يَا ََلَْج ةَحِِْن َوبَح٨َْ
 64 38  ...َْشَِرْيِ ال٥َْ 

485.   ٬َِرةٌ ٦ْ٤ِ ذََ٪ٍب ـْ َ
   53 64أ

486.   ُ٢َيُْس٣ َْ ِْتَادِ ََل َع٬ٌْف     68 64يَا 

487.   ُؿ ُٙ جْ
َ
  71 515َوذِي٫َا ٤َا تَْلخ٫َِي٩ِ اْْل

488.   ُٛ٬٥َُ٢ْٓنَ َو َلٌم ََ٘ف٬َْف َح ـَ  ٠ْ  89 515 

 الدخان

489.   ِ٬ن ٍُ َِْٖل ِِف ابْلُ    45 64ََكل٠ِ٫ْ٥ُْ َح

 الجاثية

490.   ٧َْؾَل  َو٤َا َوال٫ََّارِ  ال٢َّي٠ِْ  َواْعخَِلِف
َ
٥َاءِ  ٦٤َِ  اَّلَلُ  خ  ٦٤ِْ  الَفّ

 ...رِْزقٍ 
5 555 

491.   ََوآيَاح٩ِِ يُْؤ٬ُ٨٤ِن ِ َْٓػ اَّلَلّ ِيّ َضِػيٍد َب
َ
   6 511َ٘تِأ

492.   ٌَِل٣
َ
َؼاٌب ٦ْ٤ِ رِْسٍؾ أ َْ    11 555ل٣ْ٫َُ 

493.   ََِلَْشؾَِي ٤ًْ٬َٛا ة٥َِا ََك٬ُ٧ا يَْسِفت٬ُن  14 65 

494.   ًَِٕلاَوة ٠َ لََعَ ةََُصِهِ  َٓ    24 65وََس

495.   ُّثٍ  ُك ّ٤َ
ُ
   28 555ِٞخَاة٫َِا إَِل  حُْػَع  أ
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496.   َّْْػَ  إن ِ  َو ٌّٚ  اَّلَلّ ثُ  َض َْ ا    32 555ذِي٫َا َريَْب  ََل  َوالَفّ

 األحقاف

497.  وَََح٩ُُ٢ْ َوَِ٘هاُُلُ ذََلذ٬َُن َك٫ًْؽا  15 14 

498.  ي٩ِْ إِْضَفا٧ًا نَْفاَن ة٬َِاِلَ ي٨َْا اْْلِ    15 65َووََنّ

499.   ٬ُ٢٥ِا َوَجخََشاَوُز َخ٦ْ َْ ْضَف٦َ ٤َا 
َ
ت٠َُّ َخ٣ْ٫ُْ٨ أ َٜ ِي٦َ َجخَ اََلّ

َِّئاح٣٫ِِْ ـَ    ح
16 65 

500.   ْْخ٥َال٣٫َُ
َ
ِّي٣ْ٫َُ أ ٬ُ٢٥ِا َوَِل٬َُ٘ َْ ا  ّ َدرََساٌت ِم٥َّ

 ١  19 511ُِكٍ

501.   ْْنتَُط٬ا ََل يَُؽى إََِلّ َمَفا٣٫ُُ٨ِٞ
َ
   25 511َ٘أ

502.   ْن
َ
ادٍِر لََعَ أ َٜ ِ    33 65ُُيَِْيَ ال٬ْ٥ََْٓل  ة

 محمد

503.   ِ بِي٠ِ اَّلَلّ ـَ ِي٦َ ُٛخ٬ُ٢ِا ِِف     4 66واََلّ

504.   ٍ٦ ـِ ج٫َْاٌر ٦ْ٤ِ ٤َاٍء َدَْيِ آ
َ
   15 66ذِي٫َا خ

505.   ْْخ٣ُ َفحْخ٣ُْ إِْن ح٬ََََلّ َْ    22 66َذ٠ْ٫َ 

506.  الليٍان ـ٬ل ٣٫١ وأمَل ٣٫١   25 66 

507.  واَّلل ي٣٢ٓ إِسار٪٣  26 66 

508.   ٣ََ٢ْٓ ال٥َُْشا٪ِِػي٦َ ٨٤ُِْس٣ْ َوَلَت٧٬َُ٢َُّْس٣ْ َضَِتّ َج
ْعَتاَرُك٣ْ 

َ
اةِؽِي٦َ َوَجت٬َُ٢ْ أ   َوالَهّ

31 516 
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 الفتح

509.   ُُِّؽوه ُروهُ َوح٬َُٛ ؾِّ َٓ ٬ُِلِ َوُت ـُ ِ َوَر    9 66َِلُْؤ٬ُ٨٤ِا ةِاَّلَلّ

510.  ي٥ًا ِِ َْ ْسًؽا 
َ
٢َي٩ُْ اَّلَله ََ٘فيُْؤتِي٩ِ أ َْ ْوَف ة٥َِا َِلَ٪َػ 

َ
   10 516َو٦ْ٤َ أ

511.   ُْن ح
َ
ِ يُؽِيُػوَن أ َم اَّلَلّ ل٬ُا لََكَ     15 555تَِػّ

512.   ٬َُلُ يُْػِع٩ُْ٢ َس٨َّاٍت ـُ ِّ اَّلَله َوَر ٍِ   17 516 ...ََتْؽِي ٦٤ِْ  ٦ْ٤َ يُ

513.   ُهُ َ٘آَزَره
َ
أ ٍْ ْعَؽَج َك

َ
َؾْرٍع أ خ٢َٖ َٞ ـْ    29 555٘ا

 الحجرات

ٌٚ ةِجََتٍإ َذخَبَي٬ُ٨َّا﴿  .514 ـِ  555 6  ﴾إِْن َساَءُز٣ْ َ٘ا

َع٬َيُْس٣ْ ﴿  .515
َ
ْن٢ُِط٬ا َبْيَ أ

َ
 555 10  ﴾َ٘أ

ْخ٥َا١ُِس٣ْ َكحًْئا﴿  .516
َ
 555 14   ﴾ََل ي٢َِخُْس٣ْ ٦ْ٤ِ أ

517.  ٨ْخ٣ُْ نادِٛي ُٞ   17 555إْن 

٬ُ٢٥َْٓنَ ﴿  .518  555 18  ﴾َواَّلَلُ ةَِهٌَي ة٥َِا َت

 ق

519.    ِت
ْ
٬ُل جِل٣ََّ٨٫ََ َ٪٠ِ ا٤ْخَََل ُٜ    30 555ي٬ََْم َج

520.   َُػون َْ ٍَ  َ٪َؼا ٤َا ح٬ُ اٍب َضِٙي َوّ
َ
ّ أ

 ١  32 555ُِكِ

521.  ٘فتط٩ وأدةار الفش٬د  40 511 
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 الذاريات

522.   ُث َٜ ِْ ا َعَؼت٣ُ٫ُْ الَهّ
َ
    44 555َ٘أ

523.   َِٜيَ  ٤ًْ٬َٛا ََك٬ُ٧ا إَِج٣٫ُّْ  َرت٠ُْ  ٦٤ِْ  ٬ُ٧ٍح  َو٬َْٛم ـِ    46 555َ٘ا

 الطور

524.   ٍيَّخ٣ْ٫ُُ بِإِي٥َان خ٣ْ٫ُْ ذُرِّ َٓ تَ    21 555َواَتّ

525.   ٬ٌْٖ  ََل ثِي٣ٌ  َوََل  ذِي٫َا ١َ
ْ
   23 551حَأ

526.   َُضَِتّ يَُل٬ُٛا ي٬ََْم٣٫ُ   45 551 

527.   َ٬ن ُٜ َٓ ِي ذِي٩ِ يُْه    45 511اََلّ

 النجم

528.  أ٘خ٥ارو٩٧ لَع ٤ا يؽى  12 551 

529.  ْعَؽى
ُ
   20 551َو٨٤ََاةَ الَّاِلََث اْْل

530.  إِذًا ِْٛف٥ٌَث ِىَيى َٝ ْ     22 551ح٢ِ

531.   ْع
ُ
ةَ اْْل

َ
٢َي٩ِْ ا١جَّْلأ َْ َنّ 

َ
   47 556َؽىَوأ

 القمر

532.   ْةَْهارُُ٪٣
َ
ا خ ًٓ    7 556ُعَلّ
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533.   ُُِش
َ
اُب اْْل َؼّ َٟ ًػا ٦ِ٤َ ا١ْ َٕ ٬٥َُ٢َْٓن  يَ ـَ

  26 556 

 الرحمن

534.   ّذُو َواْْلَُب  ِٗ ْه َٓ يَْطانُ  ا١ْ    12 551َوالَؽّ

535.   ُْؽُج ٥َ٫ُْ٨٤ِا ال٢ُّْؤلُُؤ َوال٥َْؽَْسانُ ي  22 511 

536.   َِلن َٜ ي٩َُّ الَّ
َ
ُؽُغ ١َُس٣ْ خ ْٙ َ٨ ـَ

  31 556 

 الواقعة

537.    َ٬َن َخ٫َْ٨ا َوََل ُحْن٬ُِ٘ن ُْ   19 511ََل يَُهَػّ

538.   ٌوَُض٬ٌر ِخي  22 551 

539.  ٘لارب٬ن ُشب ا٫١ي٣   55 556 

540.  ن٦ ٛػر٧ا ةح٨س٣ ا٬٥١ت  60 551 

541.   ِالُُّش٬م ِّ ِ ِْٛف٣ُ ة٬َ٥َِاٛ
ُ
   75 551ََ٘ل أ

 يدالحد

542.   َْعَؼ ٤ِيرَاَُٛس٣
َ
   8 551َوَْٛػ أ

543.   ًّػَ  َوُُك َْ    10 551اْْلُْفَِن  اَّلَلُ  َو

544.   ٌََل يُؤَْعُؼ ٨٤ُِْس٣ْ ِْ٘ػيَث    15 551 

545.   ِٟخَاَب وح٬ُا ا١ْ
ُ
ِي٦َ أ    16 551َوََل يَُس٬ُ٧٬ا ََكََلّ
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546.  ٚو٤ا ٧ؾل ٦٤ اْل  16 511 

547.  وَل حٙؽض٬ا ة٥ا ءاحاز٣  23 551 

 المجادلة

548.   ْا٪ُِؽوَن ٨٤ُِْس٣ْ ٦ْ٤ِ نَِفان٣٫ِِ َِ ِي٦َ ُح    2 511اََلّ

549.   دْ  َوََل
َ
َٝ  ٦٤ِْ  َِن أ ِ ْزَثَ  َوََل  ذَل

َ
٣٫ُْ  ُ٪٬َ  إََِلّ  أ َٓ ٤َ  7 551 

550.   ِْػَوان ُٓ ذ٣ِْ َوا١ْ    8 551َوَيت٨ََاَس٬َْن ةِاْْلِ

551.  ُط٬ا ِِف ال٥ََْشالِِؿ َ٘اَْ٘فُط٬ا َفّ َٙ    11 511إِذَا رِي٠َ ١َُس٣ْ َت

 الحشر

552.   ًََكْ ََل يَُس٬َن ُدو١َث  7 551 

553.   ْ٨ِْٕيَاءِ  َبْيَ  ُدو١َثً  يَُس٬نَ  ََل  ََك
َ
 ٨٤ِ   7 556ُْس٣ْ  اْْل

554.   ٍْو ٦ْ٤ِ َوَراءِ ُسُػر
َ
   14 551أ

 الممتحنة

555.   َِه٠ُ ةَح٨َُْس٣ْ ي٬ََْم ا١ِْٜي ْٙ   3 513ا٤َثِ َح

556.  وَل ح٥ف٬ٟا ةٓه٣ ال٬ٟا٘ؽ  10 551 

 الصف

557.   ُ٤ُخ٣ُِّ  َواَّلَل  ِ  ٬ُ٧  8 556رِه

558.  ٠ أد١س٣ لَع َتارة ح٨شيس٣ ٦٤ ْؼاب أَل٣٪  10 553 
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 المنافقون

559.  ا َرز٨َْٛاُز٣ ٬ِْٜٙ٧ا ِم٥ه
َ
، 10 14 ،556َوخ

513 

 التغابن

560.   ِّ ُُٓس٣ْ َِل٬َِْم اجْل٥َْ    9 553ي٬ََْم ََي٥َْ

561.   ْ٠ْ٥َْٓ َناِْلًا يَُسِّٙ  َو٦ْ٤َ يُْؤ٦٤ِ ِ َويَ    9 513...ْؽ َخ٩ُْ٨ ةِاَّلَلّ

 التحريم

562.  ْؽف ةٓي٩ وأْؽض ٦ْ ةٓو  3 553 

563.  ٫َِّا َْٛج ةَِس٥َِ٢اِت َرب    12 553وكخت٩ وََنَػّ

 الممك

564.   َاُوٍت ٤َا حََؽى ِِف ع َٙ ِٚ الؽََّْح٦َِ ٦ْ٤ِ َت
ْ٢  3 554 

565.   ٍ٬٥َُ٢َْٓن ٦ْ٤َ ُ٪٬َ ِِف َىَلٍل ٤ُتِي     29 554ََ٘فخَ

 الحاقة

566.   ٌََل َتَِْف ٨٤ُِْس٣ْ َعاذِيَث  18 554 

567.   ِِْنّ ٤َاَِل٩َ َْ ْدَِن 
َ
اجِي٩َْ  *  ٤َا أ ٍَ ْ٢ ـُ ِِنّ  َْ  َٝ َ٢٪َ    29 554 

568.   َ٢َِٛيًل ٤َا حُْؤ٬ُ٨٤ِن   41 554 
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 المعارج

569.   َّي، إَِج٫َّا لََك َِ ثً  ١َ َْ ا ٬َى ٧ََؾّ    16 556ل٢َِلّ

570.   ٤َا٧َاح٣ْ٫ِِ
َ
ِي٦َ ُ٪٣ْ ِْل ٬نَ َواََلّ ُْ    32 555وََخ٫ِْػ٪٣ِْ َرا

571.   َِي٦َ ُ٪٣ْ بَِل٫َاَداح٣ْ٫ِِ َٛان٬٥ُِن     33 555َواََلّ

572.  ٞأ٣٫٧ إل ٧هب ي٬٘ي٬ن  43 555 

 نوح

573.   َدِْع٬ُ٢ا ٧
ُ
ْٕؽ٬ُِٛا َ٘أ ُ

يئَاح٣ْ٫ِِ أ ٍِ ا َع    25 555اًراِم٥َّ

 الجن

574.  ًػا َٓ َؼاةًا َن َْ  ٩ُ ْٟ ٩ِِّ يَْف٢ُ ؽِ َرب ْٞ ْٓؽِْض َخ٦ْ ذِ    17 515َو٦ْ٤َ ُح

575.   ّ٬ َرِْل ُْ دْ
َ
 ٠ُْٛ   20 515 إَِج٥َّا أ

576.   ِّ اََلِت َرب ـَ ٬ا رِ ُٖ ة٢َْ
َ
ْن َْٛػ خ

َ
٣ََ٢ْٓ أ  ٣٫ِ  28 555ْ َِلَ

 المزمل

577.   ئًا ٌْ َكُػّ َو
َ
   6 556إَِنّ ٧َاِكئََث ال٢َّي٠ِْ ِِهَ أ

578.   ََثِ ال٢َّي٠ِْ
دَِْن ٦ْ٤ِ ذ٢ُُ

َ
٬ُم أ ُٜ َٝ َت َّ٧

َ
٣َُ٢ْٓ خ َٝ َح  20 155...إَِنّ َربَّ

 القيامة

579.   ِْٛف٣ُ بِي٬َِْم ا١ِْٜيَا٤َثِ  ََل
ُ
   1 556أ
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580.  وحؼرون اْلعؽة  20 556 

581.   ََٓاِس٢َث     21 556لََكَّ ة٠َْ ُُتِت٬َُّن ا١ْ

582.   ُح٥َِْن ّ ًث ٦ْ٤ِ ٤َِِنٍ َٙ ٍْ ُٝ ُج ل٣َْ يَ
َ
   37 556خ

 االنسان

583.   ُْن يََلاَء اَّلَل
َ
    30 556َو٤َا تََلاُءوَن إََِلّ أ

 المرسالت

584.   ٌؽ ْٙ ٩َُّ٧ َِجَا١ٌَج ُن
َ
د َٞ

  33 555 

 النبأ

585.  اةًا َٜ ْض
َ
   23 555ََلةِثَِي ذِي٫َا أ

586.   رِْض
َ
٥َاَواِت َواْْل    37 551 ،155َرِبّ الَفّ

 التكوير

587.  وإذا ابلطار ـشؽت  6 555 

 االنفطار

588.   ِي٦ ة٬َُن ةِاِلّ    9 555لََكَّ ة٠َْ حَُسِؼّ

 المطففين

589.   ِةَ الَِّٓي٣ ْٓؽُِف ِِف وُُس٬٪٣ْ٫ِِ ٧َْْضَ    24 555َت



257 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

590.   ٌٝ     26 555ِعخَا٩ُ٤ُ ِمْف

 األعمى

591.  جْيَا     16 555ة٠َْ حُْؤذُِؽوَن اْْلَيَاةَ اُلّ

 الفجر

592.   ُِم٬َن اَْلَتِي٣َ لََكَّ ة٠َْ ََل حُْسؽ   17 15 

593.   ِِٟي اِم ال٥ِْْف َٓ ٌَ ٬َن لََعَ     18 535 ،555َوََل َُتَاُىّ

594.   ًْزًل ل٣َ
َ
َاَث أ ُز٬ُ٢َن ا١ُتّ

ْ
   19 555اَوحَأ

595.  َوُُتِت٬َُّن ال٥َْاَل ُضتًّا ََجًّا 20 555 

596.   ٌَضػ
َ
َؼاة٩َُ أ َْ ُب  ِؼّ َٓ    25 551َذي٤َْ٬َهٍِؼ ََل ُح

597.   ٌَضػ
َ
ُٚ َوذَا٩َُٛ أ ِ    26 551َوََل ي٬ُذ

 البمد

598.   اٌم ِِف َٓ ٌْ ِ ْو إ
َ
تَثٍ أ َٖ    14 551 ي٬ٍَْم ذِي َمْف

 القارعة

599.   ْدَْراَك ٤َا ٪ِي٩َ
َ
   10 551َو٤َا أ

 اليمزة

600.  ػده    2 551اَلي َجّ ٤اَل ْو
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601.  ِف ٥ْػ ٥٤ػة  9 535 

 قريش

602.  ي    1 551َلِف َُٛؽيٍْق ِْلِ

603.   ِٗ يْ خَاءِ َوالَهّ    2 551إِيَل٣ْ٫ِِ٘ رِْض٢ََث الِلّ
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 ونقول كما قال القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني:
 

ُِي يف َيىِوِه ِكتابّا إال قاَه" َُ َأحسَ وَلى  إٌٌّ زأيُت أٌّه وا َكَتَب أَحُد يف َغِدِه، لى ُغًَّس ِرا َلكا

َُ أفضن، ولى ُتِسَك ذاَك ًَ ِرا لكا َُ ُيسَتحسَ، وَلى ُقدِّ  ُشيَِّد ذاَك َلكا

َُ أمجن، وِرا ِوَ أعَظِي الِعرب، وِى َدلًٌن عمى    َلكا

 "استًالِء الٍِّقِص عمى ُجىَمِة الَبشس

 


