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  َقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيهَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيهَ الَ يَعْلَمُون  
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 داءــــــإه

 من ىي أغمى من الروح وأعظم من األبجديةإلى 
 فييامن عممتني كيف تكون الحياة جميمة رغم اآلالم واألحزان 

 أمي الحبيبة رحميا اهلل
. 

من كان معي في كل وقت ومن قال لي استمري فإن الحمم سيتحقق شكرًا ألنك أبي إلى 
 وألنك كنت معي ، ومتعك اهلل بالصحة والعافية وختم لك بالصالحات

 إلى أخي األسير أنور
 من عممني معنى الحب ومعنى التضحية ومعنى األخوة

أقول لك شكرًا من أعماق قمبي شكرًا وأنا أعمم أنك تستطيع أن تسمعيا برغم األسالك 
 العوازل و حجارة الفصل و أبراج المراقبة.و الشائكة 

 شكرًا ألنك آثرت  دعمي وكنت خير أنيس كمما اشتدت وحشتي، شكرًا بما يفوق الحروف.
 اخوتي وأخواتي

 تيأعضاء الجسد الواحد ، أجمل رابطة في حيا
من تحمموا انشغالي طيمة الوقت ومن مسحوا دموعي حين ضاقت بي الدنيا ومن وقفوا 

 بجاني
شكرًا لكم وأنا أعمم أن الكممات ستظل قميمة ،ىم فرحي وحزني، ىم ضحكتي التي ال تذوب 

 وأن اإلمتنان أكبر
ت قإلى  األشخاص الذين  ال نعمم كيف يدخمون حياتنا فجأة فيغيرونيا، و كمما مر الو 

ه أحد ، إلى  صديقاتي  ورفيقات دربي في رحمة التعميم مؤ دونيم ندرك كم أن مكانيم ال يم
. 

 أىدي بحثي ىذاإلييم جميعًا 
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 و تقديرشكر 
شيء، بعد شكرم لربي كخالقي جؿ في عبله الذم أنعـ عمٌي بكؿ 

كحمده عمى نعمة إتماـ ىذا البحث فمو الحمد في األكلى كاآلخرة كىك 
 الحكيـ الخبير.

أتقدـ بأسمى آيات الشكر كالتقدير كاإلمتناف إلى أستاذم الفاضؿ 
األستاذ الدكتكر محمد رمضاف البع " أستاذ الدراسات المغكية في 

 الجامعة االسبلمية"
يد الكجية الصحيحة ان في تكجييي فقد كاف نعـى المعمـ، فمـ يأؿي جي

إلنجاز ىذه الرسالة، أكرمني ببسمتو كأخبلقو النبيمة قبؿ عممو الجـ، 
فقد كاف نعـ المعمـ القدكة لطالبتو في دينو كأخبلقو كسماحتو كسعة 

أمدني بالعكف في كؿ لحظات عممو ، كقد أفدت منو كثيران فقد 
 دراستي.
ع معرفة كصرح عمـ لكؿ طمبة فجزاه اهلل عني كؿ خير كأدامو اهلل نب

 العمـ، كنفع اهلل بو االسبلـ كالمسمميف.
كما كأتكجو بالشكر كالتقدير لممناقشيف الفاضميف الدكتكر فكزم أبك 

ىذه مناقشة ذيف تفضبل عمٌى بقبكؿ م، ال كامؿ شيكاف فياض كالدكتكر
ثراءىا مف عمميـ الجـ أداميـ اهلل نبع معرفة لكؿ طمبة  الرسالة كا 

 ـ.العم
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ةاملــــــــــقـــــــــدم  

 

 شكر وعرفان

 أتقدـ بكافر الشكر كالعرفاف إلى
الجامعة اإلسبلمية بغزة عمى احتضانيا لي كتشريفي  

 باالنتساب الييا .
داريبلمية الجامعة االسفي كمية اآلداب   ىاك عميدىا كأساتذتيا كا 

. 
رئيسو كأساتذتو ك الجامعة اإلسبلمية في قسـ المغة العربية 

 .ه إداريك 
الجامعة اإلسبلمية كمكظفييا الذيف كقفكا إلى جانبي مكتبة 

كساندكني في كؿ ما أحتاجو مف مكاد عممية طيمة فترة الدراسة 
 فمكـ مني أسمى آيات الشكر كالعرفاف .

 كؿ مف قدـ لي عكنان أك مساعدة أك نصحان .
  .كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف شرفني بالحضكر اليكـ

اهلل عني كؿ خير ، كبارؾ فيكـ ،  كأقكؿ ليـ جميعان : جزاكـ
 كنفع بكـ االسبلـ كالمسمميف



 ز 
 

 مقدمة
ما بينيما،  مدان يميؽ بجبلؿ عظمتو، حمدان مؿء السماكات كمؿء األرض كمؿءالحمد هلل ح

الحمد هلل الذم أنزؿ عمينا كتابو المجيد، كالصبلة كالسبلـ عمى مف أرسمو اهلل بشيران كنذيران محمد بف 
 عبد اهلل كعمى آلو كأصحابو كمف تبعو بإحساف إلى يـك الديف كبعد .

فإنو لشرؼ كبير لي أف أعمؿ في كتاب اهلل عز كجؿ، فبفضؿ اهلل كمنتو عمٌي أف كفقني 
مة كتابو كالبحث في أسراره التي ال تنقطع، فاتجيت إلى دراسة المجاؿ المغكم لتبلكة كتاب إلى خد

 اهلل تعالى مف خبلؿ بحثي ىذا الذم جاء بعنكاف:

  دراسة وصفية تحميمية" –"المسائل الصوتية والصرفية والنحوية في رواية شعبة بن عياش 
حيث طبقت مجاؿ الدراسة عمى ركاية مشيكرة مف ركايات القرآف الكريـ كىي ركاية اإلماـ شعبة بف 

 ف حكؿ بعض ألفاظ القرآف.اإلماـ شعبة كقراءة األئمة اآلخريعياش، مكضحة قراءة 

 : أىمية البحث-  
كأشرؼ ، مف أسمى االعماؿ  كتاب اهلل المنزؿ عمى سيدنا محمد إف العمؿ في القرآف الكريـ 

الميف. فقد تعمؽ الكثير مف العمماء في تعمـ القرآف ككشؼ أسراره كعمكمو لمبشرية ، كحاكلكا أف 
يسيمكا عمى الناس قراءة القرآف كتعممو فقد جاء العديد مف االئمة بقراءات متعددة لمقرآف مف أىميا 

ليا مف أىمية  قراءة شعبة عف شيخو عاصـ ، كقد جاء بحثي ىذا منصبان عمى قراءة شعبة لما
، فقد ارتأيت في  الي اعتادكا عمييا  كبيرة كألف معظـ الناس تقرأ جميع القراءات بنفس الطريقة

بحثي ىذا تكضيح المسائؿ الصكتية كالصرفية كالنحكية التي جاءت في ركاية شعبة بف عياش 
 مكضحة اختبلؼ القراء في قراءة ىذه المسائؿ .

 : أىداف البحث- 
 خبلؿ ىذا البحث إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ كىي:قد سعيت مف ل

 عمـ القراءات كنشأتو كتطكره.ب التعريؼ -1
 إفراد ركاية شعبة بالدراسة في جكانبيا المغكية. -2
 بياف الجكانب الصكتية كالصرفية كالنحكية التي اختمؼ أك اتفؽ فييا شعبة مع غيره. -3
العربية كمكتبة القرآف الكريـ بدراسة لغكية لركاية شعبة.إثراء المكتبة  -4
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 : أسباب اختيار البحث- 
لقد رغبت في دراسة القرآف الكريـ لمحصكؿ عمى األجر مف اهلل ككجدت أف العمؿ في  -

 كتاب اهلل ىك مف أفضؿ األعماؿ .

 اىتماـ قمة مف الباحثيف في مكضكع القراءات ، فرغبت أف يككف بحثي في القراءات
 كمنصب عمى اإلماـ شعبة بف عياش .

 

 : الصعوبات التي واجيت الباحثة- 
ال يخمك أم عمؿ مف بعض الصعكبات ، فقد كاجيت الباحثة عدة صعكبات كلكف منة اهلل 
الكاسعة كرحمتو كانت العكف األكؿ في تذليؿ ىذه الصعكبات ، ككذلؾ تكجيو أستاذم 

 الرسالة حفظو اهلل كسدد خطاه .د محمد البع المشرؼ عمى ىذه  الفاضؿ أ.
 كأىـ ىذه الصعكبات :

 قمة الدراسات كالبحكث التي تناكلت ركاية اإلماـ شعبة بف عياش . -
قطع التيار الكيربائي عف قطاعنا الحبيب بسبب الحصار الظالـ أزالو اهلل عنا في  -

 القريب العاجؿ .
 

 : الدراسات السابقة- 
القرآنية إال أف إفراد قارئ لمقرآف الكريـ بدراسة مستقمة قمما رغـ كثرة المؤلفات في القراءات 

 تناكلو الدارسكف كمف ذلؾ :
 نكر يكسؼ الحبر. د: إشراؼ الجممة، نظاـ في كتأثيره القرآنية، القراءات في الكقؼ* 

، جامعة السكداف، البع ، رمضاف محمد: تأليؼ. الدايـ،  . ٦٩٩١ الخرطـك
درجة * ركايتا حفص كشعبة عف عاصـ :جميؿ محمد عدكاف ،رسالة أعدت لنيؿ 

ق  1429الماجستير في عمـ المغة ،كمية اآلداب ،قسـ المغة العربية ،الجامعة اإلسبلمية ، 
ـ ،حيث تناكلت ىذه الدراسة مكضكع المكازنة بيف ركايتي حفص كشعبة عف  2008 -

 عاصـ .
 

 خطة البحث :- 
تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة عمى النحك 2فبحث أف ينقسـ إلى مقدمة ك اقتضت طبيعة ال

 اآلتي :
 تـ الحديث فييا عف اىمية المكضكع كسبب اختياره كأىداؼ الدراسةالمقدمة : 

 كالصعكبات التي كاجيت الباحثة كخطة البحث كمنيج الدراسة كالدراسات السابقة.
 . القرآنية كأىـ القراء كترجمات لحياتيـتناكلت فيو الباحثة نشأة القراءات التمييد : 
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 الفصل األول

 اإلمام شعبة بن عياش                            
 مباحث :  ةينقسـ إلى ثبلث

 . المبحث األكؿ : اسمو كنسبو ، مكلده ، نشأتو 
 . المبحث الثاني : شيكخو ، تبلميذه ، سند ركايتو 
 . المبحث الثالث : كفاتو ، مكانتو 

 الثانيالفصل 
 المسائل الصوتية 

 ينقسـ إلى أربعة مباحث :
 . المبحث األكؿ : التخفيؼ كالتشديد 
 . المبحث الثاني  : ياء اإلضافة 
 . المبحث الثالث : اإلمالة 
 . المبحث الرابع : الصكامت 

 الكقؼ . -
 السكت . -
 الكسرة . -
 األلؼ . -
 اليمزة . -
 الياء . -
 . الداؿ -
 . الراء -
 الصاد . -

 الثالث لالفص
 المسائل الصرفية 

 نقسـ إلى أربعة مباحث :ي
 . المبحث االكؿ : األفعاؿ 
 . المبحث الثاني : المشتقات 
 .  المبحث الثالث  : األسماء 
 . المبحث الرابع : العمؿ الصرفية 
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 الفصل الرابع

 المسائل النحوية 
 مباحث : ةينقسـ إلى ثبلث

 . المبحث االكؿ : المرفكعات 
  : المنصكبات .المبحث الثاني 
 . المبحث الثالث : المجركرات 
 . كألحقت الفصؿ الرابع بمكضكع كسر ىمزة إف كفتحيا 

 

 : منيج البحث- 
تبعان لطبيعة البحث فإف الباحثة اتبعت المنيج الكصفي التحميمي لمناسبتو لمكضكع الدراسة 

التي ائؿ ىا شعبة ، ثـ عمدتي إلى تصنيفيا كفؽ المسأ، حيث قمت بحصر اآليات التي قر 
تعرضت ليا كىي صكتية كصرفية كنحكية كأعطيت كؿ آية حقيا في دراستيا كبياف أكجو 

 اختبلؼ القراءات حكليا .
 
 

جيد متكاضع أقدمو لممكتبة العربية ، ككمي أمؿ أف يحظى بالقبكؿ ، أسألؾ  كاخيران فيذا
لك بكممة صغيرة ، أك  عمو في ميزاف حسنات كؿ مف ساعد كالميـ قبكؿ ىذا العمؿ كأف تج

 جيد متكاضع في إنجاز ىذا البحث .
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 التنهيـــــــــد
 نشأة القراءات القرآنية
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 التمييد
 
بالتكاتر، المبدكء  إلينايو، المتعبد بتبلكتو المنقكؿ القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل المعجز في ألفاظو كمعان

، مع لمعالـ أجليبمغو  بسكرة الفاتحة كالمختـك بسكرة الناس، أنزلو اهلل عز كجؿ عمى سيدنا محمد 
فيك حبؿ اهلل المتيف كقاعدة اإلسبلـ الصمبة التي ال تؤثر فيو العكاصؼ ميما كانت قكتيا، كقد 

 أنزلو اهلل بمغة العرب لنتشرؼ نحف بو.

يقكؿ اهلل تبارؾ كتعاؿ في محكـ التنزيؿ حفظ كتابو المقدس مف التحريؼ كالتغيير ، كقد تعيد اهلل ب
""(1). 

 

منجمان في ثبلث كعشريف سنة في ليمة الشرؼ األعظـ   كقد نزؿ القرآف الكريـ عمى سيدنا محمد
آية،  اهلل المعظـ محمد بف عبد اهلل يتمك القرآف عمى صحابتو فكر نزكلو آيةن ليمة القدر، ككاف رسكؿ 

بعض الصحابة لكتابة القرآف  ككاف الصحابة يحفظكنيا كيرتمكنيا في الصبلة، كقد اختار النبي 
ماف بف عفاف، كعمي بف أبي طالب، كزيد بف ثابت، كأبي يـ كأطمؽ عمييـ كتبة الكحي كىـ عثالكر 

 .بد اهلل بف مسعكد، كأنس بف مالؾ بف كعب، كعا

كلقد أنزؿ اهلل عز كجؿ كتابو الكريـ عمى سبعة أحرؼ، فعف عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما 
أقرأني جبريؿ عمى حرؼ فراجعتو فمـ أزؿ استزيده كيزيدني حتى  قاؿ رسكؿ اهلل  أنو قاؿ: "

 .(2)" انتيى إلى سبعة أحرؼ

سبعة أكجو مف المغات المتفرقة مف القرآف الكريـ كىي سبعة قبائؿ فمعنى سبعة أحرؼ ىنا ىي 
 عمى األرجح معركفة بالفصاحة، نزؿ القرآف بمغة كؿ قبيمة منيـ.

 

كقد اختمؼ العمماء في تحديد ىذه المغات فمنيـ مف قاؿ ىي لغة قريش، كىي القبيمة التي نزؿ 
لغةن التي ككنانة، كىذه القبائؿ أفصح القبائؿ  ـ قيس كتميـ كىذيؿ كأسد كخزاعةثالقرآف بمغتيا أصبلن 

كانت مجاكرة لقبيمة قريش التي نزؿ القرآف في معظمو بمغتيا، غير القبائؿ التي كانت تعيش في 

                                                           
 .9الحجر آية  (1)
ىػػ، تحقيؽ محمد زىير الناصر، دار طكؽ  1422، 1، ط 4991صحيح البخارم: باب فضائؿ القرآف، ح رقـ  (2)

 .184، ص 6النجاة، ج 



6 
 

طرؼ الجزيرة العربية لمخالطة لغتيـ لمغة العجـ، بسبب مجاكرتيـ ليـ، كمف العمماء مف ذىب إلى 
 ، كنانة، تميـ، ثـ اليمف.أف المغات ىي قريش، ىذيؿ، ثقيؼ، ىكزاف

نزؿ بمغة قريش كىذيؿ كتميـ كاألزد كربيعة كىكزاف كسعد بف بكر  كقاؿ أبك حاتـ السجستاني: "
 .(1)" كركل غير ذلؾ

 

كالذم ييمنا مف ىذه اآلراء عمى اختبلفيا كتعددىا أف قريشان ليا الصدارة في رأم كؿ العمماء، كأف 
ككتب أيضان بمغتيا، ففي عيد سيدنا عثماف رضي اهلل عنو  القرآف الكريـ في معظمو نزؿ بمغتيا

فاكتبكه بمغة  إذا اختمفتـ في شيء عندما عيد إلى كتابة القرآف في مصحؼ كاحد قاؿ لكتابو: "
 .(2)" قريش فإنو نزؿ بمغتيا

كالحكمة في إنزاؿ القرآف الكريـ عمى سبعة أحرؼ أف العرب الذيف نزؿ القرآف بمغتيـ ألسنتيـ 
مختمفة، كليجاتيـ متباينة، كيتعذر عمى الكاحد منيـ أف ينتقؿ مف ليجتو التي نشأ عمييا كتعكد 

ث ال يمكنو العدكؿ عنيا يلسانو التخاطب بيا، فصارت طبيعة مف طبائعو كسجية مف سجاياه، بح
ما ال إلى غيرىا، فمك كمفيـ اهلل تعالى مخالفة ليجاتيـ لشؽ عمييـ ذلؾ كأصبح مف قبيؿ التكميؼ ب

كما  عمييا حفظ كتابيا كتبلكة دستكرىار يسيطاؽ، فاقتضت رحمتو تعالى بيذه األمة أف يخفؼ كي
يقرئ كؿ قبيمة  فأذف لنبيو أف يقرئ أمتو القرآف عمى سبعة أحرؼ، فكاف  ، يسر ليا أمر دينيا

 . (3) بما يكافؽ لغتيا كيبلءـ لسانيا

فيو باإلقراء في زمف محدد ثـ نسخو قبؿ أف يتكفاه  كاألحرؼ السبعة ىي منيج أذف الرسكؿ 
اهلل، كقد أكد اإلماـ الطبرم شيخ المفسريف ىذا الرأم، حيث كاف يرل أف االحرؼ السبعة ىي منيج 

كليس  زمنان ثـ نسخو قبؿ أف يمقاه األجؿ، كىكذا فقد مات النبي  في اإلقراء أذف بو النبي 
لقراءات ميما كثرت إنما تدكر ضمف حرؼ كاحد أذف فيو حرؼ كاحد، كأف ىذه ا بيف الناس إال

 باإلقراء كالركاية بو. النبي 

ماميـ إليـ  اره ميف إال بالحرؼ الكاحد الذم اختكقد لخص الطبرم مذىبو بقكلو: "فبل قراءة لممسم
 .(4)" الشفيؽ الناصح دكف ما عداه مف األحرؼ الستة الباقية

 
 . 47د.ت(،دار إحٌاء التراث اإلسالمً ، قطر ، ص-لطائف البٌان فً أحكام القرآن : صابر منكوت ، )د.ط (1)

 .  182،ص  6، ج4984صحٌح البخاري : باب فضائل القرآن ، ح رقم  (2)

 .28دار الحرميف لمطباعة، القاىرة، ، ص  ،1993، 4المريد في عمـ التجكيد: عطية نصر، ط  غاية (3)
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ـ،مؤسسة الرسالة 1،2000ع البياف في تأكيؿ القرآف :أبك جعفر الطبرم ،تحقيؽ أحمد محمد شاكر ،طجام (4)
 .64،ص1،ج
 

كىنا نشير إلى الخمط الكبير الذم كقع عند الناس بيف األحرؼ السبعة كالقراءات السبعة، فالبعض 
، كلكف ىذه القراءات السبع  اعتقد أف األحرؼ السبعة ىي القراءات السبعة المتكاترة عف النبي 

نزؿ القرآف الكريـ بيا كأقرىا الرسكؿ ي السبعة ليست ىي األحرؼ السبعة التالتي تنسب لقرائيا 
نما كميا راجعة إلى حرؼ كاحد مف تمؾ االحرؼ السبعة  الكريـ ألصحابو كعمميا القبائؿ المجاكرة، كا 

نما جاء االلتباس مف ناحية  العدد فقط قدران أف تككف األحرؼ سبعة لعدد القبائؿ المجاكرة، كا 
كابف كثير كأبك عمرك كابف  عىي قراءات ناف كالقراءات سبعة، فالقراءات المتكاترة عف النبي 

إلى حرؼ كاحد  كميا ترجع شر، ك اعامر كعاصـ كحمزة كالكسائي كأبك جعفر كيعقكب كخمؼ الع
 .(1) مصحفو المكحد. مأخكذ مف األحرؼ السبعة الذم عميو جمع سيدنا عثماف 

 (2)باألحرؼ السبعة تمؾ القراءات السبع، كذلؾ باتفاؽ عمماء السمؼ كالخمؼ. –إذان  –فميس المراد 
يقول ابن الجزري "ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بحيث ال يزيد وال ينقص،  بل المراد السعة 

من حيث أن اهلل تعالى أذن ليم ذلك،  والتيسير، وأنو ال حرج عمييم في قراءتو بما ىو من لغات العرب
والعرب يطمقون لفظ )السبعين والسبعمائة( وال يريدون حقيقة العدد بحيث ال يزيد وال ينقص بل يريدون 

الكثرة والمبالغة من غير حصر، قال تعالى "
وقال النبي (4)"، وقال تعالى "(1)"

 "(5)في الحسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

يريد كثرة الحروف ويؤيد ىذا الرأي الدكتور شوقي ضيف فيقول: "أنو ال يريد بالسبعة عددًا معينًا إنما 
والميجات التي نزل بيا تسيياًل عمى العرب أن ينطقوا من كمماتو بميجاتيم ما ال يمكنيم ان ينطقوا بمغة 

 .(6)قريش وليجتيا الخاصة، وأخذ ىو نفسو ذلك تيسيرًا وتسيياًل"

كاف ذلؾ عندما أمر األمة اإلسبلمية أف تقرأ القرآف عمى سبعة أحرؼ  كيمكف القكؿ بأف الرسكؿ 
تيسيران ليـ لتطبيؽ الشريعة االسبلمية كفرائضيا،  كأف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ التمس مف 
جبريؿ عندما أمره ربو أف يقرأ القرآف عمى حرؼ كاحد أف يزيده حتى بمغ سبعة احرؼ عمى عدد 

 سبع قبائؿ
 
 . 49لطائف البٌان ، صابر منكوت ص  (1)

د.ت ( ، دار  –، شمس الدٌن ابن الجزري ، تحقٌق على محمد الضباع ، ) د.ط النشر فً القراءات العشر  (2)

 . 40، ص  1الكتب العلمٌة للنشر ، بٌروت ، ج 
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 . 261البقرة آٌة  (3)

 . 80التوبة آٌة  (4)

 .35/ ص  1النشر في القراءات العشر: شمس الديف ابف الجزرم، ج (5)
 .6، ص  دار المعارؼ ، )د.ت( ،  3ط ،ضيؼالسبعة في القراءات: ابف مجاىد، تحقيؽ شكقي  (6)

اإلماـ أبك الفضؿ الرازم ممثبلن لرأم الجميكر، فقد رأل جميكر المفسريف أف األحرؼ  عيد  كقد 
ؼ السبعة باقية في التنزيؿ، كقد استكعبتيا المصاحؼ العثمانية، كما ىي إال تحديد لكجية االختبل

جاء بعد الرازم عمى منكالو في  فكقد نيج م،  في أداء الكممة القرآنية كفؽ ما أذف بو النبي 
 اختياره، فقد رأل أف الكبلـ ال يخرج عف سبعة أحرؼ في االختبلؼ:

اختبلؼ األسماء مف إفراد كتثنية كجمع كتذكير كتأنيث، مثاؿ قكلو تعالى " األول:
 ، كقرئ "ألمانتيـ" باإلفراد.ان ، قرئ ىكذا "ألماناتيـ" جمع(1)" 

اختبلؼ تصريؼ األفعاؿ مف ماض كمضارع كأمر، مثالو قكلو تعالى " الثاني:
منادل، كبمفظ "باعد" فعؿ أمر كقرئ ىكذا )ربنا ، قرئ ىكذا بنصب لفظ )ربنا( عمى أنيا (2)" 

 د( فعبلن ماضيان مضعؼ العيف جممتو خبر.عٌ بٌعد( برفع )رب( عمى أنو مبتدأ كبمفظ )بى 

، قرئ بفتح الراء (3)" اختبلؼ كجكه اإلعراب مثالو: قكلو: " الثالث:
فالفعؿ مجزكـ بعدىا، كالفتحة الممحكظة في الراء ىي فتحة كضميا، فالفتح عمى أف )ال( ناىية، 

 إدغاـ متماثميف، أما الضـ فعمى أف )ال( نافية فالفعؿ مرفكع بعدىا.

قرئ بيذا  (4)" االختبلؼ بالنقص كالزيادة، مثاؿ قكلو تعالى: " الرابع:
 المفظ كقرئ أيضان )كالذكر كاألنثى(بنقص كممة )ما خمؽ(.

، كقرئ (5)" االختبلؼ بالتقديـ كالتأخير، مثاؿ قكلو تعالى: " الخامس:
 )كجاءت سكرة الحؽ بالمكت(.

بالزام  (6)" االختبلؼ باإلبداؿ: مثاؿ قكلو تعالى " السادس:
 كقرئ )ننشرىا( بالراء.

اختبلؼ المغات )الميجات( كالفتح كاإلمالة كالترقيؽ كالتفخيـ كاإلظيار كاإلدغاـ كنحك ذلؾ،  السابع:
 ( .8)، قرئ بالفتح كاإلمالة في لفظ )بمى((7)"  مثالو قكلو تعالى "

 
 . 8المؤمنون آٌة  (1)

 . 19سبا آٌة  (2)

 282البقرة آٌة  (3)

 . 3اللٌل آٌة  .(4)



9 
 

 . 19ق آٌة ( 5)

 . 259البقرة آية  (6)

 4القيامة آية (7)
 . 39القراءات المتكاترة كأثرىا في الرسـ القرآني أحمد الحبش، ص  (8)

مختمفة قطعتيا ضمف مراحؿ شتى فتداخؿ بعضيا في بعض،  بأطكاركقد مرت القراءات القرآنية 
حتى استقرت عممان مف عمكـ القرآف الكريـ كمجاالن مف مجاالت الدراسات النحكية كالمغكية بشكؿ 

 عاـ.
 اآلتي :المراحل التي مرت بيا القراءات القرآنية عمى النحو  وتتمخص

 السالم: من جبريل عميو المرحمة األولى: مرحمة تعمم الرسول 

، كذلؾ في بدء  عميـ جبريؿ القرآف الكريـ لمنبي كىذه المرحمة ىي بمثابة نشكء لمقراءة القرآنية بت
نزكلو كبأكؿ آية منو، كبخاصة إذا كانت اآليات األكؿ ىي الخمس األكؿ مف سكرة )العمؽ(، كما 

)  لقرآف لمنبي معظـ المفسريف، حيث أعربت بكضكح عف اقراء كتعميـ جبريؿ اذلؾ يذىب إلى 
بقكلو تعالى "اقرأ"، حيث يقكؿ القرطبي في تفسيره: إف ىذه السكرة يعني العمؽ أكؿ ما نزؿ مف 

كىك قائـ في حراء فعممو خمس  القرآف في قكؿ معظـ المفسريف "نزؿ بيا جبريؿ عمى النبي" 
االنساف مف عمؽ. ، كاآليات الخمس ىي: اقرا باسـ ربؾ الذم خمؽ. خمؽ (1)آيات مف ىذه السكرة

. الذم عمـ بالقمـ. عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ.  اقرأ كربؾ األكـر

القرآف متمقيان بذلؾ الرسالة اإلليية إلى  كمف الكاضح أنيا كانت قراءة تعميـ بغية حفظ النبي 
 .(2)ني عف ذكر أقكاؿ المفسريفغالبشرية، كفي داللة قكلو تعالى: )اقرأ( عمى ذلؾ ت

 المرحمة الثانية: تعمم الصحابة من الرسول 

كاقرائو لمقرآف  كحفظو بعد اقراء جبريؿ اياه إلى تعميـ النبي  تطكرت القراءة مف تمقي النبي 
لممسمميف، كقراءتو اماـ مف يدعكىـ إلى اإلسبلـ امتثاالن لقكلو تعالى: "

كاقرائو لممسمميف كقراءتو لمف يدعكىـ إلى االسبلـ مف  كتعميـ النبي  (3)"
كرىا جكامع ذأحاديث كثيرة تكفرت عمى  ذلؾتفتقر إلى أم استدالؿ، فقد كرد في الثبكت بمكاف ال 

 الشريؼ كتفاسير القرآف الكريـ منيا: الحديث
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،  2تفسٌر القرطبً : بو عبد هللا محمد بن شمس الدٌن القرطبً ، تحقٌق أحمد البردونً وإبراهٌم أطفٌش ، ط( 1)

 . 117ص  20م ، دار الكتب المصرٌة ، القاهرة ، ج1964
 . 14_13، دار القمـ ، بيركت ، صد.ت( -:عبد اليادم الفضمي ،)د.ط تاريخ كتعريؼ القراءات القرآنية (2)
 . 106اإلسراء آية (3)

كاف يقرئيـ العشر فبل يجاكزكنيا إلى  عف عثماف كابف مسعكد كأبي: "أف رسكؿ اهلل  -
 عشر أخرل، حتى يتعممكا ما فييا مف العمؿ، فيعمميـ القرآف كالعمؿ جميعان".

عف أبي عبد الرحمف السممي قاؿ: "حدثنا مف كاف يقرئنا مف الصحابة أنيـ كانكا يأخذكف  -
 .(1)فبل يأخذكف العشر األخرل حتى يعممكا ما في ىذه مف العمـ كالعمؿ" مف رسكؿ اهلل 

 المرحمة الثالثة: تعميم الصحابة بعضيم بعضًا:

القرآف كسكره، كاقراءىـ كذلؾ،  آمآلخر كقد تمثمت تمؾ المرحمة في تعميـ بعض المسمميف بعضيـ ا
 كارشاده كبقيامو بنفسو بو أيضان. بأمر النبي  ىذا يقعككاف 

سناده عف أبي اسحاؽ عف البراء، قاؿ: أكؿ مف قدـ عمينا )يعني إلى المدينة( مف "ركل البخارم بإ
، فجعبل يقرئاننا القرآف، ثـ جاء عمار كببلؿ،  أصحاب النبي  مصعب بف عمير كابف أـ مكتـك

  مكة ترؾ معاذ بف جبؿ لمتعميـ، ككاف الرجؿ إذا ىاجر إلى المدينة دفعو النبي  كلما فتح 
 .(2)إلى رجؿ مف الحفظة ليعممو القرآف"

كاإلشارة إلييا بيذا االسـ كجاء في خبر نزكؿ مصعب بف عمير المدينة: أنو نزؿ )دار القراء( 
ف  تعطي صكرة عف تميز القراء في مجتمع المسمميف آنذاؾ كتككينيـ ما يشبو المدرسة أك المعيد، كا 

 كاف يخاؿ اف ىذه التسمية جاءتيا بعد اشتيار اإلقراء كمعمميو.
 ىك )يعني مصعب( أكؿ مف سمي المقرئ حيف(3)ب بػ )المقرئ( قاؿ الحافظكقد سبقيا تسمية مصع

 .(4)القرآف في العقبة األكلى" يعمـ األكس كالخزرج بعثو النبي 

 المرحمة الرابعة: تعمم التابعين من الصحابة

كسكره بينيـ،  سيـ آيوار رآف الكريـ بتبلكتو، كتدكىذه المرحمة كانت بكجكد جماعة عرفكا بتعاىدىـ الق
 ككانكا يسمكف )القراء(. كىي فيما يخاؿ بداية التسمية كبدء نشكء ىذا المصطمح. مما 

 
 
 . 14: عبد اليادم الفضمي، ص تاريخ كتعريؼ  القراءات القرآنية( 1)
 . 15السابؽ ص (2)
، كلد سنة تسع كثمانيف كستمائة ، كسمع "ىك مغمطام بف قميج بف عبد اهلل الحنفي اإلماـ الحافظ عبلء الديف (3)

 مف الدبكسي كالختني كخبلئؽ ، ككاف عارفان باألنساب معرفة جيدة .
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 . 241د.ت ( ،دار الكتب العممية ،ص -ذيؿ طبقات الحفاظ :جبلؿ الديف السيكطي ،تحقيؽ زكريا عميرات ،) د.ط
 . 16: عبد اليادم الفضمي ، ص  تاريخ كتعريؼ القراءات القرآنية (4)
 

يعطينا صكرة جمية عف مدل انتشار القراءة في ىذه المرحمة مف تاريخ نشكئيا، كعف تحكليا إلى 
 ظاىرة دينية تعني )التبلكة(، بعد أف كانت تعني تعمـ القرآف لحفظو فتبلكتو.

جاء في كتاب المغازم لمكاقدم: "ككاف مف األنصار سبعكف رجبلن شببة يسمكف )القراء( كانكا إذا 
ر معكنة( التي كقعت في ئية المدينة فتدارسكا كصمكا، كىـ الذيف قتمكا في غزكة )بحأمسكا أتكا نا

شير صفر عمى رأس ستة كثبلثيف شيران مف مياجرة النبي 
 (1). 

 المرحمة الخامسة: مرحمة التخصص في القراءات

بعض المعتزلة كالركافض،  كف بقراءات متعددة، كما نقؿؤ بعد ما كثر أىؿ البدع كاألىكاء كبدءكا يقر 
فتجرد قـك لمقراءة كاألخذ كاعتنكا بضبط القراءة أتـ عناية حتى صاركا أئمة يقتدل بيـ في ذلؾ، 
كيرجؿ إلييـ كيؤخذ عنيـ، كأجمع أىؿ بمدىـ عمى تمقي قراءتيـ بالقبكؿ، كلـ يختمؼ عمييـ فييا 

 .(2)اثناف، كلتصدييـ لمقراءة نسبت إلييـ

كتعتقد أف معنى إضافة كؿ حرؼ مف حركؼ االختبلؼ إلى مف أضيؼ إليو قاؿ ابف الجزرم: "
مف الصحابة كغيرىـ" إنما ىك مف حيث أنو كاف أضبط لو كأكثر قراءة، كاقراءن بو، كمبلزمة لو، 
كميبلن إليو ال غير ذلؾ، ككذلؾ إضافة الحركؼ كالقراءات إلى أئمة القراءة كركاتيـ المراد بيا أف 

اإلماـ اختار القراءة بذلؾ الكجو مف المغة حسبما قرأ بو، فآثره عمى غيره كداـك  ذلؾ القارئ كذلؾ
عميو كلزمو حتى اشتير كعرؼ بو كقصد فيو كأخذ عنو، فمذلؾ أضيؼ إليو دكف غيره مف القراء، 

 .(3)كىذه اإلضافة اضافة اختيار كدكاـ كلزكـ ال إضافة اختراع كرأم كاجتياد
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 . 16القراءات القرآنية : عبد اليادم الفضمي ، ص تاريخ ( 1)
 . 37ق ، المكتبة األمدادية ، ص 1415،  1صفحات في عمـك القراءات : أبك طاىر السندم ، ط(2) 
 . 52، ص 1النشر في القراءات العشر : شمس الديف ابف الجزرم ، ج(3)

 كغيرىـ. ،نافع بف أبي نعيـ ،شيبة بف نصاح  ،أبك جعفر يزيد بف القعقاع  بالمدينة:فكاف 

 كغيرىـ. ،محمد بف محيصف  ،حميد بف قيس األعرج  ،عبد اهلل بف كثير وبمكة:

حمزة بف حبيب  ،سميماف بف ميراف األعمش ،جكد عاصـ بف أبي الن ،ثاب ك يحيى بف  وبالكوفة:
 كغيرىـ. ،عمي بف حمزة الكسائي ،الزيات 

ضرمي، بف العبلء، عاصـ الجحدرم، يعقكب الحعبد اهلل بف أبي اسحؽ، أبك عمر  وبالبصرة:
 كغيرىـ.
ح بف يزيد الكبلبي، يحيى الذمارم، شري قيسعبد اهلل بف عامر اليحصبي، عطية بف  وبالشام:

 .(1)الحضرمي، كغيرىـ

 المرحمة السادسة: مرحمة التدوين في القراءات:

منذ عصر مبكر، حيث كاف القرآف الكريـ كتبلكتو شغميـ الشاغؿ عف بدأ التأليؼ في عمـ القراءات 
 .(2)كؿ شيء، حتى كاف بعضيـ يفضؿ تعمـ القرآف كتعميمو عمى الجياد في سبيؿ اهلل

كىذا يؤكد لنا بأف عمـ القراءات أصبح عممان مستقبلن بذاتو لو قكاعد كأصكؿ كشركط كمقاييس 
القدرة عمى التمييز بيف الصحيح كالشاذ مف القراءات،  كضعت لمعرفة صحة القراءة، كلمكصكؿ إلى
 كىذا ما سيتـ التطرؽ لو في الفصكؿ البلحقة.

إلى أنو اإلماـ أبك عبيد  كفكقد اختمؼ المؤرخكف في تعييف أكؿ مف ألؼ في القراءات فذىب األكثر 
ماـ أبك حاتـ م في غاية النياية أنو اإلىػػ(، كحسب اإلماـ ابف الجزر  224 القاسـ بف سبلـ )ت

 ىػػ(. 255ي )ت تانالسجس

ىػػ( ىك أكؿ مف ألؼ في القراءات، كذلؾ  89أك  90كالبعض رجح أف اإلماـ يحيى بف يعمر )ت 
 .(3)عبيد القاسـ بف سبلـ قد سبؽ بتسعة عشر رجبلن ممف ألؼ في القراءات األف اإلماـ أب

باثنيف كثبلثيف رجبلن مف المؤلفيف في القراءات، كعمى ىذا فإف حركة  كسبؽ أبك حاتـ السجستاني
التدكيف في القراءات بدأت منذ أكاخر القرف األكؿ كبداية القرف الثاني اليجرم كلك بصكرة غير 

 .(4)دقيقة أك غير مبينة حسب المفيـك المعاصر

 
 
 .37صفحات في عمـك القراءات: أبك طاىر السندم ، ص (1)
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 . 4، ص 1: شمس الديف ابف الجزرم ، جشر في القراءات العشرالن(2)
 . 38صفحات في عمـك القراءات : أبك طاىر السندم ، ص (3)
 .39السابؽ ص (4)

 المرحمة السابعة: ظيور فكرة تحديد القراءات:

ظيرت فكرة تحديد القراءات منذ القرف الثالث اليجرم حيث ألؼ اإلماـ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ 
( قارئان منيـ السبعة المعركفكف، كألؼ اإلماـ أحمد بف 25ىػػ( كتابان جمع فيو قراءات ) 224)ت 

ا ألؼ كؿ ضرمي، كمجمع فيو قراءات السبعة كيعقكب الحىػػ( كتابان أسماه الثمانية  324جبير )ت 
ىػػ( في  310ىػػ( كابف جرير الطبرم )ت  282مف القاضي اسماعيؿ بف اسحاؽ المالكي )ت 

 .(1)القراءات المشيكرة مف قراءات السبعة

رت الركايات عنيـ كأكشؾ أف يدخؿ االضطراب في القراءات، فكر اإلماـ كلكف لما كثر القراء ككث
القراء المشيكريف بيا مف أشير األمصار اإلسبلمية ىػػ( أف يستخمص قراءات  324ابف مجاىد )ت 
 .ات عنياالتي حممت القراء

 المرحمة الثامنة: مرحمة تسبيع السبع

أم االقتصار عمى القراءات السبع المشيكرة كالمركية مف األئمة الثقات في مؤلؼ خاص بعد 
أكاخر القرف الثالث كأكائؿ  تنقيحيا، كالتثبت مف تكاترىا كقبكليا لدل الخكاص كالعكاـ. ككاف ذلؾ في

حيث (2)القرف الرابع اليجرم باختيار إماـ القراءات في عصره اإلماـ أبك بكر بف مجاىد البغدادم
 .في القراءات جمع قراءات القراء السبعة في مؤلؼ سماه السبعة

 يف كقع اختيار ابف مجاىد عمى قراءاتيـ ىـ:ذكالقراء السبعة ال

 ىػػ( مف المدينة. 169أبي نعيـ )ت: نافع بف عبد الرحمف بف  -1
 ىػػ( مف مكة. 120عبد اهلل بف كثير )ت:  -2
 ىػػ( مف البصرة. 154أبك عمرك بف العبلء )ت  -3
 ىػػ( مف الشاـ. 118)ت  عبد اهلل بف عامر اليحصبي -4
 ىػػ( مف الككفة. 127عاصـ بف أبي النجكد )ت  -5
 ىػػ( مف الككفة. 156حمزة بف حبيب الزيات )ت  -6
 .(3)ىػػ( مف الككفة 189ة الكسائي )ت عمي بف حمز  -7

 
 .41صفحات في عمـك القراءات : أبك طاىر السندم، ص(1)
ابن مجاهد :هو احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التمٌمً الحافظ األستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي (2)

، وأول من سبع السبعة ، حكى ابن األخرم : أنه وصل إلى بغداد فرأى فً حلقة  هـ ( شٌخ الصنعة 245-324)
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ابن مجاهد نحواً من ثالثمائة مصدر ، وقال على بن عمر المقرئ كان ابن مجاهد له فً حلقته أربعة وثمانون 
 خلٌفة ٌأخذون على الناس .

هـ 1417،  1انظر تارٌخ بغداد : أبو بكر أحمد بن مهدي الخطٌب البغدادي ،تحقٌق مصطفى عبد القادر عطا، ط)

 .  ( 352، ص 5، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ج

 .46السبعة في القراءات: ابف مجاىد، ص  (3)
 أواًل: من المدينة:

ىك نافع بف عبد الرحمف بف أبي نعيـ القارئ المدني، ككنيتو أبك ركيـ الميثي  نافع المدني: .3
مكالىـ المدني، كقيؿ كنيتو أبك الحسف، كقيؿ ابك عبد اهلل، كقيؿ أبك نعيـ، كىك مف الطبقة 

، ككاف محتسبان فيو ديعابة، ككاف أسكد شديد السكاد، كانتيى إليو الثالثة بعد الصحابة 
 المدينة.رياسة اإلقراء ب

ركل عف عامر بف عبد اهلل بف الزبير كعبد الرحمف بف القاسـ، كنافع مكلى ابف عمر، 
قالكف، كاألصمعي، كابف أبي مريـ،  ، ك كركل عنو اسماعيؿ بف جعفر، كعيسى بف مينا

 كغيرىـ.

ككاف لو راكياف كرش كقنبؿ، كقد اختمؼ في سنة كفاتو فقد قيؿ سنة تسع كخمسيف، كقيؿ 
 .(1)كستيف، كقيؿ تسع كتسعيف كمائة، كربما األكؿ ىك األصح عمى ترجيح الكثيرسنة تسع 

 ثانيًا: من مكة:
عبد اهلل بف كثير الدارم المكي، أبك محمد القارئ، مكلى عمر  اإلمام ابن كثير الداري: .1

كاف أىؿ بف عمقمة الكناني مف أبناء فارس، ككاف عطاران بمكة لذلؾ سمي بالدارم حيث 
راءة، ككاف فصيحان بميغان ارم، كقد كاف اماـ أىؿ مكة في القف عمى العطار دمكة يطمقك 

ىػػ، كىك مف الطبقة الثانية مف التابعيف ككاف  45عميمان بالعربية، كلد بمكة سنة  مفكىان 
شيخان كبيران أبيض الرأس كالمحية، ككاف حسف السكينة، ركل عف مجاىد عف ابف عباس 

 ، كقرأ عمى عبد اهلل بف السائب المخزكمي، كغيرىـ. كعب عف رسكؿ اهلل بف  عف ابي
 

 .(2)كتكفى سنة عشريف كمائة كقد اشتير بالركاية عنو كلكف بكاسطة أصحابو البزٌم كقنبؿ

 

 
، ج  –مكة  –مكتبة نزار مصطفى  ـ،1997، 1ط معاني األخيار: أبك جعفر الطحاكم، تحقيؽ أسعد الطيب، (1)
 .109، ص 1
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دار الكتب العممية لمنشر،  ـ(2001 -)د.ط( الحجة لمقراء السبعة: أبك عمي الحسف بف أحمد الفارسي، -
 .7، ص 1بيركت، ج 

دار الثقافة، بيركت، ج  د.ت(-)د.طف عباس،امكاف، حققو احسخعياف كأنباء أبناء الزماف: ابف كفيات األ -
 .368، ص 5

 
 .3/41، كفيات االعياف  2/121، مغاني األخيار 1/8الحجة لمقراء السبعة (2)

 ثالثًا: من الكوفة:
درم الككفي، كاف أحد كد الجحىك أبك بكر عاصـ بف أبي النج االمام عاصم األسدي: .1

كزر بف القراء السبعة كالمشار إليو في القراءات، أخذ القراءة عف أبي عبد الرحمف السممي 
ختمفكا اختبلفاى شديدان في حركؼ ف عياش، كأبك عمر البزار، كاحبيش، كأخذ عنو أبك بكر ب

 كثيرة.
أكليا بالككفة، كقيؿ تكفى آخر سنة سبع كعشريف كمائة، كقيؿ سنة ثماف كعشريف فمعمو في 

 .(1)ة كيراد بيا الشاـ كدفف بيا، ركل عنو شعبة كحفص، ككبلىما بدكف كاسطةتكفى بالسماك 

ىك حمزة بف حبيب بف عمارة الزيات القارئ، أبك عمارة الككفي  :االمام حمزة الزيات .4
ىػػ، كعنو أخذ  80سنة  يعة، كاف أحد القراء السبعة، كلدالتيمي مكلى بني تيـ اهلل مف رب

ة، بيب بف أبي ثابت، كالحكـ ابف عتيبالقراءة، كقد ركل عف ح أبك الحسف الكسائي
منصكر بف المعتمر، كغيرىـ كركل عنو كاألعمش، كعدم بف ثابت، كعطاء بف السائب، ك 

ابراىيـ بف ىراسة، كبكر بف بكار، كجرير بف عبد الحميد، كسفياف بف عيينة، كابف 
، المبارؾ، كيحيى بف آدـ، كتكفى سنة ست كخمسيف كمائة بحمكاف كلو ست كسبعكف سنة

ي بلد لكف بكاسطة أبي عيسى سميـ بف عيسى الحنفكممف اشتير بالركاية عنو خمؼ كخ
 .(2)الككفي

أبك الحسف عمي بف حمزة  بف عبد اهلل بف بييمف بف فيركز، األسدم  اإلمام الكسائي: .5
إمامان في النحك كالمغة بالكالء الككفي المعركؼ بالكسائي، أحد القراء السبعة، كاف 

، كلـ يكف لو في الشعر يد، انتيى إليو رياسة اإلقراء بالككفة بعد حمزة الزيات كالقراءات
كىك أيضان إماـ الككفييف في النحك كقد كاف الكسائي ذا منزلة رفيعة عند الرشيد فقد أدب 
كلده األميف كناؿ جاىان كماالن، ركل الكسائي عف أبي بكر بف عياش كحمزة الزيات كايف 

 عنو الفراء كأبك عبيد القاسـ بف سبلـ كغيرىما. عيينة كغيرىـ، كركل
كتكفى سنة تسع كثمانيف كمائة بالرم، ككاف قد خرج إلييا بصحبة ىاركف الرشيد، كقد اشتير 

 .(3)بالركاية عنو أبك الحارث، كالدكرم

 



16 
 

 

 
 .9/ 3، كفيات األعياف 27/ 1الحجة لمقراء السبعة  (1)
 .216/ 2، كفيات األعياف 244/ 1، مغاني األخيار 28/ 1الحجة لمقراء السبعة  (2)
 .27/ 1، الحجة لمقراء السبعة 295/ 3كفيات األعياف  (3)

 رابعًا: من البصرة:
تميـ  بف اهلل عبد بف العرياف بف عمار بف العبلء ىك زباف بف االمام أبو عمرو البصري: .6

 الكريـ بالقرآف الناس أعمـ السبعة. كاف القراء كستيف، أحدالبصرم، كلد سنة ثماف  المازني
طالب رضي اهلل عنو،  أبي بف عمي مف الرابعة الطبقة في النحك في كىك كالشعر، كالعربية

السقؼ ثـ  فككانت كتبو التي كتبت عف العرب الفصحاء قد مؤلت بيتان لو إلى قريب م
سعيد بف جبير، كعف ابف عباس عف تنسؾ فأحرقيا جميعان، ركل عف مجاىد بف جبر، ك 

، كأقرأ عمى جماعة منيـ أبك جعفر، كيزيد بف القعقاع،  أبي بف كعب عف رسكؿ اهلل 
 كالحسف البصرم.

ىػػ، كممف اشتير بالركاية عنو: الدكرم، كالسكسي، كلكف بكاسطة  157 – 148تكفى في المدة بيف 
 ( .1)اليزيدم أبي محمد يحيى بف المبارؾ العدكم

 خامسًا من الشام:
ىك عبد اهلل اليحصبي نسبة إلى يحصب، كىك فخذ مف  االمام ابن عامر اليحصبي: .7

ائمة بف األسقع كالنعماف بف حمير، كيكنى أبا نعيـ كأبا عمراف، كىك تابعي جميؿ لقي ك 
ر، كقد أخذ القراءة عف المغيرة ابف أبي شياب المخزكمي، عف عثماف بف عفاف عف بشي

، كقيؿ أنو قرأ عمى عثماف نفسو، كقد تكفى بدمشؽ سنة ثماني عشرة  رسكؿ اهلل 
 .(2)كمائة، كقد اشتير بركاية قراءتو ىشاـ، كابف دككاف كلكف بكاسطة أصحابو

 تمام القراءة العشرة:
ىك أبك جعفر المخزكمي، يزيد بف القعقاع المدني القارئ، أحد  اإلمام أبو جعفر القاري: .8

بعد السبعة، كىك تابعي مشيكر جميؿ القدر، كمف ركاتو نافع أحد  القراء العشرة أم ثبلثة
السبعة، ككاف إماـ أىؿ المدينة في القراءة فسمي القارئ بذلؾ، كيقكؿ ابف الجزرم في 
قراءتو: "كالعجب ممف يطعف في ىذه القراءة أك يجعميا مف الشكاذ كىي لـ يكف بينيا كبيف 

كعب عف رسكؿ اهلل اس كأبي ىريرة، عف أبي بف غيرىا مف السبع فرؽ"، كقد أخذ ابف عب
  ،كتكفى سنة ثبلثيف كمائة كقيؿ تكفى سنة سبع كعشريف كمائة ، 



17 
 

 
 

 
دار الكتب العممية، بيركت، ج ىػ  ، 1932 ،1طغاية النياية في طبقات القراء: شمس الديف ابف الجزرم،  (1)
 .262، ص 1
 .95، ص 4دار العمـ لممبلييف، بيركت، ج ـ ، 1984، 6طاألعبلـ: خير الديف الزركمي،  (2)
قد اشتير بالركاية عنو أبك مكسى: عيسى بف كرداف الحذاء، كأبك الربيع سميماف بف مسمـ بف ك 

 .(1)جماز
ىك أبك محمد يعقكب بف اسحاؽ بف زيد بف عبد اهلل بف أبي  اإلمام يعقوب الحضرمي: .9

و في شيكر، كىك أحد القراء العشرة، كلالم ؽ الحضرمي، بالكالء، البصرم المقرئااسح
القراءات ركاية مشيكرة منقكلة عنو، كىك مف أىؿ بيت العمـ بالقراءات كالعربية ككبلـ 

ؼ اختبلؼ كجكه القراءات كنسب كؿ حر جمع فيو عامة  "الجامع"العرب. كلو كتاب سماه 
 إلى مف قرأ بو، كقد كاف إماـ أىؿ البصرة في عصره في القراءات.
. كركل عنو أحمد بف يفركل عف األسكد ابف شيباف، كبشار بف أيكب، كحماد بف سبلمة، كآخر 

ي النحكم، تاندرم، كابراىيـ بف مرزكؽ، كالحسف بف الصباح، كأبك حاتـ السجسجحثابت ال
كآخركف. كتكفى يعقكب في ذم الحجة كقيؿ جمادم األكلى سنة خمسيف كمائتيف، كممف 

بف عبد المؤمف، كمحمد بف المتككؿ المؤلؤم الممقب بركيس  اشتير بالركاية عنو ركح
 .(2)كغيرىما

ىك خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب، كيقاؿ خمؼ بف ىشاـ بف طالب بف عزاب اإلمام خمف:  .30
البزار البغدادم أبك محمد المقرم، ركل عف حياف بف عمي العنزم، كحماد بف زيد، كحماد 

براىي بف يحيى األبح، كمالؾ بف أنس، كأبي عكانة، ـ كآخريف. كركل عنو مسمـ كأبك داكد كا 
ف. كتكفى خمؼ في السابع  عشر مف جمادم اآلخرة  بف اسحاؽ، كأحمد بف حنبؿ، كآخرك 

سنة تسع كعشريف كمائتيف كممف اشتير بالركاية عنو أبك يعقكب اسحاؽ بف ابراىيـ بف 
اية عنيما أيضان أبك م ثـ البغدادم الكراؽ، كممف اشتير بالرك كز عثماف بف عبد اهلل المر 

 .(3)الحسف ادريس بف عبد الحكيـ الحداد البغدادم
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 .85، ص12ـ، دار الفكر، بيركت ، ج1،1984تيذيب التيذيب : أحمد بف عمى بف حجر العسقبلني ، ط(1)
 1/11الحجة لمقراء السبع  -
 .3/254، مغاني األخيار  6/390كفيات األعياف (2)
 . 1/283،مغاني األخيار2/242األعيافكفيات (3)

 تمام القراء األربعة عشر:

ىك أبك سعد الحسف بف يسار البصرم، إماـ زمانو عممان كعمبلن،  اإلمام الحسن البصري: .3
لفصاحتو، كلد لسنتيف  كؿ إف القرآف نزؿ بمغة الحسف لقمتقاؿ فيو الشافعي: لك أشاء أق

سنة عشر كمائة كلو ثماف كثمانكف  ىػػ، كتكفى 21سنة  بقيتا مف خبلفة عمر 
 .(1)سنة

ىك محمد بف عبد الرحمف السيمي المكي، مقرئ أىؿ مكة مع ابف  اإلمام ابن محيصن: .1
 .(2)كثير، كتكفى سنة ثبلث كعشريف كمائة

ىك أبك محمد يحيى بف المبارؾ اليزيدم، نحكم مقرئ ثقة عبلمة  اإلمام يحيى اليزيدي: .1
كبير في النحك كالعربية كالقراءة، كقد كاف خير ركاة قراءة أبي عمرك كعممو، فقد أخذ 

ىػ، في 202ىػ، كتكفى سنة  123القراءة عرضان عف أبي عمرك بف العبلء، كقد كلد سنة 
 .(3)خراساف أك مركف

مد بف أحمد بف إبراىيـ بف يكسؼ بف العباس بف ميمكف أبك ىك مح نبوذي:اإلمام الش .4
الفرج ذم المقرئ، يعرؼ بغبلـ ابف شنبكذ، كلد سنة ثبلثمائة، كتكفى سنة سبع كثمانيف 

 .(4)كثبلثمائة كقيؿ سنة ثماف
 

شعبة كبعد أف عرضنا لمقراءات القرآنية تأريخان كتصنيفان زمانان، كمكانان، كقراءن، كالذم ييمنا ىك ركاية 
عف عاصـ رحمة اهلل تعالى، كمعرفة المسائؿ المغكية الصكتية كالنحكية كالصرفية في ركايتو كما 

 سنرل.
 

 

 

، 1دار إحياء التراث اإلسبلمي، بيركت، ، ج ،  ـ1953 ،4 طتذكرة الحفاظ: أبك عبد اهلل شمس الديف الذىبي، (1)
 .71ص 

 .33/ 1الحجة لمقراء السبعة  -



19 
 

 189/ 6األعبلـ  (2)
 .183/ 6، كفيات األعياف 9/ 1الحجة لمقراء السبعة  (3)
، ص 6دار الغرب االسبلمي، ج  د.ت(  -)د. طمعجـ األدباء: ياقكت الحمكم، تحقيؽ: د. احساف عباس، (4)

2326. 

 

 

 

 

 الفصل األول
 اإلمام شعبة بو عياش

مباحث : ةكينقسـ إلى ثبلث  

 مولده، ونشأتوو المبحث األول: اسمو ونسبو، 
 سند روايتو وتالميذه، والمبحث الثاني: شيوخو،
 مكانتوو المبحث الثالث: وفاتو، 
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 اإلمام شعبة بن عياش
 : المبحث االول
 اسمو ونسبو:
 األسدمٌ  ، بالنكف الحٌناط ،(1)بكر اط، أبكحنال الككفي سالـ األزدم بف عياش بف شعبة

أشيرىا شعبة، فإف ، كفي اسمو أقكاؿ (3)، مكلى كاصؿ األحدب(2)عاصـ راكم العالـ اإلماـ النيشمي
أبا ىاشـ الرفاعي كحسيف ابف عبد األكؿ سأاله عف اسمو فقاؿ: شعبة، كسألو يحيى بف آدـ كغيره 

فقاؿ: اسمو محمد، كقيؿ اسمو مطرؼ، كقيؿ رؤبة،  و فقاؿ: اسمي كنيتي، كأما النسائيعف اسم
، اهلل، كقيؿ خداش اء، كحماد، كعبدكقيؿ عتيؽ، كقيؿ سالـ، كأحمد، كعنترة، كقاسـ، كحسيف، كعط

بأبي لما نزؿ  إبراىيـ بف أبي بكر بف عياش قاؿ: ، قاؿ إبراىيـ بف شماس: سمعت(4)كقيؿ حبيب
؟ قاؿ: يا بني إف أباؾ لـ يكف لو اسـ كىك أكبر مف سفياف بأربع بالمكت قمت: يا أبًت ما اسمؾ

ككانت جدتو مكالة كىك أخك الحسف ابف عياش مكلى كاصؿ بف حياف األحدب األسدم، ( ، 5)سنيف
، كحدث الفضؿ بف مكسى حيث قاؿ: قمت ألبي بكر بف عياش: ما (6)لسمرة بف جندب الطحاكم

 .(7)اسمؾ؟ قاؿ: كلدت كقد قسمت األسماء

 مولده:
، كقاؿ ىاركف بف حاتـ سمعتو يقكؿ: كلدت (8)كلد اإلماـ شعبة بالككفة سنة خمس كتسعيف لميجرة

بكر شعبة بف عياش قد قاؿ بأنو أكبر مف سفياف بأربع سنيف،  ، كقيؿ إف أبا(9)سنة خمس كتسعيف
خمس أك ست كتسعيف، كقاؿ ابف أبي داككد، قاؿ أحمد بف حنبؿ:  (كقاؿ ابف حباف مكلده سنة
 .(10)أحسب أف مكلده سنة مائة
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 .165/ 3األعالم  (1)
 .326، 325/ 1غاٌة النهاٌة فً طبقات القراء  (2)
 2طهبً، تحقٌق بشار معروف وآخرون، معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار: شمس الدٌن الذ (3)
 .134، ص 1، ج روتسسة الرسالة، بٌؤمم 1988،
مؤسسة الرسالة، ،م 3،1985 طوآخرون،  طدٌن الذهبً، تحقٌق: شعٌب األرنؤوسٌر أعالم النبالء: شمس ال (4)

 .495، ص 8، ج بٌروت
 .35، 34/ 12لتهذٌب تهذٌب ا (5)
 .133/ 3مغانً األخٌار  (6)
، ص 7مطبعة دائرة المعارف العثمانٌة، ، ج م 1973، 1ط ً، ناتالثقات: أبو حاتم محمد بن حبان السجس (7)

669. 
 .326غاٌة النهاٌة فً طبقات القراء ص  (8)
 .134/ 1معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  (9)
 .12/36 تهذٌب التهذٌب(11)

 كىذاكلعؿ الخبلؼ في تاريخ مكلده يرجع إلى الغمكض الذم اكتنؼ اسمو فاكتنؼ مكلده أيضان، 
كاضح في عدـ تحديده لسنة مكلده في اجابتو البنو عندما سألو عف اسمو فجعؿ االجابة تقريبية أم 

 أنو أكبر مف سفياف بأربع سنيف.

ميجرة، كذلؾ مستكحى مف حديثو مع ابنو "أنا كالراجح في تحديد سنة مكلده أف يككف سنة مائة ل
أكبر مف سفياف بأربع سنكات" ألف سفياف الثكرم ذكر المترجمكف بأنو قد كلد سنة سبع كتسعيف 
لميجرة، ككذلؾ بقكلو لمرفاعي أنا أكبر مف سفياف الثكرم بسنتيف كما ذكر صاحب سير أعبلـ 

 .(1)النببلء

 نشأتو: 
، دك جعمى أيدم كبار العمماء فييا منيـ اإلماـ عاصـ بف أبي الن ذكتتممنشأ اإلماـ شعبة بالككفة، 

سف اع صيتو كانتشر خبره حتى صار إماـ القراء بالككفة في عصره، كقاؿ الحذكغيره الكثير، كقد 
بكر بف عياش فأثنى عميو، كقاؿ صالح بف أحمد عف أبيو صدكؽ  بف عيسى: ذكر ابف المبارؾ أبا

 .(2)صالح صاحب قرآف كخبر
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 .499/ 8سير أعبلـ النببلء  (1)
 .35/ 12تيذيب التيذيب  (2)
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: المبحث الثاني  
 شيوخو:

الصياـ صادقان محبان لمديف، ثقةن كثير  كاف أبك بكر بف عياش مف الحفاظ المتقنيف، ككاف رجبلن 
 كالقياـ، كقد تتممذ عمى أيدم كبار العمماء كركل عنيـ، نذكر منيـ:

ىك قيس بف دينار أك يقاؿ: قيس بف ىند، كيقاؿ: ىند األسدم، أبك  أبي ثابت:حبيب بن  -1
يحيى الككفي، مكلى بني أسد بف عبد العزم، ىك الككفي الفقيو الحافظ، ركل عف ابف 

عيد بف جبير كطائفة، عباس، كابف عمر، كأنس، كأبي عبد الرحمف السممي، كأبي كائؿ، كس
رم كأبك بكر بف عياش كآخركف، كتكفى سنة تسع ر كشعبو كسفياف الثك كعنو ركل مسع

 .(1)عشرة كمائة، كقيؿ تكفى سنة اثنتيف كعشريف كمائة
ىك المحدث الثقة أبك عبد اهلل األسدم الطائفي الككفي،  عبد العزيز بن رفيع األسدي: -2

حدث عف أبف عباس، كابف عمر، كأنس بف مالؾ، كالقاضي شريح، كزيد بف كىب، كعبيد 
يرىـ، كركل عنو شعبة كسفياف، كأبك األحكص، كشريؾ، كجرير بف عبد بف عمير، كغ

ثقة، كركل عنو مف  فياف بف عيينة كآخركف. ككاف رجؿه الحميد، كأبك بكر بف عياش، كس
شيكخو كرفاقو عمرك بف دينار، كقد مات كىك في عشر المئة أك التسعيف، كتكفى سنة 

 .(2)ثبلثيف كمائة
بي مكالىـ الككفي الض مقسـ اإلماـ العبلمة الثقة، أبك ىشاـمغيرة بف  مغيرة بن المقسم: -3

شعيب كابراىيـ النخعي ار التابعيف، حدث عف أبي كائؿ ك األعمى الفقيو، يمحؽ بصغ
كمجاىد كعدة، كعنو حدث شعبة، كالثكرم، كزائدة، كأبك عكانة، كجرير، كابف فضيؿ، 

 كىشيـ، كخمؽ كثير.
مف أفقييـ، ما رأيت أحدان أفقو منو فمزمتو. كتكفى سنة كقاؿ أبك بكر بف عياش: كاف مغيرة 

 .(3)ثبلث كثبلثيف كمائة

 

 

 
 .172/ 1، مغاني األخيار 116/ 1تذكرة الحفاظ  (1)
 .228/ 5سير أعبلـ النببلء  (2)
 .10/ 6، سير أعبلـ النببلء 143/ 1تذكرة الحفاظ  (3)
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أبك اليذيؿ الككفي ابف عـ منصكر بف المعتمر،  لرحمن السممي:احصين بن عبد  -4
السممي الحافظ، حدث عف جابر بف سمرة، كعمارة بف ركيبة، كابف أبي ليمى، كأبي كائؿ، 
كزيد بف دىب، كعدة. كعنو حدث شعبة كالثكرم، كأبك عكانة، كعمي بف عاصـ، كآخركف. 

ف ثقة مأمكف مف كبار ككاف ثقة، حجة، حافظان عالي االسناد، قاؿ أحمد بف حنبؿ: حصي
 .(1)أصحاب الحديث عاش ثبلثان كتسعيف سنة. تكفى حصيف سنة ست كثبلثيف كمائة

لمخمي، اعبد الممؾ بف عمير بف سكيد بف حارثة القرشي: كيقاؿ  عبد الممك بن عمير: -5
أبك عمر، كيقاؿ: أبك عمر الككفي المعركؼ بالقبطي كالفرسي بالفاء كالسيف الميممة نسبة 

فرباس، كعرؼ بالقبطي ألنو كاف صاحب فرس، ككاف قاضيان عمى الككفة بعد إلى 
الشعبي، كىك مف مشاىير التابعيف كثقاتيـ كمف كبار أىؿ الككفة. ككانت كفاتو سنة ست 

 .(2)كثبلثيف كمائة في ذم الحجة، كىك ابف مائة سنة كثبلث سنيف
مكالىـ الككفي، مكلى عبد اهلل  اإلماـ المحدث أبك عبد اهلل الياشمي يزيد بن أبي زياد: -6

ابف الحارث بف نكفؿ، معدكد في صغار التابعيف، كركل عف مكاله عبد اهلل، كعبد الرحمف 
بف أبي ليمى، كعبد اهلل بف شداد، كعمرك بف سممة اليمذاني، كعبد اهلل بف معقؿ بف مقرف، 

براىيـ النخعي، كطائفة.  كمجاىد، كعكرمة، كا 
كمنصكر بف أبي األسكد، كقيس كعبد كقد حدث عنو شعبة كالثكرم  ككاف مف أكعية العمـ،  

 العزيز بف مسمـ، كابف عيينة، كأبك بكر بف عياش، كخمؽ كثير.
 .(3)عاش نحكان مف إحدل كتسعيف سنة، كقيؿ تكفى سنة سبع كثبلثيف كمائة

اسمو فركخ القرشي التيمي أبك عثماف، كيقاؿ أبك عبد  ربيعة بن أبي عبد الرحمن: -7
ر، ركل عف أنس بف مالؾ، عركؼ بربيعة الرأم مكلى آؿ المنكدالرحمف المدني الم

كالحارث بف ببلؿ المزني، كحنظمة بف قيس الزرعي، كربيعة بف عبد اهلل اليدير، كسالـ بف 
قرشي، كحماد بف سممة، كسفياف عبد اهلل بف عمر، كآخريف. كركل عنو اسماعيؿ بف أمية ال

الثكرم، كشعبة، كعبد اهلل بف المبارؾ، كمالؾ بف أنس، كآخريف. كتكفى سنة ست كثبلثيف 
 .(4)كمائة

 
 
 .143/ 1، تذكرة الحفاظ 218/ 1مغاني األخيار  (1)
 .164/ 3، كفيات األعياف 253/ 2مغاني األخيار  (2)
 .129/ 6سير أعبلـ النببلء  (3)
 .314/ 1، مغاني األخيار 157/ 14تذكرة الحفاظ  (4)
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اإلماـ المحدث القدكة أبك بكر، كيقاؿ: أبك عبد الرحمف الككفي  مطرف بن طريف: -8
الحارثي، كيقاؿ الخارفي، ركل عف جعفر بف أبي المغيرة، كالشعبي، كحبيب بف أبي ثابت، 

 كسكادة بف أبي الجعد، كعطاء بف نافع، كأبي اسحاؽ، كخمؽ كثير.
مسمـ، كأبي عكانة،  عنو سفياف الثكرم كعبد العزيز بفككاف يعد مف صغار التابعيف، كحدث 

 كأبك بكر بف عياش كخمؽ كثير.
 .(3)وتوفى سنة ثالث وأربعين ومائة، وقيل سنة ثالث وثالثين ومائة

يحيى بف سعيد بف قيس بف عمرك بف سيؿ بف شعبة بف  يحيى بن سعيد األنصاري: -9
الحارث األنصارم البخارم، أبك سعيد المدني، قاضي المدينة أقدمو أبك جعفر المنصكر 
العراؽ ككاله القضاء بالياشمية، كقيؿ إنو تكلى القضاء ببغداد، ركل عف اسحاؽ بف عبد 

، بالرحمف، كسعيد بف المسي اهلل، كأنس بف مالؾ، كحميد الطكيؿ، كربيعة بف أبي عبد
كالميث،  كشعبة ، كعدم بف ثابت، كخمؽ كثير. كحدث عنو مالؾ كأبك حنيفة، كسعيد،

كخمؽ كثير. تكفى سنة ثبلث كأربعيف كمائة، كيقاؿ أربع كأربعيف، كيقاؿ ست كأربعيف 
 .(2)كمائة

ميثي، ىك محمد بف عمرك بف عمقمة بف كقاص المحمد بن عمرو بن عمقمة:  -10
كأبي سممة بف عبد الرحمف، كعبيدة بف سفياف، كسعيد ابف  عبد اهلل، ركل عف: أبيوأبك 

الحارث، كابراىيـ بف عبد اهلل، كغيرىـ. كحدث عنو: مكسى بف عقبة، كابف عمو عمر بف 
طمحة بف عمقمة بف كقاص، كشعبة، كالثكرم، كحماد بف سممة، كيزيد بف زريع، كمعتمر 

 .(3)أربع كأربعيف كمائة، كقيؿ سنة خمس كأربعيف كمائةبف سميماف، كعدة. كتكفى سنة 

كما ركل اإلماـ شعبة عف اسماعيؿ بف عبد الرحمف السدم، كأبي حصيف عثماف بف عاصـ، 
اف ىريرة كىك مف قدماء شيكخو، كسميم حدثو أبك لح بف أبي صالح مكلى عمرك بف حريثكصا

كىشاـ بف حساف، كمنصكر بف المعتمر، ، كحدث عف اسحاؽ السبيعي كحمدم الطكيؿ (4)كاألعمش
، كقد عرض القرآف (5)كيحيى بف ىاني المرادم، كدىثـ بف قراف، كسفياف التمار، كىشاـ بف عركة

 .(6)عمى عاصـ ثبلث مرات عمى عطاء ابف السائب كأسمـ المنقرم
 
 .47/ 3، مغاني األخيار 127/ 6سير أعبلـ النببلء  (1)

 .210/ 3مغاني األخيار  (2)
 .352/ 7تيذيب التيذيب  (3)
 .134/ 1معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار  (4)
 .496/ 8سير أعبلـ النببلء  (5)
 .326غاية النياية في طبقات القراء ص  (6)



26 
 

 كما ركل عف األجمح بف عبد اهلل الكندم، كاسماعيؿ بف ابي خالد، كالحسف بف عمرك الفقيمي،
سالـ األسدم،  سعيد كعمرك بف ميمكف بف ميراف ، كأبيو عياش بف كسميماف التيمي كصدقة بف

ؽ الشيباني، كأبي حمزة الثماؿ، اكالمغيرة بف زياد المكصمي، كنصير بف أبي األشعث، كأبي اسح
 .(1)كأبي سعيد البقاؿ

 

 سند رواية شعبة:
قرأ شعبة عمى عاصـ، كقرأ عاصـ عمى زر بف حبيش، كقرأ زر بف حبيش عمى عبد اهلل بف 

قاؿ يحيى بف آدـ: قاؿ لي أبك بكر: تعممت مف  مسعكد، كقرأ ابف مسعكد عمى رسكؿ اهلل 
عاصـ القرآف كما يتعمـ الصبي مف المعمـ، فمقي مني شدة فما أنحسف غير قراءتو، كىذا الذم 

 .(2)قرآف، إنما تعممتو مف عاصـ تعممان أخبرتؾ بو مف ال

 تالميذه:

 -لقد تتممذ عمى يد أبي بكر بن عياش خمق كثير جالسوه وتعمموا منو ، ورووا عنو ، وأشيرىم:

م الحنظمي، كز عبداهلل بف المبارؾ بف كاضح، ابك عبد الرحمف المر  عبد اهلل بن المبارك: -1
شيخ االسبلـ، فخر المجاىديف، قدكة الزاىديف، مكالىـ اإلماـ الكبير اإلماـ الحافظ العبلمة 

صاحب التصانيؼ النافعة كالرحبلت الشاسعة، كلد سنة ثماني عشرة كمائة أك ما بعدىا 
عنو في حركؼ  ، ككردت الركايةعبلءبعاـ، اخذ القراءة عرضان عف أبي عمرك ابف ال

األدب ثبلثيف سنة، كطمبت العمـ عشريف سنة، ككانكا يطمبكف األدب  القرآف، كقاؿ: طمبت
ثـ العمـ، كقيؿ لو بالشاـ إلى كـ تطمب العمـ فقاؿ: أرجك أف تركني فيو إلى أف أمكت، 

 .(3)أليس يقاؿ لو يستغفر لو كؿ شيء حتى الحيتاف في الماء
عمي بف حمزة بف عبد  شيخ العربية كالقراءة أبك الحسف اإلماـ عمي بن حمزة الكسائي: -2

أحـر فيو، تبل  ـ الككفي الممقب بالكسائي لكساءو اهلل بف بييمف بف فيركز األسدم، مكالى
عمى ابف ابي ليمى عرضان كعمى حمزة، كحدث عف جعفر الصادؽ كاألعمش كسميماف بف 

 أرقـ، كجماعة. 
 
 . 1/265تذكرة الحفاظ  (1)

 .285/ 1كاألعصار معرفة القراء الكبار عمى الطبقات  (2)
 .274/ 1رة الحفاظ كذ، ت446لنياية في طبقات القراء ص اية اغ (3)
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كتبل أيضان عمى عيسى بف عمر المقرئ كاختار قراءة اشتيرت كصارت احدل السبع، كجالس 
كتبل عميو أبك عمر الدكرم، كأبك  ، في النحك الخميؿ كسافر في بادية الحجاز مدة لمعربية

الحارث الميث، كأبك حمدكف الطيب، كعيسى بف سميماف الشيزرم، كعدة. كقد كاف الكسائي ذا 
ان كماالن، كقد تكفى بالرم بقرية أرنبكية سنة ف كناؿ جاىمنزلة رفيعة عند الرشيد كادب كلده األمي

 .(1)تسع كثمانيف كمائة عف سبعيف سنة
كاسطي، ؽ بف يكسؼ بف مرداس بف يعقكب األزرؽ، أبك محمد الااسحق بن يوسف: ااسح -3

القدر، قرأ عمى حمزة كركل القراءة عف أبي عمرك، كحركؼ  كيقاؿ األنبارم، ثقة كبير
عاصـ عف أبي بكر بف عياش، أك ركل عف األعمش، كابف عكف، كخمؽ. كما ركل القراءة 

ع مسألبح، كالطيب بف اسماعيؿ، ك عمي اعنو اسماعيؿ بف ابراىيـ بف ىكد، كالحسف بف 
يؿ سنة أربع أحمد ابف سعداف، كخمؽ كثير كتكفى سنة خمس كتسعيف كمائة كقمنو 

 .(2)كتسعيف
لى آؿ الزبير البصرم، سميماف بف داكد بف الجاركد الفارسي األصؿ، مك أبو داود الطيالسي:  -4

براىيـ بف سعد، الحفاظ، أبك داكد الطيالسي، ركل عف أباف بف يزيد  أحد األعبلـ العطار، كا 
، كجرير بف عبد الحميد، كجرير بف شداد، كحماد بف زيد،  سرائيؿ بف يكنس، كجرير بف حاـز كا 
كحماد بف سممة، كسفياف بف الثكرم، كآخركف. كركل عنو إبراىيـ بف مرزكؽ البصرم، كأحمد بف 

سنة أربع كمائتيف، ككاف عبدة، كابف الفرات، كعباس الدكرم، كخمؽ كثير. كتكفى في ربيع األكؿ 
 .(3)مف أبناء الثمانيف

اسحاؽ بف عيسى بف نجيح الطباع، أبك يعقكب أخك محمد بف يكسؼ، ركل : اسحاق بن عيسى -5
سممة، كأبك معشر المدني، كعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ، كشريؾ  بف عف مالؾ بف أنس، كحماد

بف عبد اهلل، كآخركف. كركل عنو مسمـ، كأبك داكد، كالترمذم، كابف ماجة، كأحمد بف حنبؿ، 
 .(4).كزىير بف حرب كعباس الدكرم، كآخركف، كتكفى بأدنة سنة خمس عشرة كمائتيف

الكراؽ الككفي الحافظ، سمع مسعر بف كداـ، اسماعيؿ بف اباف اسماعيل بن أبان الوراق:  -6
كاسرائيؿ بف يكنس، كعبد الحميد بف بيراـ، كيحيى بف يعمى األسممي، كشريؾ بف عبد اهلل، كخمقان 
براىيـ بف أبي بكر بف أبي  سكاىـ. كحدث عنو البخارم، كأبك محمد الدرامي، كأبك زرعة الرازم، كا 

 بشر كثير.شيبة، كأبك عمرك بف أبي غرزة الغفارم، ك 
 .(5)كقد أرخ أبك جعفر مطيف مكت الكراؽ في سنة ست عشرة كمئتيف       

 
 .7/ 1، الحجة لمقراء السبعة 131/ 9سير أعبلـ النببلء  (1)
 .320/ 1، تذكرة الحفاظ 158قراء صغاية النياية في طبقات ال (2)
 .351/ 1، تذكرة الحفاظ / 435/ 1مغاني األخيار  (3)
 .386/ 1سير أعبلـ النببلء  51/ 1مغاني األخيار  (4)
 .236/ 1، تيذيب التيذيب 347/ 10سير أعبلـ النببلء  (5)
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خبلد بف خالد الشيباني، مكالىـ الصيرفي، مف كبار القراء، قاؿ  خالد بن خالد الصيرفي: -7
القراءة عرضان  ابف الجزرم: كاف إمامان في القراءة، ثقة عارفان، محققان، مجكدان، أستاذان: أخذ

عف سميـ، كىك مف أضبط أصحابو كأجميـ، كركل القراءة عف حسيف بف عمي الجعفي عف 
براىيـ بف عمي القصارأبي بكر، كركل القراءة عرضان عنو أحمد بف يزيد الحمكاني، ك  ، ا 

براىيـ بف نصر الرازم، كحمدكف ابف منصكر، كسميماف بف عبد الرحمف، كبشر كثير.  كا 
 .(1)الككفة سنة عشريف كمائتيفكتكفى في 

أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف زياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف،  يحيى بن معين: -8
عالمان حافظان متقنان، كلد سنة ثماف كخمسيف كمائة،  البغدادم، الحافظ المشيكر، كاف إمامن ا

اكية، كابف سمع مف ابف المبارؾ، كىشيـ، كاسماعيؿ بف عياش، كعبد الرازؽ، كأبي مع
 ميدم، كخمؽ كثير بالعراؽ كالحجاز كالجزيرة كالشاـ كمصر.

كركل عنو أحمد بف حنبؿ، كمحمد بف سعد، كأبك خثيمة، كالبخارم، كمسمـ، كأبك داكد، 
 كعباس الدكرم، كخمؽ كثير.

 .(2)سنة ثبلث كثبلثيف كمائتيف –صمى اهلل عميو كسمـ  –تكفى في ذم القعدة غريبان بمدينة النبي 

شيخ اإلسبلـ كسيد المسمميف في عصره الحافظ الحجة، أبك عبد اهلل  أحمد بن حنبل: -9
أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ، كلد سنة أربع كستيف كمائة، سمع مف إبراىيـ بف سعد، 

كعنو ركل كىشيـ، كسفياف بف عينية، كعبد بف عباد، كيحيى بف أبي زائدة، كغيرىـ. 
 كعبد اهلل بف أحمد، كخمؽ عظيـ. كأبك زرعة كمطيفالبخارم كمسمـ كأبك داكد، 

تكفى يكـ الجمعة ثاني عشر ربيع األكؿ سنة احدل كأربعيف كمائتيف، كلو سبع كسبعكف 
 .(3)سنة

اتـ الككفي، ركل عف أبي بكر بف عياش، كعبد ىاركف بف ح ىارون بن حاتم: -10
 السبلـ ابف حرب، كعنو ركل محمد بف محمد بف عقبة، كغيره.

 .(4)سنة تسع كأربعيف كمائتيفتكفى 

 

 
 .274، غاية النياية في طبقات القراء ص 308/ 2األعبلـ  (1)
 .72/ 11، سير أعبلـ النببلء 139/ 6، كفيات األعياف 421/ 2تذكرة الحفاظ  (2)
 .178/ 1، سير أعبلـ النببلء 431/ 2تذكرة الحفاظ  (3)
 .60/ 8األعبلـ:  (4)
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كما ركل عف اإلماـ شعبة أبك يكسؼ يعقكب بف خميفة األعشى، كعبد الرحمف بف أبي حماد، 
كعركة بف محمد األسدم، كيحيى بف محمد العميمي، كسيؿ بف شعيب، كقاؿ الداني كال يعمـ أحد 
عرض عميو القرآف غير ىؤالء الخمسة، ككذلؾ ركل عنو الحركؼ سماعان مف غير عرض احمد بف 

بف عبد الكاحد، كحسيف بف عبد الرحمف، كحماد بف أبي زياد، كطاىر بف أبي أحمد  جبير، كيزيد
الزبيدم، كعبد اهلل بف عمرك بف أبي أمية، كعبد المؤمف بف أبي حماد البصرم، كعبد الجبار بف 
محمد العطاردم، كعبدالحميد ابف صالح، كعبيد بف نعيـ، كالمعافي ابف يزيد، كالمعمي بف منصكر 

كيحيى بف آدـ، كعبد اهلل بف صالح، كأحمد بف عبد الجبار العطاردم، كأبك عمر الدكرم، الرازم، 
 .(1)كلـ يدركو

كما ركل عنو يحيى العميمي، كأبك يكسؼ األعشى، كعبد الحميد بف صالح البرجمي، كعركل بف 
 .(2)محمد األسدم، كعبد الرحمف بف أبي حماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .326غاية النياية في طبقات القراء ص  (1)
 .496/ 8سير أعبلـ النببلء  (2)
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 :الثالثالمبحث 

 وفاتو:
، كقد اختمؼ في سنة كفاتو فمنيـ مف قاؿ أنو تكفى في (1)تكفى اإلماـ شعبة بف عياش في الككفة
الترمذم: مات ، كقاؿ أبك عيسى (3)، كقيؿ سنة أربع كتسعيف(2)جمادم األكلى سنة ثبلث كتسعيف كمائة

سنة اثنيف كتسعيف كمائة، كقاؿ عبد اهلل بف أحمد بف حنبؿ: بمغني أنو مات سنة ثبلث كتسعيف كمائة، 
كلو ست كتسعكف سنة كالراجح ما قالو أبك بكر عف أبي داكد: حدثنا محمد بف اسماعيؿ، قاؿ: مات 

 .(4)أبك بكر بف عياش سنة أربع كتسعيف كمائة

 مكانتو:
عياش إمامان كبيران عالمان عامبلن، حيث قاؿ عف نفسو: أنا نصؼ اإلسبلـ، ككاف مف  كاف أبك بكر بف

أئمة السنة، كقكلو عف نفسو يكافؽ ما قالو العمماء عنو، حيث قاؿ أبك داككد: حدثنا حمزة بف سعيد 
المركزم ككاف ثقة. قاؿ: سألت أباب بكر بف عياش كقد بمغؾ ما كاف مف أمر ابف عمية في القرآف، 

 قاؿ كيمؾ مف زعـ أف القرآف مخمكؽ فيك عندنا كافر زنديؽ، عدك اهلل ال نجالسو كال نكممو.
 .(5)كركل يحيى بف أيكب عف أبي عبد اهلل النخعي قاؿ: لـ يفرش ألبي بكر فراش خمسيف سنة

كقاؿ أحمد بف حنبؿ: ثقة كربما غمط، صاحب قرآف كخبر، كقاؿ ابف المبارؾ ما رأيت احدان أسرع إلى 
 ( .6)السنة مف أبي بكر بف عياش

 .(7)بو عمى األرض اربعيف سنةكر بف عياش خيران فاضبلن لـ يضع جنكقاؿ يزيد بف ىاركف: كاف أبك ب
 ( .8)كقاؿ أبك نعيـ الفضؿ بف ديكيف: لـ يكف في شيكخنا أكثر غمطان مف أبي بكر

بالغمط حتى أنو قيؿ بأنو أكثر كقد كثرت األقكاؿ حكؿ مفيـك الغمط لدل شعبة، فنرل البعض يتيمو 
الشيكخ غمطان، كلعؿ المقصكد بالغمط غمط المساف في المعاممة حيث أنو ربما كاف حادان في المعاممة أك 

عثر عمى أم دليؿ يدلؿ عمى أنو كاف يلـ  يكاف يتيجـ عمى بعض العمماء، كلكف بعد البحث كالتقص
ربما كاف كثير الغمط لسعة عممو في مختمؼ حادان في المعاممة، أك تيجـ عمى بعض العمماء، ك 

 .المعارؼ الدينية كالتفسير كالحديث كالفقو كالقراءة القرآنية كغيرىا
 

 .165/ 3األعبلـ لمزركمي  )(
 .287/ 1معرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاألعصار  (2)
 .327/ 1غاية النياية في طبقات القراء  (3)
 .36/ 12تيذيب التيذيب:  (4)
 .326/ 1غاية النياية في طبقات القرء  (5)
 .496/ 8سير أعبلـ النببلء  (6)
 .497/ 8سير أعبلـ النببلء  (7)
 . 497السابؽ ص  (8)
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 الفصل الثاني
 ية يف رواية شعبةتاملسائل الصو

 ويقسم إلى أربعة مباحث : 
 ل : التخفيفالمبحث األو

 المبحث الثاني : حكم ياء اإلضافة
 المبحث الثالث : اإلمالة

 المبحث الرابع : الصوامت
 الكقؼ -

 السكت -

 الكسرة -

 األلؼ -

 اليمزة -
 الياء -

 الداؿ -

 الراء - 

 الصاد -
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 عمم األصوات وعالقتو بعمم التجويد

كصفاتيا  مخارجيا أك كيفية حدكثيا،إف عمـ األصكات يدرس األصكات المغكية مف ناحية كصؼ 
كما يدرس القكانيف التي تخضع ليا ىذه األصكات في  المختمفة التي يتميز بيا صكت مف صكت،

 تأثر بعضيا ببعض عند تركيبيا في الكممات أك الجمؿ.

فالصكت اإلنساني الحي ىك مكضكع عمـ األصكات المغكية، كلـ يكف ىذا العمـ كليدى العصر 
 شغؿ المغكيكف مف قديـ بالنظر في األصكات المغكية. الحاضر فقد

كلذا اقترنت دراسة المغة صرفيا كنحكىا كفقييا بدراسة أصكاتيا منذ قديـ األزمنة، فالينكد القدماء 
ف كاف كتابيـ يكغيرىـ مف األمـ الغابرة كاف ليـ إسياـه ما، كتبعيـ العرب المسممكف الذ كاإلغريؽ
 .(1)مفخرةه ليـ

مف الدراسة الصكتية ىك حفظ األلسف الناطقة بالعربية مف الغمط كالزلؿ كاإلنحراؼ، كال اليدؼ  ك
 .(2)سيما عند قراءة القرآف الكريـ

كلقد كاف لعمماء التجكيد دكر كبير في دراسة األصكات المغكية فقد أرسى عمماء التجكيد كالقراءات 
كفي بيانيـ  الدرس الصكتي المتعمؽ، ضاياقالكثير مف قكاعد عمـ األصكات كالتي تختص بدراسة 

 .(3)لمخارج الحركؼ كصفاتيا

ماء القراءة، كلقد قاـ عمماء التجكيد باستخبلص المادة الصكتية مف مؤلفات النحكييف كالمغكييف كعم
"عمـ التجكيد" كأصمكا أبحاثيـ الصكتية  مـ الجديد الذم اختاركا لو اسـعكصاغكا منيا ىذا ال

المادة، كأضافكا إلييا خبلصة جيدىـ حتى بمغ عمـ التجكيد منزلة عالة مف التقدـ مستنديف إلى تمؾ 
 .(4)في دراسة األصكات المغكية

كىنا يظير أف عمـ التجكيد يعتبر مصدران أصيبلن مف مصادر الدراسة الصكتية العربية، كىذه نتيجة 
مجاؿ الدراسة الصكتية، ال  مبنية عمى أساس أف اإلنجازات القيمة التي حققيا عمماء التجكيد في

 عمى أساس كفرة المراجع الصكتية في ىذا العمـ.

                                                           
األزىر ،جامعة 1999917رشاد سالـ، مجمة كمية المغة العربية العدد األصكات العربي نشأتو كأىميتو:  ـعم (1)

 1080القاىرة،ص
 19الدرس الصكت عند أحمد الجزرم، ميرفت المحياكم، دار صفا لمنشر، عماف، ص (2)
 .441، دار المناىج لمنشر، عماف، ص 2006،3الكسيط في أحكاـ التجكيد، د. محمد منصكر ط  (3)
 .1106عمـ األصكات العربي: رشاد سالـ،ص (4)
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كقد سبؽ عمماء التجكيد إلى ىذه القضايا عمماء الدرس الصكتي، فكانت مصنفات التجكيد خير 
 .(1)دليؿ عمى ىذا السبؽ

 كاما اىتماـ شعبة باألصكات في ركايتو عف عاصـ فقد بدت كاضحة في بعض المسائؿ الصكتية
ما خالفيـ فييا عمى النحك اآلتي:إالتي   ما كافؽ بيا القراء كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 442الكسيط في احكاـ التجكيد، ص  (1)
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 المبحث األول
 التخفيف والتشديد

كالخفة عنصراف ككجيي العممة الكاحدة ال غنى ألحدىما عف اآلخر، كليذا فقياس كؿ  إف الثقؿ
غياب اآلخر، كلكف يجب  يمنيما ال بد أف يككف في مقابؿ اآلخر ك كجكده، فبل كجكد ألحدىما ف

النفس كليس مف المادية  ييتركو)اإليقاع( ف الثقؿ كالخفة مجرد انطباع كأثر معرفة أف ىذا الكزف مف
مف شيء، فالثقؿ كالخفة مجرد انطباع كأثر إيقاعي يحسو المتحدث في نفسو مف خبلؿ الممارسة 

 .(1)المغكية

دغامو في آخر مف جن تكرار الصك إف التشديد ىك ت و في مقابؿ التخفيؼ ، كالتشديد مف سكا 
ظاىر الشائعة في كبلـ العرب، إذ تميؿ القبائؿ البدكية إلى الشدة في الكبلـ، كذلؾ لما تمتاز بو مال

مف خشكنة كغمظة، في حيف تميؿ القبائؿ الحضرية إلى الميكنة كالتأني في ليجتيا بما يتبلءـ 
 كبيئتيا كطبيعتيا المتحضرة.

لى أىؿ اليمف تارة اخرل، كتعزل ظاىرة التشديد إلى قبائؿ نجد كنيسب التشديد  إلى اىؿ نجد تارة كا 
كتميـ كقيس  بخاصة البدكية الضاربة في البداكة مما يتبلءـ مع بيئتيا مف الشدة في الكبلـ متمثمة 

 بالجير كالتفخيـ كالتشديد.

الذيف اتسمكا كخاصة  يسمكف أيضان أىؿ مكة افي حيف نسب التخفيؼ إلى أىؿ الحجاز، ككانك 
 .(2)المتحضريف المتنعميف بالميؿ إلى الترقيؽ كالتخفيؼ كاليمس في األصكات

 كمف اآليات التي قراىا شعبة عمى التخفيؼ ما يمي:
 ىكذا تخفيؼ الداؿ أم بفتحيابقرأ شعبة  (3)"" "قدرنا" في قكلو تعالي:

 "قىدىٍرنا".
 .(4)كشدد فييا الباقكف، كالتخفيؼ كالتشديد لغتاف بمعنى التقدير

زنا" مف  قرأ شعبة تخفيؼ الزام األكؿ، ىكذا (5)"" "فعززنا" في قكلو: "فعزى
كتابعو في رأيو  الثثالقرية بأىؿ "عز" كىك متعدِّ كمفعكلو محذكؼ كىك المرسؿ إلييـ، أم: فغمبنا 

                                                           
 .29صـ ، الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ، 1996،  1طظاىرة التخفيؼ في النحك العربي: د. أحمد عفيفي، (1)
 154ـ دار أسامة لمنشر، عٌماف، ص2000،  2ابتياؿ الزيدم، ط  عمـ األصكات في كتب معاني القرآف: (2)
 .57ية / النمؿ آ 60الحجر، آية (3)
ـ ، نشره مكتبة الفرم التبريزم ، طيراف ، 1930: أبك عمرك الداني ) د.ط ( ، ات السبع ءالتيسير في القرا (4)

 .136صمطبعة الدكلة ، اسطنبكؿ ، 
 14يس آية  (5)
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نو مف "عزز" بمعنى قكم كىك الـز أ المفضؿ في حيف شددىا الباقكف كمنيـ حفص كركايتو عمى
 .(1)عيدم بالتضعيؼ، كمفعكلو محذكؼ أم؛ فقكينا الرسكليف بثالث

(2)" " في قكلو تعالى: المصدقات"-"المصدقيف
 ،

 الميٍصدقات " مف التصديؽ.-اد فييا، ىكذا " المٍصدقيفصقرأ شعبة بتخفيؼ ال

 .(3)كقرأ ابف كثير بالتخفيؼ فييا كقرأ الباقكف بالتشديد

ؽ أم الصادؽ الذم ال يكذب، كبالتشديد فيي صٌدؽ الذم يعطي كتخفيؼ الصاد فييا بمعنى الصدٌ 
 .(4)الصدقات

 قرأ شعبة بتخفيؼ العيف عمى األصؿ. (5)"" "سيٌعرت" في قكلو تعالى:

 .(6)يا الباقكففبتشديد العيف كذلؾ لممبالغة كخف كقرأ نافع كابف ذككاف كحفص كاألعشى كركيس

" في قكلو تعالى:  قٌدتـي .قرأ شعبة بتخفيؼ القاؼ (7)" ""عى
 بمعنى "أكحيتـ" ىكذا "عقدتـ".

ي لتخفيؼ القاؼ مف غير ألؼ كقرأ ئ"عقدتـ" باأللؼ "عاقدتـ"، كقرأ حمزة كالكسا كقرأ ابف ذككاف
 .(8)الباقكف بتشديد القاؼ مف غير ألؼ

قرأ شعبة بتخفيؼ النكف ىكذا "  (9)" ""إٌف" في قكلو تعالى: 
 ". كبة بفعؿ يفسره " ص" نافية ك " لما " بمعنى إال من فإإٍف " عمى أف " 

 ف" عاممة كالمعنى : إقكف، كقرأ حفص بالتشديد عمى أف "تخفيؼ النكف كشددىا البابكقرأ الحرمياف 

 اٌف كبلن مف المؤمنيف كالكافريف لما ينالكا جزاء أعماليـ، كسيكفييـ ربؾ جزاءىا في اآلخرة، كقرأ أبك 

                                                           
ـ ، الجمعية  1991،  1: أبك الحسف بف غميكف الحمبي ، تحقيؽ أيمف سكيد ، ط ات الثمافءفي القرا رةذكالت (1)

 .512، ص 2 الخيرية لتحفيظ القرآف ، جدة ، ج
 .18الحديد آية  (2)
 .208ات السبع صءالتيسير في القرا (3)
عرابو: أبك إسحاؽ الزجاج، تحقيؽ عبد الجميؿ شمبي،  (4)  عالـ الكتب،، ـ  1984،  1طمعاني القرآف الكريـ كا 

 .304، ص4بيركت ج
 .12التككير آية  (5)
 .2/617التذكرة في القراءات الثماف (6)
 .89المائدة آية رقـ (7)
 .2/318التذكرة في القراءات  الثماف  (8)
 .111ىكد آية  (9)
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ص حيث قاؿ بأف "أف" ك اسميا ذكرت فييا عدة اكجو اسيميا فكحمزة مكافقيف لقراءة حجعفر 
 (1)ى إال.سألتؾ لما فعمت بمعن قكليـ:كاختاره الزٌجاج انيا بمعنى إال  كأبعدىا عف التكمؼ ما

قرأ شعبة بتشديد النكف، كىذاف باأللؼ،  (2)"." إف " في قكلو تعالى : " 
ة مف يمـز المثنى األلؼ غالناصبة ك ىذاف اسميا جاء عمى ل ىكذا " إٌف "، "ىذاف" عمى أف "إف" ىي

 في األحكاؿ الثبلثة.
تخفيؼ النكف مف "إف" كذلؾ عمى أف "إف" مخففة الثقيمة ميممة، بكقرأ ابف كثير كالمفضؿ كحفص 

ف النافية، ف " المخففةإكىذاف مبتدأ، كلساحراف خبر، كالبلـ ىي الفارقة بيف "  كقرأ الباقكف  كا 
بالتشديد، كقرأ ابك عمرك "ىذاف" بالياء، كقرأ الباقكف ىذاف باأللؼ كقرأ ابف كثير بتشديد النكف مف 

 .(3)باقكفىذاف كخففيا ال
أينما كردت  (4)". ""المٌيت" في قكلو تعالى : 

بمفظ المعرؼ بأؿ قرأ شعبة بتخفيؼ الياء أم تسكينيا ىكذا" المٍيت" اما النكرة فقرأه بتخفيؼ الياء 
 في مكضعيف فقط.

 .57". األعراؼ آية األكؿ في قكلو تعالى: " 

 .9فاطر آية " الثاني في قكلو تعالي: 
ي بتشديد الياء مع كسرىا حيث كقع في جميع مكاضع المعرؼ ئكقرأ نافع كحفص كحمزة كالكسا

سكانيا في كؿ كالنكرة، كقرأ يعقكب المعرؼ بالتشديد كالنكرة بالتخفيؼ، كقرا  الباقكف بتخفيؼ الياء كا 
 المكاضع.

 (5)كالتخفيؼ كالتشديد لغتاف فييا.
قرأ شعبة بكسر الياء مشددة ىكذا  (6)""بيني" في قكلو تعالى: " 

."  ىكذا "يا بينيِّ
سكاف الياء كتخفيفيا، كقرأ قنبؿ بإسكاف إد الياء كفتحيا، كقرأ ابف كثير بكقرا حفص كالمفضؿ بتشدي

 .(7)كقرأ البزم بتشديد الياء كفتحيا، كقرأ الباقكف بتشديد الياء ككسرىا الياء كتخفيفيا،

 
                                                           

 .436،ص  4ـ ، دار ابف كثير ، دمشؽ ، ج1992،  3، طإعراب القرآف: محمد دركيش  (1)
 .63طو آية  (2)
 .2/432التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .9/فاطر آية 57/األعراؼ آية  27آؿ عمراف آية  (4)
 .2/285ات الثماف ءالتذكرة في القرا (5)
 .13/ لقماف آية 5سكرة يكسؼ آية (6)
 .2/496التذكرة في القراءات الثماف (7)
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 لمبحث الثانيا
 ياء اإلضافة

ياء اإلضافة ىي الياء الزائدة عمى بنية الكممة، الدالة عمى المتكمـ، كبذلؾ يخرج مف ىذا التعريؼ 
(، ككذلؾ الياء في جمع المذكر السالـ نحك " 43الياء األصمية مثؿ "سآكم".)سكرة ىكد آية
" سكرة مريـ آية ، كالياء في نحك " فكمي كاشربي196" سكرة البقرة آية 

 .(1)لمداللة عمى المؤنثة لممخاطبة  26

لكني( فيي  - إني-يحزنني-كالياء تككف ضميرا لممتكمـ يتكمـ باالسـ كالفعؿ كالحرؼ نحك)نفسي
 .(2)تكف المان مف الفعؿ قط ـفمذلؾ ل كياء الضمير ككافو،

 كبيتو. بيتؾي" كعبلمة ياء اإلضافة صحة إحبلؿ الكاؼ أك الياء محميا، فنقكؿ في" بيت

كالخبلؼ في ياءات اإلضافة دائر بيف الفتح كاإلسكاف ففتح الياء عمى أصؿ الكممة، كذلؾ أف الياء 
ذا كاف باك مظيران ، فإذا كاف ظاىران أعر لممتكمـ، كاالسـ ال يخمك مف أف يككف مضمران  اسـ ، كا 

الياء كجب أف تككف مبنية مضمران بني عمى حركة، كالكاؼ في "ضربؾ" كالتاء في "قمت" فكذلؾ 
 عمى حركة ألنيا إضمار.

كاما كجو مف سكف فإنو عدؿ بيا عف أصميا إشتغاالن لمحركة عمييا، ألف الياء حرؼ ثقيؿ فإذا حيرؾ 
 ازداد ثقبل إلى ثقمو، كالفتح كاإلسكاف لغتاف في الياء.

مكافقان أك مخالفان لمقراء ما  ىا شعبة بالتسكيف أك الفتحأالتي كردت فييا ياء اإلضافة كقر  كمف اآليات
 : يأتي

بعدىا ألؼ اإلضافة قرأ شعبة بفتح ياء  (3)""عيدم" في قكلو تعالى : " 
مزة باإلسكاف حيث أف كؿ ياء بعدىا الؼ كالـ فإف حمزة يسكنيا حكالـ كقرأ حفص باإلسكاف، كقرأ 

ا في نييسك يـكبعض ، يسكنكنيا دائمان في جميع القرآف كبعض القراء ، دائمان في جمع القرآف
فرد ابك شعيب بفتح الياء كاثباتيا تدكف مكاضع أخرل، كفتح الباقكف الياء حيث كقعت، ك  مكاضع،

 .(4)في الكقؼ ساكنة

                                                           
الجامعة اإلسبلمية غزة  ـ2006،  2طالرحمف الجمؿ  المغني في عمـ التجكيد بكراية شعبة عف عاصـ، د.عبد (1)

 .32ص
ـ، دار الحديث، القاىرة ص 2004تقريب النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم، تحقيؽ ابراىيـ عكض،)د.ط(، (2)

163. 
 .124البقرة آية  (3)
 67التيسير في القراءات السبع ص  (4)
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قرا شعبة بإسكاف ياء اإلضافة  (1)"."بيتي" في قكلو تعالى: " 
 كصبلن ككقفان.

 .(2)حفص بالفتح، كقرأ الباقكف باإلسكافك ىشاـ ك  نافع كقرأ

قرأ شعبة بإسكاف ياء اإلضافة. كقرأ نافع كابف  (3)"."كجيي " في قكلو تعالى: " 
 .(4)كقرأ الباقكف باإلسكاف ص كاألعشى بالفتح،فعامر كح

ىكذا  قرأ شعبة بإسكاف ياء اإلضافة، (5)" "يدم" في قكلو تعالى: " 
 "يدٍم إليؾى ".

 .(6)كقرأ الباقكف باإلسكاف ص بالفتح،فكقرأ نافع كأبك عمرك كح

ىكذا "أمٍي" كقرأ نافع  قرأ شعبة بإسكاف ياء اإلضافة، (7)"مي" في قكلو تعالى: " "أ
 .(8)عمرك كابف عامر كحفص بالفتح، كقرأ الباقكف باإلسكاف أبكك 

اء اإلضافة كقرأ حفص يقرأ شعبة بإسكاف  (9)" "معي" في قكلو تعالى: " 
 .(10)عمرك بالفتح، كقرأ الباقكف باإلسكاف كالمفضؿ بالفتح، كقرأ الحرمياف كابف عامر كأبك

ياء اإلضافة  بإسكافاينما كردت قرأ شعبة  (11)""أجرم" في قكلو تعالى: " 
 حيث جائت في القرآف الكريـ.

 الياء بفتح قرأ فمف ، لمخفة طمبا الفتحة ،كاختيرت متحركة تككف أف اإلضافة ياءات في كاألصؿ
  .التخفيؼ طمب فقد اإلضافة ياء بتسكيف قرأ مف كأما األصؿ كافؽ
 
 

                                                           
 .125البقرة آية  (1)
 .69السبع صالتيسير في القراءات  (2)
 .20آؿ عمراف آية  (3)
 .2/302التذكرة في القراءات الثماف (4)
 .28المائدة آية  (5)
 .2/320التذكرة في القراءات الثماف (6)
 .116المائدة آية  (7)
 2/320التذكرة في القراءات الثماف (8)
 .62/ الشعراء آية67/الكيؼ آية83/التكبة آية105األعراؼ آية (9)
 .115التيسير في القراءات السبع ص (10)
 .72يكنس آية  (11)
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 .(1)نافع كأبك عمر بالفتح، كقرأ الباقكف باإلسكافك كقرا ابف عامر كحفص 
قرأ شعبة بإسكاف ياء اإلضافة. كقرأ كرش  (2)""لي" في قكلو تعالى: " 

 .(3)كحفص كاالعشى بالفتح كقرأ نافع كأبك عمرك كابف كثير بالفتح كقرأ الباقكف باإلسكاف
قرأ شعبة بحذؼ الياء كصبلن ككقفان،  (4)""اتاني" في قكلو تعالى: " 

ككقفان، كأثبتيا البصرياف كحفص كرجاؿ نافع سكل كرش في الكقؼ، كحذفيا الباقكف كأما في الكصؿ 
 يا في الحالتيف إال ركحان.ففإف مف فتحيا أثبتيا في الحالتيف إال كرشان، كمف أسكف حذ

 كبذلؾ تحصؿ في ىذا الحرؼ عمى أربع قراءات كىي: 
ثباتيا كقفان، كىي قراءة  فتح الياء كصبلن  .1  نافع سكل كرش كقراءة ابي عمرك كحفص. ركاةكا 
 فتح الياء كصبلن كحذفيا كقفا، كىي ركاية كرش. .2
إسكاف الياء كصبلن كحذفيا كقفان، كىي ركاية ابف كثير كابف عامر كالمفضؿ كشعبة كحمزة  .3

 كالكسائي
ثباتيا كقفان، كىي ركاية ركح. .4  (5)إسكاف الياء كصبلن كا 

قرأ شعبة بإثبات ياء مفتكحة كصبلن،  (6)"بادم" في قكلو تعالى: " "ع
 ىكذا " يا عبادمى " كبسككنيا كقفان.

كابك عمرك  عامرف أثبتيا في الكصؿ كأثبتيا في الكصؿ كالكقؼ نافع كابف كأسكنيا الباقكف مم
 كحذفيا الباقكف في الحالتيف. كركيس،
 .(7)كحذفت في بقية المصاحؼ األلؼ كصبلن ككقفان في مصاحؼ المدينة كالشاـ، كثبتت

قرا شعبة بفتح ياء  (8)""بعدم" في قكلو تعالى: " 
 اإلضافة " بعدمى ".

 .(9)الباقكفالكسائي بإسكاف الياء كفتحيا ك كقرأ ابف عامر كحفص كحمزة 
  

                                                           
 .2/368التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 6/ الكافركف آية 22/ إبراىيـ آية 18طو آية  (2)
 .2/437التذكرة في القراءات الثماف (3)
 .36ؿ آية مالن (4)
 .2/481التذكرة في القراءات الثماف (5)
 .28الزخرؼ اية  (6)
 2/547في القراءات الثماف التذكرة (7)
 .6الصؼ آية  (8)
 2/582التذكرة في القراءات الثماف (9)
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 المبحث الثالث

 
 .(1): العدكؿ إلى الشيء كاإلقباؿ عميو اإلمالة لغة 

 نحك الياء. -ياءإف كاف بعدىا -فتميؿ األلؼ كىك أف ينحى بالفتحة نحك الكسرة، اصطالحًا :

 كتككف اإلمالة في األسماء المتمكنة كاألفعاؿ كىذا ىك الغالب. حكـ اإلمالة ىك الجكاز،

القبائؿ التي تشيع عندىـ اإلمالة ىي قبيمة تميـ كمف جاكرىـ مف سائر أىؿ نجد كأسد كمف اكثر 
 كال يميمكف إال في مكاضع قميمة. -كىك األصؿ-كقيس، كأما أىؿ الحجاز فيفخمكف بالفتح

 .(2)كالغرض األصمي مف اإلمالة ىك التنبيو عمى أصؿ األلؼ، كتقارب األصكات كتناسبيا
 بركاية شعبة باإلمالة ما يمي: ت ئمف اآليات التي قر 

أينما كرد كبصيغيا المختمفة مثؿ "  (3)""رأم" في قكلو تعالى: " 
 قرأ شعبة بإمالة فتحة الراء كاليمزة معان. رآه "، إذا لـ يأًت بعد الياء ساكف، -" رأل

ير بفتح الراء كاليمزة في قكلو " رأل صمالة الراء كاليمزة، كقرأ نإكقرا ابف ذككاف كحمزة كالكسائي ب
كككبان " كحده كبإمالتيا فيما بقى، كقرأىا كميا اسماعيؿ ككرش بيف المفظيف، كقرأ أبك عمرك بفتح 

مالة اليمزة في جميعيا كقراىا كميا الباقكف بفتح الراء كاليمزة  .(4)الراء كا 
قرا شعبة بإمالة األلؼ. كقرأ  (5)""رمى" في قكلو تعالى: " 

آية بيف المفظيف، كما عدا رأس يا ناسماعيؿ بيف الفتح كاإلمالة، كقرأ أبك عمرك ككرش ما كاف م
 .(6)ذلؾ بالفتح، كفتح كميا الباقكف إال يحيى فإنو اماليا كقرأ حمزة كالكسائي باإلمالة

قرا شعبة بإمالة األلؼ كقرأ رجاؿ نافع سكل  (7)" ي قكلو تعالى: " ف "ر"ىا
 .(8)قالكف بيف الفتح كاإلمالة، كقرأ ابف كثير كىشاـ كاألعشى كحمزة كيعقكب بالفتح، كأمالو الباقكف

                                                           
 .636،ص11ىػ ، دار صادر،بيركت،ح1414، 3لساف العرب: محمد بف مكـر أبك الفضؿ ابف منظكر ط (1)
ـ المكتبة األزىرية لمتراث، 2005( 1فصؿ المقاؿ في الكقؼ كاإلمالة: د. عبد الحميد محمد عبد الحميد)ط (2)

 .32القاىرة ص
 .53/الكيؼ "77-76األنعاـ  (3)
 2/327التذكرة في القراءات الثماف (4)
 .17األنفاؿ آية  (5)
 .2/193التذكرة في القراءات الثماف (6)
 .109األنفاؿ آية  (7)
 .2/360التذكرة في القراءات الثماف (8)
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الة ألؼ )را( مأينما كردت قرأ شعبة بإ (1)" "الر" في قكلو تعالي :"
 الة كبرل .بإم

كقرأ ابف كثير ك يعقكب ك رجاؿ نافع سكل كرش ، ك رجاؿ عاصـ سكل يحيى )الر( ك غيرىا مف 
 .(2)فكاتح السكر بفتح الراء حيث كقعا ، ك قرأىا كرش بيف المفظيف ، ك اماليا الباقكف

.  أينما كردت  ك بصيغيا المختمفة مثؿ )أدراكـ، (3)"  "ادراكـ " في قكلو تعالى :"
 الة األلؼ .مأدراؾ( قرأ شعبة بإ

الة ، ملكسائي باإلابغير الؼ قبؿ اليمزة ، ك قرأ الباقكف بألؼ قبؿ اليمزة ، كقرأ حمزة ك  بؿقنك قرأ 
 . (4)كقرأ إسماعيؿ بيف المفظيف

الة مقرأ شعبة بإ (5)"  "أعمى" في قكلو تعالى "
اؿ األعشى ك حمزة ك رجاؿ الكسائي سكل نصير، كقرأ نصير بالفتح ماأللؼ، ك قد اختمؼ القراء فأ

 . (6)الة، كقرأ الباقكف بالفتح مالة ك قرأ اسماعيؿ باإلمالة ، كقرأ البصرياف باإلم، كقرأ يحيى باإل

 الة فتحة اليمزة .مقرأ شعبة بإ (7)"في قكلو تعالى :" "نأل"

 كقرأ ابف ذككاف بمدة ك ىمزة مفتكحة بعد األلؼ ، كقرأ الباقكف بغير مد كىمزة مفتكحة مثؿ األلؼ.

النكف ك اليمزة ، ك قرأ خبلد ك نصير بفتح النكف ك  نصير لك أماؿ خمؼ ك رجاؿ الكسائي سك 
 .(8)الة اليمزة ، كقرأ الباقكف بالفتح مالة اليمزة ، كقرأ يحيى بفتح النكف ك إمإ

 الة األلؼ )ىا( ك )يا( .مقرأ شعبة بإ (9)"في قكلو تعالى "
الة ك الفتح ، ك أماليما جميعا يحيى ك الكسائي ، ك أماؿ ابك مك قرأ نافع الياء ك الياء بيف اإل

 عمرك الياء ك فتح الياء ، 
 

                                                           
 1/ الحجر آية 1يكنس آية  (1)
 .2/362التذكرة في القراءات الثماف (2)
 16يكنس آية  (3)
 2/198التذكرة في القراءات الثماف (4)
 .72اإلسراء آية  (5)
 2/200التذكرة في القراءات الثماف(6)
 .83اإلسراء آية  (7)
 .2/407التذكرة في القراءات الثماف (8)
 1مريـ آية  (9)
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  (1)الة الياء ك فتحيما جميعان الباقكف .مك قرأ ابف عامر ك حمزة بفتح الياء ك إ

 الة ألؼ )طا( ك )ىا(.مقرأ شعبة بإ (2)" في قكلو تعالى "
ي الطاء ك الياء بيف بالة الياء ، ك قرأ اسماعيؿ ك المسيمك ابك عمرك بفتح الطاء ك إ سك قرأ ركي

 . (3)اليما يحيى ك الكسائي ك حمزة ، ك فتحيما الباقكف مالمفظيف ، ك أ
الة سكل عند مقرأ شعبة بإ (4)" "سكل" في قكلو تعالى "

 الكقؼ.
بكسر السيف ك ضميا الباقكف ، ك كقؼ يحيى ك حمزة ك الكسائي عميو ك قرأ الحرمياف ك النحكياف 

 .(5)الة ، ككقؼ عمييا أبك عمرك ك اسماعيؿ ككرش بيف المفظيف ، ككقؼ عمييا الباقكف بالفتح مباإل
(5). 

الة الياء ك ادغاـ نكف )يس( في مقرأ شعبة بإ (6)" "يس" في قكلو تعالى :"
 )ك القرآف(.في كاك 

الة الياء مف )يس( ، كقرأىا اسماعيؿ ك حمزة بيف المفظيف ، ك مك قرأ يحيى ك الكسائي ك ركح بإ
 فتحيا الباقكف.

ك االعشى ك نافع سكل كرش النكف مف )يس( عند  خمؼك أظير ابف كثير ك أبك عمرك ك حمزة ك 
 .(7)الكاك التي بعدىا ك أدغميا الباقكف 

ي ك قالكف بالة الحاء ، ك قرأ ابف كثير ك المسيماينما كردت قرأ شعبة بإ (8)"  في قكلو تعالى "
ك ىشاـ ك يعقكب ك عامر سكل يحيى بفتح الحاء حيث كقعت ، ك قرأىا اسماعيؿ ككرش ك أبك 

 . (9)اليا الباقكف معمرك بيف المفظيف، ك أ
 
 
 

                                                           
 .147التيسير في القراءات السبع ص  (1)
 1طو آية  (2)
 2/429التذكرة في القراءات الثماف(3)
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 المبحث الرابع
 الصوامت

قسميف كبيريف ىما : األصكات الصامتة ك األصكات تنقسـ األصكات الكبلمية عمكمان إلى 
 المتحركة أك أصكات العمة أك األصكات الصامتة.

ك األصكات المتحركة ىي األصكات التي أطمؽ عمييا نحاة العرب بالحركات ك ىي الفتحة ك 
الضمة ك الكسرة ، ك كذلؾ حركؼ المد ك الميف كاأللؼ في )قاؿ( ك الكاك في )يدعك( ك الياء في 

 . (1))القاضي( 

ك لمصكت الصامت أسماء مختمفة فقد دعاه البعض الصكت الساكف أك الصكت الصحيح ك ىك 
الصكت الذم يندفع اليكاء في مجرل األنؼ ك الحمؽ ك خبلؿ األنؼ مع كجكد عائؽ يعترض 

 مجرل اليكاء أك يعمؿ عمى تضييؽ مجرل اليكاء ، فيحدث احتكاؾ مسمكع .

، ؼ . ك غيرىا مف األحرؼ الصامتة ك عددىا خمس ك عشركف  ك مف أمثمتو ب ، ت ، س
 .(2)حرفان  
 الوقف :  -3

 .(3)  لغة : قطع الكممة عما بعدىا

اصطبلحان : قطع الصكت عمى الكممة القرآنية زمنان يتنفس فيو عادة مع قصد الرجكع الى القراءة إما 
المكقكؼ عميو. أك بما قبمو مما يصمح بما يمي المفظ المكقكؼ عميو اف صمح االبتداء بو أك بالمفظ 

 االبتداء بو.

ك يككف الكقؼ في رؤكس اآلم ك في أكساطيا ، ك ال يككف في كسط الكممة ك ال فيما اتصؿ 
 . (4)رسمان 

 

                                                           
ـ،مكتبة 1997(،3المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم: رمضاف عبد التكاب)ط (1)

 .42الخانجي،القاىرة،ص
 40ـ،دار الفبلح لمنشر،عٌماف.ص1990األصكات المغكية: د. محمد الخكلي)د.ط( (2)
 1052،ص2المعجـ الكسيط: ابراىيـ مصطفى كآخركف،)د.ط، د.ت( دار الدعكة ج (3)
جمعية المحافظة عمى القرآف الكريـ، األردف  2003،  4المنير في احكاـ التجكيد د. أحمد شكرم كآخركف،ط (4)

 .180ص 
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 التي قرأىا شعبة عمى الوقف ما يمي : اآلياتومن 

قرأ شعبة  (1)" )سبلسبلن( في قكلو تعالي : "
 بالتنكيف كصبلن ك ابدالو الفان في الكقؼ ، ليتناسب مع ما قبمو.

كقرأ ىشاـ ك نافع ك الكسائي بالتنكيف في الكصؿ ، ككصميا الباقكف بغير تنكيف ك كميـ كقؼ عمييا 
فإنيـ كقفكا عمييا بغير الؼ، ك قرأ  شر ك  نببلن ك حمزة كقمف لـ ينكنيا ، اال ك لؼ، مف نكنيا باأل

 . (2)، اثبات األلؼ اك حذفيافحفص بحذؼ االلؼ كصبلن، اما عند الكقؼ فمو كجيا

"قكاريران" في قكلو تعالى :"
قرأ شعبة تنكينيما معان ككقؼ عمييما باأللؼ ليتناسب مع )سبلسبلن( ك ذلؾ عمى لغة  (3)" 

 صرؼ.تبني اسد ؛ حيث يصرفكف ما ال ينصرؼ ألف األصؿ في األسماء ال

في الكصؿ ككقفكا عمييا باأللؼ ، ككصؿ األكؿ منيما ابف كثير  فيياك قرأ نافع ك الكسائي بالتنكيف 
ككصؿ الثاني بغير تنكيف ككقؼ عميو بغير الؼ ككصميما الباقكف  باأللؼبالتنكيف ككقؼ عمييا 
ؼ ك الفضؿ ك ابك عمرك ك ابف ذككاف عمى األكؿ باأللؼ ك عمى الثاني خمبغير تنكيف ، ككقؼ 

 . (4)لؼ ككقؼ عمييا حمزة كركم بغير ألؼأبغير ألؼ ككقؼ عمييا ىشاـ ك ركح ب

 .(5)""الظنكنا" في قكلو تعالى "

 .(6)""الرسكال" في قكلو تعالى: "

 .(7)" "السبيبل" في قكلو تعالى :"

 .ـلمرسقرأ شعبة بألؼ في الثبلثة في الكصؿ ك الكقؼ تبعان 

باأللؼ في الثبلثة ، ككصميف الباقكف بغير ألؼ ، ككقؼ البصرياف ك حمزة ك قرأ نافع ك ابف عامر 
 .عمييف بغير ألؼ ، ككقؼ الباقكف عمييف باأللؼ

                                                           
 .4اإلنساف آية  (1)
 .2/608التذكرة في القراءات الثماف (2)
 .15اإلنساف آية  (3)
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ك ينبغي لمف أثبت ىذه اإللؼ في الكصؿ أف يتكقؼ عمييا في حاؿ كصمو كقفة خفيفة ثـ يصؿ ، 
ؤالء في الكصؿ ىبو الكقؼ ، ك انما أثبتيا  تصؼألف ىذه األلؼ انما جيء بيا فاصمة كذلؾ مما ي

 . (1)اتباعان لخط المصحؼ ألنيا ثابتة فيو 

 السكت : -1

ت كما في )عكجا ، قيما( أك سككنو حي كما في يىك قطع الصكت عمى حرؼ ساكف سككنو م
  (2)راؽ( ك مقدار حركتيف مف غير تنفس مع نية كصؿ القراءة في الحاؿ . -)مىٍف 

 لمسكت.ك في تعريؼ آخر 

 .(3)بأنو قطع الصكت زمنان ىك دكف زمف الكقؼ 

ك السكت مقيد بالسماع ك النقؿ ، ك يضبط بالمشافية ، ك ىك مف مباحث الكصؿ ، ك ال يأتي اال 
 .(4)حاؿ كصؿ الساكف بما معو  

 ك مف اآليات التي قرأىا شعبة بالسكت أك بدكنو ما يمي:

 قرأ شعبة بدكف سكت . (5)"  قيمان( في قكلو تعالى :" -)عكجان 

ك كاف حفص يقؼ عمى قكلو )عكجان( كقفة خفيفة ، ك قرأىا الباقكف بالكصؿ مف غير كقفة ، ك 
 .(6)الكقفة الخفيفة يقصد بيا السكت 

 -قرأ شعبة بغير (7)" "مرقدنا" في قكلو تعالى : "
 سكت عمى االلؼ .

ك كاف حفص يقؼ كقفة خفيفة عمى )مرقدنا( ثـ يقكؿ )ىذا ما كعد الرحمف(  كقرأىا الباقكف 
قرأ شعبة بغير سكت عمى  (8)":" بالكصؿ مف غير كقفة ."مف راؽ" في قكلو تعالى 
 النكف ك عميو تدغـ النكف في الراء لمتقارب بينيما.

                                                           
 .2/501التذكرة في القراءات الثماف (1)
 .49، دار ابف القيـ السعكدية ص 1994، 4ط كلي،خمف لتحقيؽ تجكيد القرآف، محمد البنية عباد الرح (2)
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 . 27القيامة آية  (8)
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ك قرأ حفص بالكقؼ عمى )مف( كقفة خفيفة حتى تتبيف النكف مف )مىٍف( ثـ يقكؿ : )راؽ( ، كقرأ 
 .(1)الباقكف بإدغاـ النكف في الراء مف غير كقفة 

قرأ شعبة بغير  (2)"  "بؿ راف" في قكلو تعالى "
 الة في )راف(.مسكت عمى البلـ مع ادغاميا في الراء ، ك قرأ باإل

 ي بيف المفظيف ك فتحيما الباقكف .بالة الراء ، ك قرأىما المسيمك قرأ يحيى ك حمزة ك الكسائي بإ

فإنيما اظيراىا غير أف  -فيما ركل عنو ابنو  ك كميـ أدغـ البلـ في الراء إال حفصان ك المسيبي
 .(3)حفصان يقؼ عمى البلـ كقفة خفيفة ثـ يقكؿ )راف(، ك المسيبي يظيرىما ك ال يقؼ عمييا

 الكسرة : -1

في المغة العربية ، كىى تكمؿ مع أختييا الفتحة كالضمة نظاـ الكسرة ىي إحدل الحركات الثبلث 
الحركات في ىذه المغة ، ك ليا خصائص تتميز بيا عف غيرىا مف الحركات كالخصائص النطقية 

 كغيرىا ، كىي بذلؾ تعتبر كحدة صكتية تككف جزءا مف نظاـ الحركات في المغة العربية . 
 

 -ما يأتي : و من اآليات التي قرأىا شعبة بالكسرة

قرأ شعبة بكسر الميـ ، ك قرأ ابف  (4)"( في قكلو تعالى :"أ م  َيااْبنَ )
 .(5)عامر ك حمزة ك الكسائي بكسر الميـ ، ك قرأ الباقكف بالفتح

 األلف : -4

 عمييا بالعربية أحرؼ العمة .يطمؽ ىك حرؼ مف الحركؼ الصائتة ، كىك أحد أحرؼ الميف التي 
 -و من اآليات التي قرأىا شعبة باأللف ما يمي :

زة ك ضـ التاء ، ىكذا مقرأ شعبة بألؼ بعد الي (6)")آتكه( في قكلو تعالى :"
( اسـ فاعؿ ك حذفت النكف لئلضافة ، ك الياء مضاؼ  و ك اصميا يلإ)ءاتكه( عمى أف )ءاتو

 .الساكنيف ثـ حذفت النكف لئلضافة ءاتيكف( نقمت ضمة الياء إلى التاء قبميا ثـ خذفت لمنع التقاء)

                                                           
 .2/412التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .27القيامة آية  (2)
 .619/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .94طو آية   (4) 
 347/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .87النمؿ آية  (6)
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 .(1)فضؿ ك حمزة بالقصر مع فتح التاء ، ك قرأ الباقكف بالمد مع ضـ التاءمك قرأ حفص ك ال

 اليمزة : -5

الزكائد ، ك ىي حرؼ مجيكر شديد منفتح ال يخالطيا نفس، ك ىي مف حركؼ اإلبداؿ ك حركؼ 
 ىي ال صكرة ليا في الخط ، إنما تعمـ بالشكؿ ك المشافية.

ك ال يختمؼ المحدثكف مع القدماء في تحديد مخرج اليمزة ، ك لكنيـ ينسبكنيا إلى )الحنجرة( أعمؽ 
المخارج ، ك ىي التي عبر عنيا عمماء العربية بػ )اقصى الحمؽ( ، كما يتفؽ المحدثكف مع القدماء 

مزة ، ك لكنيـ يخالفكنيـ في صفة )الجير( ، فأكثر المحدثيف عمى أف اليمزة صكت ال في شدة الي
 ؽمجيكر ك ال ميمكس ، ك ذلؾ أف مخرجو ىك فتحة المزمار ، ك الكتراف الصكتياف حاؿ النط

 .(2)بل يحكـ عمييا بجير كال بيمسفباليمزة 

 -و من اآليات التي قرأىا شعبة عمى اليمزة ما يمي :

 ةقرأ شعب (3)" آتكني( في قكلو تعالى :")ردمان 
بمعنى المجيء ،  تكني( فعؿ أمر مف الثبلثي ،آبكسر التنكيف ك ىمزة ساكنة بعده كصبلن عمى أف )

اليمزة مف غير مد فإذا ابتدأ أتى بيمزة الكصؿ مكسكرة ، كقمب تمؾ اليمزة  بإسكافرأ حمزة قك 
ك االبتداء جميعان بيمزة مفتكحة ك بعدىا مدة يسيرة في الكصؿ  قكفالساكنة ياءن ساكنة ، ك قرأ البا

اليمزة مف غير مد ك كسر التنكيف لسككنو ك سككف اليمزة التي  بإسكافيحيى  اال ما ركم عف
 بعده.

ينبغي أف يتعمد االبتداء بو ألحد مف القراء ؛ ألنو متعمؽ بما قبمو قكلو تعالى :)قاؿ( قبل يقطع كال 
 .(4)بو

أينما كردت ك بصيغيا  (5)""لؤلؤان" في قكلو تعالى :"
ت بإبداؿ اليمزة األكلى كاكان ساكنة مدية عحيث كقلؤلؤان( قرأىا شعبة  -ؤلؤ ل -المختمفة مثؿ )المؤلؤ 

 كصبلن ككقفان .

                                                           
 .169التيسير في القراءات السبع ص  (1)
 –، مكتبة المعارؼ 1985، 1التمييد في عمـ التجكيد: محمد بف محمد الجزرم، تحقيؽ: د. عمي البكاب، ط  (2)

 .107الرياض، ص 
 .96 -95الكيؼ آية  (3)
 .420/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .23الحج آية  (5)
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عمرك فقد ترؾ اليمز ك حمزة اذا كقؼ فإنيـ أبدلكا مف اليمزة  اك أجمع القراء عمى اليمز اال اب
األكلى كاكان ساكنة في جميع القرآف ، ك ابدؿ حمزة كحده اذا كقؼ مف اليمزة الثانية كاكان ساكنة ك 

 .(1)فخففيا الباقك 

 قرأ شعبة بتحقيؽ اليمزتيف. (2)"  عجمي( في قكلو تعالى :"أ)ء

يمزتيف مفتكحتيف مف غير مد ، ك قرأ ىشاـ بيمزة كاحدة مف غير بك قرأ الكسائي ك حمزة ك ركح 
 مد ، ك قرأ الباقكف بيمزة كاحدة بعدىا مد.

ؼ بالمد مثؿ ابف كثير ك مف تابعو ألنيما ييمزاف األكلى ك يميناف الثانية كال خمك قرأ ابف ذككاف ك 
 يدخبلف بينيما ألفان مثميـ سكاءى.

مزة ك مد جاز لو أف يبتدئ بو ؛ ألف المعنى : أرسكؿه عربي ك قرآف أعجمي ىفمف قرأ بيمزتيف أك 
 .(3)عمى كجو االنكار منيـ لذلؾ فمذلؾ جاز االبتداء بو ؛ ألنو مكضع استئناؼ

 الياء : -6

بعد مخرج اليمزة ، ك ىي تخرج الياء مف مخرج اليمزة مف كسط المخرج االكؿ مف مخارج الحمؽ 
ا مع شدة الخفاء لكانت ىمزة ، رخكة ، منفتحة ، خفية ، فمكال اليمس ك الرخاكة المذاف فييميمكسة 

الشدة ك الجير المذاف في اليمزة لكانت ىاء ، اذ المخرج كاحد ، ك مف أجؿ ذلؾ أبدلت العرب  كالكل
 .مزة ىاءيمف الياء ىمزة ك مف ال

 ك مف اآليات التي قرأىا شعبة عمى الياء ما يمي :

 .(4)")يؤده( في قكلو تعالي :"

 .(5)"  لو تعالى :"في قك نصمو(  -)نكلو 

 .(6)")نؤتو( في قكلو تعالى : "

                                                           
 .444/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .44فصمت آية  (2)
 .538/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .75آية  آؿ عمراف (4)
 .115آية  النساء (5)
 .20/ الشكرل آية  145آية  آؿ عمراف (6)
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ؿ بإسكاف الياء في الكصؿ ، حيث قرأ شعبة باإلسكاف فييا ك قرأ ابك عمرك ك حمزة ك المفض
الباقكف بياء ، ك ال خبلؼ بينيـ في الكقؼ أنو  ة . ككصبلسقالكف ك يعقكب بكسرة مختم ككصبل

 .(1)بسككف الياء

قرأ شعبة بكسر الياء مف غير صمة ك  (2)")انسانيو( في قكلو تعالى :"
 قبميا . التيكسر الياء مناسبة الياء 

، ككصميا الباقكف بكسرة  )أنسانييي( ضمة الياء ، ككصميا ابف كثير بياءك قرأ حفص باختبلس 
 .(3)ة ك ال خبلؼ في الكقؼ أف الياء ساكنة فيو ، ك أماؿ السيف الكسائي ك فتحيا الباقكفسمختم

 قرأ شعبة بغير صمة في الياء . (4)")فيو( في قكلو تعالى :"

ة ، كال سكصؿ الياء بياء ىكذا )فييي( ، ككصميا الباقكف بكسرة مختمبؼ خمك قرأ ابف كثير ك 
 .(5)خبلؼ في الكقؼ أف الياء ساكنة

قرأ شعبة بكسر الياء في )عميو(  (6)")عميو( في قكلو تعالى :"
اء التي يلة ، ك كجو كسر الياء مناسبة الىكذا )عميًو( ك يمـز مف ذلؾ ترقيؽ البلـ في لفظ الجبل

 .(7)ك كسرىا الباقكف ،ؼ الياء عمى أصمياخمقبميا، ك قرأ 
 الراء: -7

الثنايا العميا، ك  ؽالمساف ك فك  ؼع مف مخارج الفـ، ك ىك ما بيف طر تخرج الراء مف المخرج الساب
انحراؼ الى مخرج البلـ، ك ىي مجيكرة بيف  فيياىي أدخؿ في طرؼ المساف قميبلن مف النكف، ك 

 . الشدة ك الرخاكة، منفتحة، متكررة

ما فييا مف التكرير الذم لقاؿ سيبكيو : ك الراء اذا تكممت بيا خرجت كأنيا مضاعفة ، ك ذلؾ 
 .(8)انفردت بو دكف سائر الحركؼ

                                                           
 .290/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .63الكيؼ آية  (2)
 .416/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .69الفرقاف آية  (4)
 .164التيسير في القراءات السبع  (5)
 .10الفتح آية  (6)
 .560/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
ـ، مكتبة الخانجي 1988، 3الكتاب : عمرك بف عثماف أبك بشر سيبكيو ، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،ط(8)

 . 136،ص 4ـ ،ج1988، 3،القاىرة،ط
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 -ومن اآليات التي قرأىا شعبة عمى الراء ما يمي :

الراء  بإسكافقرأ شعبة  (1)")بكرقكـ( في قكلو تعالى :" 
 لمتخفيؼ.

 ك قرأ أبك عمرك ك حمزة ك ركح بإسكاف الراء ، ك قرأ الباقكف بالكسر .

 .(2)ك اإلسكاف لمتخفيؼ ، ك الكسر عمى األصؿ

قرأ  (3)")أرنا( في قكلو تعالى :"
 )أٍرنا(.الراء ىكذا  بإسكافشعبة 

ك قرأ االنباف ك السكسي ك يعقكب بإسكاف الراء ، ك قرأ الدكرم عف ابي عمرك باختبلس كسرتيا؛ 
 .(4)ـعمى أصمو ك أشبعيا الباقكف عمى أصكلي

بان( في قكلو تعالى :"  ٍربان(.عقرأ شعبة بإسكاف الراء ) (5)" )عري

 .(6)بإسكاف الراء ، ك ضميا الباقكف يىك قرأ اسماعيؿ ك حمزة ك يح

 الدال: -8

تخرج الداؿ مف المخرج الثامف مف مخارج الفـ ، ك ىي مف فكؽ الثنايا العميا مصدران إلى جية 
 مما يقابؿ طرؼ المساف ، ك ىي مجيكرة ، شديدة ، منفتحة ، متقمقمة .الحنؾ يسيران 

فبلبد مف قمقمتيا ك بياف شدتيا ك  -سكاء ك اف سككنيا الزمان اك عارضان  -ك إذا سكنت الداؿ 
 .(7)جيرىا

 و من اآليات التي قرأىا شعبة عمى الدال ما يمي :
قرأ شعبة بإسكاف الداؿ مع اشماميا ك  (8)")لدنو( في قكلو تعالى :"

 فظ ىكذا )لدينيي( كذلؾ لمتخفيؼ.مكسر النكف ك الياء ككصميا بياء في ال

                                                           
 .19الكيؼ آية  (1)
 .413/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .29فصمت  (3)
 .537/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .37الكاقعة آية  (5)
 .207التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .121التمييد في عمـ التجكيد: محمد الجزرم، ص (7)
 .76، 1الكيؼ آية  (8)
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ك قاؿ الجعبرم ال يككف االشماـ بعد الداؿ بؿ معيا تنبييان عمى أف أصميا الضـ سكنت تخفيفان ، ك 
النكف ، ككصؿ الياء بياء ، كقرأ الباقكف بضـ  كسرقرأ يحيى بإسكاف الداؿ ك اشماميا الضـ ك 

ال ابف كثير فإنو كصؿ الياء إة في الكصؿ ، سسكاف النكف ، ك ضـ الياء ضمة مختمإالداؿ ك 
 .(1)بكاك عمى أصمو كال خبلؼ بينيـ في الكقؼ عمى أف الياء ساكنة فيو

 

 الصاد:

تخرج الصاد مف المخرج التاسع مف مخارج الفـ ، ك ىك مخرج الزام ك السيف ، ك ىي ميمكسة، 
 يرية .فرخكة ، مطبقة ، ص

إذا سكنت الصاد ك أتى بعدىا داؿ أك طاء أك تاء فبل بد مف بياف إطباقيا ك استعبلئيا ك إال 
 .(2)صارت زايان اك سينان 

 -ا يمي :و من اآليات التي قرأىا شعبة عمى الصاد م

ك بصيغيا  أينما كردت (3)")يبصط( في قكلو تعالى :"
 بصطة( قرأ شعبة بالصاد الخالصة بداؿ السيف .  -المختمفة مثؿ )يبصط 

 .(4)ك ىشاـ ك أبك عمرك ك حمزة بالسيف ، قرأ ركيس بالسيف ،  كقرأىا الباقكف بالصاد ؿبك قرأ قن

 

                                                           
 .412/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .129التمييد في عمـ التجكيد: محمد الجزرم، ص  (2)
 .245البقرة آية  (3)
 .271/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
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 عالقة المبنى الصرفي بالمعنى
 مماء يجمعكف مفردات بدأت الدراسات المغكية عند العرب منذ أكاخر القرف األكؿ اليجرم، حيث الع

المغة كيدكنكنيا، معتمديف في ذلؾ عمى القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالمكثكؽ بو مف األدب 
القديـ شعره كنثره كمشافية األعراب ككانت الغاية مف ذلؾ فيـ القرآف الكريـ كشرح ألفاظو كتفسير 

 آياتو، فالعربية لغة القرآف الكريـ ككعاء التشريع اإلسبلمي.

راء كالتعميؿ كاستنباط القكاعد، مبتدئة بطكر البساطة كابداء المبلحظات ثـ بدأت مرحمة االستق
متدرجة نحك البحث العممي الدقيؽ المنتظـ، فظيرت في القرف الثاني اليجرم كتب في النحك 

 كالمغة.

ككانت كتب النحك تشتمؿ عمى مباحث عمـ الصرؼ كمسائمو كما يبدك ذلؾ كاضحان جميان في 
ىػ( ثـ أفرد عمـ الصرؼ بالتأليؼ فكضعت فيو عدة كتب، لعؿ أقدـ ما  180الكتاب لسيبكيو )ت 

ىػػ( في كتابو  392ىػػ( الذم شرحو ابف جني ) ت  249كصؿ منيا كتاب التصريؼ لممازني )ت 
 .(1)ؼنصالم

 إف النظاـ الصرفي لمغة يتككف مف ثبلث دعائـ ىامة:

تقسيـ كاالسمية كالفعمية مجمكعة مف )المعاني( الصرفية التي يرجع بعضيا إلى ال -1
كالحرفية، كيرجع بعضيا اآلخر إلى التصريؼ كاإلفراد كفركعو كالتكمـ كفركعو ككالتذكير 

 كالتأنيث كالتعريؼ كالتنكير.
طائفة مف )المباني( تتمثؿ في الصيغ الصرفية كفي المكاصؽ كالزكائد كاألدكات فتدؿ ىذه  -2

جابيان كأحيانان بعدميا سمبان كىك ما يسميو النحاة المباني عمى تمؾ المعاني أحيانان بكجكدىا إي
 )الداللة العدمية( كىي نفسيا داللة الحذؼ كاالستتار كالتقدير كالمحؿ اإلعرابي عندىـ.

طائفة مف العبلقات العضكية اإلجابية كأخرل مف المقاببلت أك القيـ الخبلفية بيف المعنى  -3
ى كالمبنى، كالعبلقة اإليجابية بيف )ضٍرب( ك كالمبنى أك بيف المعنى كالمعنى أك بيف المبن

)فىٍيـ( مف حيث تشابيا في الصيغة فيي )فىٍعؿ( فييما، ككالمقاـ التي تتمثؿ في القيمة 
 .(2)الخبلفية بيف أحدىما كاآلخر مف جية المعنى فأكليما مصدر كثانييما صفة مشبية

                                                           
 .6، دار العصماء، سكريا، ص 1التحميؿ الصرفي: ياسيف الحافظ، ط  (1)
/ 35، الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، ص 1979، 2المغة العربية معناىا كمبناىا: تماـ حساف، ط  (2)

 ، بتصرؼ.36
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كاء بؿ المعاني ني النحكية عمى السكلممبني الصرفي أىمية كبرل في فيـ المعاني الصرفية كالمعا
منظكمة كبيرة مف مجمكعة المباني التي ليا دالالت  إال ىيماالمغة العربية فالمعجمية أيضان، 

 معينة.

كلما كانت المغة العربية ىي لغة القرآف الكريـ فقد زاد االىتماـ بمباني ىذه المغة العظيمة األـ، 
لمساف العربي عند نطؽ بعض الكممات حتى ال يقع في كلذلؾ جاءت القراءات القرآنية لتصكف ا

 الخطأ.

 كنحاكؿ أف نبيف ما كرد مف مسائؿ صرفية في ركاية شعبة عمى النحك التالي:
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 المبحث األول
 األفعال

ف اشتراكو مع مصدره معرؼ النحاة الفعؿ بأنو ما دؿ عمى حدث كزمف، كداللتو عمى الحدث تأتي 
ما شاركو في مادة اشتقاقو كالفعؿ كالصفة، يأف المصدر اسـ الحدث ففي مادة كاحدة، كالمعركؼ 

كال بد أف يككف الفعؿ عمى صمة مف نكع ما بمعنى الحدث كالداللة عمى اقتراف الفعؿ بالزماف أك 
 . (1)عمى مكصكؼ الحدث، أك عمى مكاف الحدث أك زمانو أك آلتو

ة منيا الفعؿ باعتبار الزمف إلى ماض كقد قسـ العمماء الفعؿ عدة تقسيمات العتبارات مختمف
كمضارع كأمر، ثـ الصحة كاالعتبلؿ، ثـ التجريد كالزيادة، ثـ المبني لممعمكـ كالمبني لممجيكؿ، 

 كغيرىا مف التقسيمات المختمفة.

 رضت بعض المسائؿ التي تختص باألفعاؿ في ركاية شعبة نذكرىا عمى النحك اآلتي:كقد ع

 ف:أكالن: الفعؿ مف حيث الزم

 يقسـ الفعؿ باعتبار داللتو الزمنية إلى ثبلثة أقساـ:

 الفعؿ الماضي:  - أ
، كيطمؽ الفعؿ الماضي تارةن عمى ما (2)ىك كؿ فعؿ يدؿ عمى حصكؿ عمؿ في الزمف الماضي

يكجد في الزماف المتصؿ بالحاضر كقكلنا: قاـ زيدن في صباه، كيطمؽ تارةن عمى ما يكجد في الزماف 
 .(3)زيده فىقيـ أك قيـ فإف زيدان قائـ الحاضر كقكلنا: قاـ

كيعتبر الفعؿ الماضي ىك أكثر األفعاؿ شبيان باألسماء في الصيغة نحك قكلنا: مررت برجؿ 
ضرب، كما يقكؿ مررت برجؿ ضارب، كيبنى الفعؿ الماضي عمى الفتح كذلؾ ألف األصؿ في 

ي عمى الفتح ألف الفتح أخك ، كيرل بعض العمماء أف الفعؿ الماضي إنما بن(4)األفعاؿ البناء
السككف كألف الفتحة جزء األلؼ، كاأللؼ أخك السككف يعني أف بيف الفتح كالسككف مناسبة كبيف 
األلؼ كالسككف مناسبة أيضان ألف األلؼ ممزكـ السككف فيك ساكف أبدان فيككف بيف الفتح كالسككف 

                                                           
 .104المغة العربية معناىا كمبناىا: تماـ حساف، ص  (1)
الدار المصرية السعكدية  د.ت(-)د.طالنحك الكاضح في قكاعد المغة العربية: عمي الجاـر كمصطفى أميف، (2)
 .31، ص 1طباعة، ج لم
، 9ء التراث العربي، بيركت، ج ىػػ، دار إحيا 1420، 3الرازم، ط مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(: أبك عبد اهلل  (3)

 .312ص 
 .226، دار األرقـ بف أبي األرقـ، ص 1999، 2أسرار العربية: أبك البركات األنبارم، ط  (4)
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مبلن بقدر اإلمكاف فمجأكا إلى سبة، كحيث تعذر السككف صير إلى ما يناسبو مف الحركات عامن
 .(1)الفتح، كذلؾ ألف األلؼ عبارة عف حركة طكيمة فيك مركب مف فتحتيف

ضي أف يبنى عمى الفتح إذا اتصؿ بو كاك الجماعة فإنو يبنى عمى الضـ أك إذا اكيتعذر عمى الم
 .(2)السككفعؿ فإنو يبنى عمى ااتصمت بو التاء المتحركة أك نكف النسكة أك نا الدالة عمى الف

 كمف صكر الفعؿ الماضي التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

 أينما كردت قرأ شعبة بكجييف: (3)" )نعمان( في قكلو تعالى: " 

 األكؿ: كسر النكف كاختبلس كسرة العيف.

 الثاني: كسر النكف كاسكاف العيف.

النكف كالعيف، كقرأ قالكف كأبك عمرك بكسر النكف كاخفاء حركة العيف،  كقرأ ابف كثير ككرش بكسر
 .(4)كيجكز اسكانيا كبذلؾ كرد النص عنيـ كاألكؿ أقيس كالباقكف بفتح النكف ككسر العيف

 كلعؿ شعبة في قراءتو الثانية يكافؽ الجميكر كىي األقيس عندىـ.

" قرأ شعبة بإسكاف العيف كضـ التاء ىكذا  "كضعت" في قكلو تعالى " 
" عمى أنيا حكاية كبلـ أـ مريـ.  "كضعتي

 كقرأ ابف عامر كيعقكب كالمفضؿ بإسكاف العيف كضـ التاء، كقرأ الباقكف بفتح العيف كاسكاف التاء.

عىٍت( ألنو متصؿ بما تقدـ  ـي ًبمىا كىضى مف كبلـ امرأة عمراف فمف ضـ التاء لـ يبتدئ بقكلو )كىالٌموي أىٍعمى
 التي أخبرت بو عف نفسيا فبل يقطع فيو.

كمف أسكف التاء جاز لو أف يبتدئ بو ألنيا استئناؼ اخبار مف اهلل تعالى بذلؾ فيك منقطع مف 
 .(5)كبلـ امرأة عمراف

 

                                                           
 .162ار غريب لمطباعة كالنشر، ص د.ت( -.ط)ددراسات في عمـ المغة: كماؿ بشر، د (1)
 .108، ص 1ي قكاعد المغة العربية: ج النحك الكاضح ف (2)
 .271البقرة آية  (3)
 .84التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .286/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
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ممنا" في قكلو تعالى "  لميـ قرأ شعبة بفتح الحاء، كا (1)""حي
منا( عمى أنو فعؿ ماض ثبلثي مجرد مبني لممعمكـ متعد لكاحد كىك )أكزاران( "كنا"  مخففة ىكذا )حمى

 الفاعؿ.

مِّؿ(  صكقرأ الحرمياف كابف عامر كحف بضـ الحاء ككسر الميـ مشددة عمى أنو فعؿ ماض مف )حي
ب فاعؿ كالثاني )أكزاران(، أما الباقكف فقرأكىا بفتح مبني لممجيكؿ، متعد الثنيف األكؿ "نا" كىي نائ

 . (2)الحاء مع تخفيؼ الميـ
 :الفعل المضارع - ب

ىك كؿ فعؿ يدؿ عمى حصكؿ عمؿ في الزمف الحاضر أك المستقبؿ، فالفعؿ المضارع يصمح أف 
 .(3)يككف لمحاؿ أك االستقباؿ

رعة ىي األحرؼ األربعة التي كال بد أف يككف مبدكءان بحرؼ مف أحرؼ المضارعة، كأحرؼ المضا
يبدأ بيا الفعؿ المضارع كالتي يجمعيا قكلنا: نأتي، كىذه األحرؼ تضبط بالفتح إذا كاف الفعؿ ثبلثيان 
مجردان، كبالضـ إذا كاف ثبلثيان مزيدان باليمزة، فإذا خمط المتكمـ بيف النكعيف أدل ذلؾ إلى خمط في 

 .(4)ضبط حرؼ المضارعة

أشبو األفعاؿ باالسـ مف حيث االعراب، فمذلؾ كجب لو أف يككف معربان كالفعؿ المضارع ىك 
 .(5)بخبلؼ الفعؿ الماضي

السـ كما قدره كقد تعيف رفع الفعؿ المضارع بتجرده عف عامؿ النصب كعامؿ الجـز فكقع مكقع ا
 .(6)راء، فيك مرفكع بنفسو مف غير احتياج إلى تأكيؿ الجممة التي قبموفالزمخشرم تبعان لم

.  كينصب الفعؿ المضارع إذا سبؽ بأحد أحرؼ النصب، كيجـز إذا سبؽ بأحد أدكات الجـز

 

                                                           
 .87طو آية  (1)
 .153التيسير في القراءات السبع ص  (2)
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ذا  كالفعؿ المضارع ال يبنى إال في حالتيف إذا اتصؿ بو نكف التككيد فيبنى عمى الفتح دائما، كا 
 .(1)اتصمت بو نكف النسكة فإنو يبنى عمى السككف

 ليا شعبة في روايتو ما يمي: روىومن صور الفعل المضارع التي 

قرأ شعبة بياء الغيبة ىكذا )يعممكف( لمناسبة  (2)""تعممكف" في قكلو 
 كف(.دقكلو )كيـك القيامة ير 

كقرأ الحرمياف كالمفضؿ كيعقكب بالياء، كقرأ حفص كالباقكف بالتاء لمناسبة قكلو تعالى )
)(3). 

ى االلتفات مف الخطاب " قرأ شعبة بياء الغيبة عمتقكلكف في قكلو تعالى " 
 ىكذا )يقكلكف( كالمعنى: أـ يقكؿ الييكد كالنصارل. غيبةإلى ال

بالتاء، كقرأ الباقكف بالياء: ممف قرأ بالتاء كره لو أف ل شعبة ك كقرأ ابف عامر كركيس كالككفيكف س
 يبتدئ بو ألنو متعمؽ بما قبمو مف الخطاب كىك قكلو تعالى )قؿ أتحاجكننا( ما اتصؿ بو مف ذلؾ.

كأما مف قرأ بالياء فإنو يجكز لو أف يبتدئ بو ألنو استئناؼ اخبار عنيـ، كقراءة حفص جارية عمى 
أـ  –أتحاجكننا في اهلل  –يا محمد لمقائميف لكـ: ككنكا ىكدان أك نصارل نسؽ ما قبميا كالمعنى قؿ 

 .(4)تقكلكف أف ابراىيـ كأكالده كانكا ىكدان اك نصارل

قرأ شعبة بفتح الكاؼ كتشديد الميـ ىكذا  (5)" "كلتكممكا" في قكلو تعالى "
 )كلتكىمِّمكا( عمى أنيا مضارع )كٌمؿ(.

يعقكب بفتح الكاؼ كتشديد الميـ. كقرأ الباقكف بإسكاف الكاؼ كتحفيؼ الميـ، كقرأ حفص كقرأ 
 .(6)بالتخفيؼ عمى أنيا مضارع )أكمؿ(

                                                           
، 2ىػػ، دار ابف الجكزم السعكدية، ج  1423، 1تفسير الفاتحة كالبقرة: محمد بف صالح العثيميف، ط  (1)

 .143ص
 .85البقرة آية  (2)
 .255/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .262/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .185البقرة آية  (5)
 .266/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
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كلعؿ قراءة شعبة بالتشديد تحمؿ معنى المبالغة كالتكثير في صيغة )فىٌعؿ(، كأما مف قرأ بالتخفيؼ 
 جعميا في التذكير كالتيسير عمى العباد.

 

قرأ شعبة بفتح الطاء كالياء مع تشديدىما، ىكذا  (1)" قكلو تعالى ""يطيرف" في 
( عمى أنيا مضارع تطير أم اغتسؿ، عمى أف أصؿ الكممة )يتطيرف( فسكنت التاء  )يىط ي رفى
كأدغمت في الطاء، كالمعنى حتى يغتسمف بالماء بعد انقطاع الدـ.كقرأ الككفيكف سكل حفص بفتح 

ء مف غير تشديد عمى ياأ حفص كالباقكف بإسكاف الطاء كضـ الالياء مع تشديدىما، كقر الطاء ك 
أنيا مضارع )طيير( يقاؿ طيرت المرأة؛ إذا انقطع دـ الحيض عنيا، كالمعنى حتى ينقطع الدـ 

 .(2)عنيـ فإذا تطيرف أم بالماء

لتاء كاألصؿ ى أف األصؿ في تشديد الطاء ىك حذؼ اعمكلعؿ قراءة شعبة بتشديد الطاء 
 )يتطيرف(.

الراء ىكذا  قرأ شعبة بنكف العظمة كرفع (3)" "كيىكٍفًر" في قكلو تعالى " 
( كذلؾ عمى   مف الغيبة إلى المتكمـ. اإللتفات)نيكًفره

 كالكسائي كرفعيا الباقكف:كقرأ ابف عامر كحفص بالياء، كقرأ الباقكف بالنكف، كجـز الراء نافع كحمزة 

فمف جـز لـ يبتدئ بقكلو )كنكفر( ألنو معطكؼ عمى مكضع الفاء مف قكلو )فيك خيره لكـ( فيك 
 متعمؽ بو.

 كأما مف رفع فمو تقديراف:

أحدىما: أف يجعؿ الكاك في قكلو )كنكفر( كاك عطؼ لبلشتراؾ فعمى ىذا ال يبتدئ بو؛ ألنو متعمؽ 
 بر في قكلو )فيك خيره لكـ( عطفان عميو بتقدير: كنحف نكفر عنكـ.بما قبمو مف المبتدأ كالخ

يجكز لو ذا ى ىكاآلخر: أف ال يجعؿ الكاك عطفان لبلشتراؾ بؿ يجعميا لعطؼ جممة عمى جممة فعم
 .(4)تأنؼ كمنقطع مما قبمومسأف يبتدئ بو ألنو 

بنكف العظمة بدؿ الياء ىكذا )فنكفييـ(  قرأ شعبة (1)" "فيكفييـ" في قكلو تعالى "
 لمناسبة ما قبمو كىك قكلو تعالى )فأعذبيـ عذابان شديدان(.

                                                           
 .222البقرة آية  (1)
 .269/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .271البقرة آية  (3)
 .277/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
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كقرأ حفص كركيس بالياء لمناسبة ما بعده كىك قكلو "كاهلل ال يحب الظالميف"، كقرأ الباقكف 
 .(2)بالنكف

"يبغكف... يرجعكف" في قكلو تعالى "
ترجعكف( عمى  –قرأىما شعبة بتاء الخطاب ىكذا )تبغكف  (3)"
 االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب.

 التاء:كقرأ حفص كالبصرياف كيعقكب بالياء عمى أنيا خبر عف الييكد، كقرأ الباقكف ب

تقدميما مف ذكر الغيب ما ا ألنيما راجعاف إلى مفمف قرأ الفعميف بالياء كره لو أف يبتدئ بكاحد مني
 كىك قكلو تعالى "فأكلئؾ ىـ الفاسقكف" فيما متعمقاف بو.

كمف قرأىما بالتاء جاز لو أف يبتدئ باألكؿ منيما ثـ يعطؼ الثاني عميو، ألنو ابتداء خطاب تقديره: 
ليو ترجعكف( ألنو راجع إلى ما قبمو مف ذكر الفاسقيف، كيجكز لو أف )قؿ ليـ أف غير اهلل تبغكف كا 

ليو ترجعكف ألنو عدكؿ عف االخبار إلى الخطاب فيك مستأنؼ  .(4)يبتدئ بقكلو: كا 
قرأ شعبة بتاء الخطاب  (5)""يفعمكا ... يكفركه" في قكلو تعالى " 

 في قكلو تعالى: )كنتـ خير أمة(. في الفعميف رجكعان إلى خطاب أمة محمد 

يف تقدـ ذكرىـ في ذكقرأ حفص كحمزة كالكسائي بالياء فييما عمى أنو حديث عف أىؿ الكتاب ال
 اآليات السابقة مف السكرة، كقرأ الباقكف بالتاء.

ٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب أيم ةه" فيك متعمؽ بو.فمف قرأ بالياء لـ يبتدئ بو؛ ألنو ر   اجع إلى ما قبمو مف قكلو "مِّ

كمف قرأ بالتاء جاز لو االبتداء بو سكاء جعمو ابتداء خطاب أك رده إلى قكلو )كنتـ خير أمة 
 .(6)خرجت( لطكؿ الفصؿ بينيما

كقرأ شعبة بتاء الخطاب لمناسبة قكلو تعالى  (1)" "يجمعكف" في قكلو تعالى "
 )كلئف قتمتيـ( عمى االلتفات لما قبميا.

                                                                                                                                                                          
 .57آؿ عمراف آية  (1)
 .289/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .83آؿ عمراف آية  (3)
 .291/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
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 .(2)ؼ بالياء عمى أف الضمير عائد إلى الذيف كفركا، كقرأ الباقكف بالتاءخمكقرأ 

ياء في الفعميف لباقرأ شعبة  (3)""لتبيننو.... تكتمكنو" في قكلو تعالى "
ىكذا )ليبيننو لمناس كال يكتمكنو( عمى اسناد الفعؿ إلى أىؿ الكتاب، كقرأ ابف كثير كأبك عمرك 
كرجاؿ عاصـ سكل حفص بالياء فييما، كقرأىما حفص كالباقكف بالتاء في الفعميف عمى حكاية 

 . (4)نبي المفظ الذم خكطبكا بو في كقت أخذ الميثاؽ عمييـ، كالميثاؽ ىك بياف أمر ال

قرأ شعبة بياء التذكير بدؿ تاء  (5)""تكف" في قكلو تعالى "
 التأنيث ىكذا )يكف( ألف الفاعؿ مكدة مؤنث تأنيثان مجازيان، فيجكز في فعمو التذكير كالتأنيث.

قرأ شعبة بنكف العظمة ىكذا "نؤتييـ" عمى  (6)"  "يؤتييـ" في قكلو تعالى "
االلتفات لمناسبة سياؽ اآلية في قكلو تعالى "

 (7)" كقرأ حفص بالياء، كقرأ الباقكف بالنكف. 

ة ىكذا )أفبل يعقمكف( لمناسبة قكلو غيبقرأ شعبة بياء ال (8)" "تعقمكف" في قكلو تعالى "
 تعالى "خير لمذيف يتقكف".

ية إلى الخطاب، كقرأىا الباقكف غيبكقرأ نافع كابف عامر كحفص كيعقكب بالتاء عمى االلتفات مف ال
 .(9)بالياء

قرأ شعبة بياء التذكير ىكذا )كليستبيف( عمى أف  (10)" "كلتستبيف" في قكلو تعالى "
 الفعؿ الـز مثؿ استباف الصبح بمعنى ظير، كجاز تذكير الفعؿ ألف الفاعؿ مؤنث تأنيث مجازم.

                                                                                                                                                                          
 .157آؿ عمراف آية  (1)
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 .(1)كقرأ حمزة كالكسائي بالياء كقرأ الباقكف بالتاء

ة ىكذا "كلينذر" كالضمير غيبقرأ شعبة بياء ال (2)""كلتنذر" في قكلو تعالى "
 لمقرآف.

 . (3)كقرأ أبك عمرك بالياء، كقرأ حفص كالباقكف بالتاء عمى أف المخاطب ىك الرسكؿ 

قرأ شعبة بتشديد الصاد كألؼ بعدىا كتخفيؼ العيف،  (4)""يصعد" في قكلو تعالى "
كد كيتكمفو، ثـ أدغمت التاء في الصاد ىكذا: )يٌصاعد( كأصميا )يتصاعد، أم يتعاطى الصع

 تخفيفان(.

الصاد كتخفيؼ العيف مف غير ألؼ عمى أنو مضارع تصعد، أم  بإسكافكقرأ حفص كابف كثير 
تكمؼ الصعكد كأصميا )يتصعد( ثـ أدغمت التاء في الصاد، كقرأ الباقكف بتشديد الصاد كالعيف مف 

 .(5)غير ألؼ

قرأ شعبة بنكف العظمة بدؿ الياء ىكذا )كيـك  (6)"  "يحشرىـ" في قكلو تعالى "
نحشرىـ( عمى االلتفات لمناسبة سياؽ اآلية في قكلو تعالى "ليـ دار السبلـ عند ربيـ كىك كلييـ 

 بما كانكا يعممكف".

 

كف عؿ ضمير تقديره )ىك( يعكد عمى )ربيـ(، كقرأ الباقاكقرأ ركح كحفص بالياء عمى أف الف
 .(7)بالنكف

قرأ شعبة بتاء التأنيث ىكذا )تكف( كجاز التذكير  (8)" ""يكف" في قكلو تعالى 
ذكر كاألنثى مف الحيكاف، كالتأنيث في )تكف( ألف الفاعؿ )ميتة( مؤنث مجازم، ألنيا تقع عمى ال

 باعتبار المفظ كمف ذكر فباعتبار المعنى. فمف أنث

                                                           
 .325/ 2ذكرة في القراءات الثماف الت (1)
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 .(1)عامر بالتاء كقرأ الباقكف بالياءكقرأ ابف 

قرأ شعبة بياء الغيبة كالضمير يعكد عمى الطائفة  (2)" "تعممكف" في قكلو تعالى "
 الطائفة السائمة أك عمييا معان.

 .(3)كقرأ الباقكف بالتاء كالقراءة بتاء الخطاب عمى أف المخاطب ىـ السائمكف

( ىقرأ شعبة بفتح العيف كتشديد الشيف ىكذا )يىغش   (4)""يغشى" في قكلو تعالى "
 ( المضعؼ.ىمضارع )غش

الغيف كتخفيؼ  بإسكافكقرأ حمزة كالكسائي كيعقكب بفتح العيف كتشديد الشيف، كقرأىا الباقكف 
 .(5)الشيف

 بالتشديد تفيد معنى المبالغة في حمكة الميؿ كظممتو. ىكلعؿ قراءة غش

قرأ شعبة بفتح البلـ كتشديد القاؼ ىكذا  (6)" "تمقؼ" في قكلو تعالى "
يتمقؼ( كأصميا )تتمقؼ( فحذفت إحدل التاءيف كبقيت القاؼ  –)تمٌقؼ( عمى أنو مضارع )تمقؼ 

 عمى تشديدىا.

يمقؼ( كىك أخذ الشيء بسرعة  –كتخفيؼ القاؼ عمى أنيا مضارع )لقؼ  ـالبل بإسكافكقرأ حفص 
تبتمع ، كقرأ الباقكف بفتح البلـ كتشديد القاؼ، كشدد  –تمتيـ  –كأكمو كابتبلعو كالمعنى: تمتقيـ 

 .(7)البزم التاء كخففيا الباقكف

كذا أينما كردت قرأ شعبة بضـ الراء ى (8)" "يعرشكف" في قكلو تعالى "
 )يعريشكف(.

                                                           
 .336/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .38األعراؼ آية  (2)
 .110التيسير في القراءات السبع ص  (3)
 .3/ الرعد آية 54األعراؼ أية  (4)
 .341/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .45/ الشعراء آية 69/ طو آية 117األعراؼ آية  (6)
 .344/ 2ت الثماف التذكرة في القراءا (7)
 .137األعراؼ آية  (8)
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 .(1)ابف عامر كعاصـ سكل حفص بضـ الراء، كقرأ الباقكف بكسر الراءكقرأ 

قرأ شعبة بياء الغيبة لمناسبة سياؽ اآلية في قكلو تعالى  (2)" "تعقمكف" في قكلو تعالى "
 تعالى "فخمؼ مف بعدىـ خمؼ كرثكا الكتاب".

ة إلى الخطاب، كقرأىا الباقكف غيبكب بالتاء عمى االلتفات مف الكقرأ نافع كابف عامر كحفص كيعق
 .(3)بالياء

قرأ شعبة بسككف الميـ كتخفيؼ السيف  (4)" "يمسككف" في قكلو تعالى "
السيف ىكذا )ييمًسككف( مضارع )أمسؾ( كىك متعدو كالمفعكؿ محذكؼ كتقديره دينيـ أك أعماليـ، 

 كالياء لآللة.

 (5)ؾ( بمعنى )تمسؾ(.كتشديد السيف عمى أنو مضارع )مسٌ بفتح الميـ كقرأ حفص كالباقكف 

قرأ شعبة بتاء الخطاب ىكذا "كال  (6)" "يحسبف" في قكلو تعالى "

 ك"الذيف كفركا" مفعكؿ أكؿ ك)سبقكا( مفعكؿ ثاف. يحسبف"، كالمخاطب النبي 

كحمزة بالياء عمى أف )الذيف كفركا( فاعؿ كالمفعكؿ األكؿ محذكؼ، تقديره:  كقرأ ابف عامر كحفص
أنفسيـ كحذؼ لمتكرار، كجممة )سبقكا( في محؿ نصب مفعكؿ بو ثاف: أم ال يحسبف أكلئؾ 

 .(7)ر بيـ، كقرأ الباقكف بالتاءضفالكافركف أنفسيـ سابقيف أم مفمتيف مف أف ي

قرأ شعبة بفتح الياء ككسر الضاد ىكذا  (8)" "يضؿ" في قكلو تعالى "
( مضارع )ضؿ( ك )الذيف كفركا( فاعؿ.  )يىًضؿي

كقرأ يعقكب بضـ الياء ككسر الضاد، كقرأ حفص كالكسائي بضـ الياء كفتح الضاد عمى البناء 
 .(9)ككسر الضاد لممفعكؿ مضارع )أٌضؿ( ك )الذيف كفركا( نائب فاعؿ، كقرأ الباقكف بفتح الياء

                                                           
 .345/ 2التذكرة  (1)
 .169األعراؼ آية  (2)
 .323/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .170األعراؼ آية  (4)
 . 116، صالتيسير في القراءات السبع (5)
 .59األنفاؿ آية  (6)
 .353/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
 .37التكبة آية  (8)
 .358/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (9)
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قرأ شعبة بتاء التأنيث ىكذا )تزيغ(  (1)""يزيغ" في قكلو تعالى "
كاسـ كاد ضمير الشأف كجممة )تزيغ قمكب( خبر كاد، كجاز تذكير الفعؿ كتأنيثو ألف الفاعؿ مؤنث 

 مجازم التأنيث جميعان.

 .(2)رأ الباقكف بالتاءكقرأ حفص كحمزة بالياء، كق

قرأ شعبة بنكف العظمة ىكذا )نفصؿ(  (3)" "يفصؿ" في قكلو تعالى "
عمى لفظ أخبار اهلل تعالى عف نفسو بفعمو، كقرأ ابف كثير كحفص كالبصرياف بالياء عمى الغيبة 

 جريان عمى السياؽ، كقرأ الباقكف بالنكف.

 قرأ بالياء لـ يبتدئ بو؛ ألنو راجع عمى اسـ اهلل الذم قبمو فيك متعمؽ بو.فمف 

كمف قرأ بالنكف ابتدأ بو؛ ألنو استئناؼ اخبار مف اهلل تعالى بتفصيؿ اآليات بمفظ الجمع؛  
 .(4)لمتفخيـ

قرأ شعبة بكسر الياء كالياء، ىكذا )ييِّدم( ككجو كسر  (5)" "ييدم" في قكلو تعالى "
كسر الياء التخمص مف التقاء الساكنيف ألف أصميا )ييتدم( فمما سكنت التاء ألجؿ اإلدغاـ كالياء 

 قبميا ساكنة، كسرت الياء لمتخمص مف الساكنيف ككجو كسر الياء اتباع حركتيا لمياء.

الياء كتشديد الداؿ، غير أف أبا عمرك بفتح الياء دكف كقرأ االبناف ككرش كأبك عمرك بفتح الياء ك 
شيئان مف الفتح، كقرأ باقي رجاؿ نافع بفتح الياء كاخفاء حركة الياء مع تشديد  يافتحيـ؛ ألنو يشم

الداؿ، كقرأ يحيى بكسر الياء كالياء مع تشديد الداؿ، كقرأ حفص كاألعشى كيعقكب قبمو إال أنيـ 
 .(6)كحمزة كالكسائي بفتح الياء كاسكاف الياء كتخفيؼ الداؿ فتحكا الياء، كقرأ المفضؿ

قرأ شعبة بنكف العظمة في الفعؿ بدالن مف الياء  (7)" "كيجعؿ" في قكلو تعالى "
 ىكذا )كنجعؿ( مناسبة لقكلو تعالى "كلما آمنكا كشفنا عنيـ".

 

                                                           
 .117التكبة آية  (1)
 .120التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .5يكنس آية  (3)
 .362/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .35يكنس آية  (5)
 .365/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .100يكنس آية  (7)
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 كقرأ يحيى بالنكف كقرأ الباقكف بالياء:

 الياء كره لو أف يبتدئ بو؛ ألنو متعمؽ باسـ اهلل الذم قبمو.فمف قرأ ب

 .(1)كمف قرأ بالنكف جاز لو أف يبتدئ بو؛ ألنو استئناؼ اخبار مف اهلل تعالى بمفظ الجماعة لمتفخيـ

"   (2)""تنًج" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بفتح النكف الثانية كتشديد الجيـ ىكذا "تينىجِّ
 مضارع _نجى(.

حفص كالكسائي عمى أنيا مضارع  ابعولنكف الثانية مع تخفيؼ الجيـ، كتا بإسكافكقرأ يعقكب 
)أنجى( كقرأىا الباقكف بفتح النكف الثانية كتشديد الجيـ، كالقراء متفقكف عمى حذؼ الياء فييا كصبلن 

 .(3)ككقفان 

قرأ شعبة بالياء ىكذا )يعممكف(  (4)" "تعممكف" في قكلو تعالى "
 مناسبة لقكلو تعالى "كقؿ لمذيف ال يؤمنكف".

 .(5)كقرأ نافع كابف عامر كحفص كيعقكب بالتاء لمناسبة قكلو تعالى "كانتظركا"، كقرأىا الباقكف بالياء

 .(5)بالياء
قرأ شعبة بياء التذكير في الفعؿ  (6)"قكلو تعالى ""يستكم" في 

 ىكذا "يستكم" كجاز التذكير كالتأنيث في الفعؿ؛ ألف الفاعؿ )الظممات( مؤنث غير حقيقي.

 .(7)كقرأ حمزة كالكسائي بالياء، كقرأ الباقكف بالتاء

قرأ شعبة بالتاء عمى الخطاب ىكذا  (8)" "يكقدكف" في قكلو تعالى "
 "تكقدكف" كالمخاطب )المشرككف(.

 .(9)كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بالياء لمناسبة قكلو تعالى "أـ جعمكا هلل شركاء"، كقرأ الباقكف بالتاء

                                                           
 .368/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .88/ األنبياء آية  103يكنس آية  (2)
 .368/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .11/ المنافقكف آية  93/ النحؿ آية 123ىكد آية  (4)
 .375/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .16الرعد آية  (6)
 .133التيسير في القراءات السبع ص  (7)
 .17الرعد آية  (8)
 .398/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (9)
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قرأ شعبة بنكف العظمة بدالن مف الياء ىكذا  (1)" "ينبت" في قكلو تعالى "
 "كننبت".

 كقرأ يحيى بالنكف كقرأ حفص كالباقكف بالياء لمناسبة اآلية السابقة في قكلو تعالى "ىك الذم أنزؿ".

 فمف قرأ بالياء كره لو أف يبتدئ بو؛ ألنو راجع إلى قكلو "ىك الذم أنزؿ" فيك متعمؽ بو.

نبات بمفظ الجماعة ار مف اهلل عف نفسو باإلدئ بو؛ ألنو استئناؼ اخبكمف قرأ بالنكف جاز لو أف يبت
 .(2)لمتعظيـ

قرأ شعبة بالنكف المفتكحة ىكذا   (3)""تسقيكـ" في قكلو تعالى "
 )نىسقيكـ( مضارع )سقى( كمنو قكلو تعالى "كسقاىـ ربيـ".

كقرأ نافع كابف عامر كيعقكب بفتح النكف، كقرأ حفص بضميا عمى أنو مضارع )أسقى( كمنو قكلو 
 .(4)تعالى )فأسقينا كمكه( كقرأ الباقكف بالضـ

قرأ شعبة بتاء الخطاب ىكذا "تجحدكف"  (5)""يجحدكف" في قكلو تعالى "
 ". مناسبة لقكلو تعالى "

 .(6)كقرأ ركيس بالتاء كقرأ الباقكف بالياء، كالقراءة بياء الغيبة مناسبة لقكلو تعالى "فما الذيف فضمكا"

قرأ شعبة بالياء كفتح اليمزة ىكذا )ليسكء( عمى  (7)" ""يسكء" في قكلو تعالى 
أف الفعؿ مسند إلى ضمير الكعد بمعنى المكعكد كىك العذاب، كاالسناد مجازم أك ىك التفات عف 

 ، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل تعالى.غيبةالمتكمـ إلى ال

 مثميـ، كقرأ حفص كقرأ ابف عامر كحمزة بالياء كفتح اليمزة مف غير كاك بعدىا، كقرأ الكسائي 

 

                                                           
 .11النحؿ آية  (1)
 .398/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .21/ المؤمنكف آية 66النحؿ آية  (3)
 .401/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .71النحؿ آية  (5)
 .138التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .7اإلسراء آية  (7)
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كالباقكف بالياء كضـ اليمزة كبعدىا كاك ساكنة عمى أف الفعؿ مسند إلى كاك الجماعة كالعائد عمى 
 .(1)العباد كالمبعكثيف عمييـ

" في قكلو تعالى  مضارع بمعنى فعؿ ، ك)أؼ( اسـ  (2)" "أؼو
، 17، كفي سكرة األحقاؼ آية 23كرد في القرآف مرتيف في سكرة اإلسراء آية أتضجر كىذا الفعؿ 

 كأسماء األفعاؿ مبنية، كأؼو مبني عمى الكسر بالتنكيف كقد قرأ بعضيـ بغير تنكيف.

 فقد قرأ شعبة بكسر الفاء مف غير تنكيف ىكذا )أؼ( كىي لغة فييا.

أىا نافع كحفص بكسر الفاء كالتنكيف، كقرأ كقرأ االبناف كيعقكب  بفتح الفاء مف غير تنكيف، كقر 
 .(3)المفضؿ بفتح الفاء مف غير تنكيف، كقرأىا الباقكف بكسر الفاء مف غير تنكيف

قرأ شعبة بتاء الخطاب ىكذا  (4)" "يقكلكف" في قكلو تعالى "
 ؿ ليـ.)تقكلكف( مراعاة لحكاية ما يقكلو الرسك 

كقرأ ابف عامر كنافع كالمفضؿ بالتاء، كقرأ ابف كثير بالياء، كقرأ حفص بالياء كقرأ البصرياف بالتاء، 
كقرأ حمزة كالكسائي بالتاء، كالقراءة بياء الغيبة لمناسبة قكلو تعالى في اآلية السابقة مف قكلو تعالى 

 .(5)"كما يزيدىـ"

قرأ شعبة بياء التذكير، ىكذا )يسبح( ألف  (6)" "تسبح" في قكلو تعالى "
 الفاعؿ )السمكات( مؤنث غير حقيقي فيجكز تذكير الفعؿ معو كتأنيثو.

كقرأ ابف عامر كنافع كالمفضؿ بالياء، كقرأ ابف كثير بالياء، كقرأ حفص بالتاء، كقرأ البصرياف 
 .(7)بالتاء، كقرأ حمزة كالكسائي بالتاء

 

                                                           
 .404/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .17/ األحقاؼ آية 23اإلسراء أية  (2)
 .405/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .42اإلسراء آية  (4)
 .406/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .44اإلسراء آية  (6)
 .406/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
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قرأ شعبة بالتاء المفتكحة كتشديد السيف  (1)" "تساقط" في قكلو تعالى "
كفتح القاؼ ىكذا )تٌساقط( عمى أنو مضارع )تساقط(، أدغمت التاء الثانية في المضارع )تتساقط( 

 في السيف فصارت )تس اقط(، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى النخمة، كرطبان )تمييز(.

)ساقط(، كالفاعؿ ضمير يعكد كقرأ حفص بضـ التاء كتخفيؼ السيف ككسر القاؼ عمى أنو مضارع 
عمى النخمة كرطبان مفعكؿ بو، كقرأ حمزة مثمو إال أنو فتح التاء كالقاؼ، كقرأ يعقكب بالياء مفتكحة 

 .(2)كتشديد السيف كفتح القاؼ، كقرأ الباقكف مثمو إال أنيـ قرأكا بالتاء كال خبلؼ في نصب )رطبان(

قرأ شعبة بنكف ساكنة بعد الياء مع  (3)""يتفطرف" في قكلو تعالى "
 كسر الطاء مخففة ىكذا )يىٍنفًطرف( عمى أنو مضارع )انفطر( بمعنى انشؽ.

كقرأ الحرمياف كالكسائي كحفص النكف كتشديد الطاء مع فتحيا عمى أنو مضارع )تفطر( بمعنى 
فيا إال ابف عامر كحمزة فإنيما خالفاىـ فقد قرآ فييا تشقؽ، كقرأ الباقكف بالنكف مع كسر الطاء كتخفي

 .(4)مثؿ حفص

قرأ شعبة بفتح الياء كالحاء، ىكذا )فىيٍسحتكـ(  (5)" ""فيسحتكـ" في قكلو تعالى: 
 مضارع )سحتو( بمعنى استأصمو كىي لغة الحجازييف.

ع )أسحتو( بمعنى استأصمو كىي لغة نجد كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بضـ الياء كعمى أنو مضار 
 .(6)كتميـ، كقرأ الباقكف بالفتح

قرأ شعبو بياء التذكير ىكذا )يأتيـ( كجاز تذكير الفعؿ  (7)" "تأتيـ" في قكلو تعالى "
 مؤنث غير حقيقي كىك كممة )بينة(.كتأنيثو ألف الفاعؿ 

 .(8)بالتاء، كقرأ الباقكف بالياءكقرأ نافع كالبصرياف كحفص كقتيبة 

                                                           
 .25مريـ آية  (1)
 .425/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .5، الشكرل آية 90مريـ آية  (3)
 .427/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .61طو آية  (5)
 .151التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .133طو آية  (7)
 .436/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (8)
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قرأ شعبة بالنكف ىكذا )لنحصنكـ( عمى  (1)" "لتحصنكـ" في قكلو تعالى "
أف الفعؿ مسند إلى ضمير العظمة مناسبة لقكلو تعالى: )كعممناه صنعة لبكس لكـ( كىك اسناد 

 حقيقي.

قرأ شعبة بفتح الكاك، كتشديد  (2)" "كليكفكا" في قكلو تعالى "
ف كا( عمى أنو مضارع )كفى( مضعفان لقصد التكثير.  الفاء، ىكذا )ليكى

الكاك كتحفيؼ الفاء كابف ذككاف  بإسكافكقرأ يحيى بتسكيف البلـ، كاألعشى بكسرىا، كقرأ الباقكف 
 .(3)البلـ، كقرأ حفص بإسكاف الكاك عمى أنو مضارع )أكفى( بإسكافبكسر البلـ كالباقكف 

قرأ شعبة بتاء الخطاب، ىكذا  (4)" "يدعكف" في قكلو تعالى "
 ىكذا )تدعكف( كالمخاطب المشرككف الحاضركف.

 .(5)ى إرادة الغيبةكقرأ الحرمياف كابف عامر بالتاء، كقرأ حفص كالباقكف بالياء عم

قرأ شعبة بإسكاف الياء ككسر القاؼ، ىكذا  (6)" "كيتقو" في قكلو تعالى "
 )يتًقٍو(.

القاؼ ككسر  عمرك كيحيى بكسر القاؼ كاسكاف الياء في الكصؿ، كقرأ حفص باسكاف كقرأ أبك
الياء كسرة مختمسة، كقرأ قالكف كاألعشى كيعقكب بكسر القاؼ كاختبلس كسرة الياء، كقرأ الباقكف 

 .(7)، كال خبلؼ في الكقؼ أف الياء ساكنة) كيتقيي (بكسر القاؼ ككصؿ الياء بياء

قرأ شعبة بإسكاف الباء المكحدة  (8)" "ليبدلنيـ" في قكلو تعالى "
 كتخفيؼ الداؿ ىكذا )ليٍبًدلنيـ( مضارع )أبدلو(.

 .(9)الباء كتخفيؼ الداؿ، كقرأ الباقكف بفتح الباء كتشديد الداؿ بإسكافكقرأ ابف كثير كيعقكب 

                                                           
 .80األنبياء آية  (1)
 .29الحج آية  (2)
 .444/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .62الحج آية  (4)
 .447/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .52النكر آية  (6)
 .462/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
 .55آية  النكر (8)
 .462/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (9)
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ء الغيبة، ىكذا: قرأ شعبة بيا (1)" "تستطيعكف" في قكلو تعالى "
 )يستطيعكف( عمى اسناد الفعؿ إلى المعبكديف.

 .(2)كقرأ حفص بالتاء عمى أف المخاطب ىـ المشرككف، كقرأ الباقكف بالياء

سكافقرأ شعبة بفتح الياء ك  (3)" "يمقكف" في قكلو تعالى " البلـ  -ا 
 كتخفيؼ القاؼ ىكذا )يىٍمقٍكف( مضارع )لقى( ك )تحية( مفعكؿ بو.

كقرأ حمزة كالكسائي بفتح الياء كاسكاف البلـ مع تخفيؼ القاؼ، كقرأ حفص كالباقكف بضـ الياء 
كفتح البلـ كتشديد القاؼ عمى أنو مضارع )لقي( بناءن لممجيكؿ حيث تعدل الفعؿ بالتضعيؼ إلى 

 .(4)الكاك نائب فاعؿ كثانييما )تحية(مفعكليف أكليما: 

يبة ىكذا: قرأ شعبة بياء الغ (5)" تعمنكف" في قكلو تعالى " -"تخفكف 
 عمى نسؽ ما قبمو مف قكلو تعالى "أال يسجدكا هلل". يعمنكف" جريان  –"يخفكف 

 .(6)إلى الخطاب، كقرأىما الباقكف بالياء كقرأ حفص كالكسائي بالتاء فييما عمى االلتفات مف الغيبة
قرأ شعبة بتاء الخطاب ىكذا )أكلـ تركا( لمناسبة قكلو  (7)" "يركا" في قكلو تعالى "

 قكلو تعالى "كاف تكذبكا" كالمخاطب ىـ أىؿ مكة.
عائد إلى األمـ كقرأ يحيى كحمزة كالكسائي بالتاء، كقرأ حفص كالباقكف بالياء عمى أف الضمير 

 "(8)السابقة في قكلو تعالى "فقد كذب أمـ مف قبمكـ
قرأ شعبة بياء الغيبة ىكذا )يرجعكف( مناسبة لقكلو  (9)" "ترجعكف" في قكلو تعالى "

 تعالى: "كؿ نفس ذائقة المكت".
عبادم الذيف آمنكا"، ككؿ القراء كقرأ يحيى بالياء كقرأ حفص كالباقكف بالتاء مناسبة لقكلو تعالى "يا 

 .(10)ضـ أكؿ ىذا الفعؿ كفتح الجيـ إال يعقكب فإنو فتح أكلو ككسر الجيـ عمى أصمو
                                                           

 .19الفرقاف آية  (1)
 .163التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .75الفرقاف آية  (3)
 .467/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .25النمؿ آية  (5)
 .475/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .19العنكبكت آية  (7)
 .490/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (8)
 .11/ الرـك آية  57العنكبكت آية  (9)
 .491/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (10)
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كتخفيؼ  قرأ شعبة بإسكاف السيف (1)" "يسمعكف" في قكلو تعالى "
 ارع )سمع(.ضالميـ ىكذا )يٍسمىعكف( م

ىما عمى أف أصميا )يتسمعكف( مضارع دكحمزة كالكسائي بفتح السيف كالميـ مع تشديكقرأ حفص 
 .(2))تسمع( فأدغمت التاء في السيف، كقرأ الباقكف بإسكاف السيف كتخفيؼ الميـ

قرأ شعبة بفتح الياء كالياء ىكذا  (3)" "يظير" في قكلو تعالى "
، ك)الفساد( ب)يىٍظيى   رفع فاعؿ ىكذا )الفسادي(.الر( مضارع )ظير( البلـز

كقرأ نافع كالبصرياف كحفص بضـ الياء ككسر الياء عمى أنو مضارع )أظير( كالفاعؿ ضمير يعكد 
عمى سيدنا مكسى عميو السبلـ ك)الفساد( مفعكؿ بو، كقرأ الباقكف بفتح الياء كالياء كقرأكا برفع الداؿ 

 .(4)في الفساد

قرأ شعبة بياء الغيبة ىكذا )يفعمكف( جريان عمى  (5)" "تفعمكف" في قكلو تعالى "
 نسؽ اآلية في قكلو تعالى "كىك الذم يقبؿ التكبة عف عباده كيعفكا عف السيئات".

 .(6)بالياءكقرأ حفص كحمزة كالكسائي بالتاء عمى االلتفات مف الغيبة إلى الخطاب، كقرأ الباقكف 

قرأ شعبة بتاء التأنيث، ىكذا )تغمي(  (7)" "تغمي" في قكلو تعالى "
.  كالفاعؿ ضمير يعكد عمى شجرة الزقـك

 .(8)كقرأ ابف كثير كحفص كركيس بالياء، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى طعاـ األثيـ كقرأ الباقكف بالتاء

قرأ شعبة بتاء الخطاب،  (9)"" "يؤمنكف" في قكلو تعالى
 ىكذا )تؤمنكف( لمناسبة قكلو تعالى: )كفي خمقكـ(.

 

                                                           
 .8الصافات آية  (1)
 .517/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .26غافر آية  (3)
 .191التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .25الشكرل آية  (5)
 .195التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .45الدخاف آية  (7)
 .198التيسير في القراءات السبع ص  (8)
 .6الجاثية آية  (9)
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كقرأ ابف عامر كيحيى كحمزة كالكسائي كركيس بالتاء، كقرأ حفص كالباقكف بالياء جريان عمى السياؽ 
 .(1)يؤمنكف( –كف ميعم –)يكقنكف 

"نبمكا ..... نعمـ.... نبمكا" في قكلو تعالى " 
قرأ شعبة بالياء التحتية في األفعاؿ الثبلثة ىكذا )كليبمكنكـ حتى يعمـ ....  (2)" 

  يعمـ أعمالكـ(.يبمكا( مناسبة لقكلو تعالى: )كاهلل

 .(3)كقرأ حفص كالباقكف بالنكف في األفعاؿ الثبلثة لمناسبة قكلو تعالى )كلك نشاء(

قرأ شعبة بالياء ىكذا: )يقكؿ( إخباران عف اهلل تعالى  (4)" "نقكؿ" في قكلو تعالى "
 لتقدـ ذكره في قكلو تعالى "الذم جعؿ مع اهلل اليان آخر".

كقرأ نافع بالياء، كقرأ حفص كالباقكف بالنكف إخباران مف اهلل تعالى عف نفسو، كما قاؿ "ما يبدؿ القكؿ 
 .(5)لدم"

قرأ شعبة بالتاء ىكذا )تمنى( عمى أف  (6)""يمنى" في قكلو تعالى "
 الضمير لمنطفة.

عمى أف الضمير عائد عمى )مني( كقرأ الباقكف بالتاء عمى أف  كقرأ حفص كالمفضؿ كيعقكب بالياء
 .(7)الضمير عائد عمى )نطفة(

 فعل األمر
، كفعؿ األمر (8)التكمـ د زمفحصكؿ شيء في الزمف المستقبؿ بع ىك كؿ فعؿ ييطمب بو 
نفسو اشتؽ مف المصدر ابتداء كاشتقاؽ الماضي كالمضارع منو، كذىب البصريكف إلى  أصؿ في
ة فعؿ األمر أصؿ كأف قسمة األفعاؿ ثبلثية، كذىب الككفيكف إلى أف األمر مقتطع مف يغأف ص

                                                           
 .551/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .31محمد آية  (2)
 .559/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .30ؽ آية  (4)
 .202التيسير في القراءات السبع ص  (5)
 .37القيامة آية  (6)
 .606/ 2التذكرة في لقراءات الثماف  (7)
 .30ـ، مؤسسة: أبك لبدة لمنشر، القدس، ص  1987، 1، ط ح الصرفي في العربية: د. كـر زرند أسس الدرس (8)

30. 
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، كيصاغ فعؿ األمر مف صيغتيف كىي افعؿ (1)المضارع فإذف تككف قسمة األفعاؿ عندىـ ثنائية
كفي معناه ليفعؿ، قاؿ ابف فارس األمر بمفظ )افعؿ( ك)ليفعؿ( نحك )اشرب( ك)ليشرب(، كقد اختمؼ 

كف في أصؿ فعؿ األمر ىؿ ىك )افعؿ( أك )ليفعؿ( فذىب قكـ إلى أف األصؿ )ليفعؿ( ألف النحكي
األمر معنى كاألصؿ في المعاني أف تستفاد بالحركؼ كالنيي كغيره، كذىب األكثركف إلى أف 
األصؿ )افعؿ( ألنو يفيد المعنى بنفسو ببل كاسطة بخبلؼ )ليفعؿ( فإنو يستفاد مف البلـ، كأما 

ا الكبلـ فذىبكا إلى أف العرب لـ تضع لو صيغة ألف األمر عندىـ ىك الصيغة، فكيؼ منكركا ىذ
 .(2)تكضع صيغة لمصيغة

 كىي: (3)كصيغ فعؿ األمر في المغة العربية أربع

 فعؿ األمؿ مثؿ اشرب. -
 اسـ فعؿ األمر مثؿ عميكـ. -
 الفعؿ المضارع المجزـك ببلـ األمر مثؿ: ليقضكا. -
 ثؿ: فضرب الرقاب أم فاضربكا الرقاب.المصدر النائب عف فعمو م -

 كمف صكر فعؿ األمر التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بضـ القاؼ كسككف البلـ مف غير ألؼ ىكذا  (4)" "قاؿ" في قكلو تعالى "

 ليجيب الطاعنيف بذلؾ. "قيؿ" عمى أنو فعؿ أمر مف اهلل عز كجؿ لنبيو 

كقرأ حفص كحمزة كالكسائي باأللؼ، كقرأ الباقكف بغير ألؼ؛ فمف قرأ باأللؼ كيره لو أف يبتدئ بو؛ 
الذم تقدـ الخبر عنو بأف الذيف ظممكا تكاصكا بترؾ القبكؿ لما  ألنو خبره بالقكؿ مف الرسكؿ 

 جاءىـ بو فيك متعمؽ بو فبل يقطع منو.

صمى اهلل  –يبتدئ بو؛ ألنو أمر مف اهلل تعالى لمحمد  كأما مف قرأ )قؿ( بغير ألؼ فإنو يجكز لو أف
 .(5)أف يقكؿ ذلؾ فيك مستأنؼ –عميو كسمـ 

                                                           
ح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ: أبك محمد بدر الديف المالكي، تحقيؽ عبد الرحمف عمي يتكض (1)

 .1518، ص 3ـ، دار الفكر العربي، ج  2008، 1سميماف، ط 
 .269، ص 3ىػػ، دار الكتبي، ج  1414، 1البحر المحيط في أصكؿ الفقو: أبك عبد اهلل الزركشي، ط  (2)
ىػػ، دار الفكر لمطباعة  1415أضكاء البياف في ايضاح القرآف بالقرآف: محمد األميف الشنقيطي، )د. ط(،  (3)

 .247، ص 7كالنشر، بيركت، ج 
 .112/ آية  4األنبياء آية  (4)
 .439/ 2رة في القراءات الثماف التذك (5)
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قرأ شعبة بيمزة  (1)" "أدخمكا" في قكلو تعالى "
مكا( كاذا ابتدأ ضـ اليمز  ة عمى أنيا فعؿ أمر مف )دخؿ( كالكاك ضمير كصؿ كضـ الخاء ىكذا )ادخي
 يعكد عمى )آؿ فرعكف( ك)آؿ( منصكب عمى النداء.

كقرأ نافع كالمفضؿ كحفص كحمزة كالكسائي كيعقكب بيمزة مفتكحة في الكصؿ كاالبتداء مع كسر 
الخاء عمى أنو فعؿ مف أمر )أدخؿ( كالكاك ضمير لمخزنة، ك)آؿ( مفعكؿ أكؿ ك"أشد" مفعكؿ ثاف، 
د كقرأ الباقكف بكصؿ األلؼ مع ضـ الخاء، فإذا ابتدؤكا أتكا بيمزة مضمكمة، كال ينبغي أف يتعم

االبتداء ىا ىنا ألحد مف القراء؛ ألنو متعمؽ بالظرؼ الذم قبمو، بتقدير يكـ تقكـ الساعة يقاؿ 
 .(2)"أدخمكا فبل يقطع منو"

ف البلـ ىكذا: "قيٍؿ" عمى أنو فعؿ اسكا  قرأ شعبة بضـ القاؼ ك  (3)"  "قاؿ" في قكلو تعالى "
 أمر.

 كف بغير ألؼ.كقرأ ابف عامر كحفص باأللؼ كقرأ الباق

أرسمنا مف قبمؾ في قرية ما سند إلى "النذير" في قكلو: "ككذلؾ مفمف قرأ )قاؿ( لـ يبتدئ بو؛ ألنو 
 مف نذير" فبل يقطع منو.

 –صمى اهلل عميو كسمـ  –كأما مف قرأ )قيٍؿ( فإنو يبتدئ بو؛ ألنو استئناؼ أمر مف اهلل تعالى لمحمد 
 .(4)بأف يقكؿ ليـ ذلؾ

قرأ شعبة بكسر الشيف فييا ىكذا: )انًشزكا فانًشزكا(،  (5)"قكلو تعالى ""انشزكا" في 
ذا ابتدأ بػ )انًشزكا( ابتدأ بيمزة كصؿ مكسكرة ألف ثالث الفعؿ مكسكر كىك أحد الكجييف عف شعبة  كا 

 كالكجو الثاني ىك ضـ الشيف.

ؤكا أتكا بيمزة مضمكمة في أكليما، كقرأ نافع كعاصـ كابف عامر بضـ الشيف فييما، كاذا ابتد
كقرأىما الباقكف بكسر الشيف كاذا ابتدؤكا أتكا بيمزة مكسكرة في أكليما، كضـ الشيف ككسرىا لغتاف 

 .(6)بمعنى كاحد

                                                           
 .46غافر آية  (1)
 .534/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .24الزخرؼ آية  (3)
 .545/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .11المجادلة آية  (5)
 .584/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
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 ثانيًا: الفعل من حيث البناء لممعموم والمجيول:
ك حذفو، إذ األصؿ إف تقسيـ الفعؿ إلى مبني لممعمـك كمبني لممجيكؿ يعكد إلى ذكر فاعمو معو أ

في الكبلـ أف يذكر الفاعؿ مع فعمو ألف الفاعؿ أحد ركني اإلسناد في الجممة الفعمية، فيك المسند 
يعمد إلى حذؼ الفاعؿ لغرض يريده كينيب عنو  –أحيانان  –إليو كالمحككـ عميو، كلكف المتكمـ 

 غيره، كمف ثـ تتغير لذلؾ صكرة الفعؿ.

حذؼ الفاعؿ ككنو معمكمان لممخاطب، كاإليجاز في العبارة، كككف كمف األغراض التي تدعك إلى 
 .(1)الفاعؿ مجيكالن لممتكمـ، كمنيا أيضان خكؼ المتكمـ مف الفاعؿ

 الفعل المبني لممعموم: . أ
الفعؿ المبني لممعمكـ ىك الفعؿ الذم ذكر معو فاعمو مثؿ كسر الكلد الزجاج كمثؿ جاء خالد، 

 .(2)خالد كفاعؿ ذىب )ىك( ضمير مقدر كالمقدر كأنو مكجكد عؿ جاء ىكاكذىب إلى المسجد فف

 كمف صكر المبني لممعمـك في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بفتح اليمزة كالحاء عمى البناء لمفاعؿ، ك )ما(  (3)" "أحؿ" في قكلو تعالى "
 مفعكؿ بو ىكذا )كأحؿ  لكيـ(.

اليمزة ككسر الحاء، كذلؾ عمى البناء لممفعكؿ ك)ما( نائب كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بضـ 
 .(4)فاعؿ

ف( عمى اسناد  (5)"  تعالى "ف" في قكلو "أحص قرأ شعبة بفتح اليمزة كالصاد ىكذا )أىٍحصى
 اسناد الفعؿ إلييف أم: فإذا عففف أم فإذا أحصف أنفسيف بالتزكيج.

 .(6)، كقرأ الباقكف بضـ اليمزة ككسر الصادكقرأ الككفيكف سكل حفص بفتح اليمزة كالصاد

 

                                                           
 .58التحميؿ الصرفي ص  (1)
ىػػ، دار الرشيد، مؤسسة اإليماف،  1418، 4الكريـ: محمكد بف عبد الرحيـ صافي، ط الجدكؿ في إعراب القرآف  (2)

 .76، ص 25بيركت، ج 
 .24آؿ عمراف آية  (3)
 .95التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .25النساء آية  (5)
 .305/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
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قرأ شعبة بفتح الياء ككسر الراء ىكذا: )مف  (1)" "يصًرؼ" في قكلو تعالى "
 يىصًرؼ( عمى البناء لمفاعؿ كالمفعكؿ محذكؼ كىك ضمير العذاب.

كالباقكف بضـ الياء كفتح الراء عمى البناء كقرأ حمزة كالكسائي بفتح الياء ككسر الراء، كقرأ حفص 
 .(2)لممفعكؿ كنائب الفاعؿ ىك ضمير العذاب

قرأ شعبة بفتح العيف كتخفيؼ الميـ، ىكذا: )فىعىمًيٍت(  (3)"  "فعميت" في قكلو تعالى "
 بناء لمفاعؿ كىك ضمير البينة، أم خفيت البينة عميكـ.

كالكسائي بضـ العيف كتشديد الميـ عمى البناء لممفعكؿ أم عماىا اهلل عميكـ، كقرأ حفص كحمزة 
 .(4)كقرأ الباقكف بفتح العيف كتخفيؼ الميـ

قرأ شعبة بفتح السيف عمى  (5)""سعدكا" في قكلو تعالى "
 عمى البناء لمفعؿ، ىكذا )سىعًدكا(.

حفص كحمزة كالكسائي بضـ السيف عمى البناء لممفعكؿ، كقرأ الباقكف بالفتح ككذلؾ قرأ ابف  كقرأ
مسعكد كطمحة بف مصرؼ كابف كثاب كاألعمش بضـ السيف كباقي السبعة كالجميكر بفتحيا، ككاف 
عمي بف سميماف يتعجب مف قراءة الكسائي )سعدكا( مع عممو بالعربية، إذ ىي قراءة منقكلة عف ابف 

 .(6)مسعكد

قرأ شعبة بفتح الياء ككسر الجيـ عمى البناء  (7)" "ييرًجع" في قكلو تعالى "
ٍع".  لمفاعؿ ىكذا "يىٍرجى

 .(8)كقرأ نافع كحفص بضـ الياء كفتح اليمزة عمى البناء لممفعكؿ كقرأ الباقكف بفتح الياء ككسر الجيـ

 .(8)الجيـ

                                                           
 .16األنعاـ آية  (1)
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قرأ شعبة بكسر التاء ىكذا  (1)" تعالى ""يقاتمكف" في قكلو 
)ييقاتمكف( عمى أنو مضارع مبني لممعمـك كالكاك نائب فاعؿ كالمفعكؿ محذكؼ أم يقاتمكف 

 المشركيف.

فاعؿ؛ ألف كقرأ نافع كابف عامر كحفص بفتح التاء عمى أنو مضارع مبني لممجيكؿ كالكاك نائب 
 .(2)المشركيف قاتمكىـ، كقرأ الباقكف بالكسر

قرأ شعبة بفتح الياء كاسكاف النكف كتخفيؼ  (3)""ينشؤا" في قكلو تعالى "
بنيان لمفاعؿ كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بضـ الياء كفتح النكف مالشيف ىكذا )يىٍنشىؤا( مضارع )نشأ( 

الشيف عمى أنو مضارع )نيًشأ( مبنيان لممفعكؿ، كقرأ الباقكف بفتح الياء كاسكاف النكف كتخفيؼ كتشديد 
 .(4)الشيف

قرأ شعبة بفتح القاؼ كألؼ بعدىا كفتح التاء، ىكذا:  (5)" "قتمكا" في قكلو تعالى "
 )قاتمكا( مبينان لمفاعؿ مف المفاعمة.

القاؼ ككسر التاء مف غير ألؼ عمى البناء لممفعكؿ، كقرأ الباقكف كقرأ حفص كالبصرياف بضـ 
 .(6)باأللؼ كفتح القاؼ كالتاء

 الفعل المبني لممجيول: . ب
ىك الفعؿ الذم لـ يذكر فاعمو في الكبلـ لغرض مف األغراض إما لمعمـ بو أك لمجيؿ بو، أك 

 لمخكؼ منو، أك لمخكؼ عميو نحك:

مًؽ اإلنساف( ك)سيًرؽى البيت(  ك)كيًسرى الزجاج(. )خي

كيصاغ الفعؿ المبني لممجيكؿ مف الماضي المعمـك بكسر ما قبؿ آخره، كضـ كؿ متحرؾ قبمو نحك 
 )ىيـز العدك( ك)افتيتيح المتجر( ك)استيخًرجى الماء(.

 

 

                                                           
 .39الحج آية  (1)
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كيصاغ مف المضارع المعمكـ بضـ أكلو كفتح ما قبؿ آخره، نحك: )تيبذىر الحبكب في األرض( 
 .(1)ء مف البئر(ك)ييٍستىخرىج الما

 كمف صكر المبني لممعمـك التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بضـ الياء عمى البناء لممفعكؿ ىكذا  (2)" "سيصمكف" في قكلو تعالى "
 )سييصمىٍكف(.

 .(3)كقرأ ابف عامر كعاصـ سكل حفص بضـ الياء، كقرأ الباقكف بالفتح

قرأ شعبة بفتح الصاد كألؼ بعدىا عمى البناء لممفعكؿ  (4)"تعالى " "يكصى" في قكلو
 ىكذا )يكصىى(.

قراءتو فكسرىا،  بضدكقرأ االبناف كالمفضؿ كيحيى بفتح الصاد، كفتحيا األعشى، كقرأ حفص 
 .(5)ككسرىا الباقكف

ـ الياء كفتح الخاء عمى البناء قرأ شعبة بض (6)""يدخمكف" في قكلو تعالى "
مىٍكف(.  لممفعكؿ ىكذا )ييٍدخى

كقرأ ابف كثير كالبصرياف بضـ الياء كفتح الخاء، كقرأ الباقكف بفتح الياء كضـ الخاء عمى البناء 
 .(7)لمفاعؿ

قرأ شعبة بضـ التاء ككسر الحاء كبناء لممفعكؿ  (8)" "استحؽ" في قكلو تعالى "
 ىكذا: )استيًحؽى(.

 

                                                           
 .32، دار الجيؿ، بيركت، ص 2013عمـ الصرؼ: راجي األسمر، )د. ط(،  (1)
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ذا ابتدءا  أتيا بيمزة مكسكرة في أكلو، كقرأ الباقكف بضـ كقرأ حفص كاألعشى بنصب التاء كالحاء، كا 
ذا ابتدؤكا أتكا بيمزة مضمكمة، كال يجكز أف يتعمد االبتداء بيذا الفعؿ كفي  التاء ككسر الحاء، كا 

 .(1)كاحدة مف القراءتيف جميعان؛ ألنو داخؿ في صمة )الذيف( فبل يجكز أف يقطع منو

" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بضـ الحاء ككسر الراء عمى بناء الفعؿ  (2)" "حـر
رِّـ(.  لممفعكؿ ىكذا )حي

 .(3)سر الراءكقرأ نافع كحفص كيعقكب بفتح الحاء كالراء، كقرأ الباقكف بضـ الحاء كك

قرأ شعبة بضـ التاء ىكذا )تيقطىع( عمى البناء لممفعكؿ  (4)" "تقطع" في قكلو تعالى "
 مضارع )قطع( ك)قمكبيـ( نائب فاعؿ.

كقرأ ابف عامر كحفص كحمزة كيعقكب بفتح التاء عمى البناء لمفعؿ مضارع )تقطع( كأصميا 
 .(5)ك)قمكبيـ( فاعؿ، كقرأ الباقكف بالضـ )تتقطع( حذفت منو احدل التاءيف

قرأ شعبة بالياء كفتح الحاء كألؼ بعدىا )ييكحىى( بناءن  (6)"  "نكحي" في قكلو تعالى "
 لممفعكؿ كالجار كالمجركر )إلييـ( نائب فاعؿ.

يعكد عمى اهلل كقرأ حفص بالنكف ككسر الحاء ككافقو حمزة كالكسائي عمى البناء لمفاعؿ كىك ضمير 
 .(7)تعالى ك)إلييـ( متعمؽ بػ)نكحي(، كقرأ الباقكف بالياء كفتح الحاء

قرأ شعبة بالتاء بدؿ النكف مضمكمة كفتح النكف الثانية  (8)""تتنزؿ" في قكلو "
 كالزام ىكذا )تينىزىؿ( مبنيان لممفعكؿ ك)المبلئكة( بالرفع نائب فاعؿ.
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( مع كسر الزام  كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بنكنيف األكلى مضمكمة كالثانية مفتكحة ىكذا )نينىزؿي
عمى البناء لمفاعؿ ك)المبلئكة( بالنصب مفعكؿ بو، كقرأ الباقكف مثؿ شعبة إال أنيـ فتحكا التاء كال 

 .(1)خبلؼ في تشديد الزام كشدد التاء البزم كخففيا الباقكف

قرأ شعبة بضـ التاء ىكذا )تيرضى( مضارع مبني  (2)" ""ترضى" في قكلو تعالى 
 لممجيكؿ مف )أرضى( كنائب الفاعؿ ضمير المخاطب.

كقرأ الكسائي بضـ التاء كفتحيا الباقكف، كأماؿ حمزة كالكسائي الضاد، كقرأىا اسماعيؿ ككرش كأبك 
مى أنو مضارع مبني لممعمكـ مف عمرك بيف المفظيف، كفتحيا الباقكف كقرأىا حفص بالفتح ع

 .(3))رضي( الثبلثي كالفاعؿ ضمير المخاطب

قرأ شعبة بتاء فكقية مضمكنة، ككاك ساكنة  (4)" "يكقد" في قكلو تعالى "
مدية بعدىا مع تخفيؼ القاؼ كرفع الداؿ ىكذا )تكقىدي( كىك فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ كنائب 

 الفاعؿ ضمير يعكد عمى الزجاجة.

كقرأ ابف كثير كالمفضؿ كالبصرياف بفتح التاء كالكاك كالقاؼ كالداؿ مع تشديد القاؼ، كقرأ حمزة 
 .(5)التاء كاسكاف الكاك كتخفيؼ القاؼ كضـ الداؿ، كقرأ الباقكف كذلؾ إال أنو بالياء كالكسائي بضـ

قرأ شعبة بفتح الباء المكحدة ىكذا  (6)" "يسبح" في قكلو تعالى "
ؿ لفعؿ محذكؼ يدؿ )ييسىب ح( كىك فعؿ مضارع مبني لممجيكؿ كنائب الفاعؿ )لو( ك)رجاؿ( فاع

 عميو المقاـ، كأنو قيؿ مف الذم يسبحو، فقيؿ رجاؿ؛ أم يسبحو رجاؿ.

 كقرأ ابف عامر بفتح الباء ككسرىا الباقكف.

( ألنيـ فاعمكف لػ)يسبح( فبل يجكز أف يقطعكا منو.  فمف كسرىا لـ يبتدئ بقكلو تعالى )رجاؿه

 ) ألنيـ ليسكا مرفكعيف ك)يسبح( ىذا الظاىر، كمف فتح الباء جاز لو أف يبتدئ بقكلو تعالى )رجاؿه
نما مرفكعيف لفعؿ آخر كالتقدير يسبح لو )فييا( رجاؿ. فيـ مف أجؿ ىذا في مكضع استئناؼ ىذا  كا 

                                                           
 .398/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .130طو آية  (2)
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ىك الجيد، كقد أجازكا أف يككف قكلو )رجاؿ( مرتفع بالظرؼ الذم ىك قكلو )في بيكت( فعمى ىذا ال 
 .(1)يبتدئ بيـ؛ لتعمقيـ بما قبميـ

قرأ شعبة بضـ التاء ككسر البلـ  (2)" ؼ" في قكلو تعالى ""استخم
ىكذا )استيخًمؼ( عمى البناء لممفعكؿ، ك)الذيف( نائب فاعؿ، كيبتدئ فييا بيمزة كصؿ مضمكمة 

 لضـ ثالثة ضمة أصمية.
كقرأ حفص كالباقكف بفتح التاء عمى البناء لمفاعؿ ك)الذيف( مفعكؿ بو كالفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل 

ذا ابتدءكا بيا كسركا األلؼ  .(3)في قكلو تعالى )كعد اهلل( كا 
قرأ شعبة بضـ الخاء ككسر السيف ىكذا )لخيًسؼ( عمى  (4)" "لخسؼ" في قكلو تعالى "

 عمى البناء لممفعكؿ ك)بنا( نائب فاعؿ.

كقرأ حفص كيعقكب بفتح الخاء كالسيف عمى البناء لمفاعؿ كىك ضمير يعكد عمى اهلل تعالى، كقرأ 
 .(5)الباقكف بضـ الخاء ككسر السيف

قرأ شعبة بالياء المضمكمة كفتح الزام  (6)" "نجازم" في قكلو تعالى "
.)  بناءن لممفعكؿ ك)الكفكر( بالرفع نائب فاعؿ ىكذا: )كىؿ ييجازل إال الكفكري

كقرأ حفص كحمزة كالكسائي كيعقكب بالنكف ككسر الزام، كتقرأ الكفكر بالنصب، كأدغـ الكسائي 
ازم( بالياء كفتح الزام ك)الكفكر( كحده البلـ مف )ىؿ( في النكف عمى أصمو، كقرأ الباقكف )يج

 .(7)بالرفع

قرأ  (8)" نتجاكز" في قكلو تعالى " –"نتقبؿ 
ييتجاكز( كذلؾ ببناء  –أحسفي  –شعبة بياء مضمكمة في الفعميف ك)أحسف( بالرفع، ىكذا )ييتقىبىؿ 

 الفعميف لممفعكؿ ك)أحسف( نائب فاعؿ ليتقبؿ، كأما نائب فاعؿ يتجاكز فيك الجار كالمجركر بعده.
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( مفعكؿ بو، كقرأ كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بالنكف مفتكحة في الفعميف عمى البناء لمفاعؿ ك)أحسف
 .(1)الباقكف بالضـ في الفعميف

قرأ شعبة بضـ التاء ىكذا )تيصمى( مبنيان لممفعكؿ  (2)" "تصمى" في قكلو تعالى "
 لممفعكؿ كنائب الفاعؿ ضمير يعكد عمى الكجكه.

يعكد عمى  كقرأ البصرياف بضـ التاء، كقرأ حفص كالباقكف بالفتح عمى البناء لمفاعؿ كىك ضمير
 .(3)الكجكه
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 المبحث الثاني
 المشتقات

 اسم الفاعل: -3
 ىك كصؼ مشتؽ ليدؿ عمى مف كقع منو الحدث، أك قاـ بو عمى كجو الحدكث كالتجدد ال الثبكت.

ضافة إلى داللتو عمى الحدث عمى مف قاـ بالحدث أك كقع ؽ اسـ الفاعؿ مف المصدر ليدؿ باإليشت
اسـ الفاعؿ: )شارب( يدؿ عمى الحدث كىك )الشرب( كعمى الذات منو عمى جية التجدد، فمثبلن 

 .(1)التي فعمت )الشرب(

كيصاغ اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الثبلثي عمى كزف: )فاعؿ( مثؿ: قعد فيك قاعد، كيصاغ مف غير 
الثبلثي عمى كزف مضارعو مع ابداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمكمة ككسر ما قبؿ اآلخر مثؿ: 

 ميدىٍحًرج. –ييدىٍحًرج 

 شعبة ما يمي: جاءت في ركاية كمف صكر اسـ الفاعؿ التي 

قرأ شعبة بفتح الكاك كتشديد الصاد  (2)""مكصى" في قكلو تعالى "
( عمى أنو اسـ فاعؿ مف )كصى(.  ىكذا: )ميكصٍّ

كقرأ الباقكف بإسكاف الكاك كتخفيؼ  كقرأ حمزة كالكسائي كيعقكب كالمفضؿ بفتح الكاك كتشديد الصاد،
 .(3)الصاد، كقرأ حفص بتخفيؼ الصاد عمى أنو اسـ فاعؿ مف )أكصى( كىما لغتاف

 لياءقرأ شعبة بسككف الكاك كتخفيؼ ا (4)" "مكىف" في قكلو تعالى "
 كيد(. فو بالنصب مفعكؿ بو، ىكذا: )مكىك)كيد(  فكتنكيف النكف عمى أنو اسـ فاعؿ مف أكى

كقرأ الحرمياف كأبك عمرك بفتح الكاك كتشديد الياء كتنكيف النكف ك )كيد( بالنصب، كقرأ حفص 
يد( باإلضافة، كقراءة حفص عمى أنو اسـ كخفيؼ الياء كلـ ينكف النكف كجر )بإسكاف الكاك كت

 .(5)فاعؿ كحذؼ التنكيف لئلضافة كقرأ الباقكف مثمو إال أنيـ نكنكا كنصبكا )كيد(
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بداؿ اليمزة ياء مفتكحة  (1)" "حمئة" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بألؼ بعد الحاء كا 
 يحمي( أم حارة. –ىكذا )حامية( اسـ فاعؿ مف )حمي 

كقرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي بألؼ كياء مفتكحة مف غير ىمز، كقرأ حفص كالباقكف بيمزة 
ر تحمأ حمأ فيي حمئة، إذا كاف فييا ئى أنيا صفة مشبية يقاؿ: حمئت البمفتكحة مف غير ألؼ عم
 .(2)الحمأ؛ كىك الطيف األسكد

قرأ شعبة بتخفيؼ الجيـ كاسكاف النكف ىكذا   (3)" "منجكؾ" في قكلو تعالى "
( اسـ فاعؿ مف )أنجى( كالقراءة بالتشديد اسـ فاعؿ مف )نٌجى(.  )ميٍنجكؾى

كقرأ ابف كثير كحمزة كالكسائي كيعقكب بإسكاف النكف كتخفيؼ الجيـ، كقرأ الباقكف بفتح النكف 
 .(4)كتشديد الجيـ

قرأ شعبة بكسر الشيف  (5)" "المنشآت" في قكلو تعالى "
 الشيف ىكذا )المنًشآت( عمى أنيا اسـ فاعؿ.

م ليـ كجياف األكؿ الفتح عمى الباقكف إال يحيى كحفص فإنيـ رك  كقرأ حمزة بكسر الشيف كفتحيا
 .(6)أنيا اسـ مفعكؿ كالثاني الكسر عمى أنيا اسـ فاعؿ

قرأ شعبة بألؼ بعد النكف ىكذا )ناخرة( احدل  (7)"تعالى ""نخرة" في قكلو 
 احدل لغتيف فييا كىي بمعنى )بالية(.

 .(8)كقرأ حمزة كركيس كالكسائي سكل قتيبة بألؼ بعد النكف، كقرأ الباقكف بغير ألؼ

ثبات األلؼ بعد الفاء ىكذا )فاكييف( اسـ قرأ شعبة بإ (9)" "فكييف" في قكلو تعالى "
 اسـ فاعؿ عمى معنى أصحاب فاكية.

                                                           
 .86الكيؼ آية  (1)
 .418/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .33العنكبكت آية  (3)
 .490/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .24الرحمف آية  (5)
 .576/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .11النازعات آية  (7)
 .219التيسير في القراءات السبع ص  (8)
 .31المطففيف آية  (9)
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كقرأ حفص بغير ألؼ عمى أنيا صفة مشبية مف )فكو( بمعنى فرح أك عجب أك تمذذ أك تفكو، كقرأ 
 .(1)الباقكف بألؼ

 اسم المفعول: -1
المجيكؿ فاعمو، ىك اسـ مشتؽ يدؿ عمى معنى مجرد غير دائـ، كعمى الذم كقع عميو ىذا المعنى 

 .(2)فيك يشتؽ مف الفعؿ المضارع المتعدم المبني لممجيكؿ

 –يصاغ مف الفعؿ الثاني عمى كزف مفعكؿ بشرط أف يككف ىذا الفعؿ متصرفان مثؿ ضرب 
مضركب، كيصاغ مف غير الثبلثي عمى كزف مضارعو مع قمب حرؼ المضارعة ميمان مضمكمة 

ٍؿ. –كفتح ما قبؿ اآلخر مثؿ ييزلًزؿ  ٍلزى  ميزى

 شعبة ما يمي:جاءت في ركاية كمف صكر اسـ المفعكؿ التي 

فقد قرأ شعبة بفتح الياء    (4)" ك " (3)" "مبينة" في قكلو تعالى "
 مبينىات( أم اهلل بينيا. –عمى أنيا اسـ مفعكؿ مف المتعدم بمعنى مكشكفة مظيرة ىكذا )مبينة 

كقرأ ابف كثير بالفتح كقرأ الباقكف بالكسر، كقراءة حفص بالكسر عمى أنيا اسـ فاعؿ بمعنى 
 .(5)ظاىر

قرأ شعبة بإسكاف النكف كتخفيؼ  (6)" "منزؿ" في قكلو تعالى "
.)  الزام مف أنزؿ ىكذا )مٍنزىؿه

(، كقرأ الباقكف بسككف النكف كتخفيؼ الزام، مكقرأ ابف عا ر كحفص بفتح النكف كتشديد الزام )مينىز ؿه
 .(7)كقراءة حفص بالتشديد مف )نٌزؿ( المضعؼ

 صيغة المبالغة: -1
عمى ما يدؿ عميو اسـ الفاعؿ مع قصد المبالغة كالتكثير كلصيغة المبالغة عدة ىي اسـ مشتؽ تدؿ 

كىذه األكزاف ال تبنى إال مف الفعؿ الثبلثي،  –فًعٍؿ  –فعيؿ  –فعكؿ  –مفعاؿ  –أكزاف مثؿ فٌعاؿ 
 .(8)كتعمؿ صيغة المبالغة عمؿ اسـ الفاعؿ كبنفس شركطو

                                                           
 .620/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .78ـ، دار المسيرة، عماف، ص  2008، 1التطبيؽ الصرفي: د. عبده الراجحي، ط  (2)
 .1/ الطبلؽ آية  30/ األحزاب آية  19النساء آية  (3)
 .11/ الطبلؽ آية  34النكر آية  (4)
 .162، ص 95التيسير في القراءات السبع ص  (5)
 .114األنعاـ آية  (6)
 .333/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
 .33ـ، دار البداية، عماف، ص  2012، 1أساسية في عمـ الصرؼ: سحر عيسى، ط  مفاىيـ (8)
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 يمي: كمف صكر صيغة المبالغة التي عرض ليا شعبة ما

 حيث قرأ شعبة بكجييف: (1)" )بئيس( في قكلو تعالى "

 األكؿ: ىكذا )بئيس( عمى أنو صفة عمى كزف )فعيؿ(.

الثاني: بفتح الباء كبعدىا ياء ساكنة كبعدىا ىمزة مفتكحة ىكذا )بىٍيئىٍس( عمى كزف )ضيغـ( عمى أنو 
 )فيعؿ(.صفة عمى كزف 

كقرأ نافع بكسر الباء مف غير ىمز مثؿ )عيسى(، كابف عامر بكسر الباء كىمزة ساكنة بعدىا، كقرأ 
 .(2)الباقكف بفتح الباء كىمزة مكسكرة بعدىا ياء مثؿ )رءيس(

قرأ شعبة بتخفيؼ السيف عمى أنو اسـ  (3)" )غٌساؽ( في قكلو تعالى: "
 لمصديد )غساؽ( أك القيح الذم يسيؿ مف أىؿ فيسقكنو.

كقرأ حفص كحمزة كالكسائي كالمفضؿ بتشديد السيف عمى أنو صفة كالمكصكؼ محذكؼ تقديره: 
 .(4)كشراب غٌساؽ؛ كىك عصارة أىؿ النار كالتشديد لممبالغة، كخففيا الباقكف

 المصدر: -4
إما أف تككف ثبلثية، أك رباعية، أك خماسية، أك سداسية كلكؿ بناء منيا مصدر أبنية الفعؿ 

كالمصدر ىك اسـ يدؿ عمى الحدث غير مقترف بزماف كمتضمف أحرؼ فعمو، يشتؽ منو عشرة 
أشياء الماضي كالمضارع كاألمر كاسـ الفاعؿ كاسـ المفعكؿ كالصفة المشبية كاسـ التفضيؿ كاسما 

 اآللة. الزماف كالمكاف كاسـ

كبالنسبة لؤلفعاؿ فالفعؿ الثبلثي ليس لمصدره قاعدة كاحدة بؿ يأتي عمى عدة صكر ليس ليا 
نما تعرؼ بالسماع كبالرجكع إلى كتب المغة مثؿ فًعالة   فيعاؿ. –فىٍعمة  –فعبلف  –ضكابط، كا 

 –ان، أكضح إنكار  –كالفعؿ الرباعي مصادره قياسية تختمؼ أكزانيا باختبلؼ صيغ األفعاؿ مثؿ أنكر 
 إقامة. –إيضاحان، أقاـ 

 كالفعؿ الخماسي كالسداسي ليما عدة أكزاف مثؿ:

 

                                                           
 .165األعراؼ آية  (1)
 .114التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .57ص آية  (3)
 .525/ 2التذكرة في القراءات الثماف (4)
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تدحريجان  –اجتماعان، تدحرج  –اجتمع 
(1). 

 كمف صكر المصدر في ركاية شعبة ما يمي:

شعبة بضـ  ىاقرأ في القرآف الكريـ أينما كردت (2)" "رضكاف" في قكلو تعالى "
 الراء.

كقرأ المفضؿ بضـ الراء، كقرأ األعشى بالضـ في جميع القرآف، كقرأ يحيى بالكسر كقرأ الباقكف 
 .(3)بكسر الراء في جميع القرآف

( كىي لغة أىؿ الحجاز  (4)" "حج" في قكلو تعالى " جي قرأ شعبة بفتح الحاء ىكذا )حى
 كأسد.

بكسر الحاء لغة أىؿ نجد، كقرأ الباقكف بفتحيا، كقيؿ: الفتح مصدر كقرأ حفص كحمزة كالكسائي 
 .(5)كالكسر اسـ

إسكاف النكف ىكذا )شٍنآف( كىي قرأ شعبة ب (6)" "شنآف" في قكلو تعالى "
 مف )شنأة( أم بالغ في بغضو، كقيؿ الساكف مخفؼ مف المفتكح.

بي كابف عامر كالمفضؿ بإسكاف النكف كفتحيا الباقكف، كالفتح كاإلسكاف كقرأ اسماعيؿ كالمسي
 .(7)لغتاف

قرأ شعبة بكسر الشيف كاسكاف الراء  (8)" "شركاء" في قكلو تعالى "
 مع التنكيف مف غير ىمز، ىكذا )ًشٍركان( اسـ مصدر بمعنى ذا شرؾ.

، كقرأ حفص كالباقكف بضـ دكالم سكاف الراء كتنكيف الكاؼ مف غير ىمزو ا  الشيف ك كقرأ نافع بكسر 
 .(9)الشيف كفتح الراء كالمد كىمزة مفتكحة مف غير تنكيف، عمى أنيا جمع شريؾ

                                                           
 بتصرؼ. 17 -13مفاىيـ أساسية في عمـ الصرؼ: سحر عيسى، ص  (1)
 .15آؿ عمراف آية  (2)
 .284/ 2تذكرة في القراءات الثماف ال (3)
 .97آؿ عمراف آية  (4)
 .90تيسير في القراءات السبع ص ال (5)
 .2المائدة آية  (6)
 .315/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
 .190األعراؼ آية  (8)
 .349/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (9)



89 
 

قرأ شعبة بضـ الميـ كفتح الراء مف  (1)" "مجرييا" في قكلو تعالى "
 ىكذا )ميجراىا( مصدر أجرل الرباعي. غير إمالة

مالة الراء، كقرأ الباقكف بضـ الميـ، كأماؿ الراء أبك عمرك  كقرأ الككفيكف سكل شعبة بفتح الميـ كا 
مالة الراء عمى  كقرأىا رجاؿ نافع سكل قالكف بيف المفظيف كفتحيا الباقكف، كقرأ حفص بفتح الميـ كا 

 .(2)أنيا مصدر )جرم( الثبلثي

قرأ شعبة بكسر الحاء كحذؼ األلؼ التي بعدىا كاسكاف  (3)" في قكلو تعالى " "حافظان"
 كاسكاف الفاء عمى أنو تمييز ىكذا )ًحٍفظان(.

كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بفتح الحاء كألؼ بعدىا مع كسر الظاء عمى أنو تمييز أك حاؿ كقرأ 
 .(4)الباقكف بكسر الحاء كاسكاف الفاء مف غير ألؼ

م ال قياـ أقرأ شعبة بفتح الميـ ىكذا )مقاـ( مصدر قاـ  (5)""ميقاـ" في قكلو تعالى "
 أك اسـ مكاف منو أم )ال مكاف قياـ(.

كقرأ حفص بضـ الميـ عمى أنيا اسـ مكاف )أقاـ( أم )ال مكاف إقامة لكـ( أك مصدر مف )أقاـ( 
 .(6)الباقكف بالفتحأيضان أم )ال إقامة لكـ(، كقرأىا 

قرأ شعبة بضـ النكف ىكذا )نيصكحان(  (7)" "نصكحان" في قكلو تعالى "
 كنصكحان(. –نصحان  –مصدر )نصح 

تكبة مبالغة في  م :ف بالفتح عمى أنو صيغة مبالغة أكقرأ يحيى بضـ النكف، كقرأ حفص كالباقك 
 النصح.

 يمي:المصدر الم -5
كىك كالمصدر األصمي مف حيث الداللة العرفية عمى الحدث، كلكنو يختمؼ بشكمو فيك مصدر 
ٍبدىأ(، كيصاغ المصدر الميمي مف الفعؿ الثبلثي  قياسي في أكلو ميـ زائدة نحك )مىٍجمىع( ك )مى

                                                           
 .41ىكد آية  (1)
 .373/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .64يكسؼ آية  (3)
 .381/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .13األحزاب آية  (5)
 .501/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .8التحريـ آية  (7)
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ٍفعىٍؿ( نحك )مرأل(، أما إذا كاف الفعؿ الثبلثي مثاؿ )كالفعؿ المثاؿ ىك ما كاف  المجرد عمى كزف )مى
ٍفًعٍؿ( نحك )كىعىد  عمى كزف أكلو حرؼ عمة( يصاغ  ٍكًعدى(. –)مى  مى

كيصاغ مف الفعؿ فكؽ الثبلثي المضارع المجيكؿ بإبداؿ حرؼ المضارعة ميمان مضمكمة مثؿ 
 .(1)ٍؽ(مينطىمى  –)اٍنطيًمؽى 

 كقد قرأ شعبة بالمصدر الميمي قكلو تعالى:

قرأ شعبة بفتح الميـ كالبلـ بعد الياء  (2)" )لميمكيـ( في قكلو تعالى: "
 ىكذا )لىمٍيمىكيىـ( مصدر ميمي قياسي مف )ىمؾ( الثبلثي.

تح الميـ ككسر البلـ عمى أنيا مصدر ميمي كقرأ يحيى بفتح الميـ كالبلـ الثانية، كقرأ حفص بف
سماعي مف )ىمؾ( الثبلثي، كقرأ الباقكف بضـ الميـ كفتح البلـ كقرأ األعشى مثميـ، كالمعنى عمى 

 .(3)القراءتيف: )كجعمنا لميمكيـ مكعدان(

  

                                                           
 .164دمشؽ، ص  –ـ، دار المأمكف لمتراث  1987، 4الكاضح في عمـ الصرؼ: محمد الحمكاني، ط  (1)
 .49، النحؿ آية 59كيؼ آية ال (2)
 .415/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)



91 
 

 المبحث الثالث
 األسماء

 أواًل: من حيث العدد:

 كمثنى كجمع.إلى مفرد دية العد ينقسـ االسـ مف حيث داللتو

 االسم المفرد: . أ
شمس  –قمـ  –كىك ما دؿ عمى كاحد، أك ىك ما ليس مثنى كال مجمكعان كال ممحقان بيما مثؿ: نير 

 امرأة. –رجؿ  –

 مف صكر االفراد التي قرأىا شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بكسر الكاؼ كفتح التاء كاثبات  (1)" "لمكتب" في قكلو تعالى "
 ألؼ بعدىا، ىكذا )لمًكتاب( عمى اإلفراد.

كقرأ الككفيكف سكل شعبة بضـ الكاؼ كالتاء مف غير ألؼ عمى الجمع، كقرأ الباقكف بكسر الكاؼ 
 .(2)كفتح التاء كألؼ بعدىا

قرأ شعبة بحذؼ األلؼ  (3)" "ذرياتنا" في قكلو تعالى "
 التي بعد الياء ىكذا )ذريتنا( عمى الكاحد إلرادة الجنس.

كقرأ الحرمياف كابف عامر كحفص كيعقكب باأللؼ عمى الجمع؛ ألنو لكؿ كاحد ذرية، كقرأ الباقكف 
 .(4)بغير ألؼ عمى التكحيد

( في قكلو تعالى " (  (5)" )آياته قرأ شعبة بالتكحيد، ىكذا )ءايته
 عمى إرادة الجنس كيقؼ عمييا بالتاء تبعان لمرسـ.

كقرأ ابف كثير كحمزة كالكسائي سكل قتيبة بغير ألؼ عمى التكحيد، كقرأ الباقكف باأللؼ عمى 
 .(6)الجمع

                                                           
 .12/ التحريـ آية  104ياء آية األنب (1)
 .441/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .74الفرقاف آية  (3)
 .467/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .50العنكبكت آية  (5)
 .491/ 2  التذكرة في القراءات الثماف(6)
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قرأ شعبة بحذؼ األلفيف التي بعد اليمزة  (1)" "آثار" في قكلو تعالى "
 ء عمى اإلفراد، ىكذا: )أثر( عمى إرادة الجنس.ثاكالتي بعد ال

كقرأ ابف عامر كحفص كحمزة كالكسائي باأللؼ عمى الجمع، كأماؿ رجاؿ الكسائي سكل أبي 
 .(2)الحارث، كقرأ الباقكف بغير ألؼ عمى التكحيد

قرأ شعبة بغير ألؼ بعد الراء  (3)" )ثمرات( في قكلو تعالى "
( عمى اإلفراد إلرادة الجنس كيقؼ عمييا بالتاء تبعان لمرسـ.  ىكذا: )ثمرتو

 .(4)دكقرأ نافع كابف عامر كحفص كالمفضؿ بألؼ عمى الجمع، كقرأ الباقكف بغير ألؼ عمى التكحي

قرأ شعبة بحذؼ األلؼ التي بعد  (5)" "بشياداتيـ" في قكلو تعالى "
 بعد الداؿ ىكذا )بشيادتيـ( عمى اإلفراد عمى إرادة الجنس.

 .(6)عمى الجمع، كقرأ الباقكف بغير ألؼ الداؿكقرأ حفص كيعقكب بألؼ بعد 

 االسم المثنى: . ب
عمى اثنيف مطمقان بزيادة ألؼ في حالة الرفع كياء في حالتي النصب كالجر كنكف فييما كىك ما دؿ 

 كتابيف. -عند عدـ اإلضافة، كحذؼ النكف عند االضافة، مثؿ كتاباف

كمف شركط االسـ الذم يراد تثنيتو أف يككف مفردان، كمعربان، كأف يككنا متفقيف في المفظ كالكزف، كأف 
 .(7)لو مماثؿ يككف منكران، كأف يككف

كيمحؽ بالمثنى بعض األلفاظ كتعرب اعرابو مثؿ اثناف كاثنتاف، ككبل ككمتا المضافتاف إلى الضمير، 
 .(8)كما ثني مف باب التغميب نحك األبكاف )األـ كاألب(

 كقد قرأ شعبة بالمثنى قكلو تعالى:

 

                                                           
 .50الرـك آية  (1)
 .495/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .47فصمت آية  (3)
 .539/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .33المعارج آية  (5)
 .214التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .167مفاىيـ أساسية في عمـ الصرؼ: سحر عيسى، ص  (7)
 .107عمـ الصرؼ: راجي األسمر، ص  (8)
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زة ىكذا "جاءانا" عمى التثنية قرأ شعبة بألؼ بعد اليم (1)" )جاءنا( في قكلو تعالى "
 العاشي كقرنيو. ككى

كقرأ الحرمياف كابف عامر بألؼ بعد اليمزة عمى التثنية، كقرأ حفص كالباقكف بغير ألؼ بعدىا عمى 
 .(2)اإلفراد، كالفاعؿ ضمير يعكد عمى )مىٍف( كىك العاشي

 الجمع:ا . ت
 إلى قسميف: كىك ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف كينقسـ

 جمع السبلمة، كجمع التكسير.

 كجمع السبلمة ينقسـ لقسميف:

 جمع المذكر السالم: -3
في حالتي النصب كىك الجمع الذم سمـ بناء مفرده مف التغيير بزيادة كاك في حالة الرفع، كياء 

كف فييما عند عدـ االضافة كحذؼ النكف عند االضافة مثؿ )النمامكف ىـ أكثر الناس كالجر كن
 فسادان( ك )إف النماميف أكثر الناس فسادان(.

كما يجمع جمع مذكر سالـ ىك العمـ المفرد، المذكر، العاقؿ، الخالي مف تاء التأنيث أك التركيب، 
 .(3)كصفتو

 كقد قرأ شعبة بجمع المذكر السالـ قكلو تعالى:

أ شعبة بتشديد الكاك كفتحيا ككسر البلـ قر (4)")األكليف( في قكلو تعالى "
( جمع )أكؿ( كىك المقابؿ لآلخر كىك مجركر صفة  ًليفى كبعدىا ياء ساكنو كفتح النكف ىكذا: )األك 

 )لمذيف( أك بدؿ منو أك بدؿ مف الضمير في عمييـ.

ية، كقراءة كقرأ يحيى كحمزة كيعقكب بالجمع كفتح النكف، كقرأ الباقكف باأللؼ ككسر النكف عمى التثن
 .(5)حفص عمى أف )األكلياف( تثنية )أكلى(

 جمع المؤنث السالم: -1
 آيات(. –كىك الجمع الذم سمـ مفرده مف التغيير بزيادة ألؼ كتاء في آخره نحك )آية 

                                                           
 .38الزخرؼ آية  (1)
 .196التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .108عمـ الصرؼ: راجي األسمر، ص  (3)
 .107مائدة آية ال (4)
 .100في القراءات السبع ص  رالتيسي (5)
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 ر االسـ بعد حذؼ التاء القصيرة كيصاغ جمع المؤنث السالـ مف المفرد بزيادة ألؼ كتاء عمى آخ
 فاطمات(. –ىندات ( ك)فاطمة  –إذا كانت مكجكدة نمحك )ىند 

 كيرفع جمع المؤنث السالـ بالضمة كينصب كيجر بالكسرة.

كما يجمع جمع مؤنث سالـ ىك العمـ المؤنث كما ختـ بعبلمة تأنيث، كصفة المذكر غير العاقؿ 
 تمفكنات. –مثؿ )تمفكف ليس لو جمع آخر الذم كالمصدر الزائد عف ثبلثة أحرؼ، كاالسـ األجنبي 

كيمحؽ بجمع المؤنث السالـ كممة )أكالت( التي بمعنى صاحبات كما سمي بو مف ىذا الجمع نحك 
 .(1)بركات( –أذرعات  –)عرفات 

 كما جاء بقراءة شعبة في جمع المؤنث السالـ مجازان كحقيقةن ما يمي:

اينما كردت قرأ شعبة بإسكاف الطاء  (2)" "خطكات" في قكلو تعالى "
ٍطكات".  حيث كقع في القرآف الكريـ ىكذا: "خي

كحفص كالمفضؿ كالكسائي كيعقكب بضـ الطاء حيث كقع )خيطيكات( كأسكنيا  كقرأ ابف عامر كقنبؿ
الباقكف، كضـ الطاء كاسكانيا لغتاف بمعنى كاحد، كالضـ ىك األصؿ كىك لغة أىؿ الحجاز 

 .(3)كالتسكيف لمتخفيؼ

كسر التاء عمى قرأ شعبة بإثبات ألؼ بعد البلـ، ك  (4)" "رسالتو" في قكلو تعالى "
 الجمع، ىكذا )رساالتو(، كلـ ترد في القرآف مفردة إال في مكضعيف.

كقرأ نافع كابف عامر كيعقكب كالمفضؿ بالجمع ككسر التاء، كقرأ الباقكف بالتكحيد )رسالتو( كنصب 
التاء، ككجو القراءة بالجمع أف الرسؿ قد أتى كؿ كاحد منيـ بضركب مف الشرائع المرسمة، كقرأ 

 .(5)باإلفراد عمى إرادة الجنس كىك بمعنى الجمع حفص

قرأ شعبة بألؼ بعد النكف عمى الجمع  (6)" "مكانتكـ"  في قكلو تعالى "
حيث كقع، ىكذا: )مكاناتكـ( عمى أنيا جمع )مكانة( كىي الحالة التي ىـ عمييا أك لما كانكا عمى 

 أحكاؿ مختمفة مف أمر دنياىـ جمع الختبلؼ األنكاع.

                                                           
 .112عمـ الصرؼ: راجي األسمر، ص (1)
 .168لبقرة آية ا (2)
 .264/ 2التذكرة في القراءات الثماف   (3)
 .124/ األنعاـ آية  67المائدة آية  (4)
 .318/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
 .39/ الزمر آية  67/ يس آية 93/ ىكد آية 135األنعاـ آية (6)
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ف كقرأ حفص كالباقكف بغير ألؼ عمى االفراد عمى أنو مصدر يدؿ عمى القميؿ كالكثير مف صنفو م
غير جمع كال تثنية، كأصؿ المصدر أال يثنى كال يجمع إال إذا اختمؼ أنكاعو، فحينئذ يشابو المفعكؿ 

 .(1)فيجكز جمعو

 " "عشيرتكـ" في قكلو تعالى "
 الجمع ىكذا )عشيراتكـ( ألف لكؿ منيـ عشيرة. قرأ شعبة بألؼ بعد الراء عمى

كقرأ المفضؿ بألؼ بعد الراء، كقرأ حفص كالباقكف بغير ألؼ عمى اإلفراد عمى أنو بمعنى عشيرة كؿ 
 .(2)منكـ

قرأ شعبة بالجمع ككسر التاء ىنا ىكذا  (3)" "صبلتؾ" في قكلو تعالى "
 )صمكاتؾ(.

 .(4)كحمزة كالكسائي بالتكحيد )صبلتؾ( كنصب التاء، كقرأ الباقكف بالجمع ككسر التاءكقرأ حفص 

ككممة صبلة إف كانت بالمفرد تفيد معنى الجمع، كقكلو تعالى "
 األكقات.فينا ال يقصد اهلل عز كجؿ صبلة بعينيا كلكنو يقصد جميع صمكات اإلنساف في كؿ  (5)"

قرأ شعبة بألؼ بعد النكف عمى الجمع ىكذا  (6)" "بينت" في قكلو تعالى "

( كذلؾ لكثرة ما جاء بو النبي  مف اآليات كالبراىيف الدالة عمى صدؽ نبكتو مف القرآف  )بيناتو
 كغيره.

كقرأ حفص كالباقكف بغير ألؼ عمى كقرأ نافع كابف عامر كالكسائي كيعقكب بألؼ عمى الجمع، 
التكحيد، عمى إرادة ما في كتاب اهلل تعالى أك قد رسمت بالتاء المفتكحة في جميع المصاحؼ؛ 

 .(7)فيكقؼ عمييا بالتاء

 

 
                                                           

 .334/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .118التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .87/ ىكد آية  103التكبة آية  (3)
 .119التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .2المؤمنكف آية  (5)
 .140فاطر آية  (6)
 .509/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
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قرأ شعبة بألؼ بعد الزام عمى  (1)" "بمفازتيـ" في قكلو تعالى "
 لجمع ىكذا )مفازاتيـ(.ا

 .(2)كقرأ حمزة كالكسائي بألؼ بعد الزام عمى الجمع، كقرأ الباقكف بغير ألؼ عمى التكحيد

" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بكسر الجيـ كألؼ بعد البلـ، ىكذا  (3)""جمالته
( عمى الجمع إما لػػ)جمالة( بكسر الجيـ أك )جماؿ( كىي اإلبؿ فيككف جمع الجمع.  )جماالته

 -كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بكسر الجيـ مف غير ألؼ بعد البلـ عمى أنو جمع جمؿ مثؿ حجر  
ركيس بضـ الجيـ كألؼ بعد البلـ، كقرأ  حجارة، كقيؿ اسـ جمع حيث ال كاحد لو مف لفظو، كقرأ

 .(4)الباقكف مثمو إال أنيـ كسركا الجيـ

 جمع التكسير:
كىك ما دؿ عمى أكثر مف اثنيف بتغيير صكرة مفرده تغييران ظاىران كصنكاف، كأيسيٍد كجباؿ كغمماف 

 كغيرىا أك تغييران مقدران كفيمؾ.

أك اناثان، كأبنيتو سبعة كعشركف منيا أربعة لمقمة كىذا الجمع عاـ في العقبلء كغيرىـ ذككران كانكا 
 .(5)كالباقي لمكثرة

 كمما كرد بقراءة شعبة عمى جمع التكسير ما يمي:

يا أينما كردت كبصيغ (6)""البيكت" في قكلو تعالى "
 بيكتكف( قرأ شعبة بكسر الباء حيث كقع. –بيكتكـ  –بيكت  –المختمفة مثؿ )البيكت 

 .(7)كالضـ كالكسر لغتاف فييا، ضميا بكىشاـ بكسر الباء، كقرأ الباقكف كقرأ قالكف كالمسيبي 

 

                                                           
 .61الزمر آية  (1)
 .190التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .33المرسبلت آية  (3)
 .611/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 –عبد الرحمف نصر اهلل، )د. ط  العرؼ في فف الصرؼ: أحمد بف محمد الحمبلكم، تحقيؽ نصر اهلل بفشذا  (5)

 .85د. ت(، مكتبة الرشد، الرياض، ص 
 .189البقرة آية  (6)
 .267/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
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قرأ شعبة بحذؼ األلؼ كتاء مكسكرة بعد الياء جمع قمة  (1)" "لفتيانو" في قكلو تعالى "
 "لفتيتيو".لػػ"فتى" ىكذا 

كقرأ حفص كالمفضؿ كحمزة كالكسائي بألؼ بعد الياء كبعد األلؼ نكف مكسكرة، كقرأ الباقكف بالتاء 
 .(2)مكسكرة مف غير ألؼ كال نكف

سكاف  (3)"  "العظاـ" في قكلو تعالى  –"عظامان  قرأ شعبة بفتح العيف كا 
الجنس عمى  بقصدالعىٍظـ( عمى التكحيد  –الظاء كحذؼ األلؼ التي بعدىا فييما، ىكذا: )عىظمان 

كالقراءة بالجمع عمى إرادة األنكاع فمنيا: الدقيقة  (4)"قكلو تعالى "حد 
 كالغميظة كالمستديرة كالمستطيمة.

عامر بفتح العيف كاسكاف الطاء مف غير ألؼ عمى التكحيد، كقرأىا الباقكف بكسر العيف  كقرأ ابف
 .(5)كفتح الظاء كبعدىا ألؼ عمى الجمع

سكاف ا  قرأ شعبة بضـ الراء ك  (6)" في قكلو تعالى ""الرىب" 
 الياء ىكذا )الريىب( إحدل المغات فييا.

سكاف الياء، كقرأ الباقكف بضـ ا  كقرأ البصرياف كالحرمياف بفتح الراء كالياء، كقرأ حفص بفتح الراء ك 
 .(7)سكاف الياءا  الراء ك 

 السيف كألؼ بعدىا شعبة بفتح قرأ (8)" تعالى ""مسكنيـ في قكلو 
 ككسر الكاؼ ىكذا )مساًكنيـ( عمى الجمع ألف لكؿ منيـ مسكنان. بعدىا

كقرأ حمزة كحفص بإسكاف السيف كفتح الكاؼ مف غير ألؼ عمى اإلفراد بمعنى المصدر أم في 
 .(9)سكناىـ، كقرأ الكسائي مثميما إال أنو كسر الكاؼ، كقرأ الباقكف بألؼ قبؿ الكاؼ مع كسرىا

                                                           
 .62يكسؼ آية  (1)
 .381/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .14المؤمنكف آية  (3)
 .4مريـ آية  (4)
 .158التيسير في القراءات السبع ص  (5)
 .32القصص آية  (6)
 .171التيسير في القراءات السبع ص  (7)
 .15سبأ آية  (8)
 .506/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (9)
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شعبة بكسر الشيف ىكذا )ًشيكخان( إحدل  قرأ (1)"""شيكخان" في قكلو تعالى 
 لقرآف الكريـ غيرىا.لغتيف فييا كليس في ا

 .(2)كقرأ نافع كأبك عمرك كحفص كىشاـ بضـ الشيف كالباقكف بكسرىا

قرأ شعبة بفتح اليمزة ىكذا )أسرارىـ( جمع  (3)" تعالى ""إسرارىـ" في قكلو 
 سر عمى جمع القمة.

 .(4)كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بكسر اليمزة مصدر )أسر( كفتحيا الباقكف

قرأ شعبة بضـ العيف كالميـ، ىكذا )عيميد( جمع عمكد  (5)"  في قكلو تعالى ""عمد" 
 عمكد مثؿ رسؿ كرسكؿ.

حفص بضـ العيف كالميـ، كقرأ حفص كالباقكف بالفتح عمى أنو اسـ جمع حيث كقرأ الككفيكف سكل 
 .(6)ال كاحد لو مف لفظو

 اسم الجمع
ىك ما تضمف معنى الجمع فدؿ عمى اكثر مف اثنيف، لكنو لـ يأت عمى كزف مف أكزاف جمع 

 التكسير كىك عمى قسميف:

نما مفرده مف معناه، كىذا ما  .1 يميزه عف الجمع ألف مادة الجمع قسـ ال مفرد لو مف لفظو كا 
قبيمة  كاحدىا جميعان  –معشر  –كمفرده كاحدة مف ىذا النكع مف أسماء الجمع: شعب 

 )رجؿ اك امرأة(.
قسـ لو مفرد مف لفظو كمعناه كلكنو لـ يأت عمى كزف مف أكزاف جمع التكسير لذا ال يعد  .2

ٍحب كمفردىا صاحب، فأنت ترل  أف ما دؿ عمى الجمع جمعان بؿ ىك اسـ جمع مثؿ: صى
كمفرده قد اتفقا مادةن كمعنى كلكنو لـ يأت عمى كزف مف أكزاف جمع التكسير فيك عمى كزف 

 .(7))فىٍعؿ( كىك ليس مف أكزاف جمع التكسير

                                                           
 .67غافر آية  (1)
 .192التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .26محمد آية  (3)
 .201التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .9اليمزة آية  (5)
 .641/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .188التحميؿ الصرفي: ياسيف الحافظ، ص  (7)
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 شعبة ما يمي: جاءت في ركايةكمف صكر اسـ الجمع التي 

قرأ شعبة بإسكاف الجيـ ىكذا  (1)" رىٍجمىٍؾ" في قكلو تعالى ""
 )رىٍجًمٍؾ( عمى أنيا اسـ جمع لػػ)راجؿ( كصاحب كصحب.

كقرأ حفص كالمفضؿ بكسر الجيـ عمى أنيا صفة مشبية بمعنى راجؿ ضد راكب كأسكنيا 
 .(2)الباقكف

قرأ شعبة بإسكاف السيف  (3)" ""كسفان" في قكلو تعالى 
 .(4)ىكذا )ًكٍسفان( عمى أنو اسـ جمع كٍسفة، كسدرة كسدر

بفتح البلـ التي قبؿ الميـ،  قرأ شعبة (5)" تعالى ""لمعالميف" في قكلو 
 الميـ، ىكذا )لمعالىميف( اسـ جمع لعالـ بفتح البلـ، كىك اسـ لما سكل اهلل.

ـٍ كىك ضد الجاىؿ، كقرأ الباقكف  كقرأ حفص بكسر البلـ التي بعد األلؼ عمى أنو جمع عاًل
 .(6)بالفتح

 جمع الجمع:
عمى جماعات متعددة بقصد  –غالبان  –ربما دعت الحاجة العرب إلى أف يجمعكا الجمع لمداللة 

المبالغة كالتكثير، فنقكؿ "قرأت كتابان في تراجـ رجاالت العمـ" فيك يعني بجمع الجمع )رجاالت( 
مجمكعات مف رجاؿ العمـ عمى اختبلؼ اختصاصاتيـ. كجمع الجمع سماعي فما كرد منو عف 

 .(7)العرب يحفظ كال يقاس عميو

 كلو تعالى: كمما كرد في قراءة شعبة بجمع الجمع ق

قرأ شعبة بفتح السيف كألؼ   (8)" تعالى ""أسكرة" في قكلو 
 بعدىا ىكذا: )أساكرة( جمع أسكرة فيككف جمع الجمع.

                                                           
 .64اإلسراء آية  (1)
 .140التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .187الشعراء آية  (3)
 .472/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .22الرـك آية  (5)
 .494/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)
 .186لتحميؿ الصرفي: ياسيف الحافظ، ص ا (7)
 .53الزخرؼ آية  (8)
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كقرأ حفص كيعقكب بإسكاف السيف مف غير ألؼ بعدىا عمى أنو جمع )سكار(، كقرأ الباقكف بفتح 
 .(1)كألؼ بعدىا، كأماؿ السيف األعشى، كفتحيا الباقكفالسيف 

 :(2)ثانيًا: من حيث التجريد والزيادة
 ينقسـ االسـ باعتبار أصالة حركفو أك زيادتيا إلى قسميف: المجرد كالمزيد.

 االسم المجرد:
صرفية أك نحكية  ةيمكف اسقاط أم حرؼ منيا بدكف عم كىك ما كانت جميع حركفو أصمية، فبل

 كي ال يختؿ المبنى كالمعنى مثؿ حجر، ثعمب، سفرجؿ.

 واالسم المزيد:
 –ىك ما كاف بعص أحرفو زائدان كغاية ما ينتيي إليو االسـ بالزيادة سبعة أحرؼ مثؿ : استعماؿ 

 اعشيشاب.

 شعبة ما يمي: جاءت في ركايةكمف صكر االسـ المجرد التي 

قرأ شعبة بإسكاف الداؿ ىكذا  (3)" تعالى ")قدره( في قكلو 
 )قدريه(.

كقرأ ابف ذككاف كحفص كحمزة كالكسائي كالمفضؿ بفتح الداؿ كأسكنيا الباقكف، كسككف الداؿ 
ؾ يعني يعني الطاقة كالتحريكتحريكيا لغتاف بمعنى كاحد كىك الطاقة كالمقدرة كقيؿ التسكيف 

 .(4)ةر المقد

ٍزءان" في قكلو  أينما كردت قرأ شعبة بضـ  (5)" تعالى ""جي
ٍزءان(.  الزام حيث كقع في القرآف الكريـ، ىكذا )جي

 كقرأ الباقكف باإلسكاف، كالضـ كاالسكاف في الزام لغتاف، ككميـ كقؼ باليمزة كما يصؿ إال
 .(6)حمزة

                                                           
 .546/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
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أينما كردت قرأ شعبة  (1)" و تعالى ""قرح" في قكل
 بضـ القاؼ ىكذا )قيرح(.

 .(2)كقرأ حمزة كالكسائي بالضـ، كقرأ الباقكف بالفتح، كالفتح كالضـ لغتاف فييا

الخاء ىكذا أينما كردت قرأ شعبة بكسر  (3)" في قكلو تعالى ""خفية" 
 ىي لغة فييا.فية( ك )خً 

 .(4)كقرأ الباقكف بالضـ، كالضـ كالكسر لغتاف فييا

قرأ شعبة بكسر الراء عمى كزف )دىًنٍؼ(  (5)" في قكلو تعالى ""حرجان" 
ًرٍجان(.  ىكذا )حى

نافع بالكسر، كقرأ الباقكف بالفتح، ككسر الراء كفتحيا بمعنى كاحد، كقيؿ المفتكح مصدر كقرأ 
 .(6)كالمكسكر اسـ فاعؿ كقيؿ المكسكر بمعنى أضيؽ الضيؽ

(. (7)" في قكلو تعالى ""أـ"   قرأ شعبة بكسر الميـ ىكذا، )ابف أِـّ

 

الباقكف بالفتح، كالفتح كالكسر لغتاف، كالكسر لكسائي بكسر الميـ، كقرأ اكقرأ ابف عامر كحمزة ك 
 .(8)كسر بناء ألجؿ ياء المتكمـ

كردت قرأ شعبة بكسر السيف  أينما (9)" تعالى ""لمسمـ" في قكلو 
 ىكذا )لمًسمـ(.

 
                                                           

 .14آؿ عمراف آية  (1)
 .90التيسير في القراءات السبع ص  (2)
 .63األنعاـ آية  (3)
 .326/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .125األنعاـ آية  (5)
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 .113التيسير في القراءات السبع ص  (8)
 .61األنفاؿ آية  (9)
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 .(1)كقرأ المفضؿ بكسر السيف، كفتحيا الباقكف، كفتح السيف ككسرىا لغتاف

ٍرؼ( إحدل  (2)" "جرؼ" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بإسكاف الراء، ىكذا )جي
 لغتيف فييا.

 .(3)كقرأ ابف عامر كحمزة بإسكاف الراء كالباقكف بضميا
بتنكيف الداؿ  أينما كردت قرأ شعبة ثمكدان  (4)""ثمكدان" في قكلو تعالى "

 مصركفان، ىكذا )ثمكدان( عمى أنيا اسـ لمحي، ككقؼ عمييا باأللؼ.
كقرأ حفص كحمزة كيعقكب بغير تنكيف، كقرأ الباقكف بالتنكيف، كقرأ الكسائي بالتنكيف كقراءة حفص 
بغير تنكيف عمى أنو ممنكع مف الصرؼ لمعممية كالتأنيث، كأراد بيا القبيمة كيقؼ عمى الداؿ ببل 

 .(5)ؼأل

قرأ شعبة بإسكاف اليمزة إحدل لغتيف في  (6)" "دأبان" في قكلو تعالى "
 المصدر.

كقرأ حفص بفتح اليمزة كأسكنيا الباقكف، كلـ يترؾ ىمزىا إال األعشى كأبك عمرك إذ ترؾ اليمزة، 
 .(7)كحمزة إذا كقؼ فإنيـ أبدلكا مف اليمزة ألفان 

أينما كردت قرأ شعبة بضـ القاؼ ىكذا  (8)" "القسطاس" في قكلو تعالى "
 )بالقيسطاس( كىي لغة الحجازييف.

كقرأ حمزة كالكسائي كحفص بكسر القاؼ، كقرأ الباقكف بالضـ، كقرأ األعشى بالصاد كقرأىا الباقكف 
 .(9)بالسيف

 

                                                           
 .117التيسير في القراءات السبع ص  (1)
 .109التكبة آية  (2)
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أينما كردت كبصيغتيا المختمفة مثؿ  (1)" "السديف" في قكلو تعالى "
 سدان( قرأ شعبة بضـ السيف ىكذا )السيديف( كالضـ إحدل لغتيف فييا. –)السديف 

كقرأ ابف كثير كأبك عمرك كحفص كالمفضؿ بفتح السيف فييما، كقرأ حمزة كالكسائي بضـ السيف في 
 .(2)يا فييا الباقكفاألكؿ كفتحيا في الثاني كضم

قرأ شعبة بضـ الصاد كسككف   (3)" "الصدفيف" في قكلو تعالى "
دفيف( كىي لغة فييا.  الداؿ ىكذا )الصي

 . (4)كقرأ نافع كالككفيكف سكل شعبة بفتح الصاد كالداؿ، كضميا جميعان الباقكف

قرأ شعبة بضـ العيف ىكذا )عيتيان( كقرأ  (5)" "عتيان" في قكلو تعالى "
حمزة كالكسائي بكسر العيف )ًعتيان( ، كقرأ حفص بكسر العيف، كقرأ الباقكف بالضـ، كضـ العيف 

 .(6)ككسرىا لغتاف فييا

قرأ شعبة بكسر النكف ىكذا )ًنسيان( كقرأ حمزة  (7)" ان" في قكلو تعالى "سي"ن
 .(8)كحفص بفتح النكف )نسيان( كفتح النكف ككسرىا لغتاف

قرأ شعبة بكسر الجيـ ىكذا )ًجثيان( كقرأ حمزة  (9)" "جثيان" في قكلو تعالى "
ثيان( ككسرىا الباقكف كفتح الجيـ ككسر   .(10)ىا لغتافكحفص بفتح الجيـ ىكذا )جى

 

                                                           
 93الكيؼ آية  (1)
 .418/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
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قرأ شعبة بكسر الصاد ىكذا )ًصميان( كقرأ حمزة    (1)""صميان" في قكلو تعالى "
ميان( ككسرىا الباقكف. كالكسر كالفتح  كالكسائي بكسر الصاد، كقرأ حفص بفتح الصاد، ىكذا )صى

 .(2)لغتاف فييا

قرأ شعبة بكسر الحاء كسككف الراء مف  (3)" "حراـه" في قكلو تعالى "
 غير ألؼ، ىكذا )ًحرـه(.

كقرأ المفضؿ كيحيى كحمزة كالكسائي  بكسر الحاء كاسكاف الراء مف غير ألؼ، كقرأ الباقكف بفتح 
 الحاء كالراء كألؼ بعد الراء.

كىذا حراـ، كما يقاؿ فيما أبيح  ـا ًحره كالقراءتاف لغتاف في كصؼ الفعؿ الذم كجب تركو، يقاؿ ىذ
 .(4)فعمو: ىذا حؿه كحبلؿ

قرأ شعبة بفتح الميـ ككسر الزام، ىكذا  (5)" "منزالن" في قكلو تعالى "
 "مينًزالن" عمى أنو اسـ مكاف مف نزؿ؛ أم مكاف نزكؿ مباركان.

الميـ كفتح الزام، كركاية حفص عمى أنو اسـ مكاف مف )أنزؿ( أم مكاف كقرأ حفص كالباقكف بضـ 
 .(6)إنزاؿ مبارؾ

" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بضـ الداؿ، كبعد الراء ياء ساكنة مدية  (7)" "درمه
 لميؿ.كبعدىا ىمزة، ىكذا "درمء" صفة لكككب مف الدرم؛ بمعنى الدفع أم يدفع ضكؤه ظممة ا

كقرأ النحكياف بكسر الداؿ مع اليمزة أم مع اثبات ىمزة مرفكعة منكنة في آخرىا، كقرأ حمزة بضـ 
الداؿ مع اليمزة، كقرأ المفضؿ بكسر الداؿ مف غير ىمز بياء مشددة، كقرأ الباقكف بضـ الداؿ كياء 

 .(8)مشددة مف غير ىمز، كقرأ حفص بكسر الداؿ نسبة إلى الدر، لشدة ضكئو كلمعانو

                                                           
 .70مريـ آية  (1)
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"ضعؼ" في قكلو تعالى "
 قرأ شعبة بفتح الضاد. (1)"

ثاني كقرأ المفضؿ كحمزة بفتح الضاد، كقرأ الباقكف بالضـ، كقرأ حفص بكجييف أحدىما الفتح، كال
، كفرؽ بينيما بعض العمماء بأف الضعؼ بالفتح يككف   بالضـ، كفتح الضاد كضميا لغتاف فييا

 .(2)بالعقؿ كبالضـ يككف في البدف

سكاف الصاد، ا  قرأ شعبة بفتح النكف ك  (3)""نصب" في قكلو تعالى "
 لمعبادة.ىكذا: "نىٍصب" اسـ مفرد بمعنى المنصكب 

كقرأ ابف عامر كحفص بضـ النكف كالصاد عمى أنيا جمع )نصاب( أك )نىٍصب( كقرأ الباقكف بفتح 
 .(4)سكاف الصادا  النكف ك 

( كقرأ حفص ًرجزقرأ شعبة بكسر الراء ىكذا )ال  (5)" "كالرجز" في قكلو تعالى "
 .(6)الباقكف( ككسرىا ًرجزيعقكب بضـ الراء )الكالمفضؿ ك 

 قرأ شعبة بضـ الذاؿ ىكذا "نذيران" كىي لغة الحجازييف. (7)"  "نذران" في قكلو تعالى "

 .(8)كقرأ الحرمياف كابف عامر كيعقكب بضـ الذاؿ، كأسكنيا الباقكف )نٍذران(
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 :األسماء األعجميةثالثًا: 
نما كاف العرب يقربكنيا إلى ال تخمك العربية مف األلفاظ الدخيمة حتى  القرآف العربي نطؽ بيا، كا 

، كربما يرجع ذلؾ إلى (1)لغتيـ ببعض التصرؼ في صكرتيا فيزكؿ شيء مف غرابتيا كخشكنتيا
الفتكحات اإلسبلمية التي أدت إلى دخكؿ كثير مف العجـ عمى البمداف العربية، فبذلؾ تكسرت 

 المغة.

ظ التي تراكح لفظيا بيف القراء ما بيف قراءتيا عمى أنيا لفظ كقد كرد في ركاية شعبة بعض األلفا
 أعجمي أك أنيا لفظ عربي، كمف ىذه األلفاظ ما  يمي:

قرأ شعبة بفتح الجيـ كالراء كزيادة ىمزة  (2)" "جبريؿ" في قكلو تعالى "
 مكسكرة بعد الراء كحذؼ الياء ىكذا "جبرئؿ" كىي لغة تميـ كقيس.

ؿ( حيث كقع، عمكسكرة مف غير ياء، عمى كزف )جبر كقرأ يحيى )جبرئؿ( بفتح الجيـ كالراء كىمزة 
عمى كزف )جبرئيؿ(، كقرأ  كقرأ المفضؿ كاألعشى كحمزة كالكسائي مثمو إال أنيـ زادكا ياءن بعد اليمزة

ابف كثير )جبريؿ( بفتح الجيـ ككسر الراء كياء بعدىا مف غير ىمز، كقرأ الباقكف مثؿ ابف كثير إال 
 .(3)أنيـ كسركا الجيـ

قرأ شعبة  (4)" "ميكاؿ" في قكلو تعالى "
 زة مكسكرة بعد األلؼ كياء ساكنو بعدىا ىكذا )ميكائيؿ( كىي لغة فيو.بيم

ؿ( كقرأ حفص كالبصرياف عمى كزف )ميكاكقرأ نافع )ميكائيؿ( بالمد كىمزة مف غير ياء بعدىا ع
 .(5))ميكاؿ( مف غير ىمز كال ياء، كقرأ الباقكف )ميكائيؿ( بالمد كاليمز كياء بعد اليمزة
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 المبحث الرابع
 الصرفيةالعمل 

 :(1)الحذف .3
يعتبر حذؼ أحد أجزاء الكممة مظيران مف مظاىر التخفيؼ، ككاف التخفيؼ ناتجان عف الثقؿ النطقي 
لمكممة، فإف الحذؼ عمى المستكل التركيبي مف أىـ نتائج الثقؿ سكاء كاف الحذؼ لمكممة أك لمجممة 

 لفظيا.داخؿ التركيب ما داـ ىذا ال يؤثر عمى كضكح معنى العبارة أك 

ف ىذا الحذؼ إنما يتـ لكجكد دليؿ أك قرينة عمى المحذكؼ فيستبيف المعنى، كربما يتـ الحذؼ  كا 
كيعكض عنو شيء أكثر خفة مف المحذكؼ مثؿ التنكيف أك التنغيـ الذم تعتمد عميو العبارة في 

 معناىا حينئذ.

 كيقسـ الحذؼ إلى قسميف:

فقد كردت كممات عف العرب قد حذؼ  ،تصريفيةكىك ما كاف لغير عمة  حذف اعتباطي: -1
 منيا بعض أصكليا لغير سبب كحذؼ الـ ىذه الكممات مثؿ: 

 -ىنك   –مئى  –حمك  –سنة كىي في األصؿ غدك  –شفة  –يد  –ىف  -مئة   –حـ  –غد 
 شفك. –سنك  –يدم 
كىك ما كاف لعمة صرفية كالثقؿ بالنطؽ بالكممة أك التقاء الساكنيف، كىذا  حذف قياسي: -2

 النكع مف الحذؼ القياسي ىك الذم يبحث فيو عمـ الصرؼ.
 كمف صكر الحذؼ التي عرض ليا شعبة في ركايتو ما يمي:

قرأ شعبة حيث جاء في القرآف الكريـ  (2)" لرءكؼ" في قكلو تعالى ""
 بحذؼ الكاك عمى كزف )فىٍعٍؿ( ىكذا )لرؤؼ(.

 الحرمياف كابف عامر كحفص بكاك بعد اليمزة حيث كقع، كقرأ الباقكف بعير كاك بعدىا.كقرأ 

 الكاك كحذفيا لغتاف بمعنى كاحد. تكاثبا

 .(3)ك)رءكؼ( صيغة مبالغة عمى كزف مفعكؿ، ك )رؤؼ( مصدر عمى كزف )فىعيٍؿ(
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قرأ شعبة بحذؼ ىاء الضمير؛ أم حذؼ العائد  (1)"  ""عممتو" في قكلو تعالى
 عمى اسـ مكصكؿ )ما( كاألصؿ )عممتو( كىي مكافقة لرسـ مصحؼ الككفة.

كقرأ حمزة كالكسائي بغير ىاء، كقرأ حفص كالباقكف بضـ الياء، كقراءتيـ مكافقة لرسـ بقية 
 .(2)المصاحؼ

قرأ شعبة بحذؼ ىاء الضمير ىكذا  (3)" "تشتييو" في قكلو تعالى "
)تشتيي( ألف )ما( مفعكؿ بو كعائد المفعكؿ يجكز حذفو، كقكلو تعالى "

 أم بعثو. (4)" 

كقرأ نافع كابف عامر كحفص بياء بعد الياء، كقرأ الباقكف بغير ىاء، كفي ركاية حفص فإف الياء 
 .(5))ما المكصكلة( عائدة عمى

 اإلبدال: .1
ىك إزالة حرؼ ككضع آخر مكانو فيك يشبو االعبلؿ مف حيث أف كبلن منيما تغيير في المكضع، 
إال أف اإلعبلؿ خاص بأحرؼ العمة فينقمب أحدىا إلى اآلخر، كأما اإلبداؿ فيككف في الحركؼ 

 .(6)لعمة حرؼ صحيحان الصحيحة بجعؿ أحدىما مكاف اآلخر، كفي األحرؼ العميمة يجعؿ حرؼ ا

 كمف صكر اإلبداؿ التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بضـ الزام كىمزة بدؿ الكاك ىكذا )ىيزؤان(  (7)" "ىزكا"ن في قكلو تعالى "
 عمى األصؿ كىي لغة أىؿ الحجاز.

كقرأ حفص بضـ الزام مف غير ىمز، كقرأ حمزة كاسماعيؿ كالمفضؿ بإسكاف الزام كباليمز في 
الكصؿ، فإذا كقؼ أيبدؿ اليمز كاكان اتباعان لمخط كتقديران لضمة الحرؼ المسكف قبميا، كالباقكف 

 .(8)بالضـ كاليمز
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قرأ شعبة بإبداؿ اليمزة كاكان ىكذا أينما كردت  (1)" "مؤصدة" في قكلو تعالى "
 يكصد(. –)مكصدة( مف )أكصد 

فيك مؤصد( كحمزة إذا كقؼ  –كقرأ حمزة كحفص كالبصرياف بيمزة ساكنة مف )آصدا الماء أغمقتو 
 .(2)يبدؿ مف اليمزة فييا كاكان ساكنة، كقرأ الباقكف بالكاك مف غير ىمز

قرأ شعبة بضـ الفاء كىمزة بدؿ الكاك ىكذا :  (3)" " "كفكان" في قكلو تعالى 
 )كفؤان(.

كقرأ حفص بضـ الفاء مف غير ىمز، كقرأ حمزة كاسماعيؿ كالمسيبي كيعقكب بإسكاف الفاء 
 .(4)كباليمز، كقرأ الباقكف بضـ الفاء كباليمز

 ألنيا شبيية بالعمة، كألف ما قبؿ اليمزة مضمكمان أبدلت كاكان. أبدلت اليمزة كاكان 

 : (5)اإلعالل .1
 سكانو أك حذفو، فأنكاعو ثبلثة:إ ىك تغيير حرؼ العمة لمتخفيؼ بقمبو أك

 سكاف كالحذؼ.القمب كاإل

كىناؾ ثبلثة أحرؼ تسمى أحرؼ العمة كىي األلؼ كالكاك كالياء كىذه األحرؼ كثيرة التغيير 
 إذ ال قدرة ليا عمى مقاكمة التغييرات التي تجرم في تصريؼ الكممة.كالتبدؿ، 

 ىك قمب حرؼ العمة مف صكرة إلى أخرل. واإلعالل بالقمب:

 كىك حذؼ الحركة إف انت ضمة أك كسرة عف الكاك أك الياء كابقاؤىما ساكنتيف. االعالل بالتسكين:

 كقد أشرنا إليو سابقان. االعالل بالحذف:

 شعبة ما يمي:جاءت في ركاية ؿ التي كمف صكر اإلعبل

قرأ شعبة بيمزة مرفكعة بدؿ الياء ىكذا  (6)" "ترجي" في قكلو تعالى "
 )تيٍرجئ(.

                                                           
 .20د آية بملا (1)
 268/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .4اإلخبلص آية  (3)
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 .51األحزاب آية  (6)
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كقرأ نافع كحفص كحمزة كالكسائي بغير ىمز فييا، كقرأ األعشى باليمز، كىما لغتاف فييا، كىمزىا 
 .(1)الباقكف

قرأ شعبة بيمزة مضمكمة بعد  (2)" قكلو تعالى ""التناكش" في 
األلؼ ىكذا )التناؤش( فيصير المد عنده متصبلن، كىك مشتؽ مف )نأش( إذا طمب فالمعنى: ككيؼ 

 يككف ليـ طمب اإليماف في اآلخرة كىك المكاف البعيد.

كيعقكب كاألعشى بغير مد كال ىمزة عمى أنو مشتؽ مف )ناشي(  كقرأ الحرمياف كحفص كابف عامر
إذا تناكؿ، فالمعنى: ككيؼ يككف ليـ تناكؿ اإليماف مف مكاف بعيد كىك اآلخرة، كقرأ الباقكف بالمد 

 .(3)كاليمزة

 اإلدغام: .4
 رده(. –ف حرفان كاحدان مشددان نحك )رددىك إدخاؿ حرؼ بحرؼ آخر مف جنسو بحيث يصيرا

ما متقاربيف، كأف يككف األكؿ ساكنان كالثاني  كيشترط في اإلدغاـ أف يككف الحرفاف إما متجانسيف كا 
 اٌدعى(. –متحركان مثؿ )ادتعى 

 كيقسـ االدغاـ إلى نكعيف:
 شدد(. –كىك ما كاف فيو الحرؼ األكؿ مف المدغميف ساكنان في األصؿ نحك )شد   صغير: . أ

كىك ما كاف فيو الحرفاف المدغماف متحركيف فسكف أكليما بحذؼ حركتو أك بنقميا  كبير: . ب
 .(4)يىش دي( –يىٍشٍددي  –إلى ما قبميا نحك )يىٍشديدي 

 كمف صكر االدغاـ التي عرض ليا شعبة في ركايتو ما يمي:

ة مثؿ يا المختمفكردت كبصيغ أينما (5)" "اتخذتـ" في قكلو تعالى "
تخذتـ ( قرأ شعبة بإدغاـ الذاؿ في التاء ببل خبلؼ، ىكذا )اتخذتـ( أ –اتخذتـ  –أخذتـ  –)أخذت 

 لمتقارب الذم بينيما.
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أينما كردت قرأ شعبة بتشديد الذاؿ حيث كقع إذا  (1)" "تذكركف" في قكلو تعالى "
كاف بتاء المخاطب، ىكذا )تذ كركف( مضارع )تذكركف( في أصميا )تتذكركف( أدغمت التاء في 

 الذاؿ.
كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بتخفيؼ الذاؿ إذا كاف في أكلو تاء حيث كقع، كشددىا الباقكف، كقراءة 

 .(2)لتاءيفحفص بتخفيؼ الذاؿ عمى حذؼ إحدل ا
ثانية مخففة قرأ شعبة بياءيف األكلى مكسكرة، كال (3)" "حي" في قكلو تعالى "
( كالقراءة بياءيف أك ياء كاحدة مشددة لغتاف مشيكرتاف في كؿ ما كاف آخره ىمفتكحة، ىكذا )مف حي

 ياء مف الفعؿ الماضي أكالىما مكسكرة نحك )حي(.

كالبزم بياءيف األكلى مكسكرة، كالباقكف بكاحدة مفتكحة مشددة، كقرأ نصير كيعقكب كقرأ نافع 
 .(4)كالمفضؿ بياءيف ظاىرتيف األكلى مكسكرة كالثانية مفتكحة

 الزيادة: .5
إف حركؼ االستفياـ تزاد في أكؿ الكممات لمخركج بالكممة مف المعنى المثبت إلى معنى االستفياـ، 

ا معنى مثبت يؤكد العمـ بالشيء كلكف عندما نقكؿ أأكؿ محمد التفاح مثؿ: أكؿ محمد التفاح فيذ
 فينا أخرجت ىمزة االستفياـ المعنى مف المثبت إلى االستفياـ الذم يؤكد عدـ العمـ بالشيء.

كقد كرد في ركاية شعبة العديد مف الصكر التي أخرج بيا المعنى مف المثبت إلى االستفياـ منيا ما 
 يمي:

قرأ شعبة بزيادة ىمزة مفتكحة قبؿ المكسكرة عمى  (5)" لو تعالى "كـ" في قك إن"
 عمى سبيؿ االستفياـ، ىكذا )أئنكـ(.

 .(6)فع كحفص بيمزة مكسكرة عمى الخبر، كالباقكف عمى االستفياـاكقرأ ن

 

                                                           
 .152األنعاـ آية  (1)
 .236/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
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قرأ شعبة بزيادة ىمزة مفتكحة قبؿ المكسكرة عمى سبيؿ  (1)"  "إف" في قكلو تعالى "
 االستفياـ، ىكذا )أئف(.

 .(2)كقرأ نافع كحفص بيمزة مكسكرة عمى الخبر، كالباقكف عمى االستفياـ
 

" :"  في قكلو تعالى" انا"
(3)

 االكلى مفتكحة ك الثانية حققتيفقرأ شعبة بيمزتيف م 

لمعذاب ك اليبلؾ ،  كقرأ الباقكف بيمزة كاحدة  دك جحاالستفياـ االنكارم عمى معنى المكسكرة عمى 
(4)مكسكرة عمى الخبر

. 

 

" :"  في قكلو تعالى" أن"
(5)

 قرأ شعبة بيمزتيف محققتيف مفتكحتيف ىكذا 

( عمى االستفياـ ، ك قرأ حمزة ك ركح بيمزتيف مفتكحتيف مف غير مد ، ك قرأ ابف عامر ك )ءأف
يدخؿ بيف اليمزة المحققة ك  ألنو؛  اطكليـ مدأركيس بيمزة كاحدة مفتكحة ك بعدىا مد ، ك ىشاـ 

ف بينيما الؼ  عمى أصميما ىنالؾ ك قرأ الباقك  يدخبلف ذككاف ك ركيس ال ابف، ك  ألفان الممينة: 
 بيمزة كاحدة مفتكحة مف غير مد.

فمف ىمز ىمزتيف اك مف ابتدأ بو؛ ألنو استفياـ ييراد بو التكبيخ كاالستفياـ لو صدر الكبلـ كالتقدير 
 أإلف كاف ذا ماؿ كبنيف يكفر كيجحد بآياتنا ؟!

ف كمف قٌصر لـ يبتدئ بو ألنو متعمؽ بفعؿ دؿ عميو الكبلـ الذم قبمو، كالتقدير يعتدم كيطغى أل
(6)كاف ذا ماؿ كبنيف

. 
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 موافقة العربية من أىم شروط القراءة الصحيحة
 

ذكرنا سابقان أف القرآف الكريـ أنزؿ عمى سبعة أحرؼ، نظران لتعدد الميجات كالمغات التي 
ينطؽ بيا المسممكف، كلذلؾ كاف القرآف الكريـ مجردان مف الشكؿ كالنقط اعتمادان عمى السميقة العربية 

المغات التي ييقرأ بيا القرآف مما ال يحؿ حرامان كال يحـر حبلالن، فمذلؾ كؿ  السميمة ليشمؿ بذلؾ كؿ
قبيمة تقرأ حسب لغتيا كقدر طاقتيا تيسيران ليا مف اهلل عز كجؿ، كلك كمفيـ اهلل تعالى بقراءة القرآف 

 بمغة كاحدة لشؽ عمييـ ذلؾ.
ىا، ألجؿ أال يدخؿ في كلذلؾ ركعي تطكر المقياس الذم تضبط بو القراءات الصحيحة عف غير 

القراءة القرآنية مما ىك غير مسند، أك ضعيؼ الركاية، أك مما ليس متكاتران، أك مما انفرد بو راكو 
كاحد عف غيره، لذلؾ فقد كضع عمماء القراءات شركطان لقبكؿ القراءة كاألخذ بيا حتى تتميز القراءة 

 ذه الشركط ىي:الشاذة فبل ييقرأ بيا في الصبلة كال أماـ العكاـ، كى
 الشرط األول: التواتر وصحة اسناد القراءة:

التكاتر: كىك أف يركم القراءة جماعة يستحيؿ تكاطؤىـ عمى الكذب عف مثميـ، كىكذا إلى رسكؿ اهلل 
 .بدكف انقطاع في السند 

كصحة السند: تعني أف يركم القراءة العدؿ الضابط عف مثمو مف أكؿ السند إلى آخره حتى ينتيي 
 .(1)كتككف القراءة مع ذلؾ مشيكرة عف أئمة ىذا الشأف الضابطيف لو لى الرسكؿ إ

كقد اختمؼ العمماء في ىذا الشرط كأكثرىـ عمى اشتراط التكاتر لقبكؿ القراءة، كخالؼ ابف الجزرم 
في ذلؾ كاكتفى بنقميا آحاد عف الثقات، فقاؿ "كقد شرط بعض المتأخريف التكاتر في ىذا الركف، كلـ 

كتؼو فيو بصحة السند، كزعـ أف القرآف ال يثبت إال بالتكاتر كأف ما جاء مجيء اآلحاد ال يثبت بو ي
 .(2)القرآف"

كلكف لكبلـ ابف الجزرم كجو؛ كىك أف معنى نقؿ القراءة باآلحاد ال يعني أنيا لـ تتكاتر عف غير 
متمقاة بالقبكؿ عف األمة مقركء بيا النقمة أصحاب األسانيد، إذ قد ينقؿ راكو قراءة بإسناد آحاد كلكنيا 

 .(3)عند الجمع الغفير الذم يصدؽ عميو صفة التكاتر
 

                                                           
 1985اإلرشاد الجمية في القراءات السبع: محمد سالـ محيسف، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، )د. ط(،  (1)

 .15ـ، ص 
د. ت(، الجماعة الخيرية  –د. ط )التمخيص في القراءات الثماف: أبي معشر الطبرم، تحقيؽ محمد مكسى،  (2)

 .19لتحفيظ القرآف الكريـ، جدة، ص 
 .20 التمخيص في القراءات الثماف ص (3)
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 الشرط الثاني: أن توافق القراءة أحد المصاحف ولو احتمااًل:
كمعنى ىذا الشرط أف ما كاف ثابتان في أحد المصاحؼ العثمانية دكف بعض جازت القراءة بو، كذلؾ 

فقد ثبت زيادة في المصحؼ المكي  (1)" تعالى "عمى نحك زيادة )مف( في قكلو 
كلك تقديران فقراءة  فجازت القراءة بيا، كمعنى مكافقة القراءة الرسـ احتماالن؛ أف يحتمؿ الرسـ القراءة

( بح يحتمميا الرسـ كىك المكافقة الصريحة،  (2)" "ؼ األلؼ مف قكلو تعالى ذ)مىًمؾى
 .(3)كقراءة المد يحتمميا الرسـ تقديران كذلؾ بزيادة ألؼ بعد الميـ لفظان 

كأرسمو إلى األقطار اإلسبلمية،  ىك المصحؼ الذم نسخو عثماف بف عفاف  كالرسـ العثماني
ككاف يحتكم عمى جميع ما تضمنو األحرؼ السبعة مف الرسـ، ككانت ىذه النسخة مف المصحؼ 
خالية مف النقط كالشكؿ، كقد تكاترت عمى قراءتيا القراءات كاستقرت في العرضة األخيرة، كقد أجمع 

مر تكقيفي كال يجكز تغييره ميما كانت جميكر العمماء قديمان كحديثان عمى أف الرسـ العثماني ىك أ
بيذا الرسـ كأقر الرسكؿ الصحابة  الظركؼ كاألحكاؿ، كذلؾ ألف القرآف كيتب في عيد الرسكؿ 

رسـ كلـ يحدث فيو لكالقرآف ال زاؿ مكتكبان بيذا ا عمى كتابة القرآف بيذا الرسـ، كتكفى الرسكؿ 
 .(4)أمركا بكتابة القرآف عمى ىذا الرسـالصحابة  تغيير أك تبديؿ، كعندما خمؼ الرسكؿ 

 
 الشرط الثالث: وىو أن توافق العربية ولو بوجو:

كىذا الشرط مجمع عميو بيف أئمة القراءات، كمعنى )لك بكجو( أم بكجو مف كجكه النحك الشائعة 
 .(5)كلك كاف مختمفان فيو اختبلفان ال يضر، أك أف تككف أفصح مف المتداكؿ في المغة

جماعة مف المفسريف كالنحاة بعض القراءات المتكاترة كردكىا، كنسبكا مف قرأ بيا إلى  كقد أنكر
المحف في العربية، كىذا ال يجكز ألف القراءة الثابتة المتكاترة حجة عمى العربية كليست العربية حجة 

 .(6)عمييا
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األنعاـ في قكلو تعالى  كمكافقتيا لكجو مف كجكه المغة العربية كلك ضعيفان كقراءة ابف عامر في سكرة
ببناء الفعؿ زٌيف لممجيكؿ،  (1)" "

 كرفع قتؿ عمى أنو نائب فاعؿ كنصب أكالدىـ مفعكؿ لممصدر كجر شركائيـ مضافان إلى المصدر.
إلى الشاـ، كقد  اء في المصحؼ الذم بعثو الخميفة عثماف كلقد ثبت أف )شركائيـ( مرسكـ بالي

أنكر ىذه القراءة بعض النحاة بحجة أف الفصؿ بيف المضاؼ كالمضاؼ  إليو ال يككف إال بالظرؼ 
عي فيي إذف ال تحتاج ف عامر ثابتة بطريؽ التكاتر القطفي الشعر خاصة، كلكف لما كانت قراءة اب

 .(2)بؿ تككف ىي حجة يرجع إلييا كيستشيد بياإلى ما يسندىا مف كبلـ العرب 
كىذه الشركط الثبلثة ىي الشركط التي كضعيا لعمماء لتمقي القراءة بالقبكؿ كالجكاز، فإذا فقدت 

 أحدىا حكـ عمى القراءة بالشذكذ، كلـ يجز القراءة بيا ال في الصبلة كال في غيرىا.
 :(3)قاؿ ابف الجزرم مشيران إلى ىذه األركاف

 ا وافـــــــــق وجـــــــــو نحـــــــــويفكـــــــــل مـــــــــ

ـــــــــوي   ـــــــــااًل يحت ـــــــــان لمرســـــــــم احتم  وك

   
 وصــــــــــــ  اســــــــــــنادًا ىــــــــــــو القــــــــــــرآن

 فيــــــــــــــــــذه الثالثــــــــــــــــــة األركــــــــــــــــــان  

   
 وحيثمــــــــــــا يختــــــــــــل ركــــــــــــن أثبــــــــــــت

ــــــــي الســــــــبعة   ــــــــو ف ــــــــو أن  شــــــــذوذه ل

   
كىناؾ مف القراءات القرآنية ما كافؽ العربية، كبعضيا اآلخر لـ يكافقيا، كلعؿ ركاية شعبة عف 

الكثير مف المسائؿ النحكية التي سنعرض ليا مبينيف آلراء النحاة كمكضحيف عاصـ اشتممت عمى 
كمعمميف قراءة شعبة، كسنتناكؿ فيما يمي تمؾ المسائؿ بدءان بالرفع في األسماء كاألفعاؿ ثـ النصب 

 فييا ثـ الجر في األسماء.
 

 

 

 

 

                                                           
 .30األنعاـ آية  (1)
 .18غاية المريد في عمـ التجكيد ص  (2)
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 المبحث األول
 المرفوعات

يبدئ دائمان بالمرفكعات ألف المرفكعات عيمد في المغة العربية كألف الرفع أقكل مف النصب كالجر، 
كألف الجممة المفيدة ال تتـ إال بالمرفكع، كال نجد منصكبان أك مجركران إال كمعو مرفكع لفظان أك تقديران، 

في حيف نرل المنصكب إلعراب، كال يحتاج إلى عامؿ ليرفعو، اكنجد أف الرفع أصؿ في حاالت 
ف لـ يتكفر ذلؾ العامؿ فإنو يرفع.  كالمجركر كـ ىك بحاجة ممحة إلى عامؿ كا 

 كنحاكؿ فيما يمي عرض لبعض المسائؿ النحكية التي كردت رفعان في ركاية شعبة بف عياش.

 المبتدأ والخبر: -3
امؿ المفظية ىي أفعاؿ المبتدأ: ىك كؿ اسـ ابتدأتو كجردتو مف العكامؿ المفظية لئلخبار عنو، كالعك 

كحركؼ تختص بالمبتدأ كالخبر، فأما األفعاؿ فنحك كاف كأخكاتيا، كالحركؼ نحك إف كأخكاتيا كما 
نما اشترط أف يككف مجردان مف العكامؿ المفظية ألف المبتدأ شرطو أف يككف مرفكعان،  الحجازية، كا 

أخرل فبذلؾ يخرج عف حكـ المبتدأ  كاذا لـ يتجرد مف العكامؿ تمعبت بو فترفعو تارة كتنصبو تارة
 .(1)كالخبر إلى شبو الفعؿ كالفاعؿ مثؿ ظننت زيدان قائمان 

 كقد قرأ شعبة بالرفع عمى المبتدأ في بعض اآليات منيا:

حيث قرأ شعبة برفع الباء مف يعقكب  (2)" تعالى ""يعقكب" في قكلو 
 .خبر عمى أنو مبتدأ مؤخر كالظرؼ قبمو

كقرأ ابف عامر كحفص كحمزة بنصب الباء عمى أنو مفعكؿ لفعؿ محذكؼ دؿ عميو الكبلـ، أم 
 أكحينا لو يعقكب مف كراء اسحاؽ، كرفعيا الباقكف.

بمو ثـ استأنؼ فرفع )يعقكب( فمف رفع ابتدأ بقكلو )كمف كراء اسحاؽ( كذلؾ أف الكبلـ قد تـ ق
 باالبتداء، كجعؿ قكلو: )كمف كراء اسحاؽ( خبره مقدمان عميو.

كأما مف نصب فيكره لو أف يبتدئ بو؛ ألنو متعمؽ بقكلو: "فبشرناه"، لتعمؽ دخكؿ يعقكب مع اسحاؽ 
عمى فيو، يعني في البشارة كلكف تعمؽ داللة عمى الفعؿ العامؿ في يعقكب كذلؾ أف البشارة تدؿ 

 .(3)اليبة فكأنو قاؿ: فبشرناه باسحاؽ، ككىبنا ليا يعقكب مف كراءه، فمذلؾ يكره أف يقطع فيو

                                                           
 .83، ص 1ي، القاىرة، ج نبد. ت(، عالـ الكتب، بيركت، مكتبة المت –شرح المفصؿ: ابف يعيش، )د. ط  (1)
 .71سكرة ىكد آية  (2)
 . 374/ 2التذكرة في القراءات الثماف:  (3)
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كنجد أف األغمبية كافقت شعبة في قراءتو كىي بالرفع عمى أنو مبتدأ مؤخر، كذلؾ ألف اآلية ال 
 تحتاج إلى التقدير إلى الفعؿ، كألف الجممة االسمية أكثر ثبكتان كقكة في المعنى.

قرأ شعبة بالرفع مف غير تنكيف، ىكذا "فموي جزاءي  (1)" جزاء" في قكلو تعالى ""
 الحسنى" عمى أنيا مبتدأ مؤخر خبره الجار كالمجركر قبمو، ك"الحسنى" مضاؼ إليو.

التنكيف كقرأ حفص حمزة كالكسائي كيعقكب "فموي جزاءن الحسنى" بنصب اليمزة مع تنكينيا ككسر 
ع الحاؿ، في حيف قرأ الباقكف برفع اليمزة ضكنيف، كركايتيـ ىذه عمى أنو مصدر في مك االلتقاء الس

 .(2)مف غير تنكيف

كلعؿ قراءة الرفع ىي األرجح عند الجميكر ألنيا ال تحتاج إلى تأكيؿ مثمما ذىب إليو مف قرأ 
 بالنصب عمى أنيا مصدر في كصؼ لمحاؿ.

قرأ شعبة بضـ التاء عمى االبتداء ىكذا  (3)" "تعالى كفي قكلو 
 )كالخامسةي( كما بعده خبر.

كقرأ حفص بنصب التاء كرفعيا الباقكف، فعمى قراءة حفص ال يجكز االبتداء بقكلو "كالخامسةي" ألنيا 
شيادات" كالتقدير: كتشيد الشيادة الخامسة، محمكلة عمى األربع المنصكبة في قكلو "أف تشيد أربع 

 فيما داخمتاف في صمة أف فبل يفصؿ بينيما، كأما عمى قراءة الباقيف فميا تقديراف:

ا أف تخرج "الخامسة" مف صمة أف، كتعطؼ عمى مكضع أف ألنيا كما عممت نية في مكضع مأحدى
 قة بما قبميا.رفع بأنيا فاعمة، فعمى ىذا ال يجكز االبتداء بيا ألنيا متعم

كاآلخر أف ال تحمؿ عمى ما قبميا كلكف تجعؿ مكجبة لغضب اهلل عمييا إف كاف مف الصادقيف، 
ف الكبلـ الذم قبميا قد تناىي فرفعت باالبتداء، كجعمت أف كما فعمى ىذا يجكز االبتداء بيا، أل

 .(4)اتصؿ بيا الخبر

عما قبميا، كابتداء معنى جديد يتعمؽ عيا ن طانيا مبتدأ النقأكلعؿ ىذه الركاية بالقراءة رفعان عمى 
بالعقكبة التي تجب، كىنا نجد أف شعبة عارض الجميكر في رأيو عمى أنيا منصكبة عمى العطؼ 

 عف ما قبميا ككجو اعرابو ليا بالرفع عمى أنيا مبتدأ.

                                                           
 . 88الكيؼ آية  (1)
 .418/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .9النكر آية  (3)
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بضـ الحاء  قرأ شعبة (1)" تعالى ""الريح" في قكلو 
( عمى أنو مبتدأ كخبره الجار كالمجركر قبمو )لسميماف(، كقد قرأ لجميكر بالنصب كمنيـ  ىكذا )الريحي

 .(2)" ف ركاية حفص بقراءة النصب عطفان عمى قكلو تعالى "إحفص حيث 

شعبة لمقراءة بالرفع اعتمادان عمى أنيا بداية آية جديدة بعد الفاصمة القرآنية،  جيوكيبدك أف تك 
كاألرجح كما الحاؿ عند الجميكر قراءتيا بالنصب عمى العطؼ ألف الخطاب لسميماف بأف اهلل أالف 

 لو الحديد كسير لو الريح.

قرأ شعبة برفع األسماء الثبلثة ىكذا: "اهللي  (3)" ى "كفي قكلو تعال
" عمى أف لفظ الجبللة مربي  ( معطكؼ عميو. بتدأكيـ كربي  ك)ربكـ( خبره، ك)ربي

 كقرأ حفص كحمزة كالكسائي كيعقكب بالنصب في الثبلثة، أما الباقكف فقرأكىا بالرفع:

باالبتداء، كقكلو )ربيكيـ( بالخبر أك يرفعو خبر فمف رفع ابتدأ بو ألنو مستأنؼ كذلؾ أنو برفع "اهلل" 
 مبتدأ محذكؼ التقدير: ىك اهلل.

 كمف نصب فمو تقديراف:

أحدىما: أف يجعمو بدالن مف قكلو "أحسف الخالقيف" فعمى ىذا ال يجكز االبتداء بو ألنو متعمؽ بما 
 قبمو.

االبتداء بو ألنو في مكضع  اآلخر: أف ينصبو عمى المدح بتقدير: أعنى اهلل ربكـ فعمى ىذا يجكز
 .(4)عامؿ ؼاستئنا

ف مكافقة شعبة لقراءة الجميكر تتماشى مع سياؽ المعنى الذم كردت فيو عمى أف الرفع باالبتداء  كا 
 أك عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ أقكل تركيبان كأبعد عف التأكيؿ.

 خبر المبتدأ:
السامع كيصير مع المبتدأ كبلمان تامان، كالذم يدؿ عمى ذلؾ أف بو  ىك الجزء المستفاد الذم يستفيده

يقع التصديؽ كالتكذيب، كالخبر عمى نكعيف: خبر مفرد كخبر جممة، فإذا كاف مفرد كاف ىك المبتدأ 
فيذا يؤيد أف الخبر ىك المبتدأ،  ؿ محمد نبينا فمحمد ىك النبي ثفي المعنى أك منزالن منزلتو م

                                                           
 .12سبأ آية  (1)
 .180ص التيسير في القراءات السبع:  (2)
 .26الصافات آية  (3)
 .519/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
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كانت نائبة عف المفرد كاقعة مكقعو كلذلؾ  ابران مثؿ المفرد فإذا كقعت الجممة خبر كالجممة تككف خ
يحكـ عمى مكضعيا بالرفع عمى المعنى، أما المفرد فيككف مرفكعان ألنو أصؿ كالذم يدؿ عمى أنو 

 .(1)أصؿ أنو بسيط كالجممة مركب كالبسيط أكؿ كالمركب ثافً 

 ر المبتدأ:كقد قرأ شعبة بعض اآليات بالرفع عمى خب

قرأ شعبة برفع التاء ىكذا )كصيةه( عمى أنيا خبر  (2)" قكلو تعالى ""كصية" في 
لمبتدأ محذكؼ أم أمرىـ كصية أك مبتدأ خبره محذكؼ كالتقدير فعمييـ كصية ك)ألزكاجيـ( صفة 

 أك مبتدأ خبره الظرؼ، كحسف االبتداء بالنكرة ألنو مكضع تخفيؼ.

كقرأ ابف عامر كأبك عمرك كحفص كحمزة بالنصب، كقرأ الباقكف بالرفع، كقراءة حفص بالنصب 
 .(3)عمى تقدير "فميكصكا كصية"

شعبة برفع التاء عمى أنيا خبر لمبتدأ  قرأ (4)" تعالى "في قكلو )معذرة( 
أف يعتذركا اعتذاران مستأنفان مف أمر ليسكا عميو، كلكنيـ يقاؿ  امحذكؼ: أم ىذه معذرة ألنيـ لـ يريدك 
 .(5)ليـ: لـ تعظكف؟ فقالكا: مكعظتنا معذرة

 كقرأ حفص كحده بالنصب كفييا ثبلثة أكجو قكية:

 األكؿ: أنيا مفعكؿ ألجمو أم كعظناىـ ألجؿ المعذرة.

 ذرة.الثاني: أنيا منتصبة نصب المصدر بفعؿ مقدر مف لفظيا أم نعتذر مع

الثالث: أنيا منتصبة انتصاب المفعكؿ بو، ألف المعذرة تتضمف كبلمان كالمفرد المتضمف لكبلـ إذا 
 كقع بعد القكؿ نصب مفعكؿ بو.

 .(6)كقرأ العامة برفع معذرة

كلعؿ األرجح قراءة الرفع عند الجميكر كشعبة، ألف سياؽ المعنى الذم أكضحو شعبة يؤكد الرفع 
 ج إلى تعميبلت لمنصب كما كرد في قراءة حفص.عمى الخبرية كال يحتا
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شعبة بضـ العيف ىكذا: "متاعي" عمى أنيا خبر  قرأ (1)" تعالى ""متاع" في قكلو 
 "بغيكـ" أم بغى بعضكـ عمى بعض انتفاعان قميؿ المدل، ثـ يشقى ببغيو.

المفعكلية المطمقة بفعؿ محذكؼ أم تتمتعكف كقرأ حفص كابف اسحاؽ كالمفضؿ بنصب متاع عمى 
 متاع الحياة الدنيا، أك عمى أنو مفعكؿ بو لفعؿ محذكؼ أم تبتغكف متاع الحياة الدنيا.

 .(2)كقرأ الباقكف بالرفع عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ أم ىك متاع الحياة الدنيا

لمبتدأ البغي اف شعبة جعؿ كقد كافؽ شعبة قراءة الجميكر بالرفع عمى أنيا خبر المبتدأ إال أ
 كالجميكر قدر المبتدأ بالضمير ىك كىي األرجح.

قرأ شعبة بضـ اليمزة ىكذا "سكاءه" عمى أنو خبر مقدـ  (3)" في قكلو تعالى ""سكاء" 
ك"العاكؼ" مبتدأ مؤخر، كتعرب سكاء مفعكؿ بو ثاني إف كانت جعؿ متعدية الثنيف في قكلو تعالى 
ف كانت متعدية لكاحد أعربت سكاء حاالن مف  "كالمسجد الحراـ الذم جعمناه لمناس سكاء العاكؼ"، كا 

ء ألنو مصدر ككصؼ فيك في قكة اسـ الفاعؿ المشتؽ أم بمعنى ىاء جعمناه، كالعاكؼ فاعؿ سكا
 مستكو أم جعمناه مستكيان منو العاكؼ أم المقيـ.

كقد انفرد حفص بقراءة النصب في سكاء، كالجميكر أجمع عمى رفعيا عمى أنو خبر مقدـ، 
 .(4)كالعاكؼ مبتدأ مؤخر كالجممة في محؿ نصب مفعكؿ بو ثاف أك حاؿ

 ة لمجميكر في قراءة الرفع ىي األرجح اعتمادان عمى سياؽ اآلية كالتركيب.كلعؿ مكافقة شعب

ـي الغيب" عمى  (5)" "عالـ" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بضـ الميـ، ىكذا "عال
 عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ أم ىك عالـ.

 الباقكف: كقرأ نافع كحمزة كالكسائي برفع الميـ مثؿ شعبة كجرىا
 فمف رفع جاز لو أف يبتدئ بو ألنو خبر مبتدأ محذكؼ تقديره "ىك" فيك في مكضع استئناؼ.
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كمف جره كره لو أف يبتدئ بو ألنو نعت السـ اهلل مف قكؿ "سبحاف اهلل" فيك متعمؽ بو، فبل يقطع 
 لركيس فإنو ركل منو كىك مجركر نفيان، كاالبتداء بالمجركر مكركه إذا كاف جره عمى ىذا النحك، إال

 .(1)عنو أنو يجر في الكصؿ فإذا ابتدأ رفع
قرأ شعبة بالرفع ىكذا )سكاءه( عمى أنيا خبر  (2)" "سكاء" في قكلو تعالى "

 مقدـ ك"محياىـ كمماتيـ" مبتدأ مؤخر.

نصب "سكاء" لـ يبتدئ بو كقرأ حفص كحمزة كالكسائي بنصب اليمزة في حيف رفعيا الباقكف فمف 
ألنو متعمؽ بقكلو تعالى "كالذيف آمنكا كعممكا الصالحات" حاالن منو، ككذا مف رفعو كجعؿ الضمير 
الذم في "محياىـ كمماتيـ" لممؤمنيف كالكافريف ألنو أيضان متعمؽ بقكلو "كالذيف آمنكا" جممة في 

ىـ فإنو يبتدئ بقكلو "سكاءه" ألنو مكضع نصب عمى الحاؿ نفسو، كأما مف جعؿ ىذا لمكافريف كحد
 .(3)منقطع مما قبمو تقدير: محياىـ كمماتيـ سكاءي، أم محيا الكافريف محيا سكء كمماتيـ كذلؾ

قرأ شعبة بالرفع ىكذا "نزاعةه" عمى أنيا خبر لمبتدأ  (4)" "نزاعة" في قكلو تعالى "
 ؿ مف "لظى".د"إنيا"، أك ب خبر ؿمحذكؼ تقديره ىي نزاعةه، أك عمى أنيا 

كقرأ حفص بالنصب في حيف رفعيا الباقكف فمف نصب ابتدأ بيا إذا نصبيا عمى استئناؼ عامؿ 
 .(5)التقدير "أعني نزاعة"

 عل:االف -1
ىك االسـ المسند إليو الفعؿ ك ما قاـ مقامو مقدمان عميو، سكاء كجد منو فعؿ حقيقة أك لـ يكجد، 

الفاعؿ مف كجد منو الفعؿ كغيره محمكؿ عميو، كلكف ىناؾ بعض األسماء كقاؿ بعض النحكييف: 
 ترفع عمى أنيا فاعؿ كلـ يصدر فييا أفعاؿ حقيقة مثؿ قكلؾ:

 .(6)مات زيد فينا زيد فاعؿ كلـ يصدر منو فعؿ حقيقة

 

 
                                                           

 .454/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .21الجاثية آية  (2)
 .552/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .16المعارج آية  (4)
 .598/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (5)
، دار الفكر، 1995، 1بياف، ط المباب في عمؿ البناء كاإلعراب: أبك البقاء العكبرم، تحقيؽ د. عبد اإللو الن (6)

 .148، ص 1دمشؽ، ج 
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 التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:كمف صكر الفاعؿ 

قرأ شعبة برفع النكف ىكذا "بينيكـ" عمى أنو تكسع  (1)" "بينكـ" في قكلو تعالى "
في الظرؼ فأسند الفعؿ إليو مجازان، كما أضيؼ إليو في قكه "شيادة بينكـ" ك عمى أف "بيف" اسـ 

نما معناه كصؿ كمعناه )لقد تقطع كصمكـ(. اكليس ظرف  كا 

ى أنيا ظرؼ لػػ)تقطع( كالفاعؿ ضمير يعكد كقرأ نافع كحفص كالكسائي بنصب النكف )بينكـ( عم
 .(2)عمى االتصاؿ لتقدـ ما يدؿ عميو كىك لفظ )شركاء( أم تقطع االتصاؿ بينكـ

قرأ شعبة برفع  (3)" يخمد" في قكلو تعالى " –"يضاعؼ 
 االستئناؼ أك الحاؿ مف فاعؿ "يمؽ". يخمدي( عمى –الفاء كالداؿ ىكذا )يضاعؼي 

ا مكقد كافؽ شعبة في رأيو ابف عامر، كقرأ الباقكف بجزميا، كابف كثير كابف عامر عمى أصمي
يحذفاف األلؼ كيشدداف العيف، كقراءة حفص بالجـز في الفعميف عمى أف )يضاعؼ( بدؿ اشتماؿ 

 .(4)مف )يمؽ( ك)يخمد( معطكؼ عميو

 اسم ليس: -1
عمى أف كاف كأخكاتيا كميا أفعاالن إال )ليس( مذىب الجميكر إلى أنيا فعؿ، كذىب اتفؽ العمماء 

الفارسي في أحد قكليو كابك بكر بف شقير في أحد قكليو إلى أنيا حرؼ، كأكؿ مف ذىب مف النحاة 
 إلى أف ليس حرؼ ىك ابف السراج كاستدؿ عمى ذلؾ بأف ليس تشبو الحرؼ مف كجييف:

عمى ما يدؿ عميو الحرؼ، كذلؾ ألنو يدؿ عمى النفي الذم يدؿ عميو )ما( الكجو األكؿ: أنو يدؿ 
 كغيرىا مف حركؼ النفي.

 .(5)الكجو الثاني: أنو جامد ال يتصرؼ كما أف الحرؼ جامد ال يتصرؼ

كليس ىي كباقي أخكاتيا تدخؿ عمى الجممة االسمية فترفع المبتدأ كيسمى اسميا كتنصب الخبر 
 كيسمى خبرىا.

 اسـ ليس في ركاية شعبة ما يمي:كمف صكر 

                                                           
 .94األنعاـ آية  (1)
 .329/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .69الفرقاف آية  (3)
 .164التيسير في القراءات السبع ص  (4)
ـ، دار  1980، 20شرح ابف عقيؿ: عبد اهلل بف عبد الرحمف المصرم، تحقيؽ محيي الديف عبد الحميد، ط  (5)

 .244/ ص  1التراث، القاىرة، ج 
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شعبة برفع "البر" عمى أنو اسـ  قرأ (1)" تعالى ""البر" في قكلو 
" كأف مع صمتيا خبر ليس كالمعنى )ليس البر تكليتكـ(، كقرئ أيضان بنصب البر  ليس، ىكذا "البري
باعتباره خبر ليس المقدـ ك)أف تكلكا( أف حرؼ مصدرم كنصب ك)تكلكا( فعؿ مضارع منصكب 

 اسـ ليس المؤخر. كبأف كالمصدر المنبسط مف أف كما في حيزىا ى

 .(2)قد قرأ حفص كحمزة )ليس البر( بالنصب كقرأ الباقكف بالرفعك 

 التوابع: -4
التابع ىك كؿ ثاف بإعراب سابقو مف جية كاحدة، فقد تتبع كممةه كممةن سابقة ليا في إعرابيا، فإذا 
ف كانت منصكبة تتبعيا في النصب  كانت الكممة السابقة مرفكعة تتبيا الكممة التالية في الرفع كا 

، كتسمى الكممة األكلى متبكع كالكممة الثانية تابع، فالتابع ىك لفظ يتبع في كىكذا  في الجر كالجـز
 .(3)اعرابو لفظان آخر سبقو

 كالتكابع أربعة: ىي النعت كالتككيد كالعطؼ كالبدؿ.

النعت كالكصؼ بمعنى كاحد فأما الصفة فيي عند النحكييف بمنزلة الكصؼ كأصميا مف  النعت:
ؼ صكىا كما حذفت في )كزنة( كأما المتكممكف فيفرقكف بيف الكصؼ كالصفة، فالك صفة فحذفت كا

 .(4)لفظ الكاصؼ كقكلؾ: ظريؼ كعالـ كالصفة ىي المعنى العاـ المكصكؼ

 كالنعت ىك تابع يذكر لبيف صفة المتبكع أك صفة ما ينسب لممتبكع كىك قسماف:

 ة ما ينسب كيتصؿ بالمتبكع.المتبكع كسببي كىك ما يبيف صفحقيقي كىك ما يبيف صفة 
كىك تابع يذكر لمتأكيد عمى شيء يظف السامع غيره كىك نكعاف: لفظي أك معنكم فاألكؿ  التوكيد:

كتأكيد الضمير المتصؿ تكرير  (5)"" تكرار الجممة أك المفظ المؤكد مثؿ 
 ما اتصؿ بو مستتران كاف أك بارزان، كيؤكد المتصؿ بالمنفصؿ أيضان مثؿ: قمت أنا.

 

 

                                                           
 .177البقرة آية  (1)
 .250/ 1اعراب القرآف: محمد دركيش  (2)
 .159المصرية، القاىرة، ص ـ، مكتبة النيضة 1983، 3قكاعد المغة العربية كالتطبيؽ عمييا: أحمد شمبي، ط  (3)
 .404/ 1في شرح اإلعراب لمعكبرم  بالمبا (4)
 .21الفجر آية  (5)
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كالمعنكم يككف بسبعة ألفاظ ىي: نفس  كعيف ككبل ككمتا ككؿ كجميع كعامة، كيتصؿ بيا ضمير 
 .(1)مطابؽ لممؤكد

شيئيف، كلو عدة معاني منيا االشتراؾ ىك تابع يذكر بعد متبكعو كيدؿ عمى الجمع بيف  العطف:
 كغيره، كلو تسعة حركؼ كؿ حرؼ منيا يدؿ عمى معنى.

الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ثـ تفيد الترتيب مع ك تفيد مطمؽ الجمع، ك كحركؼ العطؼ ىي: الكاك 
بؿ تفيد  التراخي، أك تفيد الشؾ أك التخيير، أـ تفيد طمب لتعييف، ال تفيد نفي الحكـ عف المعطكؼ،

 .(2)إىماؿ لمعطكؼ عميو، لكف تفيد االستدراؾ، حتى تفيد الغاية

 كيتككف العطؼ مف ثبلثة أجزاء كىي المعطكؼ كالمعطكؼ عميو كأداة العطؼ.

نما مقصكد بالنسبة ببل كاسطة، كأنكاع البدؿ أربعة:  البدل: تابع يذكر قبمو اسـ غير مقصكد لذاتو كا 
ؿ اشتماؿ كبدؿ نسياف، كيتصؿ ببدؿ البعض كبدؿ االشتماؿ بدؿ مطابؽ كبدؿ بعض مف كؿ كبد

 .(3)ؿ منو كيطابقو في كؿ أحكالودضمير يعكد عمى المب

كمف بعض صكر التكابع رفعان كنصبان كجران التي كردت في ركاية شعبة، سنذكر كؿ صكرة منيا 
لمنصكبات في البند الذم تندرج تحتو، فالمرفكع تحت المرفكعات كالمنصكب تحت اعمى حدة 

 كالمجركر تحت المجركرات عمى النحك التالي:

قرأ شعبة برفع الفعميف معان  (4)" تككف" في قكلو تعالى " –"نكذب 
(. –عطفان عمى )نرد( كىكذا )كال نكذبي   نككفي

( بالنصب فييما، كقرأ  –كقرأ حفص كحمزة كيعقكب )نكذبى  ابف عامر بالرفع في األكؿ نككفى
 كبالنصب في الثاني كرفعيا جميعان الباقكف.

فمف نصبيا جميعان لـ يجز لو أف يبتدئ بيا ألنيا جكاب التمني كىك قكلو يا ليتنا نرد" فبل يقطع 
فيو، ككذا عمى قراءة ابف عامر ال يجكز االبتداء بيما كذلؾ أنو يرفع )كال نكذب( بالعطؼ عمى 

 كنككف( عمى الجكاب.)نرد( كينصب )

 تقديراف: ـمعان فمي اأما شعبة كمف رفعي

                                                           
تبة الدار العممية لمنشر ـ، مك2002مناىج الصكاب في عمـ االعراب: عبد عمي ابف رحمة الحكيزم، )د. ط(،  (1)

 .153عماف، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع عماف، ص ، عكالتكزي
 .169قكاعد المغة العربية: أحمد شمبي ص  (2)
 .159مناىج الصكاب في عمـ اإلعراب ص  (3)
 .27األنعاـ آية  (4)
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أحدىما: أف يككنا معطكفيف عمى )نرد( كداخميف معو في التمني، ألنيـ تمنكا الجميع فعمى ىذا ال 
 يجكز االبتداء بيما كلتعمقيما بما قبميما.

أنيـ ال يكذبكف  اآلخر: أف يقطعيما مف الرد عمى معنى أنيـ تمنكا الرد، كأخبركا عف أنفسيـ
كيككنكا مف المؤمنيف، كالتقدير: يا ليتنا نرد، كنحف ال نكذب بآيات ربنا كنككف مف المؤمنيف، رددنا 

 .(1)أك لـ نرد فعمى ىذا يجكز االبتداء بيما ألنيما مستأنفاف

"يتخذىا" في قكلو تعالى "
قرأ شعبة برفع الذاؿ ىكذا )كيتخذيىا( عطفان عمى يشترم، كقرأ حفص كحمزة  (2)" 

 .(3)كالكسائي كيعقكب بنصب الذاؿ عطفان عمى )ليضؿ( كرفعيا الباقكف

شعبة بضـ العيف ىكذا )فأطمعي( عطفان  قرأ (4)""فأطمع" في قكلو تعالى "
 عمى )أبمغ(.

كقرأ حفص بالنصب، كقرأ الباقكف برفعيا فمف قرأىا عمى النصب فقد أعربيا كالتالي بأف الفاء 
سببية ك)أطمع( فعؿ مضارع منصكب بأف مضمرة بعد فاء السببية جكاب لؤلمر كىك: ابًف أك جكابان 

 لمترجي كىك لعمي أبمغ.
 .(5)مى أف الفاء عاطفة فيك داخؿ في خبر الترجيكقرئ بالرفع ع

" عمى أنيا  (6)" "مثؿ" في قكلو تعالى " قرأ شعبة برفع البلـ، ىكذا "مثؿي
 صفة )الحؽ( كالمعنى أنو مثؿ نطقكـ.

بالنصب عمى أنو كقرأ حمزة كالكسائي برفع البلـ أيضان في حيف قرأىا الباقكف بالنصب، كقرئت 
صفة لمفعكؿ مطمؽ محذكؼ: أم أنو الحؽ، حقان مثؿ نطقكـ، كيجكز أف يككف منصكبان عمى الحاؿ 
ف كاف نكرة فقد أجاز ذلؾ الجرمي  مف الضمير المستكف في )لحؽ(، كقيؿ حاؿ مف )لحؽ( كا 

ب كسيبكيو في مكاضع مف كتابو، كالنطؽ ىنا عبارة عف الكبلـ بالحركؼ كاألصكات في ترتي
 المعاني، كيقكؿ الناس ىذا حؽ كما أنؾ ىا ىنا، كىذا حؽ كما أنؾ ترل كتسمع.

 .(7)كقراءة حفص بنصبيا عمى التككيد عمى معنى: إنو لحؽ حقان مثؿ نطقكـ
                                                           

 .322/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .6لقماف آية  (2)
 .176التيسير في القراءات السبع ص  (3)
 .37غافر آية  (4)
 .490/ 8اعراب القرآف: محمد دركيش  (5)
 .23ت آية الذاريا (6)
 .309/ 9اعراب القرآف: محمد دركيش،  (7)
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 المبحث الثاني
 المنصوبات

 المفعول بو: .3
المتعدية ىك اسـ منصكب دؿ عمى ما كقع عميو الفعؿ مثؿ أكؿ المريض البرتقاؿ، كأكثر األفعاؿ 

تنصب مفعكالن كاحدان، كىناؾ أفعاؿ تنصب مفعكليف اصميما مبتدأ كخبر كىي ظف كأخكاتيا، كأفعاؿ 
تنصب مفعكليف ليس أصميما مبتدأ كخبر كىي أعطى كأخكاتيا، كىناؾ أفعاؿ تنصب ثبلثة مفاعيؿ 

 .(1)أعمـ كغيرىا مف األفعاؿ –مثؿ أنبأ 

 مي:كمف صكر المفعكؿ بو في ركاية شعبة ما ي

 لو تعالى ")زكرياء( في قك 
أينما كردت قرأ شعبة بزيادة ىمزة مفتكحة بعد األلؼ، ىكذا )زكرياء( لككنيا مفعكالن بو أكال، أما  (2)"

 زكرياءي( بيمزة مضمكمة ألنيا فاعؿ.المكضع الثاني في اآلية ىكذا )

ي كذلؾ فكقرأ حفص كحمزة كالكسائي )زكريا( بغير ىمز حيث كقع، كقرأ المفضؿ )ككفميا زكريا( ك 
، بغير ىمز في ىذيف المكضعيف فقط كىمز ما عداىما في جميع (3)" " قكلو تعالى :

 . (4)ز في جميع القرآف، كىمزه الباقكف حيث كقعالقرآف، كقد ركل عنو أنو قرأ مثؿ حفص بغير ىم

كقد أعرب شعبة )زكريا( في المكضع االكؿ بأنيا مفعكؿ بو أكؿ، كأعربيا البعض بأنيا مفعكؿ بو 
ثاف ألف كفميا كفؿ فعؿ ماض كالياء مفعكؿ بو أكؿ كزكريا مفعكؿ بو ثاف أم جعؿ زكريا كافبلن ليا 

 .(5)كضامنان لمصالحيا

)زكريا( كردت في القرآف في أكثر مف مكضع كمف القراء مف قرأىا باليمز في كنرل أف كممة 
مكاضع كمف قرأىا بغير ىمز في مكاضع أخرل، كقد قرأىا شعبة باليمز عمى أنيا مفعكؿ بو أكؿ 
اعتمادان عمى المعنى، كقرأ الثانية عمى أنيا فاعؿ اعتمادان عمى معنى آخر خبلقان عف الذم قرأىا 

 نيا مفعكؿ بو ثاف.بالنصب عمى أ

                                                           
 .130قكاعد المغة العربية: أحمد شمبي، ص  (1)
 .37آؿ عمراف آية  (2)
 .2مريـ آية  (3)
 .286/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .501/ 1إعراب القرآف: محمد دركيش  (5)
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قرأ شعبة بتشديد الزام كنصب الحاء كالنكف  (1)" ""الركح" في قكلو تعالى "
" عمى أف الفعؿ مزيد بالتضعيؼ كفاعمو ضمير يعكد عمى اهلل تعالى  ىكذا "نز ؿ بو الركحى األميفى

 ك)الركح( مفعكؿ بو ك)األميف( صفة.

كحمزة كالكسائي كيعقكب بتشديد الزام كنصب الركح، كقرأ حفص كالباقكف بتخفيؼ كقرأ ابف عامر 
 .(2)الزام كرفع )الركح( عمى أف )نزؿ( فعؿ ماض ك)الركح( فاعؿ ك)األميف( صفة لو

مكدة( قرأ شعبة بنصب تاء ) (3)" )مكدة( في قكلو تعالى "
كتنكينيا )بينكـ( ىكذا )مكدةن بينكـ( عمى أف مكدة مفعكؿ ألجمو أك مفعكؿ ثاف )اتخذتـ( كالمفعكؿ 

 األكؿ )أكثانان( كبينكـ ظرؼ مكاف متعمؽ بػػ)مكدة( أك بمحذكؼ صفة لو.

كقرأ ابف كثير كأبك عمرك كالكسائي )مكدة( بالرفع مف غير تنكيف ك)بينكـ( بالخفض، كقرأ حفص 
النصب مف غير تنكيف ك)بينكـ( بالخفض، كقرأ الباقكف بالنصب كالتنكيف ك)بينكـ( بالفتح، كحمزة ب

كركاية حفص بنصب )مكدة( ببل تنكيف مفعكؿ ألجمو أك مفعكؿ ثاف لػػ)اتخذتـ( كخفض )بينكـ( عمى 
 .(4)االضافة

قرأ شعبة بنصب الباء في  (5)" "الككاكب" في قكلو تعالى "
)الككاكب( عمى أف زينة مصدر كالككاكب مفعكؿ بو، كقكلو تعالى "

 كالفاعؿ محذكؼ أم بأف اهلل زيف الككاكب في ككنيا مضيئة حسنة في أنفسيا. (6)"

"بزينةو الككاكب" قرأ ابك بكر بتنكيف زينة كنصب كقاؿ الشياب الحمبي المعركؼ بالسميف: قكلو 
 الككاكب كفييا كجيا:

أحدىما: أف تككف زينة مصدر كفاعمو محذكؼ كتقديره بأف زيف اهلل الككاكب في ككنيا مضيئة 
 حسنة في أنفسيا.

ة فتككف الككاكب عمى ىذا منصكب كالثاني: أف الزينة اسـ لما يزاف بو كالميقة التي تبلؽ بو الدكارة
 ضمار أعني أف تككف بدالن مف سماء الدنيا بدؿ اشتماؿ أم ككاكبيا اك مف محؿ بزينة.إب

                                                           
 .193الشعراء آية  (1)
 .472/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .25العنكبكت آية  (3)
 .173التيسير في القراءات السبع ص  (4)
 .26الصافات آية  (5)
 .14البمد آية  (6)
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بدؿ، أك بياف لمزينة، كقرأ حفص كحمزة بجر الككاكب عمى أف يراد بزينة ما يزانو بو )كالككاكب( 
 ضافة زينة إلى الككاكب كىي تحتمؿ ثبلثة أكجو:إكالباقكف ب

 أخص فتككف لمبياف نحك "ثكب خز".أحدىما: أف تككف اضافة أعـ إلى 

 الثاني: أنيا مصدر مضاؼ لفاعمو أم بأف زينت الككاكب السماء بضكئيا.

 .(1)الثالث: أنو مضاؼ لمفعكلو أم بأف زينيا اهلل باف جعميا مشرقة مضيئة في نفسيا

قرأ شعبة بتنكيف متـ كنصب    (2)" )نكره( في قكلو تعالى "
نكره عمى أنو مفعكؿ متـه ىكذا: )متـه نكره( عمى األصؿ في إعماؿ اسـ الفاعؿ إذا كاف لمحاؿ اك 

 االستقباؿ.

كقرأ ابف كثير كحفص كحمزة كالكسائي بغير تنكيف كبجر نكره، كقرأ الباقكف متـ بالتنكيف كنكره 
لى مفعكلو كفاعمو )متـ( ضمير يعكد عمى اهلل بالنصب، كركاية حفص مف اضافة اسـ الفاعؿ إ

تعالى كتعرب )اهلل متـه نكره ( اهلل مبتدأ كمتـ خبر كنكره مضاؼ إليو
(3). 

قرأ شبة بتنكيف "بالغه" كنصب )أمره( ىكذا، )بالغه أمرىه(  (4)" )أمره( في قكلو تعالى "
 عماؿ اسـ الفاعؿ.أمرىه( عمى أنيا مفعكؿ بو عمى األصؿ في إ

كقرأ حفص كالمفضؿ بغير تنكيف ك)أمره( بالجر مف اضافة اسـ الفاعؿ إلى مفعكلو كقرأ الباقكف 
 .(5)بالتنكيف ك)أمره( بالنصب

 المفعول المطمق: .1
ىك اسـ ما صدر عف فاعؿ مذككر بمعناه: أم بمعنى الفعؿ، احترز بقكلو ما صدر عف فاعؿ فعؿ 
عما ال يصدر عنو كزيد كعمرك غيرىما، كبقكلو مذككر نحك أعجبني قيامؾ فإف قيامؾ ليس مما 
فعمو ال يصدر عنو كزيد كعمرك كغيرىما، كبقكلو مذككر عف نحك أعجبني قيامؾ فإف قيامؾ ليس 

                                                           
 .248/ 8عراب القرآف: محمد دركيش، إ (1)
 .8الصؼ آية  (2)
 .210التيسير في القراءات السبع ص  (3)
 .3الطبلؽ آية  (4)
 .211التيسير في القراءات السبع ص  (5)
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ف كاف صادران عف فاعؿ مما فع مو فاعؿ فعؿ مذككر، كبقكلو بمعناه: عف كرىت قيامي فإف قيامي كا 
 .(1)فعؿ مذككر إال أنو ليس بمعناه

كالمفعكؿ المطمؽ ىك اسـ منصكب يككف مصدران أك نائبن عنو كيأتي لتأكيد عاممو أك تبيف نكعو أك 
 عدده كمف صكر المفعكؿ المطمؽ في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بفتح العيف ىكذا "أربعى" عمى أنيا  (2)" بعى( في قكلو تعالى ")أر 
 مفعكؿ مطمؽ منصكب بقكلو تعالى "شيادات أحدىـ".

كقرأ حفص كحمزة كالكسائي برفع العيف، كقرأ الباقكف بالنصب، كركاية حفص عمى أنو خبر المبتدأ 
 كىك "فشيادة أحدىـ".

ف قرأ عمى الرفع يككف )أربع( خبر )شيادة( مقدر التقديـ أم فعمييـ شيادة أك مؤخر أم فشيادة فم
 أحدىـ كائنة أك كاجبة أك ىك خبر لمبتدأ محذكؼ أم فالكاجب شيادة أحدىـ.

 .(3)فيو مصدر مثمو، كقد ناب عف المصدر عدده ركأما نصب أربع فيك نصب عمى المصدر كاالم

 المفعول فيو: .1
لزماف كالمكاف كقد سمي مفعكالن فيو ألنو ال يتصكر كجكد مكاف أك زماف ا الذم نسميو ظرؼىك 

)في(؛ فأنت  رأف معناه حرؼ الجدكف أف يككف ىناؾ حدث يحدث فييما، كلذلؾ يقدركف الظركؼ ب
حيف تقكؿ: حضر عمي يـك الجمعة، فإف معناه: حضر عمي في يكـ الجمعة. كلعمو سمي ظرفان 

الحدث مظركؼ فيو؛ كلذلؾ ال أك الزماف انما ىك كعاء يحتكم الحدث؛ أم أنو ظرؼ ك ألف المكاف 
 يككف لمظرؼ متعمؽ يتعمؽ بو يككف مشتقان أك ما يقكـ مقاـ المشتؽ. بد أف

ىك المتعمؽ الذم يتعمؽ  –أم العامؿ فيو  –لنصب لفظان أك محبلن، كالذم ينصبو اكالظرؼ حكمو 
رفية أم لدالتو عمى مكاف كقكع الحدث أك زمانو. أما إف كانت بو، كنقكؿ: إنو منصكب عمى الظ

 بالكممة التي تستعمؿ ظرفان غير مشتممة عمى الحدث، أم أف الحدث ال يقع فييا، فإنيا ال تعر 
؛ بؿ تعرب حسب مكقعيا مف الجممة  .(4)ظرؼن

 لتي كردت في ركاية شعبة ما يمي:ا  كمف صكر المفعكؿ فيو

                                                           
ـ، دار الكتب  1983، 1التعريفات: عمي بف محمد الجرجاني، تحقيؽ: جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر، ط  (1)

 .224، ص 1العممية، بيركت، ج 
 .6النكر آية  (2)
 .566/ 6اعراب القرآف: محمد دركيش،  (3)
 .228ـ، مكتبة المعارؼ لمنشر، القاىرة، ص  1999، 1التطبيؽ النحكم: د. عبده الراجحي، ط  (4)
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قرأ شعبة بفتح الخاء مع اسكاف  (1)" تعالى "")خبلفؾ( في قكلو 
ٍمفىؾ( إحدل لغتيف فييا بمعنى )بعد خركجؾ(.  البلـ مف غير ألؼ ىكذا: )خى

كقرأ ركح كابف عامر كالككفيكف سكل شعبة بكسر الخاء كفتح البلـ كاثبات ألؼ بعده، كقرأ الباقكف 
 .(2)خاء كاسكاف البلـ مف غير ألؼبفتح ال

قرأ شعبة بفتح ميـ )مف( كفتح تاء  (3)" )تحتيا( في قكلو تعالى "
)تحتيا( ىكذا )مىف تىحتيا( عمى أف مف اسـ مكصكؿ فاعؿ )نادل( ك)تحت( ظرؼ مكاف، كالمراد 

ؾ عميو السبلـ فإذا كاف لػ)عيسى( كاف معنى تحتيا أم بػ)مف( سيدنا عيسى عميو السبلـ أك المم
ذا كاف لػ)جبريؿ( كاف معنى )تحتيا( أم دكنيا كأسفؿ منيا.  تحت ثيابيا كمف مكضع كالدتو، كا 

كقرأ االبناف كأبك عمرك كركيس بفتح الميـ كفتح التاء، كقرأ حفص كالباقكف بكسرىما عمى أف )مف( 
)ناداىا( ضمير يعكد عمى سيدنا عيسى عميو سبلـ المعمـك حرؼ جر ك)تحتيا( مجركر بو كفاعؿ 

 .(4)مف المقاـ أك الممؾ عميو السبلـ

 االستثناء: .4
راج ما بعد أداة االستثناء مف حكـ ما قبميا، كىك أسمكب أىؿ الحساب في عممية الطرح إخىك 

، 10 – 100فعندما نقكؿ أنفقت مف الماؿ مائة إال عشرة إنما يعبر عما يقكؿ أىؿ الحساب أنفقت 
كيتككف أسمكب االستثناء مف ثبلثة أركاف: المستثنى منو كأداة االستثناء كالمستثنى، كىناؾ عدة 

لبلستثناء منيا االستثناء التاـ كىك ما كاف المستثنى منو مذككران، كاستثناء مفرغ كىك ما لـ  نكاعأ
 .(5)يكف المستثنى منو مكجكدان 

 كمف صكر االستثناء التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

" عمى االستثناء كقرأ  (6)" "غير" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بفتح الراء ىكذا "غيرى
 .(7)ابف عامر كذلؾ كجره الباقكف، كقراءة حفص بالجر نعتان لػ)التابعيف( أك بدالن أك عطؼ بياف

 
                                                           

 .76اإلسراء آية  (1)
 .407/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .24مريـ آية  (3)
 .425/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 بتصرؼ. 316، ص 2، دار المعارؼ، ج 10النحك الكافي: عباس حسف، ط  (5)
 .31النكر آية  (6)
 .459/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (7)
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 خبر كان: .5
كاف كأخكاتيا ىي أفعاؿ ناقصة ناسخة تدخؿ عمى الجممة االسمية فتنسخ حكميا االعرابي فترفع 

كتنصب الخبر كيسمى خبرىا، كمف ىذه األفعاؿ ما يعمؿ بدكف شرط مثؿ:  المبتدأ كيسمى اسميا،
كاف كظؿ كبات كأضحى كأصبح كأمسى كصار كليس، كمنيا ما ال يعمؿ إال بشرط في عممو أف 

ما انفؾ  –ما فتئ  –ما برح  –يسبقو نفي لفظان مثؿ زاؿ، برح، فتئ، انفؾ فمثاؿ النفي فييا ما زاؿ 
أك جممة  أك شبو جممة، فإذا كاف مفردان أيعرب خبر كاف ا أ يككف مفردخبرىا مثؿ خبر المبتدك 

ذا كاف جممة أك شبو جممة أيعرب عمى المحؿ امنصكب  .(1)كا 

 كمف صكر خبر كاف في ركية شعبة ما يمي:

( عمى أنيا  (2)" )فتنتيـ( في قكلو تعالى " ـٍ قرأ شعبة بنصب التاء، ىكذا: )فتنتىيي
خبر تكف مقدـ ك)إال أف قالكا( اسميا مؤخر، كقرأ حفص كالمفضؿ برفع التاء عمى أف )فتنتيـ( اسـ 

 .(3)تكف ك)إال أف قالكا( خبرىا

ذا اجتمع  كاألرجح القراءة بالنصب ألف أف ك ما بعدىا أجريت في التعريؼ مجرل المضمر كا 
 .(4)كما دكنو في التعريؼ فذكركا أف األشير جعؿ األعرؼ ىك االسـ كما دكنو ىك الخبراألعرؼ 

كاآلف سنتطرؽ لبعض التكابع التي قرأىا شعبة منصكبةن عممان بأننا قد تطرقنا إلى مفيكـ التكابع 
 كبعض انكاعيا كمف ىذه القراءات ما يمي:

قرأ شعبة بنصب األسماء األربعة ىكذا  (5)" في قكلو تعالى "
" عمى عطؼ الشمس كالقمر كالنجكـ عمى الميؿ  ىكذا "كالشمسى كالقمرى كالنجكـى مسخراتو

 مؿ كىك سخر.اك)مسخرات( حاؿ مؤكدة لمع

( ك)مسخرات( فقط كتككف قراءة حفص  كقرأ ابف عامر بالرفع في األربعة، كقرأ حفص برفع )كالنجـك
عطؼ )الشمس كالقمر( عمى معمكؿ )سخر( كتككف )كالنجـك مسخرات( عمى االبتداء كالخبر، عمى 

 .(6)كالباقكف بالنصب

                                                           
 بتصرؼ. 245/ 1شرح ابف عقيؿ:  (1)
 .23األنعاـ آية  (2)
 .321/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
ىػػ، دار الفكر، بيركت،  1420البحر المحيط في التفسير: أبك حياف األندلسي، تحقيؽ صدقي جميؿ، )د. ط(،  (4)

 .465، ص 4بيركت، ج 
 .12النحؿ آية  (5)
 .137التيسير في القراءات السبع ص  (6)
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( عمى أنيا بدؿ  (1)" "ثبلث" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بفتح التاء ىكذا )ثبلثى
 مف )ثبلثى مرات( المنصكبة عمى الظرفية.

قراءة إف  كذلؾ عمى النصب، بينما قرأ الباقكف بالرفع كمنيـ حفص، حيثكقرأ حمزة كالكسائي 
 .(2)حفص بالرفع عمى أنو خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره ىي أم األكقات السابقة عكرات لكـ

  

                                                           
 .58النكر آية  (1)
 .163التيسير في القراءات السبع ص  (2)
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 المبحث الثالث
 المجرورات

إعراب االسـ ىك قسـ مف أقساـ الكبلـ كيأتي عمى حالتيف ىما االعراب أك البناء، كمف أىـ حاالت 
حاالت  في االسـ الرفع كالنصب كالجر، حيث يرفع االسـ في حاالت كينصب في حاالت، كيجر

حيث أف االسـ يجر في حالتيف إذا سبقو حرؼ مف حركؼ الجر كحركؼ الجر ىي الحركؼ التي 
تقكـ بربط األسماء باألسماء كقكلنا )الطالب في الكمية(، أك ربط األسماء باألفعاؿ كقكلنا: )جئت 

 .(1)إلى الكمية( كلكؿ حرؼ مف حركؼ الجر معنى خاص بو

ككذلؾ يجر االسـ إذا كاف مضافان كالمضاؼ إليو ىك اسـ ينسب لمشيء المضاؼ لو فيتعرؼ بو إذا 
ذا كاف المضاؼ منكنان  -نكر مصباح  –كاف معرفة، كيتخصص إذا كاف نكرة مثؿ: كتاب اهلل  ،كا 

ذا كاف مثنى أك جمع مذكر  .(2)سالـ حذفت منو النكف عند اإلضافة حذؼ تنكينو كا 

 كمف صكر المجركرات التي كردت في ركاية شعبة ما يمي:

قرأ شعبة بكسر البلـ  (3)" "أرجمكـ" في قكلو تعالى "
" عطفان عمى "برءكسكـ". ـٍ  ىكذا "كأرجًمكي

حفص كالكسائي كيعقكب بالفتح، أم كاغسمكا أرجمكـ الى الكعبيف كىما كقرأ نافع كابف عامر ك 
العظمتاف الناتئاف مف مفصؿ الساؽ مف الجانبيف، كقرأىا ابف كثير كحمزة كأبك عمر كالباقكف بالجر 

 .(4)حكا بأرجمكـ إلى الكعبيفمسكالظاىر أنو عطؼ عمى الرأس أم كا

قرأ شعبة بخفض األربعة عطفان عمى  (5)" كفي قكلو تعالى "
."  "مف أعناب" ىكذا "كزرعو كنخيؿو صنكافو كغير صنكافو

كقرأ ابف كثير كالبصرياف كحفص بالرفع في األربعة كجرىا الباقكف، كقرأ المفضؿ )صنكاف كغير 
برفع األربعة، أما "زرع  صنكاف( بضـ الصاد في المكضعيف ككسرىا فييا الباقكف، كقراءة حفص

كنخيؿ" عطفان عمى "قطعى كرفعى" نعتان لػ"نخيؿ" كرفع "غير" عطفان عمى "صنكاف"
(6). 

                                                           
 .531د. ت(، مكتبة الشباب، ص  –النحك المصفي: محمد عيد، )د. ط  (1)
 .156قكاعد المغة العربية: أحمد شمبي، ص  (2)
 .6المائدة آية  (3)
 .419/ 2إعراب القرآف: محمد دركيش  (4)
 .4الرعد آية  (5)
 .386/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (6)



135 
 

( عمى أنو صفة  (1)" قكلو تعالى ""أليـ" في  قرأ شعبة بخفض الميـ ىكذا )أليـو
 لػ)رجز(.

 .(2)كيعقكب برفع الميـ عمى أنو صفة لػ)عذاب( كقرأ الجميكر بالجر، كقرأ ابف كثير كحفص

قرأ شعبة بخفض الباء ىكذا "رًب" عمى أنيا  (3)" "رب" في قكلو تعالى "
 بدؿ مف "ربؾ".

 كقرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي كيعقكب بالجر، كقرأ الباقكف بالرفع.

 إلو إال ىك(، أك خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: ىك رب المشرؽ. فمف رفع ابتدأ بو ألنو مبتدأ كخبره )ال

 .(4)كمف جره لـ يبتدئ بو ألنو متعمؽ بػ)ربؾ(  مف قكلو "كاذكر اسـ ربؾ" بدالن منو

قرأ شعبة بخفض "خضر" كرفع  (5)" "خضر" في قكلو تعالى "
استبرؽه" عمى أف خضر صفة لسندس، كجاز كصؼ المفرد بالجمع كرفع "استبرؽ" ىكذا "خضرو ك 

عمى رأم ألخفش، كقبؿ إف سندس اسـ جنس كاسـ الجنس يكصؼ بالجمع، كأف )استبرؽ( عطؼ 
 نسؽ عمى )ثياب(.

كقرأ نافع كحفص برفعيما كابف كثير قرأ بخفض األكلى كرفع الثانية، كقرأ ابف عامر كأبك عمرك 
ية، كقرأ حمزة كالكسائي بخفضيما، كركاية حفص عمى أف خضر صفة برفع األكلى كخفض الثان

 .(6)لثياب كاستبرؽ عطؼ نسؽ عمى ثياب عمى حذؼ مضاؼ أم كثياب استبرؽ

 حروف المعاني:
 :(7)كسر ىمزة ان وفتحيا -

إف كأف حرفاف يفيداف التككيد كيعمبلف النصب في االسـ كالرفع في الخبر، كاالختبلفات بينيما أف 
 الثانية مفتكحة، كىذه اليمزة ليا ثبلث حاالت:ك األكلى مكسكرة اليمزة 

 
                                                           

 .11، الجاثية آية 5سبأ آية  (1)
 .504/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (2)
 .9المزمؿ آية  (3)
 .602/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (4)
 .21اإلنساف آية  (5)
 .218التيسير في القراءات السبع ص  (6)
 .145حكم: د. عبده الراجحي ص التطبيؽ الن (7)
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 كجكب الكسر. . أ
 كجكب الفتح. . ب
 جكاز الكسر كالفتح. . ت

الكاقع يعكد إلى مقياس كاحد ىك  كجكب الكسر: عدد النحاة مكاضع كثيرة لكسر ىمزة إف ككميا في
مصدر منيا كمف معمكلييا، كيمكف حصر المكاضع  ؾأف تككف اف في أكؿ الجممة، كأال يصح سب

 التي في أكؿ الجممة عمى النحك اآلتي:

 أف تككف في ابتداء الكبلـ -1
 إف تككف زيدان قائـه.

 أف تقع في أكؿ الصمة مثؿ: -2
 مف اإلعراب صمة المكصكؿ. الجممة مف إف كاسميا كخبرىا ال محؿ ليا

 فإف لـ تقع في أكؿ جممة الصمة كانت كاجبة الفتح.

 أف تقع في أكؿ جممة الصفة مثؿ: -3
ف  "الجممة مف إف كسميا كخبرىا في محؿ نصب صفة لطالب؛ ألف الجمؿ بعد النكرات صفات" كا 

 لـ تقع في أكؿ جممة الصفة لـ تكسر.

 أف تقع في أكؿ جممة الحاؿ مثؿ: -4
ف إف كاسميا كخبرىا في محؿ نصب حاؿ مف الطالب، ألف الجمؿ بعد المعارؼ أحكاؿ" "الجممة م

 فإف لـ تقع في أكؿ جممة الحاؿ لـ تكسر.

 أف تقع في أكؿ جممة محكية بالقكؿ سكاء أكانت بعد لفظ القكؿ مباشرة أـ ال مثؿ: -5
 قاؿ."الجممة مف إف كاسميا كخبرىا في محؿ نصب مقكؿ القكؿ" أم مفعكؿ بو لمفعؿ 

ة في خبر إف كتسمى ىنا معمقة ألنيا تأتي بعد قعأف تقع مثؿ البلـ المعمقة كىي البلـ الكا -6
فعؿ مف أفعاؿ القمكب كىي أفعاؿ تنصب مفعكليف فتعمقيا عف العمؿ، أم ال تجعؿ الفعؿ 

ٍد.  يعمؿ النصب لفظان في المفعكليف فتقكؿ: عممتي إف زيدان لمجي
 مفعكلي عمـ. سدسدت مكالجممة مف إف كاسميا كخبرىا 

 أف تقع في خبر اسـ ذات -7
 كجكب الفتح:

يجب فتح ىمزة إف إذا تحتـ تقديرىا مع معمكلييا بمصدر يقع في محؿ رفع أك نصب أك جر، أم 
 :كما يميأنيا تشكؿ مع معمكلييا جزءان تفتقر إليو الجمؿ 
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 أف يككف المصدر فاعبلن  .1
 معمكلييا في محؿ رفع فاعؿ(.مثؿ يسعدني أنؾ مكفؽ )المصدر المنسبؾ مف أف ك 

 بو أف يككف المصدر مفعكال .2
 ان مسافر )المصدر المنسبؾ مف أف كمعمكلييا في محؿ نصب مفعكؿ بو(.دمثؿ: عرفت أف زي

 أف يككف المصدر بعد حرؼ جر .3
 مثؿ: فرحت باف زيدان ناجح.

 فالمصدر المنسبؾ مف أف كمعمكلييا في محؿ جر بالباء.

 فع مبتدأأف يككف المصدر في محؿ ر  .4
 مثؿ: مف صفاتو أنو يساعد المحتاج.

 فالمصدر المنسبؾ مف أف كمعمكلييا في محؿ رفع مبتدأ مؤخر.

 أف يقع المصدر خبران بشرط أف يككف المبتدأ اسـ معنى .5
 مثؿ: الثابت أنو فعؿ ذلؾ.

 فالمصدر المنسبؾ مف أف كمعمكلييا في محؿ رفع خبر المبتدأ.

 أف يقع المصدر مستثنى منو: .6
 تعجبني أخبلقو إال أنو كثير النسياف.

 كالمصدر المنسبؾ مف أف كمعمكلييا في محؿ نصب مستثنى.

 جكاز الكسر كالفتح:

 يجكز كسر ىمزة إف كفتحو في مكاضع أشيرىا:

 أف تقع بعد إذا الفجائية فتقكؿ: -1
 خرجت فإذا إف صديقي كاقؼ.

 الشرط مثؿ:أف تقع بعد الفاء الجزائية كىي الفاء الكاقعة في جكاب  -2
 مف يجتيد فإنو ناجح.

 كمف صكر كسر ىمزة إف كفتحيا في ركاية شعبة ما يمي:

 قرأ شعبة بكجييف: (1)" )أنيا( في قكلو تعالى "

                                                           
 .109األنعاـ آية  (1)
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 األكؿ: قرأ بكسر ىمزة )أنيا( عمى االستئناؼ إخباران عنيـ بعدـ اإليماف، ألنو طبع عمى قمكبيـ.

 عمى أنيا بمعنى لعميا.الثاني: قرأ بفحتيا 

 كقرأ ابف كثير كالبصرياف كالمفضؿ كاألعشى كنصير بكسر اليمزة كفتحيا الباقكف.

فمف كسر )أنيا( جاز لو أف يبتدئ بيا ألنيا مستأنفة كذلؾ أف الكبلـ قد تـ دكنيا ألف التقدير: كما 
 نيا إذا جاءت ال يؤمنكف.إيشعركـ إيمانيـ؟ ثـ ابتدأ فأكجب فقاؿ: 

 مف فتحيا فمو فييا كجياف:كأما 

أحدىما: أف يجعميا )لعميا( فعمى ىذا يجكز االبتداء بيا ألنيا مستأنفة فقد تـ الكبلـ دكنيا كأف 
التقدير: كما يشعركـ إيمانيـ؟ ثـ ابتدأ فقاؿ: لعميا إذا جاءت ال يؤمنكف، عمى معنى نفي اإليماف 

 عنيـ.

بعدىا زائدة، فعمى ىذا ال يجكز االبتداء بيا، ألنيا كاآلخر: أف تككف عمى بابيا، كتقدر )ال( التي 
المفعكؿ الثاني لقكلو: )يشعركـ( فبل تقطع منو، ألف التقدير )كما يشعركـ أنيا إذا جاءت يؤمنكف( 

 .(1)كالمعنى عمى ىذا أنيا لك جاءت لـ يؤمنكا

قرأ شعبة بكسر اليمزة ىكذا "إف اهلل" عمى  (2)" "أف" في قكلو تعالى "
 االستئناؼ.

 كقرأ نافع كابف عامر كحفص )أف اهلل مع المؤمنيف( بفتح اليمزة.

فمف فتحيا لـ يبتدئ بيا ألنيا متعمقة بما قبميا كالتقدير "كلف تغني عنكـ فئتكـ شيئان كلك كثرت ألف 
 ئان.لؾ لف تغني عنكـ فئتكـ شي اهلل مع المؤمنيف، أم: لذ

 .(3)كمف كسرىا ابتدأ بيا ألنيا مستأنفة ألف الكبلـ قد كفى دكنيا

نؾ"  (4)""كأنؾ" في قكلو تعالى " قرأ شعبة بكسر اليمزة، ىكذا "كا 
 عطفان عمى قكلو تعالى: "إف لؾ أال تجكع".

                                                           
 .333/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (1)
 .19األنفاؿ آية  (2)
 .352/ 2التذكرة في القراءات الثماف  (3)
 .119طو آية  (4)
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قرأ الباقكف بفتحيا، كقراءة حفص بفتح اليمزة عمى  كقرأ نافع مثمما قرأ شعبة بكسر اليمزة في حيف
م، كعدـ كعدـ العر  عأنو عطؼ عمى المصدر مف "أف" كما بعدىا، كتقدير الكبلـ: إف لؾ عدـ الجك 

 .(1)الظمأ كىك مف عطؼ المفردات

(، أم إلى 14 -3كما بعده كجممتو اثنا عشر مكضعان مف اآلية ) (2)" في قكلو تعالى "
قكلو تعالى "كأنا منا المسممكف" قرأ شعبة أف في ىذه المكاضع بالكسر عطفان عمى قكلو تعالى "إنا 

 سمعنا" فيككف الكؿ مقكالن لمقكؿ.

ي ابتداء كؿ ك)أنيـ( ف –)أنا(  –كقرأ ابف عامر كحفص كحمزة كالكسائي بفتح اليمزة مف ك)أنو( 
آية، كقرأ الباقكف بالكسر، كقراءة حفص بالنصب عطفان عمى الضمير في قكلو تعالى "فآمنا بو" مف 

 .(3)غير إعادة الجار

نو لما قاـ" كقرأ نافع  (4)" )كأنو( في قكلو تعالى " قرأ شعبة بكسر اليمزة ىكذا "كا 
 .(5)بكسر اليمزة كقرأ الباقكف بالنصب، كقرأ ابف كثير كالبصرياف كذلؾ بالنصب

                                                           
 .153التيسير في القراءات السبع ص  (1)
 .3الجف آية  (2)
 .215التيسير في القراءات السبع ص  (3)
 .19الجف آية  (4)
 .601/ 2التذكرة في القراءات الثماف   (5)
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 الخاتمة

 كبعد فقد انتييت مف استخراج اآليات التي قرأىا شعبة بف عياش بصكرة مختمفة عف باقي القراءة ، أك
 مكافقة ليـ في بعض المكاضع ، متمثمة في المسائؿ الصكتية كالصرفية كالنحكية في ركايتو .

كبعد ىذا المشكار الطكيؿ كالممتع الذم تنقمت فيو الباحثة بيف كتب القراءات كالتفاسير كالمغة ، يجدر 
 بالباحثة أف تسجؿ أىـ ما كصمت إليو مف نتائج .

 أواًل  : النتائج :
 يحتاجاف فإنيما ذلؾ كمع ،-كحديثنا قديمنا– كبير باىتماـ حظيا قد كالقراءات التجكيد عممي إفٌ  -1

 تبلكة إلى المتجددة الناس لحاجة كذلؾ كالعناية؛ البحث مف مزيد إلى

 .المجاؿ ىذا في المتبعة األصكؿ حسب متقنة، صحيحة تبلكة الكريـ القرآف

 كمغاربيا، األرض مشارؽ في بيا يقرأ التي الصحيحة المشيكرة الركايات مف شعبة ركاية إف  -2
 ركاية عشريف عف تزيد كالتي كاألداء، العمـ أىؿ أثبتيا التي الركايات كثرة مف الرغـ عمى

 صحيحة .
 أخذ اإلماـ شعبةعف شيخو اإلماـ عاصـ في ركايتو ،إال أنو اختمؼ معو في بعض المكاضع . -3
كمدل مكافقتيا أك مخالفتيا مع القراءات بياف ركاية شعبة في المسائؿ التي عرضت ليا  -4

 األخرل .
بياف السبب في اختبلؼ شعبة في مكاضع متعددة مع القراء ، كالذم يرجع إلى الجكانب  -5

 الصكتية كالقكاعد النحكية كالقكانيف الصرفية .
 

 ثانيًا : التوصيات :
ما في ذلؾ مف إحياء كالتخصص فييا ل عمـ القراءاتتكجيو عناية الطمبة كالباحثيف إلى دراسة  -1

  . ، باإلضافة إلى أف ىذا العمـ مف أشرؼ العمكـ كأجميالمديف اإلسبلمي كحفظ لكتابو المقدس 
الركايات التي يقرأ بيا القرآف في ، فإنو جامع لكثير مف القراءات القرآنية تكجيو الدراسات نحك  -2

 مشارؽ األرض كمغاربيا .
كالشريعة اإلسبلمية بالعمؿ الجاد في دراسة ركايات أكصي القائميف عمى دراسة المغة العربية  -3

 القرآف الكريـ ، لمتسييؿ عمى الطمبة في معرفة كؿ الركايات ككيؼ تقرا كؿ ركاية . 
 أف اعتبار عمى كالجامعات كدركر العبادة المدارس في لمطبلب الركايات إحدل تدريس ضركرة -4

 .مسممة  بيئة الفمسطينية البيئة
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية 
 الصفحة رقمها اآلية

 الفاتحة


 
 4 114 

 البقرة

  51 119 

  67 117 

  74 57 

  85 57 

  97 115 

98 115 

124 36 

125 37 

141 57 

143 116 

168 93 

177 123 

182 83 

185 57 

189 95 

196 36 

222 58 

236 99 

245 51 

259 8 
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 الصفحة رقمها اآلية

261 99 

261 7 

271 55 

271 58 

282 8 

 آل عمران

  15 87 

21 37 

24 75 

27 34 

36 55 

37 126 

57 56 

75 47 

83 59 

97 87 

115 59 

145 47 

157 59 

141 111 

187 61 

 النساء

  11 78 

  11 78 
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 الصفحة رقمها اآلية

   19 85 

   25 75 

   73 61 

   115 47 

   124 78 

   152 61 

 المائدة

   2 87 

   6 133 

   28 37 

   67 93 

   89 33 

   117 92 

   116 37 

 األنعام

   16 76 

   23 131 

    27 123 

   32 61 

   55 61 

   63 111 

   76 39 

   92 61 

   94 121 
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 الصفحة رقمها اآلية

   119 136 

   114 85 

   119 79 

   125 61 

   128 61 

   135 93 

 137 115 

   139 61 

   152 111 

 األعراف

   38 62 

   54 62 

   57 34 

   81 111 

   115 37 

   113 111 

   117 62 

   137 62 

   151 111 

   164 118 

   165 86 

   171 63 

   191 87 

 األنفال

   17 39 
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 الصفحة رقمها اآلية

   18 83 

   19 137 

   42 111 

   59 63 

   61 111 

 التوبة

   24 94 

   37 63 

   81 7 

 111 114 

   113 94 

   119 111 

   111 79 

   117 64 

 يونس

   1 41 

   5 64 

   16 44 

   23 119 

   35 64 

   72 37 

   111 64 

   113 65 
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 الصفحة رقمها اآلية

 هود

   28 76 

   41 88 

   68 111 

   71 116 

   118 76 

   111 34 

   123 76 

   123 65 

 يوسف

   5 35 

   47 111 

   62 96 

   64 88 

   119 79 

 الرعد

  4 133 

   16 65 

   17 65 

 الحجر

   8 79 

   9 5 

   61 33 

 النحل

   11 66 
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 الصفحة رقمها اآلية

   12 131 

   66 66 

   71 66 

 اإلسراء

   7 66 

   23 67 

   35 112 

   42 69 

   44 69 

   64 98 

 72 41 

  76 131 

   116 9 

 الكهف

   1 44 

   1 49 

   19 49 

   59 89 

   63 48 

   86 84 

   88 116 

   93 91 

   95 46 

   96 91 
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 الصفحة رقمها اآلية

 مريم

   1 41 

   2 126 

   4 96 

   8 112 

   23 112 

   24 131 

   25 68 

   26 36 

   51 41 

   68 113 

   71 113 

   91 68 

 طه

   1 41 

   18 38 

   58 41 

   61 68 

   63 35 

   87 56 

   94 45 

   119 137 

   131 81 

  133 69 
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 الصفحة رقمها اآلية

 األنبياء

   4 73 

   81 69 

   95 113 

   114 91 

 الحج

   23 46 

   25 119 

   29 69 

   39 77 

  62 69 

 المؤمنون

   8 7 

   14 96 

   29 113 

   92 119 

 النور

   8 129 

 9 116 

   31 131 

  35 81 

   36 81 

  52 69 

  55 81 

  55 69 
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 الصفحة رقمها اآلية

  58 132 

 الفرقان

  19 71 

 41 117 

  69 55 

   74 91 

  75 71 

 الشعراء

  187 98 

  193 127 

 النمل

   25 71 

  36 38 

  87 45 

 القصص

  32 96 

  82 81 

 العنكبوت

  19 71 

  25 127 

   33 84 

    51 91 

  57 71 

 الروم

   22 91 
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 الصفحة رقمها اآلية

   51 91 

  54 114 

 لقمان

 
 

6 124 

 األحزاب

  11 43 

    13 88 

   51 118 

   66 43 

  67 43 

 سبأ

  5 134 

   12 117 

   15 96 

   17 81 

   19 8 

   52 119 

 فاطر

  9 35 

  41 94 

 يس

  1 41 

  14 33 

  35 117 

  52 44 
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 الصفحة رقمها اآلية

 الصافات

  6 127 

  8 71 

  126 117 

 ص

  57 86 

 الزمر

  61 95 

 غافر

  1 41 

  26 71 

  37 124 

  46 74 

  67 96 

 فصلت

  29 49 

  44 47 

  47 91 

 الشورى

  25 71 

 الزخرف

  18 77 

  24 74 

 38 92 

  53 111 
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 الصفحة رقمها اآلية

  68 38 

  71 117 

 الدخان

  45 71 

 الجاثية

  6 71 

  21 121 

 األحقاف


  


 

16 81 

 محمد


  

 4 77 


 
 26 97 


  

 31 72 

 الفتح

   11 48 

 ق

 19 8 

   31 72 

 الذاريات

   23 124 

 الرحمن

   24 84 

 الواقعة

   37 49 

   66 111 
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 الصفحة رقمها اآلية

 الحديد

 18 34 

 المجادلة


 


 
11 74 

 الصف

   6 38 

   8 128 

 الطالق

   3 128 

 التحريم

   8 88 

 القلم

   14 111 

 المعارج

   16 121 

   33 91 

   43 114 

 الجن

   3 138 

  19 138 

 المزمل

   9 134 

 المدثر

   5 114 

 القيامة
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 الصفحة رقمها اآلية

   4 8 

   14 45 

   27 44 

   37 72 

 اإلنسان

   4 43 

   15 43 

   21 134 

 المرسالت

   6 114 

   33 95 

 النازعات

   11 84 

 التكوير

   12 34 

 المطففين

   31 84 

 الغاشية

   4 82 

 الفجر

   21 122 

 البلد

   21 118 
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 الصفحة رقمها اآلية

 الليل

   3 8 

 الهمزة

   9 97 

 اإلخالص

  4 118 
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 مفيرس األعال: اً ثاني
 رقم الصفحة فيرس األعالم م

 17 )أبك عبد اهلل الشيباني( أحمد بف حنبؿ.  -1

 31 مكسى التميمي.)ابف مجاىد( أحمد بف   -2

 16 )أبك يعقكب الطباع( اسحاؽ بف عيسى البغدادم.  -3

 16 )أبك محمد الكاسطي( اسحاؽ بف يكسؼ األزرؽ.  -4

 16 اسماعيؿ بف أباف الكراؽ الككفي  -5

 11 )قيس بف دينار( حبيب بف أبي ثابت.  -6

 38 )الحسف البصرم( الحسف بف أبي الحسف.  -7

 11 عبد الرحمف السممي.)أبك اليذيؿ الككفي( حصيف بف   -8

 35 )حمزة الزيات( حمزة بف حبيب.  -9

 37 خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب.  -10

 17 خبلد بف خالد الصيرفي  -11

 11 )أبك عثماف المدني( ربيعة بف أبي عبد الرحمف.  -12

 36 )أبك عمرك بف العبلء البصرم( زباف بف العبلء.  -13

 16 أبك داككد الطيالسي.  -14

 35 الككفي.عاصـ بف أبي النجكد   -15

 11 )أبك عبد اهلل األسدم الطائفي( عبد العزيز بف رفيو.  -16

 15 )أبك عبد لرحمف المركزم الحنظمي( عبد هلل بف المبارؾ.  -17

 34 )الدارم( عبد اهلل بف كثير.  -18

 36 )ابف عامر( عبد اهلل اليحصبي.  -19

 11 عبد الممؾ بف عمير المخمي الككفي.  -20



159 
 

 رقم الصفحة فيرس األعالم م

 15 األسدم.)الكسائي( عمي بف حمزة   -21

 38 )الشنبكذم( محمد بف أحمد.  -22

 38 )ابف محيصف( محمد بف عبد الرحمف.  -23

 14 )أبك عبد اهلل( محمد بف عمرك بف عمقمة الميثي.  -24

 14 )أبك بكر( مطرؼ بف طريؼ.  -25

 11 )أبك ىشـ الضبي( مغيرة بف مقسـ.  -26

 34 )نافع المدني( نافع بف عبد الرحمف.  -27

 17 ىاركف بف حاتـ الككفي.  -28

 38 )يحيى اليزيدم( يحيى بف المبارؾ.  -29

 14 )ابك سعيد األنصارم( يحيى بف سعيد.  -30

 17 )أبك زكريا( يحيى بف معيف.  -31

 36 )ابك جعفر القارم( يزيد بف القعقاع.  -32

 11 )أبك عبد اهلل الياشمي( يزيد بف أبي زياد.  -33

 37 )يعقكب الحضرمي( يعقكب بف اسحاؽ.  -34

 
 

 

  



161 
 

 المحتوياتفيرس ثالثًا : 
 الصفحة الموضوع

 د  إىػػػػػػداء
 أ  شكر ك تقدير

 1 مقدمة
 4 التمييػػػػػػػػػد نشأة القراءات القرآنية

 9 مف جبريؿ عميو السبلـ: المرحمة األكلى: مرحمة تعمـ الرسكؿ 
  9المرحمة الثانية: تعمـ الصحابة مف الرسكؿ 

 10 بعضان:المرحمة الثالثة: تعميـ الصحابة بعضيـ 
 10 المرحمة الرابعة: تعمـ التابعيف مف الصحابة

 11 المرحمة الخامسة: مرحمة التخصص في القراءات
 12 المرحمة السادسة: مرحمة التدكيف في القراءات:
 13 المرحمة السابعة: ظيكر فكرة تحديد القراءات:

 13 المرحمة الثامنة: مرحمة تسبيع السبع
 19 شعبة بن عياشالفصل األول اإلمام 

 20 اإلماـ شعبة بف عياش
 20 المبحث االكؿ :

 20 اسمو كنسبو:
 20 مكلده:
 21 نشأتو:

 22 المبحث الثاني : شيكخو:
 25 تبلميذه:

 29 المبحث الثالث:
 29 كفاتو:
 29 مكانتو:

 30 الفصل الثاني املسائل الصىتية يف رواية شعبة
 33 المبحث األكؿ التخفيؼ كالتشديد

 36 المبحث الثاني ياء اإلضافة



161 
 

 39 المبحث الثالث
 39 اإلمالة لغة : العدكؿ إلى الشيء كاإلقباؿ عميو.

 42 المبحث الرابع الصكامت
 51 الفصل الثالث  املسائل الصرفية يف رواية شعبة

 54 المبحث األكؿ األفعاؿ
 83 المبحث الثاني المشتقات
 90 المبحث الثالث األسماء

 106 المبحث الرابع العمؿ الصرفية
 112 الفصل الرابع  املسائل النحىية يف رواية شعبة

 116 المبحث األكؿ المرفكعات
 126 المبحث الثاني المنصكبات
 133 المبحث الثالث المجركرات

 139 الخاتمة
 140 الفهارس الفنية

 141 أكالن: فيرس اآليات القرآنية
 156 ثانيان : فيرس األعبلـ

 159 ثالثان : فيرس المحتكيات
 161 رابعان : فيرس المصادر كالمراجع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
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 السعكدية .
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ـ، مكتبة المعارؼ لمنشر ، دار التكزيع ، 1999، 1التطبيؽ النحكم : د. عبده الراجحي ،ط -19
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 ـ ، دار الحديث ، القاىرة .
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 ـ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، لبناف . 1987، 
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 ـ. 1973،  1ط
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