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بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده, وعلى آلو وصحبو ومن 

 وااله. وبعد: 
سبحان من أنزل الفرقان على عبده ليكون للناس ىدى ورٛتة. ومن لطف الرب 
الرحيم هبذه األمة, أن أعلن على لسان نبيو صلى اهلل عليو وسلم: )إن القرآن أنزل 

 .اً سر منو(, ٗتفيفا على ىذه األمة  وتيسَت على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تي
وقد خص اهلل تعاىل أمة ٤تمد صلى اهلل عليو وسلم, ُب كتاهبم ٔتا مل يكن ألمة 
من األمم من كتبهم ا١تنزلة, فلم َيِكل حفظ ىذا الكتاب العظيم الشأن إىل العباد  

ز من كغَته من الكتب السماوية السابقة ,وإ٪تا تكفل عز وجل  ْتفظو, فقال ع

ڇڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ڇقائل: 

وىذا اٟتفظ يشمل األلفاظ وا١تعاين وحسن األداء الذي ال يتمكن منو ا١ترء إال 
من أفواىهم, ٍب كثرة تكرار ورياضة  يْتصول علم التجويد, ومالزمة ا١تشايخ والتلق

 
ُ
تواترة تلقى واألحرف السبعة اليت ىي مرجع القراءات ا١تاأللسن على اللفظ ا١ت

 وغَتىا.
وقد نسب الرب جل وعال ىذه احملافظة إىل نفسو عز وجل, واستعمل فيها رٛتة 
منو ولطفا عباده ا١تصطَفُت األخيار, فوفق اٟتفظة بتعاىد ألفاظ القرآن الكرًن 
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وحروفو, والعلماء ٟتفظ معانيو وتفسَتىا, والقراء واجملودين, ٟتفظ القراءات ا١تتواترة 
 وصحة األداء.

سبحانو وتعاىل قادر على كل أمر, وقد خلق كفاءات متنوعة واستعدادات  وىو
متفاوتة ُب البشر, وىو القادر على تسخَت العباد ١تا يشاء, فوّفق عباده ا١تختارين 
األبرار, فأفنوا حياهتم ُب خدمة كتابو ,ونشر علومو, وكفى َخَدمُة كتاِب اهلل عزاً 

ىل ٠تدمة كتابو اجمليد وفرقانو اٟتميد, والذي ال وشرفًا أن اختارىم اهلل سبحانو وتعا
ورفع منزلتهم يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو, تنزيل من حكيم ٛتيد, 

 ڇ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ڇ: وبقول
ا١تختارة, وقد ورد على لسان نبيو صلى اهلل عليو وسلم فضائل كثَتة ٢تذه الفئة 

عليو وسلم )خَتكم من تعلم القرآن  نسأل اهلل أن ٬تعلنا منهم فقال صلى اهلل
 وعلمو(.

وقال صلى اهلل عليو وسلم )إن هلل أىلُت من الناس( قيل من ىم يا رسول هلل, 
قال: )أىل القرآن ىم أىل اهلل وخاصتو(, وقال صلى اهلل عليو وسلم )إن هلل يرفع 

 هبذا الكتاب أقواماً ويضع بو آخرين(
لكرًن علم واسع ٣تالو, عميقة جذوره ْتيث وعلم القراءات من بُت علوم القرآن ا

يعد ىو األصل واألساس لبقية علوم القرآن, ودقيق مأخذه ْتيث ال ٭تتمل أدىن 
 خطأ أو نسيان ,ألنو علم توقيفي, يعتمد على  التلقي الشفاىي.
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وإليو أشار النيب صلى اهلل عليو وسلم ُب قولو: )خذوا القرآن من أربعة, من عبد 
 رضى اهلل عنو, وسامل, ومعاذ, وأيب بن كعب(. اهلل بن مسعود

وُب قولو صلى اهلل عليو وسلم: )من سرّه أن يقرأ القرآن غضا كم أنزل فليقرأه 
 بقراءة ابن أم عبد(.

وُب اٟتديث الذي أخرجو اٟتاكم رٛتو اهلل ُب ا١تستدرك عن ابن مسعود رضى اهلل 
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم )إن ) عنو, وُب آخره: )ٍّب أسّر إيل, فقال علّي: 

يقرأ  ايأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم((, قال: فانطلقنا وكل رجل من
 حروفا ال يقرؤىا صاحبو(.

وىو أفضل العلوم وأشرفها فإن العلوم تتشرف بشرف موضوعاهتا, وتتفاضل ٔتدى 
سانيد ْتوثها ومسائلها, وعلوم القراءات موضوعها كتاب اهلل, وْتوثها حول أ

وطرق أدائو ووجوه قراءآتو, ونظام رٝتو واالحتجاج لو, وألجل ىذا فهي بُت العلوم 
الذروة والسنام, فكل العلوم اللسانية ما كانت إال من أجلو ,وُب سبيل احملافظة 
عليو, والعلوم اإلسالمية ما وجدت إال على أساسو, تنهل من نبعو, وتستمد من 

 صاُب معينو.
راءات ُب كل عصر من أىم موضوعات ا١تشتغلُت ٓتدمة كتاب فلذا كان علم الق

اهلل وعلومو, فوقفوا حياهتم ٠تدمة ىذا العلم الشريف تلقيًا وتلقيناً, وتدريساً 
 وتأليفاً.
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ومن ىؤالء السعداء الذين أكرمهم اهلل سبحانو وتعاىل ٓتدمة ىذا العلم أخونا 
ىل ٟتفظ كتابو بتمام رغبتو الفاضل سعد بن يوسف السنبل, فقد وفقو اهلل تعا

وكمال حرصو على حسن األداء, وازدادت قراءتو ٚتااًل بصوتو اٞتميل وٟتنو 
 العريب, وذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء.

 
وكان قد أخذ مٍت اإلجازة ُب علم التجويد حسب النظام ا١تتبع عند مشاٮتنا برواية 

لتدريس ُب حلقات ٖتفيظ حفص )عن طريق الشاطبية( حفظًا وأداًء, ٍب اشتغل با
القرآن الكرًن بالرياض, راغباً ُب تعليم كتاب اهلل ونشره, زاىداً عن الدنيا وما فيها. 
وكتب اهلل لو النجاح والتقدم ا١تلموس ُب ٣تال التدريس وتربية الَنْشَأ ا١تسلم, ومل 

 تزل حلقتو ُب تقدم وازدىار كماً وكيفاً, فاٟتمد هلل  على منو وإحسانو.
تمر زاده اهلل حرصا على القرآن وانشغااًل بو ُب تعلم بقية القراءات, واستفاد واس

 من بعض ا١تشايخ ا١تصريُت بعدما ودعت الرياض, ورجعت إىل باكستان.
وأصبحت القراءات من أشغالو احملبوبة تالوة وتأليفاً, وقد ألفَّ رسالة ُب رواية أيب 

وسجَّل فيها فروش الرواية كاملة بكر شعبة بن عياش عن اإلمام عاصم الكوُب, 
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مع توجيو القراءة. وبعث إيّل ىذه الرسالة فسررت بالنظر فيها إذ وجدهتا نافعة 
 ومفيدة لطالب القراءات خاصًة, وألىل العلم عامة, فاٟتمد هلل أوالً وأخَتاً.

نسأل اهلل عز وجل أن ٬تعل ىذا العمل ُب ميزان حسناتو, وشيوخو الذين استفاد 
وأبويو اللذين ربياه على حب القرآن وتعلمو وتعليمو, وجزاه عنا وعن ٚتيع منهم, 

ا١تسلمُت خَت اٞتزاء, وبارك ُب علمو وفضلو, وُب تعليمو وتدريسو ليكون مرجعاً 
 للطالب الراغبُت ٚتيعا.

 نا ٤تمد, وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.وصلى اهلل وسلم على نبي
 محمد تقي الدين قارئ

 الهور, باكستان
 هـ0421\4\29
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اٟتمد هلل الذي أنزل عليو الكتاب ومل ٬تعل لو عوجاً, والصالة والسالم على سيدنا 

 ٤تمد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين. أما بعد: 
١تؤلفو الشيخ  )القول القاسم في رواية شعبة عن عاصم(فقد طالعت كتاب: 

, فوجدتو كتابًا مفيدًا ُب علم التجويد سعد بن يوسف السنبل \الفاضل ا١تقرئ 
 عامة, وُب رواية شعبة عن عاصم خاصة.

بذل فيو مؤلفو جهداً كبَتاً ُب مسائل متعددة ُب ىذا الفن العظيم, وأخص بالذكر 
ما يتعلق ُب باب ياءات اإلضافة والزوائد, وُب إمالة حرف الراء ُب حالة الوصل, 

 الراء وا٢تمزة ُب حالة الوقف وغَت ذلك من األحكام اليت ال ٧تد وُب إمالة حرُب
 فيها مثَل ىذا التفصيل ُب عموم كتب التجويد, جزاه اهلل خَتاً على ىذا اٞتهد.

و٦تا ال شك فيو أن ىذا الكتاب ُيرِبُز شخصية ا١تؤلف العلميَة, وإبداَعُو ُب ٖتريِر 
على تالوة كتاب اهلل تعاىل وفق القواعد  ومناقشِة أحكام التجويد والقراءة, وحرَصوُ 

 اليت ضبطها علماُء ىذا الفن ا١تأخوذِة من ىدي ا١تصطفى صلى اهلل علية وسلم.
و٦تا يؤكد ىذا اٟترَص قياُمُو بتدريس اٟتلقات العلمية ُب مسجد الزىرة ْتي 
 السويدي اليت ٭تضُر فيها عدٌد كبٌَت من طلبة القرآن الكرًن, وقد برز ا١تؤلف ُب

 تلك اٟتلقات ُب جوانَب متعددٍة منها: 
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اجتهاُدُه ُب تدريس القرآن الكرًن, وشدتُُو على طالبو ُب اٞتوانب التطبيقية من  (ٔ
 حيث النطِق واألداِء.

 اىتمامُو ُب أداء اٟتروف ا١تستعلية وإعطائها حقها ُب التفخيم. (ٕ
 ستغال وإعطائها َحَقها من الًتقيق.اىتمامُو ُب أداء حروف اال (ٖ
ىتمامُو البارَز ْترف )الضاد( من حيث النطِق واألداء, مع مراعاة ٥ترجو ا (ٗ

وصفاتو و٘تييزه من اٟتروف األخرى ا١تشاهبة لو كحرف الدال والغُت والظاء 
 و٨توىا.

واٞتدير بالذكر أن نطق حرف )الضاد( على أهنا قريبٌو من نطق الدال ا١تهملة أو 
ي واهلل أعلم أن نطقها أقرب إىل الغُت ُب التلفظ خطأ ظاىر, والصواب عند

حرف الظاء فقط , وىذا ما رجحو احملققون من علماء ىذا الشأن, ومنهم ما 
 يلي: 

فضيلُة الشيخ ا١تقرئ: حسن بن إبراىيم الشاعر. شيخ القراء با١تدينة ا١تنورة,  (ٔ
يقول ُب فتواه: )إهنا هناية القول ُب الضاد ىو أهنا أقرب إىل الظاء فقط, كما 

رعاية وجهد ا١تقل, وأما كون الضاد شبيهة بالدال, أو الغُت فما ٝتعنا بو ُب ال
 قط. وال ُوِجَد كتاٌب...( أ ىـ.

وقرره أيضا بعض علماء وقراء مكة ا١تكرمة أمثاِل الشيخ: أٛتد حامد عبد  (ٕ
الرزاق أحد القراء ٔتدرسة الفالح ٔتكة ا١تكرمة. والشيخ: ا١تركشي ٤تمد طّيب, 
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بن أٛتد اٞتيشيي, وغَتىم من مشايخ مدرسة الفالح والشيخ: أيب بكر 
ا١تذكورة, يقولون ُب فتواىم: )إن الذي استقر عليو رأي ٚتيع أىل األداء ُب  
كتبهم أن الضاَد والظاء اتفقتا ُب االستعالء واإلطباق, والتفخيم واٞتهر 

 والرخاوة واختلفتا ُب ا١تخرج.
د حقها من ٥ترجها وصفاهتا فقد وانفردت الضاد باالستطالة, فإذا أعطيت للضا

أتيت بالصواب الذي ال ٤تيد عنو عند علماء القراءة ا١تتقُت, وحينئذ يكون أثر 
 شبو الظاء ُب التلفظ كما ُب هناية القول ا١تفيد وغَتىا.

 وأما كون الضاد قريبة من الدال أو الغُت ُب التلفظ فبعيد عن اٟتق واهلل أعلم. أىـ.
سبحانو وتعاىل أن ينفع هبذا الكتاب كَل قارئ, وأن ينفعنا  وُب ا٠تتام أسأل اهلل

 ٚتيعاً بتالوِة كتابو حق تالوتو.
 ا ٤تمد وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت.وصلى اهلل وسلم على نبين

 كـاتبـه
 أبو محمد يحيى نور البلوشي

 مدير الجامعة العزيزة
 ومدرس القراءات بالجــامعة

 تبساميوال, باكستان
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 ادلمديت
مد اهلل الذي مل ُيستفتح بأفضل من اٝتو كالٌم ,ٛتدًا يكون إلنعامو ٣تازيًا و اٟت

, إلحسانو موازيًا , وان كانت آالؤه ال ُٕتاَزى و ال تُواَزى ,وال تُباَرى وال ُٕتاَرى 
فهو أىل الثناء واجملد ال إلو غَته, ونصلي ونسلم على نبينا ٤تمد صلى اهلل عليو 

 أما بعد: وعلى آلو وصحابو وسلم. 
القول القاسم في رواية شعبة عن عاصم من سورة الفاتحة إلى فهذه رسالة  

استخرجتها من كتٍب ككتاب )البدور الزاىرة( وكتاب )سراج القارئ(  سورة الناس
وكتاب )الروضة ُب القراءات اإلحدى عشرة( وكتاب )إٖتاف فضالء البشر( 

ا١تعاين( وكتاب)فتح الوصيد(  وكتاب )النشر ُب القراءات العشر( وكتاب )كنز
وكتاب )التذكرة ُب القراءات( وكتاب )ا١توضح ُب القراءات( وكتاب )التبصرة( 
وكتاب )الواُب شرح الشاطبية( وكتاب )اٟتجة ُب القراءات السبع( وكتاب )ا١تغٌت 
ُب توجيو القراءات العشر ا١تتواترة( وكتاب )ا١تصباح الزاىر للقراءات العشر( وكتاب 

 ه القراءات السبع وعللها وحججها(شف عن وجو )الك
وقد سلكت فيها مسلكًا يسَتًا ُب ترتيبها وتنظيمها. فأذكر كل سورة من القرآن 
الكرًن على حدة, وأذكر ما فيها من الكلمات اليت خالف فيها شعبة حفصاً, 
سواء كان ذلك ا٠تالف من قبيل األصول أم من قبيل الفرش. فأبدأ بالفرش ٍب 

ل , وبعد االنتهاء من السورة على ىذه الكيفية أذكر ُب آخر السورة توجيو األصو 
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الرواية ُب اآليات, وذلك من أجل زيادة التوضيح وٕتلية ا١تعٌت عند القارئ, وأما ما 
 . تكرارىا )سبق ذكره( خشية اإلطالةسبق ذكره ُب سورة تقدمت, فأقول عند 

كـكتاب )قالئد الفكر( و)شرح وقد استخرجت ىذا التوجيو من كتب التوجيو   
ا٢تداية( )اٟتجة ُب القراءات السبع( )ا١تغٌت ُب توجيو القراءات العشر ا١تتواترة( 
)الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها( )الروضة ُب القراءات 
اإلحدى عشرة( )ا١توضح ُب القراءات( وكتاب )سراج القارئ( ىذه ىي ا١تراجع 

عد عون اهلل تعاىل ُب استخراج الرواية وتوجيهها. ويعلم اهلل أين اليت استعنت هبا ب
مل أدخر وسعًا ُب توضيح العبارة, وتبسيط األسلوب, وٕتنب التعقيد والبعد عن 

 الصعوبة ما استطعت إىل ذلك سبيالً طلباً للفائدة والتسهيل.
ل, وأملي ُب ريب جل جاللو وتقدست أٝتاؤه أن يكسو ىذه الرسالة ثوب القبو 

وأن ينفع هبا الدارسُت ٢تذا العلم اٞتليل, وأن ٬تعلو ُب ميزان حسناٌب, وأن يغفر 
كما ,  خراجها توجيهًا ونصحًا ومتابعةً أليب وأمي وأىلي وإخوٌب و١تن أعانٍت على إ

خ وطلبة العلم, وأن يوفقهم إىل كل يي القدير أن يغفر للعلماء وا١تشاأتوجو إىل العل
اب والسنة, وأن ٮتلفهم ُب أىلهم وأموا٢تم خََت ما خلف خَت, وأن ينفعهم بالكت

ولياً صاٟتًا ُب أىلو, وأن يغفَر لنا و٢تم وألموات ا١تسلمُت, ويتجاوز عنا وعنهم ُب 
أصحاب اٞتنة, إنو ويل ذلك والقادر عليو, فهو جواد كرًن رٛتن رحيم قريب 

  ٣تيب.
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 ُت, , , وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتع
 كتـــبو / سعد بن يوسف السنبلو 
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 إطُاد لزاءة عاؿى
عاصم بن هبدلة أيب النجود بفتح النون وضم اٞتيم. وكنيتو أبو بكر األسدي.  ىو

وأبو النجود هبدلة ىو موىل بٍت جذٯتة بن مالك بن نصر ابن معُت بن أسد. قال 
. وكان "عُت بالعراققال ابن مهران: وقيل: هبدلة اسم أمو كذلك ٝت"األندرايب: 

شيخ اإلقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة, انتهت إليو , عاصم ُب بدء أمره حناطاً 
رئاسة اإلقراء بعد شيخو أيب عبد الرٛتن السلمي ُب موضعو بُت الفصاحة واإلتقان 
والتحرير والتجويد, وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن, قرأ على أيب عبد الرٛتن 

ر بن حبيش األسدي وحدث عنهما. وىو معدود من التابعُت وروى السلمي وز 
عنو عطاء بن أيب رباح وأبو صاحل السمان و٫تا من شيوخو ومن كبار, التابعُت, 

سألت أيب عن عاصم بن "وقرأ عليو خلق كثَت. قال عبداهلل بن أٛتد بن حنبل: 
ك؟ قال: قراءة هبدلة, فقال: رجل صاحل خَت ثقة, فسألتو: أي القراءات أحب إلي

وثقو أبو زرعة وٚتاعة. وقال أبو حاًب:  "أىل ا١تدينة فإن مل يكن فقراءة عاصم
))٤تلو الصدق(( وقال الدار قطٍت: ))ُب حفظو شيء(( توُب عاصم ُب آخر سنة 

 سبع وعشرين ومئة.
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 إطُاد روايت ػعبت
األعالم  ىو شعبة بن عياش وكنيتو أبو بكر بن سامل األسدي الكوُب, اإلمام أحد

, موىل واصل األحدب, وكان حناطًا بالنون اختلف ُب اٝتو على ثالثة عشر قوالً 
قرأ القرآن ثالَث مرات على عاصم. وعرض القرآن على عطاء بن السائب. قال 

", كان سيداً إمامًا حجة كثَت العلم والعمل منقطع القرين": -رٛتو اهلل  -الذىيب 
ِت العليمي وأبو يوسف يعقوب األعشى قرأ عليو أبو اٟتسن الكسائي و٭ت

والربٚتي. قال أٛتد بن حنبل: )ثقة رٔتا غلط صاحب قرآن وخَت(, وثقة ابن معُت 
 أيضاً, توُب سنة ثالث وتسعُت ومائة. 
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 وانبظًهت االطخعادةباب 
, ستعاذة بالنقص والزيادة كما ورد ُب سورة النحلإلُب باب ا حفصاً  وافق شعبةُ 

وكذلك , ومن حيث اٞتهر ومواطنو ,هبا ُب أول السورة أو أثنائها دءِ من حيث الب
 بينهما ةإثبات البسملة بُت السورتُت واألوجو اٞتائز 

 دكى انُىٌ انظاكُت وانخُىيٍ
اعلم ارشدىن اهلل وإياك إيل الصواب أن النون الساكنة والتنوين استعمال على أربعة 

 أوجو .

 اإلظهار 
وىو الزم ال خالف فيو  ,اكنة والتنوين وحروف اإلظهارحقيقتو إخراج النون الس

ف اٟتلق ا٢تمزة وا٢تاء والعُت واٟتاء و الغُت وا٠تاء و وىي حر  ,عنده ُب ستة أحرف
وتبيُت النون : ٔٔٔالتحديد ص و, قال أبو عمرو الداين رٛتة اهلل تعايل ُب كتاب

وبينهن , إال أن بياهنما  الساكنة والتنوين عند ىذه اٟتروف لبعد ا١تسافة اليت بينهما
 ثالثة ا٢تمزة تعمٍُّل , واليت يتعمل بياهنما عندىن عندىن على ضربُت : بتعمٍُّل وغَت

ومل يتكلف انقلبت حركة ا٢تمزة  ,مىت مل يتعمل ذلك عندىن ووالغُت وا٠تاء ألن
وا٠تاء ,ألن ذلك قد يستعمل  عند الغُت وخفياً ,اللفظ عليهما وسقطت من 
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النون الساكنة والتنوين تبينان عند اٟتاء وا٢تاء والعُت  :ن ٣تاىدوقال ب ,فيهن
ضرورة من غَت تعمل فلما تباعدت وتباينت وجب اإلظهار الذي ىو األصل , ومل 

ن إ :ٖ٘ٗص  ُٔه اىـ. قال أبو عمرو الداين ُب كتابو جامع البيان ج٭تُسْن غَتُ 
النون مل يقربا من ىذه وذلك أن التنوين و  اإلخفاء حال بُت اإلظهار واإلدغام

ٟتروف كقرهبما من حروف )مل يرو( فيجب إدغامهما من أجل القرب للمزاٛتة, 
ومل يبعدا أيضا منهن كبعد٫تا من حروف اٟتلق فيجب اإلظهار عندىن من أجل 
البعد للًتاخي. وقال أبو ٤تمد مكي بن طالب القيسي رٛتو اهلل وتعاىل ُب كتابو 

والتنوين بـَُعد ٥ترجهما  علة ذلك أن النون الساكنةَ الكشف عن وجوه القراءات و 
من اٟتلق , فلم ٭تسن اإلدغام , ألن اإلدغام إ٪تا ٭تسن مع تقارب ا١تخارج , فلما 

من اإلظهار , الذي ىو األصل , وإ٪تا ٮترج عن  تباعدت ٥تارجهما مل يكن بدٌ 
 (ٔ).اىـ األصل لعلة تقارب ا١تخارج,

             

                                                      

,إيضاح الرموز  ٕٕٓص  ٔ, الكشف عن وجوه القراءات ج ٕٕص  ٕالقراءات العشر جالنشر ُب  (ٔ)
 ٔ, جامع البيان ج ٕٓٔ,سراج القارئ ص ٜٖٔ,الواُب ٖ٘ٔ, التلخيص صٕٚٔ,كنز ا١تعاين ص  ٖٔٔص
 .ٜٔٔص  ٔ,الكنز ج ٙٔٔ, التبصرة ص ٖٕٚص  ٔ, التذكرة ج ٕ٘ٗص
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 اإلدغاو

 ةُ نّ غُ  تْ مَ دغِ ا كان أألمر كذلك أُ و١تَّ  ,و دخول اٟترف األول ُب الثاين بكليتوحقيقت
 الساكنة والتنوينَ  النونَ  م شعبةٌ الم والراء, أدغَ لالنون الساكنة والتنوين معهما ُب ا

٬تمعها )يرملون( قال أبو عمرو الداين ُب التحديد ص اليت ُب اٟتروف الستة 
ن والتشاكل وا١تشاهبة ,فأدغما ُب الراء واآلم لقرب للقرب الذي بينهما وبينه:ٕٔٔ

٥ترجهما من ٥ترجهما , وأدغما ُب ا١تيم للمشاركة اليت بينهما ُب الغنة حىت كأنك 
القيسي ُب كتابو  مكيُّ  تسمع النون كا١تيم وا١تيم كالنون لنداوة صوهتما .قال اإلمامُ 

هن ُب الغنة لتقارهبن فأما علة إدغامها ُب ا١تيم فلمشاركت :ٕٕٓص  ٔالكشف ج
وألن النون ٣تهورة شديدة  ,ن ٥ترجهما من ا٠تيشومألُب ا١تخرج , للغنة اليت فيهن 

واإلدغام إ٪تا ىو أن  :ُب كتاب الكشف :ٕٕٗوا١تيم مثلها اىـ , وقال ُب ص 
) :من الكشف ُٕٕ٘ب غَته , فلذلك يقع التشديد ,وقال ُب ص اً حرف مَ غِ دْ تُ 

)من رهبم ( فأدغمت ,  :لساكنة والتنوين(, وإذا قلت٭تدد بذلك ٥ترج النون ا
النون من ٥ترج الراء ,ألنك أبدلت منها راء بداًل ٤تضًا عند اإلدغام ,  صار ٥ترج

, ألنك أبدلت منها  من ٥ترج الياءً  النونَ  جُ ِر خْ وإذا قلت )من يؤمن (فأدغمت , فتُ 
الواو وا١تيم ُب ا١تخرج إذ  , وأدغما ُب الواو للمؤاخاة اليت بُتُب حال اإلدغام ياءً 

ٮترجان من الشفتُت وأدغما ُب الياء ١تؤاخاهتا الواو ُب ا١تد واللُت ,وعلة اإلدغام 
أبو عمرو  قال ,اللسانقرب ٥ترج الالم والراء من ٥ترج النون ألهنن من طرف  يى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 17 - 

 

م فيدغم النون والتنوين فيهما بغَت لالفأما الراء وا :ُٔٔٔب كتاب التحديد ص 
, ويدغمان  صحيحاً  , وىذا ا١تأخوذ بو ُب األداء فينقلبان من جنسهما قلباً غنة 

,وأما الياء والواو فيدغمان فيهما وتبقي  ,هما٥ترجهما من ٥ترجُ  ويصَتُ  تاماً  إدغاماً 
مع  صحيحاً  ويقلبان من جنسها قلباً  تاماً  غنتهما ,وأما ا١تيم فيدغمان فيها إدغاماً 

اىـ. لنون والتنوين اا١تيم بذلك ألن فيها غنة ك يصصٗت, وأما  ما  ةالغنة الظاىر 
وكذلك حا٢تما مع ا١تيم  ,غنة النون والتنوين بالقلب بقيت غنتهما تن ذىبإو 

وجب اإلظهار ُب الكلمات اليت هبا  ةوقع معها النون ُب كلمة واحد سواء, فإن
و جامع البيان واو أو ياء ٨تو )صنوان( )بنيان( )قنوان()دنيا(, وقال الداين ُب كتاب

ألن حقيقة اإلدغام الصحيح أال يبقى فيو من اٟترف  :ٖ٘ٗ -ٕٖٗص ٔج
من ٥ترجو بل  ,ا١تدغم أثر إن كان لفظو ينقلب إيل لفظ ا١تدغم فيو , ويصَت ٥ترجو

ىو ُب اٟتقيقة كاإلخفاء الذي ٯتتنع فيو اٟترف من القلب لظهور صوتو  ا١تدغم , 
 ,من ىذه ٟتروف كقرهبما من حروف )مل يرو( وذلك أن  التنوين والنون مل يقربا

 ٕٛٙفيجب إدغامهما من أجل القرب للمزاٛتة اه , وقال الداين ُب الرعاية ص 
فأدغمت صار ٥ترج النون من ٥ترج الالم أبدلت  )من لدنو( :وكذلك إذا قلت):

) من يؤمن( فأدغمت فمخرج النون من  :منها ُب حال اإلدغام الماً., وإذا قلت
 (لياء ألنك أبدلت منها ُب حال اإلدغام ياء ,وكذلك التنوين مثل النون اه٥ترج ا
ومل  ,ن من أدغم النون والتنوينأأال ترى :) ٕٛ ص ٕبن اٞتزري ُب النشر جاوقال 

اه. ُب كل ما ذكر ,  (يبق غنتهما قلبهما حرفًا خالصًا من جنس ما يدغمان فيو,

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 18 - 

 

الفحام الصقلي رٛتة  وقال أب اه,(ما جاءك من ىذا النوع  وعلى ىذا فقس كلَّ 
ْترف,  واإلدغام ٗتفيف, وذلك وصلك حرفاً  :)ٕٜاهلل تعاىل ُب كتابو التجريد ص

وىو باب اإلدغام ,  األول منهما ساكن فيصَتان بتداخلهما كحرف واحٍد مشّددِ 
وحكمو أن ٯتات اٟترف األول ا١تدغم ُب الثاين فيصَت لفظو لفظ ا١تدغم فيو , 

فلو أبقى الغنة مل يصح لو  ,ليصح لو اإلدغام فٌ لَ حذف الغنة خَ  و٢تذه العلة
اه. وكل ىذا يدلنا على (فأذىبها ليصح لو اإلدغام  ,اإلدغام ألن الغنة فرع النون

 ٥ترج النون الساكنة والتنوين مع ٥ترج اٟترف . نَّ أ
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 لالب إلا            
غَت إدغام ,وال بد من إظهار  عند الباء من اً وىو قلب النون الساكنة والتنوين ميم

وال فرق حينئذ بُت )أن بورك  ةفيصَت ُب اٟتقيقة إخفاء ا١تيم ا١تقلوب ,الغنة مع ذلك
 ٖص ٔمكي القيسي ُب كتابو الكشف ج, وبُت ومن يعتصم باهلل ( قال اإلمام 

وعلة بدل النون الساكنة والتنوين ميم إذا لقيتها باء أن ا١تيم مؤاخية للباء  :)ٕٕ
 ,ا من ٥ترجها ومشاركة ٢تا ُب اٞتهر وكذلك الغنة , و١تا وقعت النون قبل الباءألهن

ومل ٯتكن إدغامها ُب الباء , ولبعد ما بُت ٥ترجيهما , وبعد إظهارىا ١تا بينهما من 
للباء ُب ا١تخرج, وىو ا١تيم ,  ٢تا ُب الغنة ومؤاخياً  مؤاخياً  الشبو, أبدلت النون حرفاً 

يل امتناع إدغام ا١تيم ُب الباء قال ألهنم يقلبون النون ميم ُب سيبويو ُب تعل:قال 
واٟتالة الثالثة  :)٘ٔٔعنرب(اه. وقال أبو عمرو الداين ُب كتابو التحديد ص :قو٢تم

وإ٪تا  ,وما أشبهو أن يقلبا ميماً من غَت إدغام , وذلك إذا لقيا الباء ٨تو )أن بورك(
١تيم للنون ُب الغنة , ومشاركتها للباء ُب قلبا ميمًا عندىا خاصة من أجل مؤاخاة ا

 :)ٕٙٙ -ٕ٘ٙالرعاية ص  وقال صاحبُ  اه. (ا١تخرج فقلبا ميمًا من أجل ذلك
)ىنيئاً ٔتا( و)أن بورك (  :ا٠تامس أهنما ينقلبان ميماً إذا لقيتهما باء ٨تو قولو تعاىل

, وال تشدد  وكذلك النون ُب كلمة مع الباء ٨تو )أنبئهم (تبدل منهما ميمًا أيضاً 
 ُب ىذا, والغنة ظاىرة فيو وُب نفس اٟترف األول ,ألنك أبدلت من حرف فيو غنةٌ 

عند  والعلة من إبدال الساكنة والتنوين ميماً  , وىو ا١تيم الساكنة,حرفاً آخر فيو غنةٌ 
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ن ٥ترج أوىذا أيضاً  دليل على  ,الباء , أن ا١تيم مؤاخية للباء ألهنا من ٥ترجها
والتنوين بعد القلب من ٥ترج ا١تيم ,وقال صاحب ا١توضح ُب  النون الساكنة

,  اوأما قلب النون فهو أن تقلب قبل الباء ميمً  :)ٛٙٔص ٔالقراءات وعللها ج
 َتا ميماً مع الباء , ألن النونَ , وإ٪تا قُِلبَ وعمرب واألصل شنباء وعنرب وذلك ٨تو مشباء

من  هنما ٚتيعاً أا١تخرج من جهة مقاربٌة للميم ُب الغنة وا١تيم تشارك الباء ُب 
ويعلمون الناس ىذا ا١تخرج  ,٦تن ينتحلون القراءة اً اه. وأنت تسمع كثَت  (الشفتُت
وقد اطلعَت على كالم أىل األداء ُب ذلك ,وكذلك إذا  ,عند النطق بو االنفراجَ 

ا١تخرج  :)ٕٔٓص ٔبن اٞتزري ُب النشر جاعلمَت أن ا١تيم ٥ترجها كما قال 
فينطبقان على  ,بُت الشفتُت نللواو غَت ا١تدية , والباء وا١تيم م  السادس عشر

وللشفة ٥ترجان  :)ٜ٘الفحام الصقلي ص  والتجريد أب وقال صاحبُ  الباء وا١تيم,
وأربعة حروف , فمن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا ٥ترج الفاء , ومن 

ا١توضح ُب القراءات وعللها  ال صاحبُ وقاه. ,(الباء وا١تيم والواو بُت الشفتُت ٥ترجُ 
,اىـ. وال يتأتى إخراج (و٦تا بُت الشفتُت ٥ترج الباء وا١تيم والواو :)٘ٙٔص ٔج

 .(ٔ)طباق الشفتُتإا١تيم وال الباء إال ب

                                                      
 ٔ, الكنز جٕٕ٘-ٕٕٓص ٔعن وجوه القراءات ج , الكشف ٕٙ-ٖٕص ٕالنشر ُب القراءات العشر ج (ٔ)

, سراج القارئ ٜٖٔ, الواُبٖ٘ٔ, التلخيص صٖٚٔ, كنز ا١تعاين ص ٗٔٔ, إيضاح الرموز صٕٜٔ-ٖٜٔص
 ٔ, الكنز ج ٚٔٔ-ٛٔٔ, التبصرة ص ٖٕٛص  ٔ, التذكرة جٖ٘ٗ -ٕٙٗص ٔ, جامع البيان جٕٓٔص

 .ٖٜٔ- ٕٜٔص 
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 اإلخفاء            
 بنفسو ال ُب غَته, ىوال يشدد ألن اٟترف ٮتف ,ىو حال بُت اإلظهار واإلدغام

 :)ٕٕٗص  ٔبن طالب ُب الكشف عن وجوه القراءات جوقال اإلمام مكي 
 ىوالغنة ظاىرة مع اإلخفاء كما كانت مع اإلظهار , فالغنة اليت ُب اٟترف ا٠تف

 بُت الالملسان اىي النون ا٠تفية , وذلك أن النون الساكنة ٥ترجها من طرف 
عدىا زال  فإذا خفيت ألجل ما ب ,ومعها غنة ٗترج من ا٠تيشوم ,وبُت الثنايا العلياء

وبقى ما كان ٮترج من ا٠تيشوم  ,مع ا٠تفاء ما كان ٮترج من طرف اللسان منها
, وعلة اإلخفاء عند ىذه اٟتروف , أن النون الساكنة قد صار ٢تا ٥ترجان  اً ظاىر 

فاتسعت بذلك ُب ا١تخرج , ٓتالف سائر اٟتروف ,  ,و٥ترج لغنتها ,٥ترج ٢تا
ليعمل اللسان مرة  ىا أيسرَ فاؤُ خفكان فشاركتها باإلحاطة هبا فخفيت عندىا 

وذلك أن النون  :قال الداين :)ٕٚص  ٕاه. وقال بن اٞتزري ُب النشر ج (واحدة
فيجب إدغامهما  ,والتنوين مل يقربا من ىذه اٟتروف كقرهبما من حروف اإلدغام

من حروف اإلظهار فيجب  نومل يبعدا منهن كبعدى ,فيهن من أجل القرب
ن ألبعد , أخفيا عندىن فصار ال مدغمُت وال مظهرين إال إظهارىن من أجل ا

اه. وقال الداين ُب كتابو جامع البيان  (إخفائهما على قدر قرهبما منهن وبعد٫تا
وذلك أن النون والتنوين مل  ,واإلخفاء حال بُت اإلدغام واإلظهار :)ٖ٘ٗص ٔج

يهن من أجل يقربا من ىذه اٟتروف كقرهبما من حروف )مل يرو(فيجب إدغامها ف
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القرب وا١تزاٛتة , ومل يبعد أيضًا منهن كبعد٫تا من حروف اٟتلق فيجب إظهار٫تا 
اه . وقال الداين ُب كتابو الرعاية  (جل البعد والًتاخي , أخفيا عندىنأعندىن من 

هنما ٮتفيان عند بقية اٟتروف , وال تشدد ُب ىذا أالسادس :  :)ٜٕٙ-ٕٚٙص 
, وذلك أن النون الساكنة  ا٠تفيةَ  ألهنا ىي النونُ  أيضاً  والغنة ظاىرة ُب ىذا  أيضاً 

٥ترجها من طرف اللسان بينة بُت ما فوق الثنايا , ومعها غنة ٗترج من ا٠تيشوم 
فتذىب النون عند   ,فإذا أخفيتها عندما بعدىا صار ٥ترجها من ا٠تياشيم ال غَت

النون الساكنة والتنوين  والعلة ُب إخفاء, وتبقى الغنة من ا٠تياشيم ظاىرة ,اإلخفاء
عندما ذكرنا أن النون قد صار ٢تا ٥ترجان ٥ترج ٢تا و٥ترج لغنتها ,فاتسعت ُب 

حاطة فخفيت عندىا . اإلا١تخرج فأحاطت عند اتساعها ْتروف الفم فشاركتهم ب
وتكون مع سائر حروف الفم حرفاً : قال سيبوية بعد أن ذكر ما تدغم فيو النون 

شوم , وذلك أهنا من حروف الفم , وأصل اإلدغام حروف خفيًا ٥ترجو من ا٠تي
أن يكون ٢تا ٥ترج من غَت الفم يعٍت  الفم , ألهنا أكثر اٟتروف  فلما وصلوا إىل

ال مرة واحدة , وكان العلم إألسنتهم  ال يستعملواأن   عليهمَ  من ا٠تياشيم أخفَّ 
ٮترج من  حرفٌ  ليسَ  نْ هبا أهنا نون من ذلك ا١توضع كالعلم هبا وىي من الفم ,ألَ 

فاختاروا ا٠تفة ,ىذه علة سيبوية ُب إخفاء النون الساكنة عند  ,ذلك ا١توضع غَتىا
حروف الفم فافهمها. وتبُت أن النون ا٠تفية ىي الغنة , وأن النون ا١تدغمة 

 ,ُخفيت النون عند السُت :ن الغنة تابعة ٢تا , فتقولأوا١تظهرة ىي غَت الغنة , و 
ُب السُت وال خفيت النون  أخفيت النونَ  :د السُت , وال تقولوأخفيت النون عن
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 –وليحًتز :) ٚٗٔص  ٔوقال صاحب إٖتاف فضالء البشر ج ُب السُت اه.
عند إخفاء النون فهو خطأ أيضاً   أيضًا من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا ,

اهلل إيل  كَ قَ اه. وكل ذلك وفَـّ  (وطريق ا٠تالص منو ٕتاُب اللسان قلياًل عن ذلك
 الساكنة والتنوين عند اإلخفاء.   النونِ  ٥ترجِ  ا٠تَت معرفةُ 

ُب حكــم النــون الســاكنة والتنــوين مــن حيــث أحكامهــا  حفصــاً  كــذلك وافــق شــعبةُ 
والنـون  }والقرآن اٟتكيم يس{: وكما أدغم نون )ياسُت( ُب الواو ُب قول, وحروفها

 .مُب سورة القل }ن والقلم  {: مع القلم عند قولو

 خمارج احلزوف وؿفاحها
وىـــو ٚتـــع ٥تـــرج أو ا١تكـــان الـــذي ينشـــأ منـــو اٟتـــرف , أو ا١توضـــع الـــذي ٮتـــرج منـــو 

مـا سـكناً أو إبـاٟترف  هبمزة الوصل  ٍب تـأٌب اٟترف ,فإذا أردت معرفة ا١تخرج تلفظُ 
ارج اٟترف , وقال أبو عمـرو الـداين ُب ٥ت(, فقد اختلفوا ُب عدد و مشدداً ٨تو )ابْ 

 فأمــا حــروف ا١تعجــم فهــي تســعة وعشــرون حرفــاً , و٢تــا ســتةَ  :)ٕٓٔالتحديــد ص 
وىــي )األلــف والــواو واليــاء (وىــي  (٥ترجــاً , )وذكــر ا١تخــارج واســقط اٞتــوف عشــرَ 

حــــروف ا١تــــد واللــــُت , وتســــمي ا٢توائيــــة( , وقــــد ذكــــر الشــــاطيب رٛتــــو اهلل تعــــاىل أن 
عة بهنـا  سـإ:ن قـال االختالف بُت العلماء ُب ىـذه  ا١تسـالة بـُت أقـول عـدة مـنهم مـ

م ٢تــا ٥تــرج وىــو قــول ســيبويو , وأمــا العشــر ّتعــل الــراء ٢تــا ٥تــرج والنــون ٢تــا ٥تــرج وأ
٥ترجــــاً وجعلــــوا النــــون والــــالم والــــراء  عشــــرَ  قطــــرب واٞترمــــي وغَت٫تــــا جعلوىــــا أربعــــةَ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 24 - 

 

واحــد , وقــد ذكــر اإلمــام مكــي بــن طالــب القيســي ُب كتابــو الرعايــة ص  ا٥ترجهمــ
إن للحـــروف ســـتة عشـــر ٥ترجـــاً للحلـــق  :النحـــويُت يقولـــون أن ســـيبويو وأكثـــر ٖٕٗ

٥ترجــاً. وخـــالفهم اٞترمــي ومـــن تابعــو فقـــال  عشـــرَ  ثالثــةَ  , وللفـــمِ  ٥تــارجٍ  منهــا ثالثـــةُ 
حـد عشـر ٥ترجـاً , وذلـك أوللفـم  ٥تـارجَ  , للحلـق ثالثـةُ  ٥ترجـاً  عشرَ  للحروف أربعةَ 

 ان تابعو جعـل لكـل منهمـوسيبويو  وم ,أنو جعل الالم والنون والراء من ٥ترج واحد
 ,ىـذا االخـتالف ٜٛٔص ٔبن اٞتـزري ُب كتابـو النشـر جاوقد ذكر اإلمام  ٥ترجاً.

, وأنـــا ذاكـــر مـــا قالـــو بـــن اٞتـــزري ُب عـــدد ا١تخـــارج عشـــرَ  ورجـــح أن ا١تخـــارج ســـبعةَ 
 والصفات.

 :)ٗٓٔ-ٕٓٔقال األمام  أبو عمـرو الـداين رٛتـو اهلل تعـايل ُب كتابـو التحديـد ص 
قطــب التجويــد ومــالك التحقيــق معرفــة ٥تــارج اٟتــروف وصــفاهتا الــيت بــو اعلمــوا أن 

اٟتـــروف  ُب ا١تخـــرج ,اه. وقـــد ذكـــر ٥تـــارجَ  ن اشـــًتكَ أينفصــل بعضـــها مـــن بعـــض , و 
ُب ذلــك مــذىب ســيبويو  متبعــاً  ٥ترجــاً  عشــرَ  و٢تــا ســتةَ  ,ن حرفــاً يوعشــر وعــدىا تســعة ً 

 خاصة .
 ٕٓٗ -ٗٗٔبـــــو الرعايـــــة صوقـــــال اإلمـــــام مكـــــي القيســـــي رٛتـــــو اهلل تعـــــايل ُب كتا

ن ٥تارج اٟتروف حرفـاً بعـد حـرف , ونـذكر مـع كـل حـرف مـا يليـق بـو آل,فلنذكر أ:
علـــى  أو فيـــو بعـــض صـــعوبةٍ  ,مـــن ألفـــاظ كتـــاب اهلل تعـــاىل ٦تـــا ُب اللفـــظ بـــو إشـــكال
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و فيــو بإعطائــو حقـو , وإخراجــو مـن ٥ترجــو , واهلل ا١تســتعان , اللسـان , ويأخــذ نفَسـ
 اه.  (٥ترجاً  عشرَ  وف اليت يتألف منها الكالم ستةَ فيجب أن تعلم أن للحر 
واليــاء  ,وحروفــو األلــف والــواو السـاكنة ا١تضــموم مــا قبلهــا -ا١تخـرج األول اٞتــوف : 

 الساكنة ا١تكسور ما قبلها وتسمى حروف ا١تد واللُت وا٢توائية.
شـاطيب أقصى اٟتلق ٦تا يلي الصدر ٮتـرج منـو ا٢تمـزة وا٢تـاء, قـال ال -ا١تخرج الثاين :

 )ثالث بأقصى اٟتلق (.:
)وأثنــان :وٮتــرج منــو العــُت واٟتــاء ,قــال الشــاطيب  -وســط اٟتلــق : :ا١تخــرج الثالــث

 وسطو (. 
 :أدىن اٟتلــق ٦تــا يلــي الفــم ,وٮتــرج مــن الغــُت وا٠تــاء , وقــال الشــاطيب :ا١تخــرج الرابــع

 )وحرفان منها أول اٟتلق ُٚتال(.
 :ق اٟتنك وىو للقاف , قـال الشـاطيب من أقصى اللسان وما فو  :ا١تخرج ا٠تامس 

 )وحرف لو أقصى اللسان وفوقو من اٟتنك أحفظو(.  
ومـا يليـو مـن اٟتنـك  ,أقصي اللسان مـن أسـفل ٥تـرج القـاف قلـيالً  :ا١تخرج السادس

 )وحرف بأسفال( . :ٮترج الكاف , قال الشاطيب
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ٞتـــيم و وبـــُت وســـط اٟتنـــك األعلـــى ٗتـــرج انـــمـــن وســـط اللســـان بي :ا١تخـــرج الســـابع
)ووسطهما منو ثالث (  :وىذه ىي اٟتروف الشجرية ,قال الشاطيب ,والشُت والياء

. 
مــــن حافــــة اللســــان مــــن اٞتانــــب األٯتــــن أو األيســــر ومــــا يليهــــا مــــن  :ا١تخــــرج الثــــامن

)وحافـة اللسـان فأقصـاىا ٟتـرف تطـوال  :األضراس وٗترج منو الضـاد , قـال الشـاطيب 
ومـا يشـًتك معـو مـن  ,ج ىذا اٟترف وصـفاتوما يلي األضراس (.) و سأذكر ٥تر  إىل

اإلمــام  قــالاٟتــروف كــي يتبــُت ا١تخــرج الصــحيح, و كــالم العلمــاء ا١تتقــدمُت , فقــد 
 :ٕٖاٟتــرب أبــو عمــرو الــداين رٛتــو اهلل تعــايل ُب كتابــو الفــرق بــُت الضــاد والظــاء ص

يلـي  مـا اعلم نفعنا اهلل وإياك أن الضاد ٥ترجها من حافـة اللسـان , مـن أقصـاىا إىل
٥ترج الـالم , والضـاد ٣تهـورة  األضراس , والضاد حرف مستطيل يبلغ باستطالتو إىل

واٞتهـــر اإلعـــالن ألن االعتمـــاد قـــوي ُب موضـــعو حـــىت منـــع التفشـــي أن ٬تـــري معـــو 
مطبقة فهـذه حـال الضـاد , وأمـا الظـاء فمخرجهـا  وىي أيضاً  ,فصارت بذلك رخوة

, والظاء ٣تهورة رخوة مستعلية مطبقة , من بُت طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا 
فالفرق بينها وبُت الضاد إ٪تا ىو ا١تخرج واالستطالة ال غَت .  ذكر اإلمام مكـي بـن 

بـاب الضـاد , ٗتـرج مـن ٥تـارج الفـم ,  :)ٗٛٔطالب القيسـي ُب كتابـو الرعايـة ص 
وىــو حــرف قــوي ألنــو ٣تهــور مطبــق  ,مــن أول حافــة اللســان ومــا يليــو مــن األضــراس

هــا بلفــظ الظــاء ألهنــا مــن و لفظُ شــبَّ حــرف االســتعالء وفيــو اســتطالة , والضــاد يُ مــن 
ولــوال اخـــتالف  ,ومــن اٟتـــروف اجملهــورة ,ومــن حـــروف ا١تســتعلية ,حــروف اإلطبــاق
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لفظهمــــا واحــــداً ومل ٮتتلفــــا ُب  ومــــا ُب الضــــاد مــــن االســــتطالة , لكــــان ا١تخــــرجُت 
خمـة مسـتعلية مطبقـة  مسـتطيلة فال بد للقارئ اجملـود أن يلفـظ بالضـاد مف السماع,

خروج الـريح عنـد ضـغط حافـة اللسـان ٔتـا يليـو مـن  األضـراس عنـد  , فيظهر صوتُ 
ُب ذلــــك أتــــى بلفــــظ الظــــاء أو بلفــــظ الــــذال , فيكــــون مبــــدالً  طَ رَّ اللفــــظ , ومــــىت فـُــــ

 . اه(ومغَتاً 
نـو ال إوكل حرف شارك غـَته ُب ٥ترجـو ف :)ٕٗٔوقال بن اٞتزري ُب النشر ج ص 

نو ال ٯتتاز عنـو إال بالصفات ,وكل حرف شارك غَته ُب صفاتو فإ وعن مشاركٯتتاز 
 , وافًتقــاً وإطباقــاً  واســتعالءً  اال بــا١تخرج , والضــاد والظــاء اشــًتكا صــفة جهــراً ورخــاوةً 

والضــــــاد انفـــــــرد  :) ٜٕٔوقــــــال ُب ص  (, وانفــــــردت الضــــــاد باالســــــتطالة, ٥ترجــــــاً 
ن ألسـنة النــاس فيــو إللســان مثلـو , فــباالسـتطالة  ولــيس ُب اٟتـروف مــا يعسـر علــى ا

ومـنهم   ,جـو بالـذالز ومنهم مـن ٯت ,فمنهم من ٮترجو ظاء ,من ٭تسنو وقلَّ   ,٥تتلفة
اه. وقال شيخ اإلسـالم  (وكل ذلك ال ٬توز  اً,و زايمَّ شِ ومنهم من يُ  ,من ٬تعلو الماً 

فـال  فصل وأما مـن ال يقـيم الفاٖتـة, :)ٖٓ٘ص  ٖٕبن تيمية رٛتو اهلل تعاىل ُب ج
األلثــغ. الـذي يبـدل حرفـاً ْتــرف ,  ىـو مثلــو فـال يصـلى خلـفَ  نْ ال َمـإخلفـو  ييصـل

مــن طـرف الفــم كمــا ىــو عـادة كثــَت مــن النــاس , فهــذا  وذا أخرجــإ ال حـرف الضــادإ
 ألنــوو ُب نفســو , , وال تصــح صــالتُ  ال يصــلى خلفــوُ  :فيــو وجهــان : مــنهم مــن قــال

والوجـو   ,و٥تـرج الظـاء طـرف االسـنان أبدل حرفاً ْترف , ألن ٥ترج الضاد الشق ,
واحــــد , وحــــس  شــــيءوىــــذا أقــــرب ألن اٟتــــرفُت ُب الســــمع  ,والثــــاين تصــــح صــــالتُ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 28 - 

 

لسـورة  هبـن كثـَت ُب تفسـَت ااه. وقـال اإلمـام  (أحـد٫تا حـس اآلخـر لتشـابو ا١تخـرجُت
والصـــــحيح مـــــن مـــــذىب العلمـــــاء أنـــــو يغتفـــــر : )مســـــالة( :)ٖٗٔص  ٔالفاٖتـــــة ج

الضاد والظاء لقرب   ٥ترجيهما,, وذلك أن الضاد ٥ترجهـا  اإلخالل بتحرير ما بُت
و٥تـــرج الظـــاء مـــن طـــرف اللســـان  ,مـــن أول حافـــة اللســـان ومـــا يليهـــا مـــن األضـــراس

روف اٟتـــمـــن اٟتـــرفُت مـــن اٟتـــروف اجملهـــورة ومـــن  وأطـــراف الثنايـــا العليـــا , وألن كـــالً 
ألخــر ١تــن مل الرخــوة ومــن اٟتــروف ا١تطبقــة , فلهــذا اغتفــر اســتعمال أحــد٫تا مكــان ا

 اه. (ٯتيز ذلك واهلل أعلم 
مــن حافــة اللســان مــن أدناىــا إيل منتهــى طرفــو ومــا بينهــا وبــُت مــا :ا١تخــرج التاســع 

لناب والرباعي و الثنية ٗترج الم , قال ايليها من اٟتنك األعلى ٦تا فوق الضاحك و 
 بأدناىا إيل منتهاه قد يلي اٟتنك األعلى( . )وحرفٌ :الشاطيب

ٗتـرج  من طرف اللسان بينو وبُت ما فـوق الثنايـا وأسـفل الـالم قلـيالً  :شرا١تخرج العا
 )ودونو ذو وال(. :النون , قال الشاطيب
مـن ٥تـرج النـون مـن طـرف اللسـان بينـو و بـُت مـا فـوق الثنايـا  :ا١تخرج اٟتادي عشـر

ٗتــرج الــراء , ويقــال للحــروف الثالثــة  دخــل ُب ظهــر اللســان قلــيالً أالعليــا ,غــَت أهنــا 
)وحـــرف  :إيل ٥ترجهـــا وىـــو طـــرف اللســـان , قـــال الشـــاطيب نســـبةً  ذلقيـــةٌ  :تقدمـــةا١ت

يدانيــــو ايل الظهــــر مــــدخل  وكــــم حــــاذق مــــع ســــيبويو بــــو جلــــى   ومــــن طــــرف ىــــن 
 الثالث(.
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جهــــة  إىل مــــن طــــرف اللســــان وأصــــول الثنايــــا العليــــا مصــــعداً  :ا١تخــــرج الثــــاين عشــــر
)ومنـو ومـن  :ة ,قـال الشـاطيبوٮترج منها الطـاء والـدال والتـاء وتسـمي نطعيـ ,اٟتنك

 عليا الثنايا ثالثة ( 
بُت طـرف اللسـان وفـوق الثنايـا السـفلى  ٗتـرج الصـاد والسـُت  :ا١تخرج الثالث عشر

ســل اللســان وىــو مســتدقو, قــال الشــاطيب أألهنــا ٗتــرج مــن  ةً ســليأوتســمى  ,والــزاي
 )ومنو ومن بُت الثنايا ثالثة (.

وٮتـرج منـو الظـاء  ,ان وأطـراف الثنايـا العليـامـن بـُت طـرف اللسـ :ا١تخرج الرابع عشـر
 ) ومنو ومن أطرافها مثلها ا٧تلى(. :وتسمى اللثوية ,قال الشاطيب ,والذال والثاء

 مــن بــاطن الشــفة الســفلى وأطــراف الثنايــا العليــا ٗتــرج الفــاء, :ا١تخــرج ا٠تــامس عشــر
 )وحــــرف مـــن أطــــراف الثنايـــا ىـــي العــــال  ومـــن بــــاطن الســـفلى مــــن :قـــال الشـــاطيب

 الشفتُت قل (.
وٗترج منو الواو و الباء وا١تـيم  ,٦تا بُت الشفتُت مع إطباقهما :ا١تخرج السادس عشر

نسـبة للمخـرج وىـو  الشـفويةُ  :, وأما ُب الواو فال تنطبقان بل تنفصالن , ويقال ٢تا
 )وللشفتُت اجعل ثالثا لتعدال(.. :قال الشاطيب الشفتان

وىــي تكــون ُب النــون وا١تــيم  ,رج مــن الغنــةوٗتــ ,مــن ا٠تيشــوم :ا١تخــرج الســابع عشــر
)وغنـة تنـوين ونـون ومـيم  :قال الشاطيب الساكنتُت حالة اإلخفاء أو اإلدغام بالغنة,

 ن سكن وال إظهار ُب األنف ٬تتلي(.إ
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 ؿفاث احلزوف            

اعلمـــوا أن :)   ٜٓٔ- ٘ٓٔقـــال اإلمـــام أبـــو عمـــرو الـــداين ُب كتابـــو التحديـــد ص 
الــيت تتميــز هبــا بعــد خروجهــا مــن مواضــعها الــيت بيناىــا ســتة عشــر أصــناف اٟتــروف 

 ا١تســــــتعلية, ا١تنفتحــــــة, ا١تطبقــــــة, الرخــــــوة, ,الشــــــديدةُ  اجملهــــــورة, . ا١تهموســــــةُ  صــــــنفاً 
 وا١تتكــرر, وا١تســتفلة, وحــروف ا١تــد اللــُت , وحــروف الصــفَت, والتفشــي, وا١تســتطيل,

بــن انهــا حروفهــا. وقــد زاد وقــد عــد لكــل  م آه (الغنــة,وحرفــا  وا٢تــاوي, وا١تنحــرف,
 اٞتزري على ذلك حروف اٞتوف . 

مل  :),ٖٗٔ-ٖٔٔوقال اإلمام مكي القيسي رٛتو اهلل تعـايل ُب كتابـو الرعايـة ص  
وصـفاهتا وعللهـا حـىت وجـدت مـن ذلـك  نَ يوالعشر  أزل أتتبع ألقاب اٟتروف التسعةِ 

اىرة فيهـــا ولعلـــل ظـــ ,أربعـــة وأربعـــُت لقبـــاً ,صـــفات ٢تـــا وصـــفت بـــذلك علـــى معـــانٍ 
اجتمـع للحـرف  باباً, ورٔتـا,نذكرىا مع كل قسم إن شاء اهلل تعاىل ُب أربعة وأربعُت 

وتفــًتق ُب بعــض , ,صــفتان وثــالث وأكثــر , فــاٟتروف تشــًتك ُب بعــض الصــفات 
وا١تخــــرج واحـــــد وتتفــــق ُب الصـــــفات وا١تخــــرج ٥تتلـــــف, وال ٕتــــد أحرفـــــاً اتفقـــــت ُب 

كهما ُب الســـمع فتصـــَت بلفـــظ ا اشـــًت الصـــفات وا١تخـــرج واحـــد , ألن ذلـــك يوجـــب 
 واحد .

حثـــو فاٟتـــروف ا١تهموســـة )وضـــدىا اجملهـــورة( وىـــي عشـــرة أحـــرف ٬تمعهـــا ): األول
شـــخص ســـكت( وا٢تمـــس معنـــاه جريـــان الـــنفس عنـــد النطـــق هبـــا لضـــعفها وضـــعف 
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أن ٬تـــرى معــــو كــــان  الــــنفسَ  نــــو إذا منـــع اٟتــــرفُ إاالعتمـــاد عليهــــا عنـــد خروجهــــا ,ف
 كسف شخصو(.  تحث عشر )فمهموسها :وقال الشاطيب ٣تهوراً,

اٟتروف اجملهورة وىي حروف قوية ٘تنع النفس أن ٬تري معها عند النطق هبـا  :الثاين
 لقوهتا وقوة االعتماد عليها ُب موضع خروجها, وىي عند اٟتروف الباقية,

)وضــدىا الرخــاوة وبينهمــا التوســط( وىــي ٙتانيــة حــروف  اٟتــروف الشــديدة :الثالــث
 ط بكت ( ٝتيت بذلك ألهنا حروف قوية منعت الصوت أن ٬ترى ٬تمعها )أجد ق
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 )أجد قط بكت للشديد مثال(.:معها عند النطق هبا , وقال الشاطيب
حروف التوسـط وىـي بـُت الشـدة والرخـاوة وىـي ٜتسـة حـروف ٬تمعهـا )لـن  :الرابع

 )وما بُت رخو والشديد عمر نل(.:عمر (, وقال الشاطيب
حروف ضعيف االعتماد على ا١تخـرج عنـد النطـق هبـا  اهنأحروف الرخاوة  :ا٠تامس

 فجرى معها الصوت والنفس معاً 
وإ٪تـــا ٝتيـــت بـــذلك ,ألن الصـــوت  حـــروف االســـتعالء) وضـــده ا١تســـتفلة( :الســـادس

يعلــو عنــد النطــق هبــا إيل اٟتنــك األعلــى مــع طائفــة اللســان وحروفــو ٬تمعهــا )خــص 
٪تـــا يســـتعلى إاللســـان معهـــم  ضـــغط قـــظ( , وعنـــد ا٠تـــاء والغـــُت والقـــاف ال ينطبـــق

 )وقظ خص ضغط سبع ُعلِو(. :الصوت غَت منطبق باٟتنك , وقال الشاطيب
روف ا١تستفلة وىي بقية اٟتروف وٝتيت بذلك ألن اللسان والصوت ال :اٟتالسابع 

 اٟتنك األعلى . يستعليان عند النطق هبا إىل
ف )الطـــاء والظـــاء اٟتـــروف ا١تطبقـــة )وضـــدىا ا١تنفتحـــة ( وىـــي أربعـــة حـــرو  :الثـــامن

اٟتنـك  والصاد و الضاد( وٝتيت بذلك ألن طائفة من اللسان تنطبـق مـع الـريح إىل
وتنحصـر الــريح بــُت اللســان واٟتنـك األعلــى مــع اســتعالئها  ,األعلـى عنــد النطــق هبــا

 )ومطبق ىو الضاد والظا أُعجما وان ُأ٫تال(, :ُب الفم , وقال الشاطيب
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)ٝتيت بذلك ألن اللسان ال ينطبق مـع رون حرفاً ا١تنفتحة وىي ٜتسة وعش :التاسع
و ال تنحصر الريح بُت اللسان واٟتنـك بـل  ,اٟتنك األعلى عند النطق هبا الريح إىل

 ينفتح ما بُت اللسان واٟتنك وٗترج الريح عند النطق هبا.
٪تــا ٝتيــت إحــروف الصــفَت وىــي ثالثــة حــروف )الــزاي والســُت و الصــاد ( :العاشــر

)وصــاد :رج منهــا عنــد النطــق هبــا يشــبو الصــفَت, وقــال الشــاطيببالصــفَت لصــوت ٮتــ
 وسُت وزايها صفَت(.

حروف القلقلة و٬تمعها )قطب جد ( ٝتيت بالقلقلة لظهـور صـوت  :اٟتادي عشر
)وُب )قطـــب جـــد( ٜتـــس قلقلـــة  :يشـــبو النـــربة عنـــد الوقـــف علـــيهن, وقـــال الشـــاطيب

 عال(.   
وىــي ا٢توائيــة , األلــف الســاكنة  ,ةوىــي اٟتــروف اٞتوفيــ ,حــروف ا١تــد :الثــاين عشــر

والياء السـاكنة الـيت قبلهـا كسـرة , ,والواو الساكنة اليت قبلها ضمة  ,ا١تفتوح ما قبلها
وٝتيـــت ْتـــروف ا١تـــد ألن مـــد الصـــوت ال يكـــون ُب شـــيء مـــن الكـــالم إال فـــيهن , 

 )و)واي( حروف ا١تد(.:وقال الشاطيب
 ساكنتان ا١تفتوح ما قبلهما.حروف اللُت وىي الواو و الياء ال :الثالث عشر
 ج٥تـر  ىلإالالم والراء ألهنما ا٨ترفا عن ٥ترجيهمـا  احروف اال٨تراف و٫ت :الرابع عشر

 )ومنحرف الم وراٌء(. :غَت٫تا , وقال الشاطيب
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وىو الضاد وىو اسـتطالت علـى الفـم عنـد النطـق  ,حرف االستطالة :ا٠تامس عشر
)كمــــا ا١تســــتطيل الضــــاد لــــيس  :هبــــا حــــىت اتصــــلت ٔتخــــرج الــــالم , وقــــال الشــــاطيب

 بأغفال(.
وىو الراء ٝتي بـذلك ألنـو يتكـرر علـى اللسـان عنـد  ,حرف التكرير :السادس عشر

 )وراٌء وكررت(. :النطق بو , كان طرف اللسان يرتعد بو , وقال الشاطيب
وىـو الشـُت ٝتـي بـذلك لكثـرة انتشـار خـروج الـريح  ,حـرف التفشـي :السابع عشـر 

)وشـــُت :ك وانبســـاطو ُب ا١تخـــرج عنـــد النطـــق هبـــا, قـــال الشـــاطيب بـــُت اللســـان واٟتنـــ
 بالتفشي تعمال(.   
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 باب هاء انكُايت
و٢تا أربع , وىي ىاء الضمَت, (ٔ)ىي ا٢تاء الزائدة الدالة على ا١تذكر ا١تفرد الغائب

 : حاالت
 .أن تقع بعد متحرك وقبل ساكن فمقصورة ٢تما .ٔ
 وكذلك إذا وقعت بُت ساكنُت. .ٕ
 .متحركُت فإهنا موصولة ٢تما أن تقع بُت .ٖ
 أن تقع بعد ساكن وقبل متحرك .ٗ

 : ُب الكلمات التالية ا٢تاءَ  شعبةُ  أسكنَ 
ُب إسكان ا٢تاء الواردة  حفصاً  )يؤده( و )نولو( و )نصلو( و )نؤتو( كما وافق شعبةُ 

ُب لفظ )يتقو(  كما خالف شعبة حفصاً  ُب سورة النمل. (ة )فألقو إليهمُب قول
بكسر ا٢تاء من غَت صلة وإسكان القاف وشعبة  ورة النور فقرأ حفصٌ الواردة ُب س

 بكسر القاف وسكون ا٢تاء.

                                                      
ــــز ا١تعــــاين ص   – ٛٙواُب شــــرح الشــــاطبية ص الــــ – ٖٗٓص  ٔالنشــــر ُب القــــراءات العشــــرج (ٔ) فــــتح  – ٜٙكن

. النشــــر ُب ٖٔٔص  ٔ.كتــــاب التــــذكرة جٜٗٔص  ٔإٖتــــاف فضــــالء البشــــر ج – ٕٛ٘ص  ٔالوصــــيد ج
 . كنــــــــــــــــــز ا١تعــــــــــــــــــاين ٓٚ-ٜٙ. الــــــــــــــــــواُب شـــــــــــــــــرح الشــــــــــــــــــاطبية صٖٙٓ- ٖ٘ٓصٔالقـــــــــــــــــراءات العشــــــــــــــــــرج

 .  ٕ٘ٔ-ٓ٘ٔص  ٔ. إٖتاف فضالء البشر جٕٔٙ-ٜٕ٘ ٔفتح الوصيد ج –. ٜٛ-ٜٚص 
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 طكخاث
ُب ىـذه الكلمـات الـيت  اً حفص فقد خالف شعبةُ , ىي سكتة خفيفة من غَت تنفس

فإنــو  ,ها بكلمــة )قيمــا( ُب ســورة الكهــفوصــلِ  )عوجــا( حالــةَ : عليهــا وىــي تُ ســكُ يَ 
)مرقدنا( ُب : وعلى األلف ُب قولو ,خفاء التنوين ُب القافبًتك السكت مع إ أُ رَ قْ يَـ 

)مـن راق( ُب سـورة القيامـة : بًتك السكت وعلى النـون ُب قولـو أُ رَ قْ سورة يس فإنو يَـ 
 : وعلــى الــالم ُب قولــو ,فإنــو يقــرأ بــًتك الســكت مــع إدغــام النــون ُب الــراء بغــَت غنــة

مــع إدغــام الــالم ُب الــراء بــال )بــل ران( ُب ســورة ا١تطففــُت فإنــو يقــرأ بــًتك الســكت 
 (ٔ)غنة.

                                                      
 ٔ. كتــاب التـــذكرة جٜٕٓ-ٕٛٓص  ٕ. اٖتــاف فضــالء البشــر جٖٔٔ  -ٖٓٔالــواُب شــرح الشــاطبية ص  (ٔ)

, ٙٚٓٔ-٘ٚٓٔ ٖج ٕٚٚ ٕ.ا١توضــــــــح ُب وجـــــــوه القــــــــراءات جٗٙٓٔص ٖ. فـــــــتح الوصـــــــيد جٚٓ٘ص 
   ٕٙٗ-ٕ٘ٗص  ٔ.  النشر ُب القراءات العشر جٖٓ٘ٔ, ٜٖٔٔ-ٖٛٔٔ
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 (1)باب ادلد وانمـز
أو  اً أو سكون زمن الصوت ْترف من حروف مد أو اللُت إذا لقي ا٢تمزةَ  ىو إطالةُ 

وكيفية الوقف , ااهتعلى أنواع ا١تدود ومقدار حرك اً حفص وقد وافق شعبةُ , اً تشديد
 عليها باإلمشام والروم على األوجو اٞتائزة فيو.

 (2) اذلًشحني يف كهًتباب 
مفتوحة والثانية مفتوحة أو تكون  األوىل إما أن تكون: ا٢تمزتُت اجملتمعتُت ُب كلمة

وإما أن تكون األوىل مفتوحة واألخرى  ,األوىل مفتوحة واألخرى مكسورة
ُب سورة فصلت فإن شعبة  (ُب كلمة )أعجمي اً حفص فقد خالف شعبةُ , مضمومة

هبمزة  ُب سورة القلم فقرأ حفصٌ  (ذا مال وبنُت وُب كلمة )أن كان  ,حققها

                                                      
.اٖتـاف فضـالء ٖٓ٘. ٕٖٖ. ٖٖٔلنشـر ُب القـراءات العشـر ص .اٜٚ, ٚٚ, ٕٚالواُب شرح الشاطبية  ص  (ٔ)

 ٔ.كتـــاب التـــذكرة جٕٓٚ-ٜٕٙص  ٕفــتح الوصـــيد ج ٖٓٔ-ٕٓٔ.كنـــز ا١تعـــاين ص ٚ٘ٔص  ٔالبشــر ج
 .ٓ٘ٔ-٘ٗٔص 

, ٖٛٙ-ٖٙٙص ٕ.ا١توضـــح ُب وجـــوه القـــراءات جٖٛٙ-ٖٙٙ, ٖٔٙص  ٔالنشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج (ٕ)
. ٔٛٔ.ٚٚٔص ٔ, اٖتــــــــــــاف فضــــــــــــالء البشــــــــــــر جٕٛٛٔ, ٖٗٔٔص ٖ. ج٘ٗٛ- ٗٗٛ, ٓ٘٘- ٜٗ٘
ص  ٕ.كتــــاب التــــذكرة جٙٔٔ -ٖٔٔ.كنــــز ا١تعــــاين ص ٙٛ -ٗٛ.الــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص ٗٛٔ. ٖٛٔ
ٕٖٗ ,ٙ٘ٛ ,ٕٚٚ 
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, األعراف: ُب السور التالية ُب كلمة )ءأمنتم( الواردةِ , شعبة هبمزتُت أوقر  ,واحدة
 .وأسقطها حفص ,فقرر شعبة بزيادة ٫تزة مع التحقيق, الشعراء, طو

 (1)باب اذلًشحني يف كهًخني
اقعتان ُب كلمتُت بأن تكون األوىل الو  ,ا١تراد هبما ٫تزتا القطع ا١تتالصقتان وصالً 

 اً حفص ففي ىذا الباب وافق شعبةُ , آخر الكلمة واألخرى أول الكلمة اليت تليها
أن يكونا ٚتيعا مفتوحُت أو مكسورتُت أو , على ٖتقيق ا٢تمزتُت على ٙتانية أضرب

أو تكون األوىل مضمومة واألخرى إما مضمومة أو مكسورة أو  ,مضمومتُت
 .خرى مكسورة أو مضمومة أو مكسورة واألخرى مفتوحةواأل ,مفتوحة

 (2)باب اذلًشة ادلفزد 
 ,ن شعبة أبدل ا٢تمزة ُب لفظ لولؤإف ,ىو ا٢تمز الذي مل يقًتن هبمز مثلو ُب كلمة

وا١تراد ا٢تمزة األوىل سواء ىذا اللفظ نكرة أو معرفة ْترف مد من جنس حركة ما 
  .قبلو

                                                      
 .كنــــــــــز ا١تعــــــــــاين ٖٖٔ – ٖ٘ٓص  ٕ.فــــــــــتح الوصــــــــــيد جٜٚٔ- ٖٜٔص  ٔاٖتــــــــــاف فضــــــــــالء البشــــــــــر ج (ٔ)

 .ٜٖٛ- ٕٖٛص  ٔعشر ج.النشر ُب القراءات الٜٚ- ٜٔ.الواُب شرح الشاطبية ص ٕٙٔص 
  ٔاٖتـــــــــاف فضـــــــــالء البشـــــــــر ج .ٕٓٔ- ٜٛ.الـــــــــواُب شـــــــــرح الشـــــــــاطبية ص ٕٖٔ- ٕٛٔكنـــــــــز ا١تعـــــــــاين ص (ٕ)

 .ٙٚٛص ٕ.ج٘ٛٔص  ٔ.ا١توضح ُب وجوه القراءات جٕٓٔ- ٜٜٔص 
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 اإلدغاو
فيـــدغم األول ُب , و متمـــاثالنأو متجانســـان أمتقاربـــان مـــا إن يلتقـــي حرفـــان أىـــو 

 مـا كـان فالكبَتُ , كبَت وصغَت  ىلإوينقسم  واحداً مشدداً, الثاين ْتيث يصَتان حرفاً 
تكـون  نْ أوأما الصغَت أما , و متقاربُتأمن حرفُت متماثلُت متحركُت او متجانسُت 

فيــدغم األول  , متحركــاً يكــون األول ســاكناً والثــاين نْ أمــن كلمــة أو مــن كلمتــُت ىــو 
 .وأســباب فــإذا ارتفــع ا١تــانع وجــب اإلدغــام ٔولــو شــروط وموانــع  .ُب الثــاين ويشــدد

 .ٕوأعلم أرشدك اهلل أن اإلدغام ٗتفيف وتقريب 
, اٞتـيم, حكم ذال إذ أظهر شعبة ذال إذ عند اٟتروف وىي ستة أحرف وىي التاء

  .الزاي, الصاد, السُت, الدال
, الشـُت, السـُت, الـزاي, الـذال, عبة الـدال ُب قـد عنـد اٞتـيمحكم دال قد أظهـر شـ

 .الظاء, الضاد, الصاد
ـــاء التأنيـــث  ـــاء التأنيـــث عنـــد الســـُت حكـــم ت ـــاء, أظهـــر شـــعبة ت , الـــزاي, اٞتـــيم, الث

 (ٔ)الظاء, الصاد

                                                      
. ٘ٔٔ-ٜٓٔص  ٔ. إٖتـاف فضـالء البشـر جٜٕٚ-ٕٗٚ ٔالنشر ُب القـراءات العشـرج ٓٗاإلدغام الكبَت  (ٔ)

-ٔ.ٕ٘ٚالنشــــر ُب القــــراءات العشــــرج -. ٖٕٕ-ٕٕٔص ٕ.فــــتح الوصــــيد جٖ٘بية صالــــواُب شــــرح الشــــاط
ــــواُب شــــرح الشــــاطبية صٜٓٔص  ٔ. اٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٕٓٛ .فــــتح ٛٗ-ٗٗ.األدغــــام الكبــــَتٖ٘. ال

. الـــواُب ٜٕٔص  ٔ. اٖتــاف فضـــالء البشـــر ج ٙ- ٖ-ٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــرج.ٕٕٔص ٕالوصــيد ج
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 (1)باب إدغاو  دزوف حماربج خمارجها

)لــئن : ُب قولــو أو فــرداً كهــذا ا١تثــال   عنــد التــاء ُب )اٗتــذًب( ٚتعــاً  الــذالَ  أدغــم شــعبةُ 
وكذلك ُب )أخذًب( كيف وقع سواء كانت التاء فيو ضـمَت ٚتـع  (غَتي اٗتذت إ٢تاً 

وُب  ,ُب ســـورة األعـــراف (وُب )يلهـــث ذلـــك, ُب ســـورة ىـــود ()اركـــب معنـــا أو فـــردٍ 
ولــو اإلدغــام ُب نــون  ,)يعــذب مــن يشــاء( ُب ســورة البقــرة لــو اإلظهــار ألهنــا مرفوعــة

ــــ ــــواو ُب )ي ــــد ال ــــو , ُب ســــورة القلــــم (والقــــرآن اٟتكــــيم( و )ن والقلــــمٓسيــــس عن ول
وما تصرف (وُب كلمة )لبثت, ُب سورة مرًن (اإلظهار ُب )كهيعص ذكر رٛتة ربك

ُب )طســـم( ُب ســـورة ولـــو اإلدغـــام  ,ُب ســـورة آل عمـــران (وُب كلمـــة )ثـــواب ,منهـــا
 الشعراء والقصص.

                                                                                                                                       
كتـــاب التـــذكرة  .ٖٚٛ- ٖ٘ٚ ٕ.فـــتح الوصـــيد جٛٗ-ٗٗدغـــام الكبـــَت.األٕٖٔ - ٜٕٔشـــرح الشـــاطبية ص

 .كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٖٕٗ- ٕٕٚص  ٔج
 .ٖٙٔ – ٖ٘ٔ.كنز ا١تعاين صٖ٘ٙ- ٖٖ٘ص 

 ٖٕ٘ص ٔكتــاب التــذكرة ج  -.ٓٚٔ – ٘ٙٔكنــز ا١تعــاين ص   -.ٖٚٔ – ٖ٘ٔالــواُب شــرح الشــاطبية ص  (ٔ)
ا١توضــــح  -.ٔٗٔ- ٖٙٔص ٔاٖتــــاف فضــــالء البشــــر ج -.ٜٚ٘, ٖٕ٘, ٛ٘ٗ, ٖ٘ٗص  ٕ, جٖٕٙ –

, ٛٙٓٔص ٖ. جٜٖٜ-ٖٜٛ, ٕ٘ٛ, ٓٔٛ, ٚٗٙ, ٕٛ٘ ٕ, جٖ٘٘ص ُٔب وجـــــــــــــــــــوه القـــــــــــــــــــراءات ج
 ٜٖٗص ٕفـتح الوصـيد ج -.ٜٔ, ٚٔ, ٘ٔ, ٖٔ, ٔٔ, ٓٔص  ٕالنشر ُب القراءات العشـر ج -.ٕٗٔٔ

– ٗٓ٘. 
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 بني انهفظني واإليانتباب انفخخ 
ين نزل ذلسنة الفصحاء من العرب الأن مشهورتان فاشيتان علي مالة لغتاإلالفتح وا

مالة لغة عامة أىـل ٧تـد مـن ٘تـيم وأسـد إلفالفتح لغة أىل اٟتجاز وا ,القرءان بلغتهم
٨تـو اليـاء مـن غـَت  وبـاأللف ,مالة بأن تنحو بالفتحة ٨تو الكسـرةإلوتعرف ا .وقيس

مــا بــُت اللفظــُت فيعــرف  وأمــا .أو الــبطح اإلضــجاع أيضــاً ويقــال لــو , شــباع مفــرطإ
وقد اختلـف األئمـة  .والفتحة على أصلهما لفألا . وأما الفتح فهو بقاء(ٔ)بالتقليل

صــالة كــل فــذىب ٚتاعــة اىل أ .عــن الفــتح أو أن كال٫تــا أصــل اً اإلمالــة فرعــُب كــون 
علــى ذلــك  واســتدلوا ,ن االمالــة فــرعإصــل و ألن الفــتح ىــو اإ :خــرونآوقــال  .منهمــا

فمـا مـن  , (ٕ)لـزم الفـتح  السـببُ  دَ ِقـن فُ إعند وجود سبب فـ الإتكون  ال مالةَ إلن اأب
كل كلمـة تفـتح ففـي العـرب مـن   :و ال يقال .ال وُب العرب من يفتحهاإ الُ كلمة ٘تُ 

بــُت حــرفُت وكــذلك الفتحــة بــُت الكســر و  اٟتــرفَ  رُ صــيـَّ مالــة تُ إلو  كــذلك ا, ٯتيلهــا
ن الفـتح ىـو أفلـزم مـن ذلـك  .صـلهاأوالفتحـة علـى  اٟترفَ  يوأما الفتح فيبقِ , الفتح

                                                      
-ٚٔٗص  ٕ, فــــتح الوصــــيد جٓٗٔ, الــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص ٖٓص  ٕالنشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج (ٔ)

 - ٜٕٓص  ٔ, ا١توضـــح ُب القـــراءات جٗٚٔ, كنـــز ا١تعـــاين ص ٕٚٗص  ٔ, اٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٛٔٗ
 -ٕٓٔص  ٔ, ا١توضــح ُب القــراءات جٛٔٗص ٕ,   فــتح الوصــيد جٕٖص  ٕالنشــر ُب القــراءات العشــر ج

ٕٔٗ. 
  ٔ, ا١توضـــــــــــح ُب القـــــــــــراءات جٛٔٗص ٕفـــــــــــتح الوصـــــــــــيد ج, ٕٖص ٕالنشـــــــــــر ُب القـــــــــــراءات العشـــــــــــر ج (ٕ)

 .ٕٗٔ- ٕٓٔص 
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شـيئُت أحـد٫تا الكسـرة  سباب عشـرة ترجـع اىلأمالة ٢تا إلوا.(ٔ)مالة فرع إلصل واألا
 لــفٍ أمــالوا كــل أهنم إذا علــم ذلــك فــإ .(ٕ)داء مــن جعلهــا ســتة ألومــن أىــل ا, واليــاء

وتعــرف ذوات  .أم فعــالً  اً ن ســوء كانــت اٝتــآمنقلبــة عــن يــاء حيــث وقعــت ُب القــرء
و ٥تاطبـك فـاذا ظهـرت اليـاء أليـك إفعـال بـرد الفعـل ألٝتاء بالتثنية ومن األُب ا الياء

فتقــــول ُب اليــــائي مــــن  .أيضــــاً  األصــــلن ظهــــرت الــــواو فهــــي إلــــف و ألفهــــي أصــــل ا
وُب الـواوي منهـا  .عميـان, ىويان, ىديان :فتقول, والعمى, ا٢توى, ا٢تدى :االٝتاء

فعــال ألوتقــول ُب اليــائي مــن ا ,ســنوان, شــفوان, صــفوان :فتقــول .ســنا, شــفا, صــفا
, وُب الـواو منهـا ٨تـو دعـا .سـعيت و رميـت و أتيـت :فتقول, سعى, رمى, ٨تو أتى

 حـرفٍ أ ةذا زيـد الـواوي علـى الثالثـإال إ .عفـوت, دنـوت, دعوت :فتقول, عفا, دنا
 .لـة التعديـة وغَتىـا ٨تـوآكالزيـادة ْتـروف ا١تضـارعة و , نو يصـَت بتلـك الزيـادة يائيـاً إف

ٝتــاء ألومــن ذلــك أفعــل ُب ا  (ٖ).مــن اســتعلى, فمــن اعتــدى, و٧تانــا, يزكــى, ترضــى
٨تـو يـدعى تظهـر  وأمـا مـامل يسـمى فاعلـوُ  .وابتليت, وأ٧تيت .أزكى, أرىب, ٨تو أدىن

٨تو  ماضياً  ٨تو أدىن أو فعالً  ن الثالثي ا١تزيد يكون أٝتاً أفيو الياء ٨تو دعيت فظهر 

                                                      
 .ٕٖص  ٕالنشر ُب القراءات العشر ج (ٔ)
  ٔ, ا١توضـــــــــــح ُب القـــــــــــراءات جٛٔٗص ٕفـــــــــــتح الوصـــــــــــيد ج, ٕٖص ٕالنشـــــــــــر ُب القـــــــــــراءات العشـــــــــــر ج (ٕ)

 .ٕٔٔ- ٕٓٔص 
, اٖتـاف فضـالء البشـر ٔٗٔ- ٓٗٔ, الواُب شرح الشاطبية ص ٖٚ- ٖٙص  ٕالنشر ُب القراءات العشر ج (ٖ)

 .ٕ٘ٚ -ٕٔٗص  ٔراءات ج, التذكرة ُب القٕٔ٘- ٕٛٗص  ٔج
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ك ٯتيلــون  ذلكــ و, وللمفعــول ٨تــو تــدعى ,ضــىللفاعــل ٨تــو ير  مبنيــاً  ابتلــى ومضــارعاً 
, مـوتى .جاءت من فعلى مفتوح الفـاء أو مضـمومها أو مكسـورىا تأنيثكل ألف 

 فعـايلمنها ما كان علـى وزن  أمالوا ذكرى. وكذلك, إحدى, بشرى, طوىب, مرضى
وكـــذلك أمـــالوا مـــا , نصـــارى, يتـــامى, كســـاىل, أســـارى مفتوحهـــا  مضـــموم الفـــاء أو

واســتثنوا مـــن  .أىن لالســتفهام, يــا اســفى, بلــى, اليــاء ٨تــو مــىترســم ُب ا١تصــحف ب
مـــن  أمـــالوا أيضـــاً  ٯتيلـــوه. وكـــذلكفلـــم , مـــا زكـــى و لـــدى و علـــى و اىل, لـــك حـــىتذ

والضــحى كيــف  ,وىــو الربــا كيــف وقــع ,مضــمومأو  األولالــواوي مــا كــان مكســور 
شـــرة ع إحـــدىرؤوس آيهـــا  وىـــي  ا١تمـــالُ  والســـورُ  ,والقـــوى والعلـــى ليتناســـب ,جـــاء
 و االعلــى و عـبس و النازعــات و القيامـة و ســأل سـائل و الـنجمو  طــو .وىـي سـورةً 

 .(ٔ)العلق  و الضحىو  الليل و الشمس
 كما أمال األلف مع ا٢تمزة -
وأمال األلف ُب قولة  ,وكذلك أمال األلف ُب قولة )ىار( ُب سورة التوبة -

 .ُب سورة ا١تطففُت ()بل ران :تعاىل

                                                      
, كنـــز ا١تعـــاين ٕٕ٘ – ٜٕٗص ٔ, اٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٚ – ٖٙص  ٕالنشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج (ٔ)

, ٖٖٗ – ٜٔٗص  ٕ, فـــــــتح الوصـــــــيد جٙٗٔ – ٔٗٔ, , الـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص ٛٛٔ- ٘ٚٔص 
 .ٕٔٙ- ٕٚٗص  ٔالتذكرة ُب القراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 44 - 

 

 (ٔ)راء( حيث ورد ُب القرءان)لفظ  وأمال الراء وا٢تمزة ُب -

 و طسمو  والطاء ُب )طو (ا١ترو  فأمال الراء ُب )الر, وكذلك أمال أحرف ا٢تجاء
فأمال الياء  (طو و فأمال ا٢تاء ُب )كهيعص (فأمال  اٟتاء ُب )حم (طس

 (ٕ) (يس و كهيعص)

                                                      
, ٖٗٗ- ٖٖٗص  ٕ.فــتح الوصــيد جٗٛٔ- ٖٛٔا١تعــاين ص.كنــز ٚٗٔ- ٙٗٔالــواُب شــرح الشــاطبية ص  (ٔ)

, ٕٔٚص ٔ.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٜٜٖ, ٙٗ – ٕٗص  ٕ.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر جٗ٘ٗ, ٖٚٗ
ٕٚٗ ,ٕٚٚ ,ٜ٘ٙ. 

ـــــواُب شـــــرح الشـــــاطبية ص  (ٕ)  – ٙٔٗ. كنـــــز ا١تعـــــاين ص ٜٜٙ- ٜٚٙص  ٖ. فـــــتح الوصـــــيد جٕ٘ٛ-ٕٗٛال
 .ٕٚٛ- ٕ٘ٛص ٔ. إٖتاف فضالء البشر جٔٚ -ٙٙ  ٕ. النشر ُب القراءات العشر جٛٔٗ
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 باب انفخخ واإليانت

ُب موضعُت من سورة  (أعمى) وألفَ , ُب سورة األنفال ()رمى أمال شعبة ألفَ 
)سوى( ُب سورة طو )سدى( ُب سورة القيامة عند الوقف عليها   وألفَ , اإلسراء

)نأي( ُب  :كما أمال األلف ُب قولو, )٣تراىا(: كما فتح الراء واأللف ُب قولو
وأمال الراء وا٢تمزة ُب لفظ , ار()ىَ : وكذلك أمال األلف ُب قولة, سورة اإلسراء

أن  :األول: من حيث اٟترف الذي بعده قسمان, لقرآنا)رءا( حيث ورد ُب 
 .فقرأ بإمالة الراء وا٢تمزة اً,متحرك هيكون اٟترف الذي بعد

أما ُب حالة , إذا كان بعده حرف ساكن أمال الراء فقط ُب حالة الوصل :الثاين 
, الوقف فإنو ٯتيل الراء وا٢تمزة وأمال ألف )أدري( حيث ورد وكيف نزل ُب القرآن

 يس و طس و طسم و طو و ا١تر و السور. الر فواتحك أمال األلف ُب الراء وكذل
 .من )كهيعص( والياءَ  وا٢تاءَ  و

 باب ياءاث اإلضافت
وتتصل باالسم  .ا١تتكلم ىالدالة عل الزائدةُ  الياءُ ياء اإلضافة ُب اصطالح القراء 

ومع  ,ستجدوىن, أوزعٍتل مع الفعل ٨تو فتكون منصوبة احمل, والفعل واٟترف
وقد اطلق  .يل, أينومع اٟترف ٣ترورة ٨تو  .ينفس, ياالسم ٣ترورة احملل ٨تو ذكر 
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فخرج بقو٢تم الزائدة عن الياء األصلية اليت تكون ُب  ,ائمتنا ىذه التسمية ٕتوزاً 
الدالة على ا١تتكلم عن اٞتمع  :وكذلك قو٢تم .مكان الالم من الكلمات اليت توزن

 ,فيها جار بُت الفتح واإلسكان فُ لْ وىذه الياءات ا٠تُ , ةوالدلة على ا١تؤنثة ا١تخاطب
فتقول ُب فطرىن فطرك و  ,اهَ ٤تلَّ  و ا٢تاءِ  إحالل الكافِ  اإلضافة صحةُ  ياءِ  وعالمةُ 

اإلضافة  وياءاتُ  .فيكون ىذا الفرق بينها وبُت ياء الزوائد ,وُب يل  لك و لو ,فطره
 , ضربأن على ثالثة آُب القر 
  .علي إسكانو ما اٚتعوا:األول 
  .ما اٚتعوا علي  فتحو :الثاين

ستة  تنقسم ١تا بعدىا إىل اإلضافةِ  ما اختلفوا ُب فتحة وإسكانو. وياءاتُ  :الثالث
ن ما بعدىا إما أن يكون ٫تزة قطع أو ٫تزة وصل أو حرفًا أخر و٫تزة ألأقسام 

 ,م التعريفما مقرونة بالإو٫تزة الوصل  ,القطع إما مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة
 .(ٔ)وإما ٣تردة منها

ثاين  أصلٌ  والفتحُ  ُب البناء السكونُ  واألصلُ , ألهنا مبنية واإلسكان فيها األصلُ 
(ٕ). 

                                                      
. فـــتح الوصـــيد ٖٖٗ – ٖٖٖص ٔ. إٖتـــاف فضـــالء البشـــر ج٘ٚٔ -ٔٙٔ ٕالنشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج (ٔ)

 .ٕٜٔ – ٖٛٔ. الواُب شرح الشاطبية ص ٛٛ٘ – ٙٗ٘ص  ٕج
 .ٚٗ٘ – ٙٗ٘ص  ٕ. فتح الوصيد جٖٖٖص ٔإٖتاف فضالء البشر ج (ٕ)
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أو  ى)مع :وقولو, أبدا( ُب التوبة ى)مع: اإلضافة ُب قولة ياءاتِ  أسكن شعبةُ 
 وىذا إذا أتت الياء بعد ٫تزة قطع مفتوحة., رٛتنا( ُب ا١تلك
 ى)ما أن بباسط يد: وبعد الياء ُب موضع قول كون ا٢تمزة مكسوراً توكذلك عندما 

 :ُب ٜتسة مواضع قولو (إال على رب العا١تُت ى)وإن أجر  و:وُب قول, ُب ا١تائدة (إليك
يونس وىود : ُب سور (إال على اهلل ى)إن أجر  :وُب قولو, ُب ا١تائدة (إ٢تُت ى)وأم
ُب ٜتسة مواضع من سورة  (١تُتإال على رب العا ى)وإن أجر  :وُب قولو, وسبأ

 :ا ُب قولوهَ وعندما يكون بعدىا ٫تزة وصل مقرونة بالم التعريف فتحَ  ,الشعراء
ُب  شعبةُ  وُب ٫تزة الوصل اجملردة من الم التعريف فتحَ , الظا١تُت( ُب البقرة ىَ )عهد

من  وأن يكون بعد ياء اإلضافة حرفٌ , اٝتو أٛتد( ُب الصف ى)من بعد :قولو
 ى)أسلمت وجه :اسكن شعبة الياء ُب قولة, جاء غَت ٫تزة القطع والوصلحروف ا٢ت

 .هلل(
كما , ُب األنعام (للذي ىوجهت وجه )إىن :وكذلك ُب قولو, ُب آل عمران
 للطائفُت( )بيىت :وكذلك ُب قولو, ُب نوح (مؤمنا )و١تن دخل بيىت :أسكن ُب قولو

كما أسكن لفظ , ُب اٟتج (ائمُتللطائفُت والق )بيىت :وكذلك ُب قولو ,ُب البقرة
وُب , براىيمإُب  (عليكم )ما كان ىل :وكذلك ُب قولو, ُب ص (نعجة )وىل :قولو
( ُب مواضع كقولو )فأرسل ىولفظ )مع, ُب سورة ص (من علم )ما كان ىل :قولو
وُب , ُب التوبة (عدوا ى)ولن تقاتلوا مع :ُب األعراف وُب قولو(بٍت اسرائيل ىمع
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)ىذا ذكر من  :وُب قولو ,مواضع من سورة الكهف  ةصربا( ُب ثالث ى)مع :قولو
ريب سيهدين( ُب ا١توضع األول من سورة  ى)إن مع :وُب قولو, ( ُب األنبياءىمع

وا١توضع الثاين من الشعراء ُب  ,ُب القصص ردءا( ى)فأرسلو مع :وُب قولو, الشعراء
ال  ىيا عباد):ُب قولو  وصالً  شعبةُ  حَ تَ من ا١تؤمنُت( كما فَـ  ىومن مع )و٧تٌت :قولو

 ُب (ال خوف عليكم ى)يا عباد :وأسكنها عند الوقف ُب قولو (خوف عليكم
 :وأسكن ُب قولو, ُب طو (فيها مئارب أخرى وىل) :كما أسكن ُب قولو, الزخرف

 .واحداً  ُب سورة الكافرون قوالً  (دين )وىل

 باب ياءاث انشوائد
ء ا١تتطرفـة الزائـدة ُب الـتالوة علـى رسـم ا١تصـاحف ياءات الزوائـد عنـد القـراء ىـي اليـا

ويـاءات الزوائـد تكـون ُب األٝتـاء  ,وىناك فرق بينها وبُت ياءات اإلضافة,العثمانية 
ويـاءات الزوائــد ٤تذوفـة مــن , يســر, يـات, وُب األفعــال, اٞتـوار, و الــداعواألفعـال ٨تُـ

يــاءات ىنــا تكــون وال, وا٠تــالف بــُت القــراء دائــر بــُت اإلثبــات واٟتــذف ,ا١تصــحف
 (ٔ).ومثال الزائدة وعيد, الداع األصليةوزائدة فمثال  أصلية

                                                      
 – ٜٚٔص ٕ.النشـر ُب القـراءات العشـر جٖ٘ٗصٔإٖتاف فضالء البشـر ج.ٖٜٔالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

 .ٜٓ٘ – ٜٛ٘ ٕ.فتح الوصيد جٕ٘ٗ – ٕٗٗكنز ا١تعاين ص   ٓٛٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 49 - 

 

)فمآ ءاتان اهلل خَت( ُب : ْتذف الياء ُب اٟتالُت ُب لفظ )آتاين( ُب قولو شعبةُ  أَ رَ قَـ 
حذف شعبة الياء ُب اٟتالُت ُب ىذه الياءات الزائدة الواقعة ُب سورة  .سورة النمل

, دعان, الداع)ٓ (ْتذف الياء وصاًل ووقفاً , تكفرون, فاتقون .)فارىبون :البقرة
 (ٔ).(واتقون يا اويل

                                                      
ص ٕ.النشـر ُب القـراءات العشـر جٙٙٗصٔ.إٖتاف فضـالء البشـر جٜٙٔ - ٜ٘ٔالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

التــذكرة ُب القــراءات  .ٙٓٙ – ٖٓٙ ٕ.فــتح الوصــيد جٕٓ٘, ٕٚٗ.كنــز ا١تعــاين ص  ٖٕٚ, ٕٛٔ- ٓٛٔ
 .ٜٖ٘ص  ٔ.ا١توضح ُب القراءات جٖٛٗص  ٕج
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 طىرة انفاحتت

 .ال خالف بُت شعبة وحفص فيها

 طىرة انبمزة
 فرش حروف سورة البقرة

, ٜٛ: آية (يلئِ )ميكا, ٜٚ, ٜٛ: ( آيةلَ ئِ رَ بْـ )ٞتَ , ٘ٛ)يعلمون( آية, ٚٙؤا(آيةزُ )ىُ 
( )ليس الربُّ , ٛٙٔ: وات( آية)خطْ , ٖٗٔ :)لرؤف( آية, ٓٗٔ: )أم يقولون( آية

: معا آية, يوت()البِ , ٘ٛٔ: لوا( آيةم  )ولتكَ , ٕٛٔ: ( آيةص  )موَ , ٚٚٔ: آية
)ىزؤا( , ٕٕٕ: آية (رنهَّ يطَّ ), ٕٛٓ: وات( آيةخطْ ), ٕٚٓ: )رؤف( آية, ٜٛٔ

, ٕ٘ٗ: آية ()ويبصط, ٕٓٗ: ( آية)وصيوٌ , ٖٕٙمعا آية  (ره)قدْ , ٖٕٔ: آية
 آخرولو وجو  .كسرة العُت  اختالسلو  ٕٔٚ: ما( آيةعِ )فنِ , ٕٓٙ: يةءا( آ)جزُ 
 (ٔ).ٜٕٚ: نوا( آيةذِ ئآ)ف, ٕٔٚ: )ونكّفر( آية, للعُت سكاناإل وىو

                                                      
.النشــر ُب القــراءات العشــر ٛ٘ٗ-ٜٖٚصٔ.إٖتــاف فضــالء البشــر جٕٕٛ-ٕٗٓالــواُب شــرح الشــاطبية ص (ٔ)

 ٕ.التـذكرة ُب القـراءات جٗ٘ٚ-ٓٗٙ ٖفتح الوصـيد ج . ٖٗٓ-ٕ٘ٙ.كنز ا١تعاين ص ٖٕٙ-ٕ٘ٔصٕج
 .  التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٜٖٗ-ٕٔٛص  ٔات ج.١توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءٖٖٗ-ٖٙٔص 
                                                                                                                                   .                                                                                                                             ٓ٘ٗ-ٖٕٗص 
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 ياءاث اإلضافت يف طىرة انبمزة
  ٕ٘ٔ: آية(للطائفُت )بيىتْ , ٕٗٔ: آية (الظا١تُت ىَ عهد)

 اإلدغاو يف طىرة انبمزة
 (ٔ).ٕٜ: ٍب اٗتذًب( آية), ٓٛ: ًب( آية)أٗتذ, ٔ٘: آية ()ٍب اٗتذًب

 توجيو الرواية
ووجـــو ضـــمها أنـــو لغـــة   ,األصـــلوىـــو  ,علـــي الثقـــل )ىـــزءا( قـــرأ بضـــم عـــُت الفعـــل

ن العـــرب ترجـــع ألفمحمولـــة علـــي الغيبيـــة  اٟتجـــازيُت )يعلمـــون( وجـــو قراءهتـــا باليـــاء
ومل  (ين هبــمكنــتم ُب الفلــك وجــر   إذا)حــىت  :الغيبــة كمــا ُب قولــو تعــاىل إيل با١تخاطبــة

نـو أهبـا لـيعلم ى ومـن فـتح اٞتـيم  أتـ١تناسبة )يردون( قبلهـا )ٞتربيـل( لغـة  بكم  :يقل
يكـــــون  ()أم يقولـــــون, أيضـــــاً  لغـــــةٌ  (وكـــــذلك )ميكائيـــــل ,العـــــربليســـــت مـــــن كـــــالم 

 ن قبلــو كالمـــاً إفــا١تخاطــب ٤تمــد صــلى اهلل عليــو وســلم ُب شــأن اليهــود والنصــارى 
)لـرؤف( , (ىـم ُب شـقاق فإ٪تا)فان تولوا  (فان امنوا) :وىو قولو تعاىل ,بلفظ الغيبة

للتخفيـف الجتمـاع  )خطـوت( إسـكان الطـاء, وحذف الـواو أخـف ُب القـراءة ,لغة

                                                      
.كنـز ٘ٔصٕ.النشـر ُب القـراءات العشـر جٖٛٔصٔ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٚٔالواُب شرح الشـاطبية ص (ٔ)

  ٔ.التـــــــــــــــــــــــــــــــذكرة ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٗٓٗ – ٖٓٗ ٕ.فـــــــــــــــــــــــــــــــتح الوصـــــــــــــــــــــــــــــــيد جٜٙٔا١تعـــــــــــــــــــــــــــــــاين ص 
  ٕ٘ٚص  ٔ.ا١توضح ُب القراءات جٖٕٙص 
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)الــرب( قــرء بــالرفع علــى , لغــة ٘تــيم وأســد وعامــة قــيس وىــي ,ضــمتُت متــواليتُت والــواو
مــن  ()ومــا وصــينا بــو ابــراىيم :قولــو تعــاىل ىاســم فاعــل علــ)مــوص( , أنــو اســم لــيس

 التأكيــدوفيــو معــٌت  ,يكمــل مــن كمــل (كملــوالت), وىــي لغــة وصــي مزيــد بالتضــعيف
 ()رؤف, هنـا لغـةٌ إوقيـل  ,)بيـوت( قـرء بالكسـر علـى أهنـا مـن جـنس اليـاء, وىي لغـة

واألصــل  ,مضــارع تطهــر أي اغتســل ()يطهــرن, تقــدم ذكــره ()خطــوات, تقــدم ذكــره
إهنـا  :قيل ()قدره, تقدم ذكره (ا)ىزء, (ذا تطهرنإومطابقة بُت اللفظُت )ف ,يتطهرن

 وســـــكان ُب قولـــــإ ىواٚتـــــاعهم علـــــ, واإلســـــكان ىـــــو ا١تصـــــدر مـــــن الطاقـــــة والســـــعة
برفـع علــى أهنـا مبتـدأ خــربه  ()وصـية, هنــا لغـة,إوقيـل  حــق قـدره( ()ليلـة القـدر:تعـاىل

 .ألن فيهـــــا معـــــٌت األمـــــر, لكونـــــو موضـــــع ٗتصـــــيص كالســــالم علـــــيكم ()ألزواجهــــم
٪تــا تســتعمل القلــب ومــا أشــبهو إرادة ا٠تفــة إألن العــرب الســُت ىــي األصــل ()يبســط

 ,)فنعما( معروف أن نعم فعل مـاض جامـد للمـدح, سبق ذكره (جزءا), والتجانس
وا١تراد بـو    ,ولو اإلخفاء لكسرة العُت, و١تا ٟتقتها ما اجتمع مثالن فخففا باإلدغام

مســتأنف ال  )نكفــر( علــى أنــو  ســكان  للعــُتإلا وجــو آخــر وىــو االخــتالس,. ولــو
)فئـــاذنوا( آذنـــو بكـــذا , نفســـووعلـــى خطـــاب ا١تخـــرب عـــن , موضـــع لـــو مـــن اإلعـــراب

 .بلغأىو  فيو ٗتويف وإنذار مل ينتو عن الربا. أن أعلمو
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 طىرة آل عًزاٌ

 فزع دزوف طىرة آل عًزاٌ
: ( آيةتُ )وضعْ , ٖٓ: )رؤف( آية, معاً ٕٚ: ت( آية)ا١تيْ , ٘ٔ: ضوان( آية)ورُ 
: )فنوفيهم( آية, ٜٗ: يوتكم( آية)بِ , , ٖٚ: ( آية)زكرياءُ , ٖٚ: ( آية)زكرياءَ , ٖٙ
)وما تفعلوا من , ٜٚ: ج( آية)حَ , ٖٛ: )ترجعون( آية, ٖٛ)تبغون( آية , ٚ٘

, ٗ٘ٔ)بيوتكم( آية , ٓٗٔمعا آية  (رح)قُ , ٘ٔٔ: آية (خَت فلن تكفروه
: آية (نضوا)رُ , ٕٚٔ: آية (رح)القُ , ٕٙٔ: ضوان( آية)رُ , ٚ٘ٔ: )ٕتمعون( آية

 (ٔ).ٚٛٔ: )ليبيننو للناس وال يكتمونو( آية, ٗٚٔ

 ياءاث اإلضافت يف طىرة آل عًزاٌ
 ٕٓ: هلل( آية )وجهىْ 

                                                      
.النشــر ُب القــراءات العشــر ٜٚٗ-ٕٚٗصٔاف فضــالء البشــر ج.إٖتــٕٔٗ-ٖٕٔلــواُب شــرح الشــاطبية صا (ٔ)

 ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٖٔٛ-ٛٙٚ ٖ.فــتح الوصــيد ج ٜٕٖ-ٜٖٓ.كنــز ا١تعــاين ص ٕٙٗ-ٖٕٛصٕج
 .  التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٜٖٚ-ٖٖٙص  ٔ.ا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٖٚٙ-ٜٖٗص 
 .ٓٚٗ-ٙ٘ٗص
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 هاء انكُايت يف طىرة آل عًزاٌ
 إسكان ا٢تاء , ٘ٗٔ: )نؤتو( معا آية, ٘ٚ: )يؤده( معا آية

 اإلدغاو يف طىرة آل عًزاٌ
 ٔٛ: )وأخذًب( آية

 توجيو الرواية
, وىـــي لغـــة قـــيس و٘تـــيم ,وىـــي مـــن الشـــكران ,لرضـــي مصـــدرُ  لغـــةٌ  )ورضـــوان( ىـــي

فاشــية كمــا  لغــة اٞتمــع بــُت يــاءين فخفــف بــاختزال إحــدى اليــاءين. ةىــاكر   )ا١تيــت(
ُ  :قـــــالوا , )رؤف( تقـــــدم ذكـــــره ُب ســـــورة البقـــــرة, بـــــالتخفيف ُْتُ بالتشـــــديد وَىـــــ ىـــــُت 

بلـو )رب إين ومـا ق ,التصـال كالمهـا ٔتـا بعـد ذلـك)وضعت( ىذا من كـالم أم مـرًن 
وفيو تعظيم وتنزيو هلل تعاىل وعلى وجو الشكاية هلل  ()واين ٝتيتها مرًن(وضعتها أنثى

 ()وكفلهــا :ثــان لقولــو)زكريــاء( علــى أنــو مفعــول , حــررت مــا ُب بطنهــا ألهنــاوالنــدم 
 ()فنـوفيهم, )بيـوتكم( سـبق ذكـره ُب سـورة البقـرة, عن أىل اٟتجـاز فاشيوٌ  وىي لغةٌ 

, ()فأمـــــا الـــــذين كفـــــروا فأعـــــذهبم يتناســـــب مـــــع مـــــا قبلـــــو مـــــن الكـــــالمبـــــالنون ل ءَ رِ قُـــــ
, ٢تــم يــا ٤تمــد أفغــَت ديــن اهلل تبغــون :ا٠تطــاب ألن التقــدير قــل علــى  أجره)تبغــون(

 :والفـتح أصـل ا١تصـدر وقيـل ,حـج حجـاً  :)حـج( يقـال, )ترجعـون(وكذلك العلـة ُب
على الرجوع  (روه)وما تفعلوا من خَت فلن تكف ا١تصدر وىي لغة اٟتجاز وبٍت أسد 
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 لغـة ()قـرح, ()كنـتم خـَت أمـة :إىل خطاب أمة ٤تمد صـلى اهلل عليـو وسـلم ُب قولـو
نـو مـا كـان مـن القـروح الـيت ٗتـرج إ :نو أمل اٞترح وقيلإ :وقيل ,عند غَت أىل اٟتجاز

شــــد أ ون مــــا قبلــــألا٠تطــــاب  ىعلــــ()ٕتمعــــون, ســــبق ذكــــره ()بيــــوتكم, مــــن اٞتســــد
و ا١تعـٌت ١تغفـرة مـن ()ولئن قتلتم ُب سبيل اهلل أو متم :تعاىل وللكالم ُب قول ةً مشاكل

سبق  ()القرح, )ورضوان( سبق  ذكره اهلل ورٛتة خَت ٦تا ٕتمعون من أعرض الدنيا  
)الـذين  :الغيبـة القريبـة ُب قولـو تعـاىل ى٤تمول علـ)ليبيننو للنـاس وال يكتمونـو(, ذكره

 .أوتوا الكتاب(
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 طىرة انُظاء
 ءفرش حروف سورة النسا

 (ل لكمحَ )وأَ , ٜٔ: آية (نو)مبيَّ , ٕٔ: ى هبا( آية)يوصَ , ٓٔ: آية (صلون)وسيُ 
ولو وجو  لو اختالس كسرة العُت. ٛ٘)نعما( آية , ٕ٘: ن( آيةحصَ )أَ , ٕٗ: آية

, ٕٗٔ: آية (لوندخَ )يُ , ٖٚ: آية (كأن مل يكن), سكان  للعُتإلا آخر وىو
 (ٔ) ٕ٘ٔ: آية ()سوف نؤتيهم

 رة انُظاءهاء انكُايت يف طى
 إسكان ا٢تاء, ٘ٔٔ: )نولو( و )نصلو( آية

 توجيو الرواية
 :واٟتجة قولو تعاىل اً,الوجو أنو أصاله اهلل نار , و م فعلوسَّ ما مل يُ على  ()وسيصلون

سبق  ()البيوت, ما مل يسم فاعلو علىأجره  ()يوصى هبا, )سوف نصليهم نارا(
ُب سورة الطالق  ()مبينات, القىنا وُب سورة األحزاب وسورة الط ()مبينو, ذكره

                                                      
لنشــر ُب القــراءات العشــر .إٗ٘-ٗٓ٘صٔ.إٖتــاف فضــالء البشــر جٕٓ٘-ٕٕٗالــواُب شــرح الشــاطبية ص (ٔ)

 ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٙٗٛ-ٕٔٛ ٖ.فــتح الوصــيد ج ٖٙٗ-ٕٖٖ.كنــز ا١تعــاين ص ٖٕ٘-ٕٚٗصٕج
 .  التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٖٓٗ-ٗٓٗص  ٔ.ا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٖٓٛ-ٕٖٚص 
 .ٖٛٗ-ٕٚٗص 
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و معٌت الواحد منها بينها من يدعيها  هبا مفعوالً  جعل الفاحشة والنور على أنو
ٛتال للفاعل  الفعل  )وأحل( على البناء)قد بينا لكم اآليات(  :حجة قولو تعاىل
للفاعل أو إسناد  لفعلا)أحصن( على أنو مبٍت , ()كتاب اهلل :على قولو تعاىل

, )نعما( سبق ذكره ُب سورة البقرة, أي أحصن فروجهن وأزواجهن  نالفعل ٢ت
ولكون التأنيث غَت حقيقي ولوقوع )ا١تودة( ألهنا ٔتعٌت الود , )يكن( ١تناسبة اللفظ

, )بينكم وبينهم(وىو يقوم مقام التأنيث:الفصل بُت الفعل والفاعل بقولو
 ة حىت يدخلهم اهلل تعاىلهنم ال يدخلون اٞتنألإضافة الفعل إىل غَتىم  )يدخلون(

 .)نؤتيهم( على أنو إخبار من اهلل, يسم فاعلو على من ملللمفعول  الفعل  ٌتفب
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 طىرة ادلائدة

 فزع دزوف طىرة ادلائدة
, ٛ, )شْنئان( آية: ٙ, )وأرجِلكم( آية: ٕ, )شْنئان( آية: ٕ)وُرضوانا( آية: 

, )اسُتِحق( آية: ٜٛ , )عَقدًب( آية:ٚٙ, )رساالتو( آية: ٛ٘_ٚ٘)ىزؤا(آية: 
 (ٔ).ٙٔٔ-ٜٓٔ, )الِغيوب( آية: ٚٓٔ, )األوَِّلُْتَ( آية: ٚٓٔ

 ياءاث اإلضافت يف طىرة ادلائدة
 ٙٔٔ: ُت( آيةا٢ت )وأمىْ , ٕٛ: آيةإليك(  )يدىْ 

 توجيو الرواية
ن أ و ٬توز .وىو مصدر شنأه ,)شنئان( ٔتعٌت بالغ ُب بغضو, )ورضوانا( سبق ذكره

و ,)وأرجلكــم( عطفــا علــى رؤوســكم, بســكون العــُت نعــالتكــون صــفة علــى وزن ف
نــو أراد با١تســح أُب األرجــل مثــل التحديــد ُب األيــدي ا١تغســولة علــى  الوضــوءٖتديــد 

                                                      
النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ٗٗ٘-ٜٕ٘صٔ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٕٗ٘-ٕٓ٘الـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص (ٔ)

 ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٙٙٛ-ٜٗٛ ٖ.فــتح الوصــيد ج ٖٙ٘-ٖٚٗ.كنــز ا١تعــاين ص ٕٙ٘-ٖٕ٘صٕج
 .  التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٖ٘ٗ-ٖ٘ٗص  ٔ.ا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٜٖٔ-ٖ٘ٛص 
 .ٛٛٗ-ٗٛٗص 
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, )ىـــزءا( ســـبق ذكـــره, ٘تســـحت للصـــالة أي توضـــأت ٢تـــا :والعـــرب تقـــول ,الغســـل
كمـا ٬تـوز ٚتـع , ن ٕتمـعأة فيجـوز ٥تتلفـ ئلعلى اٞتمع ألن جنس الرسـا ()رساالتو

بــو الكثــَت مــن  األصــل. ويــرادعقــدًب( علــى ), ٝتــاء األجنــاس إذا اختلفــت ضــروهباأ
, ()اإليصـــــاء فيـــــو  الفاعـــــلمبـــــٍت ١تـــــا مل يســــم فاعلـــــو و )اســـــتحق( , الفعــــل والقليـــــل

و التقـدير مـن األولـُت  ,صـفة للـذينُب موضـع خفـض أنـو ٚتـع أول ى )األولُت( علـ
 .بق ذكرهس (الغيوب), يصاء أو اإلٍبإلالذين استحق عليهم ا

 طىرة األَعاو

 فزع دزوف طىرة األَعاو
, ٕٚ: آيــة (كــونُ )ونُ , (كــذبُ )وال نُ , ٖٕ: هم( آيــةتُ )فتَنــ, ٙٔ: ف( آيــةصــرِ )مــن يَ 

( )زكرياءُ , ٖٙ: فيو( آية)وخِ , ٘٘: ( آية)وليستبُت السبيلُ , ٕٖ)أفال يعقلون( آية 
هنـا إذا( آيـة )إِ , ٜ٘: ت( آيـة)ا١تْيـ, ٜٗ: م( آية)بينكُ , ٕٜ: )ولينذر( آية, ٘ٛآية 

: آيـة (مرِ )مـا ُحـ()َفَصـل, ٗٔٔ: )منزل( آيـة, ولو فتحها وىو الوجو اآلخر لو ٜٓٔ
ــــــــ, ٕ٘ٔ: آيــــــــة (جــــــــارِ )حَ , ٕٗٔ: آيــــــــة ()رســــــــاالتو, ٜٔٔ , ٕ٘ٔاعد( آيــــــــة )يصَّ
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وات( )خطْـ) ٜٖٔآية ()وان تكن, ٖ٘ٔ: )مكاناتكم( آية, ٕٛٔ: آية ()٨تشرىم
 (ٔ)ٕ٘ٔ: كرون( آية)تذَّ , ٕٗٔ: آية

 اءاث اإلضافت يف طىرة األَعاوي
 .ٜٚللذي( آية  )وجهىْ 

 اإليانت يف طىرة األَعاو
مـــا أن : ( مـــن حيـــث اٟتـــروف الـــذي بعـــده علـــى قســـمُتىأمـــال الفعـــل ا١تاضـــي )رأ

فهـو ٯتيـل اٟتـرفُت  اً أمـا إذا كـان متحركـ, أو سـاكنا يكون اٟترف الـذي بعـده متحركـاً 
 فـرق بـُت أن يكـون اٟتـرف ا١تتحـرك ضـمَتاً و٫تـا الـراء وا٢تمـزة وال  ,األولُت من الفعـل

: وأمــا إذا كــان بعــده ســاكن ٨تــو, أو غــَت ضــمَت كمــا ىــو ُب )رآىــا( )فــرآه( )رآك(
واألحــزاب مــن الســواكن الـــيت , والكهــف, )رأى القمــر( كمــا ىنــا وُب ســورة النحـــل

أمــا عنــد الوقــف , فإنــو ٯتيــل الــراء فقــط حــال الوصــل (تــأٌب بعــد الفعــل ا١تاضــي )رأى
 .يل الراء وا٢تمزة كما عليو احملققون من أىل األداءفإنو ٯت

 توجيو الرواية

                                                      
النشر ُب القراءات العشر , ٖٛ-ٙصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٕٛٙ-ٕ٘٘الواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

ص  ٕالتذكرة ُب القراءات ج, ٜٛٔ-ٓٚٛ ٖفتح الوصيد ج, ٖٗٛ-ٖٛ٘كنز ا١تعاين ص ,  ٕٙٙ-ٕٚ٘صٕج
 .ٙٓ٘-ٜٔٗالتبصرة ص , ٕٔ٘-ٔٙٗص  ٔا١توضح ُب القراءات ج, ٕٔٗ-ٜٖ٘
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والفاعــل وا١تفعــول مضــمران لتقــدم ذكر٫تــا ُب قولــو  علــى أنــو مبــٍت للفاعــل ()يصــرف
)قــل أىن أخــاف إن عصــيت ريب عــذاب يــوم عظــيم( فالفاعــل ا١تضــمر يرجــع :تعاىل

اءة أن بعــــده )فقــــد قـــوي ىــــذه القــــر يعــــذاب و  ريب وا١تفعـــول احملــــذوف يرجــــع إىل إىل
 ()وإال أن قــالوا :والتقــدير ٍب مل تكــن فتنــتهم إال قــو٢تم ,يكــن )فتنــتهم( خــرب, رٛتــو(
أي ليتنا نرد ونوفق للتصـديق  نردونكون( معطوفات على , )وال نكذب, يكناسم 

 ىويكــون علــ ,فيكــون مــن ٘تـٌت الــرد ,واإلٯتـان أي غــَت مكــذبُت وكــائنُت مـن ا١تــؤمنُت
 :وىــو قولــو تعــاىل ,فــالن قبلــو لفــظ الغيبــة)يعقلــون( , مــن األولاالســتئناف والقطــع 

, رفع السبيل على التـذكر والفاعـل )ليسـتبُت( ()لتستبُت سبيل, ()خَت للذين يتقون
أقــيم مقــام اٟتــال كأنــو  ن يكــون مصــدراً أو٬تــوز  ,ومعنــاه إســرار الــدعاء)خفيــو( لغــة 

أي لينـذر أم للقـرآن  يعـود )لينـذر( الضـمَت , تدعونو متضرعُت و٥تفُت للدعاء :قال
ٔتعـٌت الفـراق  وىـو أيضـاً  ,أي تقطـع وصـلكم ()بيـنكم, ن منذراً آفجعل القرء ,القرى

)إهنــا , ســبق ذكرىــا ()خطــوات, )رســاالتو(, ()ا١تيــت, )زكريــاء(, األضــدادفهــو مــن 
والتقــــدير ومــــا يشــــعركم إٯتــــاهنم  ,اســــتئنافوأن الكــــالم  ,ن حــــرف ابتــــداءإ ألن (إذا

وىـذه مـا مل يسـم  ()حـرم, )منـزل( مـن أنـزل, ٯتان ١تن طبع علـى قلبـوإخبار بعدم اإل
ــــة...(  :وىــــذا اٟتــــرم ٣تمــــل وىــــو إشــــارة لقولــــو تعــــاىل ,فاعلــــو )حرمــــت علــــيكم ا١تيت

آٙتـا  :وقيـل, ا مبالغـا ُب الضـيقاسـم فاعـل أي ضـيق )حرجـا(, )رساالتو( سـبق ذكـره
 ()٨تشرىم.الصعودلف وا١تعٌت أنو لثقل اإلسالم عليو فكأنو يتك()يصاعد .او شاكا

)مكانـــاتكم( , ىنـــا وُب ســـورة يـــونس إســـنادا إىل اســـم اهلل تعـــاىل علـــى وجـــو العظمـــة
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نــتم أفــا١تعٌت اعملــوا علــى أحــوالكم الــيت , ليطــابق ا١تضــاف إليــو وىــو ضــمَت اٞتماعــة
أنـو أنـث لتأنيـث معـٌت )ما(ألهنـا )ا١تيتـة( ُب معـٌت )مـا( مؤنثـة ُب  ()تكـن ميتـة.عليها
فصـار )مـا( اسـم كـان ()خالصـة :تعـاىل وأن ا٠تـرب عنهـا مؤنـث ُب قولـ ال ترىأا١تعٌت 

)خطوات(ســـــبق ذكره.)تـــــذكرون( أدغـــــم  التـــــاء الثانيـــــة ُب الـــــذال ..وخربىـــــا )ميتـــــة(
  .عٍت تكرير التذكَتيوىو  ,وتشديد الذال

 طىرة األعزاف

 فزع دزوف طىرة األعزاف
, ٘٘: آية (يفة)وخِ , ٗ٘: يةآ (ىش  )يغَ , ٖٛ: )ال يعلمون( آية, ٖ: رون( آيةكَّ )تذَّ 
, ٗٚ: يوتا( آية)بِ , ٜٙ: )بصطة( آية, ٚ٘: رون( آيةكَّ )تذَّ , ٚ٘: ت( آية)ميْ 

شون( آية )يعرُ , ٚٔٔ: ف( آيةقَّ )تلَ , ٖٔٔ: ن لنا( آيةاِ )أَ  ٔٛ: آية ()أإنكم لتأتون
وٓتلف , س( على وزن حيدرئَ )بيْ , ٗٙٔ: ( آية)معذرةٌ , ٓ٘ٔ: ( آية)أم  , ٖٚٔ

 (كونسِ )ٯتْ , ٜٙٔآية  ()أفال يعقلون, ٘ٙٔ: آيةيس على وزن رئ( عنو )بئيس
 (ٔ) .ٖٕٔ: منتم( آيةاأُب كلمة )ء .ٜٓٔآية  (كاً ْر )شِ  ٓٚٔ: آية

                                                      
النشر ُب القراءات العشر , ٔٚ-ٛٗصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٕٚٚ-ٜٕٙالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

ص  ٕلتذكرة ُب القراءات جا, ٜٗٗ-ٕٕٜ ٖفتح الوصيد ج, ٕٓٗ-ٖٙٛكنز ا١تعاين ص ,  ٖٕٚ-ٕٚٙصٕج
 .ٕٓ٘-ٛٓ٘التبصرة ص , ٛٙ٘-ٕٕ٘ص  ٕا١توضح ُب القراءات ج, ٖٓٗ-ٚٔٗ
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 ياءاث اإلضافت يف طىرة األعزاف
 ٘ٓٔ: بٍت( آية ىْ )مع

 توجيو الرواية
والتشديد على إدغام التاء الثانية ُب الذال ألن , )تذكرون( على أهنا خطاب

)لكل  :ٛتلو على معٌت قولو تعاىل)ال يعلمون()و)تتذكرون(حسن اإلدغام. أصل
ا١تراد ال يعلم كل , ال على اللفظ دون ا١تعٌتو ضعف(ألن معناه الغيبة فجعلو ٤تم

يفيد تكرير الفعل  )يغشى( ىنا وُب سورة الرعد .فريق مقدار عذاب الفريق األخر
, مفعولُت بالتضعيف ىلإ يفهو متعد على ا١تضاعفة من غشي و, ومداومتو

)بيوتا( , سبق ذكره )بصطو(, )تذكرون(, )ميت(, تقدم ُب سورة األنعام (ة)خفي
ابتداء (باالستفهام ١تا رأى )أتأتون الفاحشة أَ رَ قَـ   )أانكم لتاتون(, سبق ذكره
)أان لنا( االستفهام أهنم استخربوا عن  .لتأكيد التوبيخ ٢تم والتقرير, باالستفهام

)تلقف( إن غلبنا. وا١تراد ىل ٕتعل لنا أجراً , ومل يقطعوا ْتصولو ,٢تمحصول األجر 
األصل )أم( ا١تعٌت بٌت., لغة (عرشون)ي, فحذفت التاء األخَتة لتخفيفمن تلقف 

  :وقيل, بقى الكسرة تدل عليهاأو , لإلضافة(فحذفت الياء اليت ى)قال ابن ام.فيو
و التقدير , مبتدأرة( على اضمار . )معذعن البصريُت ألجل ياء ا١تتكلم كسرة بناءٍ 

 .وىي لغة, وىي صفة للعذاب, )بيئس( على وزن فيعل.موعظتنا معذرة :قالوا
وىو ٔتعٌت التعلق )ٯتسكون( , سبق ذكرىا ُب سورة األنعام ()أفال  يعقلون
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 ء,ضبط الشى واإلمساك, مسك أكثر ما يستعمل بغَت باءأن أال إ, واالعتصام
موضع  اإلمساكوضع  فأراد, ءك التعلق بالشىوالتمس,وىو ضد التخلية 

من أمسك فا١تفعول ٤تذوف أي دينهم وأعما٢تم بالكتاب والياء للحال , التمسك
أحد٫تا تقديره )جعال : فيو وجهان للتنوين, وىو على وزن فعالً )شركا( , أو األلو

  .والثاين)جعال لو ذا شريك( حذف ُب ا١توضعُت ا١تضاف, (لغَته نصيبا

 َفالطىرة األ
)وال , ٕٗ( آية )حِييَ , ٜٔ: ن اهلل مع ا١تؤمنُت( آية)وإِ , ٛٔ: آية (دَ يْ كَ   نٌ ىِ )موْ 

 (ٔ) .ٔٙ: م( آيةلْ )للس  , ٜ٘: ٖتسنب( آية

 اإليانت يف طىرة األَفال
 أمال األلف ٚٔ: آية ()رمى

                                                      
النشر ُب القراءات العشر , ٛٚ,ٕٛصٔإٖتاف فضالء البشر ج, ٜٕٚ,ٕٓٛالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

 ٖفتح الوصيد ج, ٙٓٗ,ٚٓٗ,ٛٓٗ,ٜٓٗكنز ا١تعاين ص ,  ٕٙٚ,ٕٚٚصٕج
ا١توضح ُب القراءات , ٖٖٗ,ٖٗٗ,ٖ٘ٗ,ٖٙٗص  ُٕب القراءات ج التذكرة, ٜٓ٘,ٜٔ٘,ٕٜ٘,ٖٜ٘,ٜ٘٘

 .ٖٕ٘,ٕٗ٘التبصرة ص , ٖٛ٘, ٔٛ٘, ٜٚ٘, ٚٚ٘, ٙٚ٘ ص ٕج
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 اإلدغاو يف طىرة األَفال
 ٛٙ: )أخذًب( آية

 توجيو الرواية
)أوىن( با٢تمزة والتنوين على أصل اسم الفاعل  )موىن( على أنو اسم فاعل من

, )وكيد( بالنصب على ا١تفعول بو.ونصب )كيدا(, إذا أريد بو اٟتال أو االستقبال
وفيو التوكيد لنصرة اهلل للمؤمنُت ألن أن إ٪تا , االبتداء واالستئناف)وإن( على 

األوىل وفتح بكسر الياء )حِت(    .تكسر ُب االبتداء لتوكيد ما بعدىا من ا٠ترب
)وال ٖتسنب( ىنا وُب سورة النور  .على األصل بالفعل أتىووجو ذلك أنو , الثانية

)وسبقوا( ثان وا١تخاطب النيب صلى اهلل عليو وسلم , على أن )الذين( مفعول أول
 .)للسلم(سبق ذكره

 طىرة انخىبت 

 فزع دزوف طىرة انخىبت
: ضـــوان( آيـــة)ورُ , ٖٚ: (آيةلُّ ِضـــ)يَ , ٕٗ: )عشـــَتاتكم( آيـــة, ٕٔ: ضـــوان( آيـــة)ورُ 
ــــــــة, ٖٓٔ: صــــــــلواتك( آيــــــــة), ٛٚ: يــــــــوب( آيــــــــة)الغِ , ٕٚ , ٙٓٔ: )مرجــــــــؤن( آي
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)كــــاد , ٓٔٔآيــــة , (عَ طَّــــقَ )إال أن تُـ , ٜٓٔ( آيــــة فٍ رْ ُجــــ), ٜٓٔ: ضــــوان( آيــــة)ورُ 
 (ٔ) .ٕٛٔ, ٚٔٔ: )رؤف( آية, ٚٔٔ: آية (تزيغ

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انخىبت
  ٖٛ: عدوا( آية )معىْ , ٖٛ: آية أبدا( )معىْ 

 اإليانت يف طىرة انخىبت
 أمال األلف, ٜٓٔ: )ىار( آية

 توجيو الرواية
)عشـــَتتكم( , معـــا ســـبق ذكرىـــا, )رؤف(, )صـــلواتك(, )الغيـــوب(, كلـــو  ()ورضـــوان

)يضل( على أنو مبٍت ,  فجمع لكثرة عشائرىم, ألن لكل واحد عشَتةعلى اٞتمع 
ألهنـم ىـم الضـالون ُب , الكفار إىل وأضيف الفعل, و)الذين كفروا(  فاعل, للفاعل

, )الغيــــــوب(, )ورضــــــوان(, .أنفســــــهم بــــــذلك التــــــأخَت ألهنــــــم ٭تلــــــون مــــــا حــــــرم اهلل
لغـة ٘تــيم وقــيس.  وىــي ,أرجـأاالشــتقاق  أصـل)مرجؤن(, صـلواتك( كلــو سـبق ذكــره)

 .ٗتفيفـــا الــراء  جــرف( لغــة ٘تـــيم وبكــر بــن وائــل يســكنون), )ورضــوان( ســبق ذكــره
                                                      

النشر ُب القراءات العشر , ٓٓٔ-ٜٛصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٕٗٛ-ٕٔٛالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)
ص  ُٕب القراءات جالتذكرة , ٜٙٙ-ٜٜ٘ ٖفتح الوصيد ج, ٙٔٗ-ٔٔٗكنز ا١تعاين ص ,  ٕٔٛ-ٕٛٚصٕج

 .ٖٔ٘-ٕٚ٘التبصرة ص , ٓٔٙ-ٜٛ٘ص  ٕا١توضح ُب القراءات ج, ٘ٗٗ-ٓٗٗ
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)كـاد , بالتشـديدمضـعف العـُت وقلـوهبم فاعـل  عَ طـ مضـارع قُ )تقطع( مبٍت للمفعول 
وإ٪تـا  ,اسم كـاد وتزيـغ خـرب مقـدم ألن الفعـل مؤنـث (٭تتمل أن يكون )قلوب (تزيغ

و٭تتمل أن اسم  , قدر ىذا اإلعراب ألن الفعل إذا دخل عليو فعل قدر اسم بينهما
 .هم تزيــــغالتقــــدير كــــاد قلــــوب فريــــق مــــنكــــاد ضــــمَت الشــــأن وقلــــوب مرفــــوع بتزيــــغ و 

 .)رؤف( سبق ذكره
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 طىرة يىَض
)ال , ٖٔ: ت( معا آية)ا١تيْ , ٖٕ: ( آية)متاعُ , ٘: )نفصل( آية, ٖ: رون( آيةكَّ )تذَّ 

 ()و٧تعل, ٚٛ: يوتكم( آيةبِ , وتا)بيِ , ٘ٗ: )يوم ٨تشرىم( آية, ٖ٘: ي( آيةد  هِ يِ 
 (ٔ) .ٖٓٔ: ا١تؤمنُت( آية ج  نَ )نُـ , ٓٓٔ: آية

 يىَض طىرة يف اإلضافت ياءاث
 ٕٚ: إال( آية )إن أجرىْ 

 اإليانت يف طىرة يىَض
 أمال الراء ٙٔ: آية ()أدراكم, أمال الراء, ٔ: )الر( آية

 توجيو الرواية
ويقويو أن , على أن ا١تتكلم ىو اهلل سبحانو وتعاىل ()نفضل, )تذكرون( سبق ذكره

و)متاع , أخرب ا١تبتد )متاع( على أنو خرب )بغيكم(  رجل منهم( إىلقبلو )أوحينا 
                                                      

النشر ُب القراءات العشر , ٕٓٔ-ٗٓٔصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٜٕٛ-ٕ٘ٛالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)
 ٕالتذكرة ُب القراءات ج, ٕٜٛ-ٜٓٚ ٖفتح الوصيد ج, ٕ٘ٗ-ٜٔٗكنز ا١تعاين ص ,  ٕٚٛ-ٕٕٛص ٕج

 التبصرة , ٖٛٙ-٘ٔٙص  ٕا١توضح ُب القراءات ج, ٗ٘ٗ-ٚٗٗص 
 .ٖٚ٘-ٖٖ٘ص 
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أي بغي بعضكم على بعض انتفاع , البغيصلة  من )على أنفسكم( اٟتياة الدنيا(
)بيوتكم( معا , )بيوتا(, )تذكرون(, )ا١تيت(, ببغيو ىققليل ا١تدة ٍب يضمحل ويش

, اإلدغام ألن أصلها يهتدي فلما سكنت التاء ألجل )ال يهدي( , سبق ذكرىا
تبع شعبة كسر الياء , خلص من الساكنُتكسرت ا٢تاء للت, وا٢تاء قبلها ساكنة

)٧تعل( سبق .بيوتكم( سبق ذكرىا, )بيوتا .)٨تشرىم( ,هنا لغةإ :وقيل ,للهاء
قوم  التعاىل قبل )ا و١تناسبة قول, )ننج ا١تؤمنُت( قرأ شعبة بنون العظمة .ذكرىا

 .التكلم ىلإيونس ١تا آمنوا كشفنا عنهم عذاب ا٠تزي( أو على االلتفات من الغيبة 

 طىرة هىد

 فزع دزوف طىرة  
زوجُت(  )من كلِ , ٖٓ: رون( آيةكَّ )تذّ , ٕٛ: يت( آيةمِ )فعَ , ٕٗ: رون( آيةكَّ )تذَّ 
, ٔٚ: آية ()يعقوبُ , ٛٙ: آية (ال إن ٙتوداً ا), ٔٗ: آية (٣تراىا)ُ , ٓٗ: آية

كال ١تا(   إنْ )وِ , ٛٓٔ: عدوا( آية)سَ , ٖٜ: )مكاناتكم( آية, ٚٛ: )صلواتك( آية
 ٖٕٔ: )يعلمون( آية, ٖٕٔ: آية (عُ جِ رْ )يَـ , ٕٔٔ: )مكاناتكم( آية, ٔٔٔ: آية

(ٔ) 

                                                      
.النشــر ُب القــراءات العشــر ٖٚٔ-ٖٕٔصٕ.إٖتــاف فضــالء البشــر جٕٜٕ-ٜٕٛالــواُب شــرح الشــاطبية ص (ٔ)

ــــز ا١تعــــاين ص ٜٕٓ-ٕٛٛصٕج .التــــذكرة ُب القــــراءات ٖٓٓٔ-ٜ٘ٛ ٖ.فــــتح الوصــــيد ج ٖٗٗ-ٕٙٗ.كن
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 ياءاث اإلضافت يف طىرة هىد
 .ٔ٘: آية (إال )أجرىْ , ٜٕ: آية ()أجرْى إال

 اإليانت يف طىرة هىد
 .أمال الراء وا٢تمزة ٓٚ: آية ()رأى, أمال الراء ٔ: )الر( آية

 اإلدغاو يف طىرة هىد
 .ٕٜ: آية (واٗتذ٘توه)

 جيو الروايةتو 
, مبـٍت للفاعـل ()فعميـت, معا سـبق ذكرىـا ()مكاناتكم, تذكرون( معا )صلواتك()

ة نـألن البية ينـالب ن ا١تعـٌت فعمـوا عـن و فيك, مستًت تقديره الرٛتة وىو ضمَتوالفاعل 
القــرب  أدخلــت  :فيكــون ذلــك مثــل قــو٢تم , ز فتعمــىيــليســت بــذات جســم و ال ٘ت

 ()اثنـــُت إىلزوجـــُت والفعـــل عـــدى  إىلكـــل   فةكـــل زوجـــُت( علـــى اإلضـــامـــن  ) زيـــدا.
 وخفـــض )زوجُت(إلضـــافة كـــل إليهمـــا والتقـــدير اٛتـــل فيهـــا اثنـــُت  مـــن كـــل زوجـــُت.

 أراد بـو اسـم القبيلـة أو للحـي. ()أال إن ٙتـودا, مـن أجـرىمصـدر )٣تراىا( على أهنا 
                                                                                                                                       

 .  التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٖٙٙ-ٗٗٙص  ٕ.ا١توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٔٙٗ-ٚ٘ٗص  ٕج
 ٕٗ٘-ٖٛ٘ص 
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وخــربه الظــرف الـذي قبلــو )مــن وراء اســحاق , أن يكــون مرفوعــا باالبتـداء ()يعقـوب
أو يرتفــع بالفعــل الضــمَت )مــن , إســحاقمــن وراء  يــأٌبوالتقــدير ويعقــوب  (قــوبيع

 د فالنٌ عِ . )سعدوا( على البناء للفاعل على وزن فعل يقال سَ (يعقوب إسحاقوراء 
ٚتـاعهم علـى فـتح السـُت ُب )فأمـا الـذين شـقوا إلوذلـك , فهـو سـعيد سـعادةً  دُ عَ سْ يَ 

تعمــــــــل مشــــــــبهة  وألهنــــــــا, ةعملهــــــــا ٥تففــــــــة كعملهــــــــا مشــــــــدد)وإن( ففــــــــي النــــــــار(.
 .)يعلمون( سبق ذكر٫تا, )ترجع(.بالفعل

 

 طىرة يىطف

 فزع دزوف طىرة يىطف
)يوحي( , ٗٙ: )حفظا( آية, ٕٙ: )لفتيتو( آية, ٚٗ: با( آية)دأِ , ٘: ( آية)يا بٍتِ 

 (ٔ).ٜٓٔ: آية

 اإليانت يف طىرة يىطف

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر ج ٘٘ٔ-ٛٗٔصٕ.إٖتاف فضالء البشر جٜٕٚ-ٜٕٙالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

.التــــذكرة ُب القــــراءات ٖٕٓٔ-ٚٔٓٔ  ٖ.فــــتح الوصــــيد ج ٕٗٗ-ٜٖٗ.كنــــز ا١تعــــاين ص ٜٕٙ-ٖٜٕصٕ
   ٜٗ٘-ٛٗ٘. التبصرة ص ٜٛٙ-ٜٚٙص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٜٙٗ-٘ٙٗص  ٕج
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 .ةأمال الراء وا٢تمز ٕٛ, ٕٗ: )رأى( آية, أمال الراء ٔ: )الر( آية
 توجيو الرواية

وىي لغة , أي متوالية متتابعة )دأبا( لغة مصدر دأب يدأبُ , )يا بٍت( سبق ذكره
, وزن فعلة بتاء مثناه بدال من النون ٚتع قلة على ()لفتيتو, .واإلسكان األصل

 .يزيالتم ىفهو مصدر منصوب عل, وزن فعلعلى  ()حفظا, جعلوه ٚتع فىت
)يوحي(  الفعل ونصبو. ىأٌب با١تصدر الدال علوالتقدير فاهلل خَت منكم حفظا ف

 .نائب فاعل والضمَت ُب إليهم عائد على )رجاال( (و)إليهم مبٍت للمفعول

 طىرة انزعد
)توقدون( .ٙٔآية  )يستوي(.ٗ آية (وغَت  وصنوانٍ  و٩تيلٍ  . )وزرعٍ ٖآية ى(ش  )يغَ 
 (ٔ)ٚٔآية 

 اإليانت يف طىرة انزعد
 أمال الراءٔ)ا١تر( آية  

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر ج ٔٙٔ-ٜ٘ٔصٕ.إٖتاف فضالء البشر جٖٔٓ-ٜٕٛالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

.التــــذكرة ُب القــــراءات ٖ٘ٓٔ-ٖٓٓٔ  ٖ.فــــتح الوصــــيد ج ٛٗٗ-ٗٗٗ.كنــــز ا١تعــــاين ص ٜٕٛ-ٜٕٚصٕ
 ٙ٘٘-ٕ٘٘. التبصرة ص ٕٓٚ-ٜٙٙص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٛٚٗ-٘ٚٗص  ٕج
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 او يف طىرة انزعداإلدغ
 ٕٖ. )ٍب أخذهتم(آية ٙٔآية ()أفاٗتذًب  

 توجيو الرواية

)وزرع و٩تيل وصنوان وغَت( عطفا على أعناب )يستوي(  .)يغشى( سبق ذكره
ن أنو ٬توز إوأيضا ف ,على أن تأنيث الظلمات غَت حقيقي فجاز تذكَت الفعل

 .فيذكر الفعل أو الظالم, معٌت ا١تصدر فيكون ٔتعٌت اإلظالم يذىب بو إىل
على أن ا٠تطاب للمشركُت  (ا٠تطاب الذي قبلو )قل أفاٗتذًب ى)توقدون( ٛتال عل

 أي توقدون عليو أيها ا١توقدون., و يرد بو كافة الناسأ

 طىرة إبزاهيى

 اإليانت يف طىرة إبزاهيى

 أمال الراء. ٔ: آية )الر(

 ياءاث اإلضافت يف طىرة إبزاهيى 

 .ٕٕ: عليكم( آية )ىلْ 
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 احلجز طىرة

 فزع طىرة احلجز 

. ٓٙ: ا( آيةنَ رْ دَ )قَ  ٘ٗ: يون( آية)عِ  ٗٗ: . )جزء( آيةٛ: ا١تالئكة( آية لُ زَّ نَـ )ما تُـ 
 (ٔ).ٕٛ: يوتا( آية)بِ 

 اإليانت يف طىرة احلجز

 أمال الراء., ٔ: )الر( آية

 توجيو الرواية

, عل. )جزء()ما تنزل ا١تالئكة( على أهنا مبٍت للمفعول. )ا١تالئكة( بالرفع نائب فا
ويكون من  ,بالتخفيف فيكون من التقدير ىناقدم ذكرىا.)قدرنا()بيوتا( ت, )عيون(

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج   ٛٚٔ-ٗٚٔصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٗٓة صالـــواُب شــــرح الشــــاطبي (ٔ)

التـــذكرة ُب القـــراءات  ٙٗٓٔ-ٖٗٓٔ  ٖ.فـــتح الوصـــيد ج  ٘٘ٗ-ٖ٘ٗ.كنـــز ا١تعـــاين ص ٕٖٓ-ٖٔٓصٕ
 . التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٕٗٚ-ٚٔٚص  ٕ.ا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٚٛٗ-٘ٛٗص  ٕج

 .ٕٙ٘-ٓٙ٘ص 
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 على ,وتكون قراءة التخفيف والتشديد(التقتَت ُب قولو تعايل )ومن قدر عليو رزقو
 .تانلغ أهنا 

 طىرة انُذم

 فزع دزوف طىرة انُذم

: ( آيةمسخراتٍ  جومِ والن والقمرَ  . )والشمسَ ٔٔ: . )ننبت( آيةٚ: )لرؤف( آية
سقيكم( . )نَ ٚٗ: . )لرؤف( آيةٖٗ: . )يوحي(. آيةٚٔ: رون( آيةكَّ . )تذَّ ٕٔ
. ٔٚ: . )ٕتحدون( آيةٛٙ: يوتا(. آية. )بِ ٛٙ: ( آيةونَ شُ رُ عْ . )يَـ ٙٙ: آية
 (ٔ).ٜٓ: رون( آيةكَّ . )تذَّ ٓٛ: يوتا( آيةبِ -يوتكم)بِ 

 اإليانت يف طىرة انُذم 
 فأمال ا٢تمزة والراء. وأما وقفاً , وصال أمال الراء, ٙٛ: )رأى( آية

 توجيو الرواية

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر   ٙٛٔ-ٔٛٔصٕلبشـر ج.إٖتاف فضالء اٖٙٓ -ٖ٘ٓالواُب شرح الشاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٖٗٓ-ٕٖٓصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٓ٘ٓٔ-ٚٗٓٔ  ٖ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٜ٘ٗ-ٙ٘ٗ.كن
 .٘ٙ٘-ٖٙ٘. التبصرة ص ٓٗٚ-ٖٔٚص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٖٜٗ-ٜٛٗص  ٕالقراءات ج
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لتقدم , على اإلخبار من اهلل تعاىل عن نفسو أجرهُ )لرؤف( سبق ذكره )ننبت( 
)الشمس والقمر والنجوم . ()ال الو إال أنا :لفظ اإلخبار قبلو ُب قولو تعاىل
 ,مؤكدة للعامل ألنو حال مسخراتوأما نصب مسخرات( عطف على )الليل( 

 الو٫تا الشمس والقمر على الليل والنجوم مفعو  ,خر وعطف على األولُتوىو سَّ 
, ومسخرات مفعول ثان. )تذكرون(, أول لفعل ٤تذوف تقديره وجعل النجوم

سبق )تذكرون( سبق ذكرىا. )يعرشون( , )بيوتا(, )لرؤف(, )نسقيكم(, )يوصى(
أي فعل  على بعض( )واهلل فضل بعضكم: . )ٕتحدون( ١تناسبة قولو تعاىلذكره

 .بكم ذلك وٕتحدون بنعمة اهلل وفيو معٌت التوبيخ ٢تم

 طىرة اإلطزاء 

 فزع دزوف طىرة اإلطزاء 
: . )كما تقولون( آيةٖ٘: سطاس( آية. )بالقُ ٖٕ: ( آية. )أفِ ٚ: ( آية)ليسوءَ 

 (ٔ) .ٙٚ: . )خلفك( آيةٗٙ: لك( آية. )ورجْ ٗٗ: . )يسبح( آيةٕٗ

                                                      
شـر ُب القـراءات العشـر .الن ٖٕٓ-ٜٗٔصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٜٖٓ -ٖٚٓالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٜٖٓ-ٖٙٓصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٔٙٓٔ-ٗ٘ٓٔ  ٖ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٙٙٗ-ٔٙٗ.كن
 .  ٓٚ٘-ٚٙ٘التبصرة ص  ٗٙٚ-ٜٗٚص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٔٓ٘-ٜٚٗص  ٕالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 77 - 

 

 اإليانت يف طىرة اإلطزاء
 أمال ا٢تمزة. , ٖٛ: . معا أمال األلف. )نأى( آيةٕٚ: )أعمى( آية

 توجيو الرواية
 ىلإن يكــــون مســــندا أو٬تــــوز , )ليســــوء( علــــى أن الفاعــــل ىــــو اهلل ســــبحانو وتعــــاىل

)فــإذا جــاء وعــد اآلخــرة بعثنــا( والتقــدير ليســوء الوعــد أو  :البعــث ُب قولــو هلل تعــاىل
مـن التقـاء  األصـلنـو مبـٌت علـى أ, . )أف( لغة أىل اٟتجاز والـيمنمالبعث وجوىك

  .ألهنم جعلوه معرفة االساكنُت ومل ينونو 
ويعــرب عــن العدالــة بــا١تيزان كمــا ُب , العدالــةوىــو ا١تيــزان ويعــرب بــو عــن )بالقســطاس( 

لغـــة أىـــل اٟتجـــاز. )كمـــا والضـــم للقـــاف  ()وزنـــوا بالقســـطاس ا١تســـتقيم:قولـــو تعـــاىل
راعاة ٟتكاية ويقول الرسول ٢تم. )تسبح( نظرا ألن الفاعـل مؤنـث ٣تـازي تقولون( م
)ورجلــك( علــى أنـــو اســم ٚتــع لراجـــل كصــاحب وصـــحب  .غــَت حقيقـــي والتأنيــث

 وىي ٔتعٌت بعد خروجك., وراكب وركب. )خلفك( لغة

 طىرة انكهف
باإلمشـام ُب الـدال مـع , ٕ: ى( آيـةهنِ بدون  سـكت. )مـن لـدْ , ٔ: )عوجا قيما( آية

وىي الضم وكسر النون وا٢تاء ووصلها بالياء ُب  ,سكينها باإلشارة إىل حركة الدالت
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( . )أنســانيوِ ٜ٘: هــم( آيــةكِ لَ هْ مِ . )لَ ٙ٘: ( آيــةاً ؤ زُ . )ُىــٜٔ: كم( آيــةقِ رْ بــوَ اللفــظ. )ِ 
اســـــكن الـــــدال وأمشهـــــا.   ٙٚ( آيـــــة ين دْ . )مـــــن لَـــــٚٛ, ٗٚرا( آيـــــة ُكـــــنُ .)ٖٙ: آيـــــة

: دين( آيـــة)الُســـ.ٛٛاٟتســـٌت( آيـــة  جـــزاءُ  لـــوُ )فَ  .ةعلـــى وزن فاعلـــ ٙٛ( آيـــة )حاميـــةٍ 
بكســـــر ا٢تمـــــزة األوىل ُب , ٜٙ-ٜ٘: . )ردمـــــا ائتـــــوين( آيـــــةٜٗ: دا( آيـــــة. )ُســـــٖٜ

وعنـــد البـــدء )إيتـــوين( هبمـــزة وصـــل مكســـورة بعـــدىا يـــاء مبدلـــة مـــن ا٢تمـــزة , الوصـــل
مع إ  )إيتوين( ابتداء, . وصالٜٙ: . )قال أتوين( آيةٜٙ: فُت( آيةدْ الساكنة. )الصُ 

بــدال ا٢تمـــزة الســاكنة الـــيت ىـــي فــاء الكلمـــة يــاء ســـاكنة ٓتلـــف عنــو. )قـــال ءاتـــوين( 
 (ٔ).ٙٓٔ: آية)ُىُزؤاً( الوجو اآلخر لو. 

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انكهف
 .٘ٚ, ٕٚ, ٚٙ: صربا( آية ىْ )مع

 اإليانت يف طىرة انكهف
 الوقف. وأمال الراء وا٢تمزة عند, أمال الراء عند الوصل, ٖ٘: )رأى( آية

 اإلدغاو يف طىرة انكهف
                                                      

.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٕٕٙ-ٕٛٓصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖ٘ٔ -ٖٓٔالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)
ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٖٙٔ-ٖٓٔصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٘ٛٓٔ-ٗٙٓٔ  ٖ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٔٛٗ-ٛٙٗ.كن

 .ٕٛ٘-ٕٚ٘. التبصرة ص ٖٓٛ-ٕٚٚص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٙٔ٘-ٚٓ٘ص  ٕالقراءات ج
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 .ٚٚ: )لتخذت( آية
 توجيو الرواية 

 ة)عوجا قيما( بعدم السكت على األصل واعتمادا على أن التأمل ُب ا١تعٌت قرين
على دفع اإليهام أن يكون قيما نعتا لعوجا مع أن قيما حال من الكتاب فهي من 

تنبيها  وزن)فعل( التخفيف أصلها )لدن(على ى)من لدهنى( وذلك علأوصافو. 
)بورقكم( ُب التخلص من التقاء الساكنُت  األصلعلى  لنونل وكسراً  األصلعلى 

 أنو مصدر ىلك وعده ويكون مضافاً )١تهلكهم(  للتخفيف. )ىزؤا( سبق ذكره.
والتقدير )وجعلنا  ()ال يسام اإلنسان من دعاء ا٠تَت :ا١تفعول كقولو تعاىل إىل

نو يكون إمفعول ف )ىلك( إىل ةمن مل ٬تز تعديإلىالكنا إياىم موعدا( فإما 
).نكرا(الضم جملانسة اٟترف  )أنسانيو( ١تناسبة الياء قبلها., الفاعل إىل مضافاً 
)حاميو( على وزن فاعلة مشتقا من ٛتى  اٟتجاز. )من لدىن( أىلِ  وىو لغةُ , األول
ا. وجعلو اسم فاعل على أنو من قو٢تم ٛتئت الشمس إذا اشتدت حرارهت, ٭تمي

إليو  مضافاً  ()فلو جزاء اٟتسٌت( على أنو مبتدأ خربه اٞتار واجملرور قبلو )واٟتسٌت
 والتقدير فلو جزاء اٟتسٌت من اهلل تعاىل, وحذف التنوين اللتقاء الساكنُت لإلضافة

)السدين( ن ا١تراد باٟتسٌت اٞتنة. أن جزء على عتكون اٟتسٌت بدال ن أو٬توز .
 .وما كان بالفتح فهو من صنع اآلدميُت, فعل اهلل من ما كان بالضم فهو )سدا( 

ن أو٫تزة ساكنة بعده وصال على ()ردما ائتوين( قرأ ٓتلف عنو بكسر التنوين )ردماً 
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هبمزة  يبتدئنو إن وقف على ردما وابتداء بائتوىن فإف اجمليءٔتعٌت , أمرفعل  ()ائتوين
لغة لغَت اٟتجازيُت ْدفُت( )الصُ  ا٢تمزة الساكنة بعدىا ياء. وأبدل, وصل مكسورة

 .و٫تا اٞتبالن, والقرشيُت

 طىرة يزيى 

 رة يزيى فزع دزوف طى  
: سيا( آية. )نِ ٖٕ: ( آيةمتُّ . )ُ ٛ: تيا( آية. )عُ ٚ: ( آية)زكريآءُ , ٕ: ( آية)زكريآءَ 

. ٓٙ: لون اٞتنة( آيةخَ دْ . )يُ ٕ٘: ط( آيةاقَ سَّ . )تَ ٕٗ: تها( آيةٖتَ  نْ . )مَ ٖٕ
. ٓٚ, ٜٙ: ليا( آية)صُ , تيا(. )عُ ٕٚ, ٛٙ: ثيا( آية)جُ  .ٙٙ: ( آيةتُّ )مُ 
 (ٔ).ٜٓ: رن( آيةطِ فَ )ينْـ 

 اإليانت يف طىرة يزيى
 أمال ا٢تاء والياء., ٔ: )كهيعص( آية

 

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٕٓٗ-ٖٕٔصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٛٔ -ٖٙٔالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــأٜٖ-ٖٚٔصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٜٙٓٔ-ٜٓٓٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٜٛٗ-ٗٛٗين ص .كن
 .  ٙٛ٘-ٗٛ٘. التبصرة ص ٕٙٛ-ٛٓٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٕٛ٘-ٖٕ٘ص  ٕالقراءات ج
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 توجيو الرواية
ٔتعٌت الشيء اٟتقَت , )ميت( سبق ذكر٫تا. )ونسيا( لغة, )عتيا(.)زكريآَء( سبق ذكره

. )من ٖتتها( على أن من اسم ىمصدر نس :وقيل ,ليوإوال ٭تتاج بو  الذي ال يباىل
وا١تــراد با١توصــول , موصــول فاعــل نــادى وٖتــت ظــرف مكــان متعلــق ٔتحــذوف صــلو

نــــو مضــــارع )تســــاقط( واالصــــل أعيســــى عليــــو الســــالم أو ا١تلــــك. )تســــاقط( علــــى 
. والفاعـــل ضـــمَت يعـــود علـــى النخلـــة, فأدغمـــت التـــاء الثانيـــة ُب الســـُت ()تتســـاقط

)مت(. )جثيـا(. )عتيـا(.  .والواو نائب فاعل, على البناء للمفعول )يدخلون اٞتنة(
 ( ٔتعٌت انشق.انفطررن( على أهنا مضارع )ط)صليا( سبق ذكرىا. )ينف
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 طىرة طه

 فزع دزوف يف طىرة طه 
: )قال ءأمنتهم( آيـة ٜٙ: ( آيةفْ قَّ لَ . )تَـ ٖٙىذا( آية  إن  . )ِ ٔٙ: تكم( آيةسحَ )فيَ 

ى( َضـرْ . )تُـ ٜٔٔ: ك ال تظمؤا( آيةنَّ . )وإِ ٜٗ: ( آيةم  . )يبنؤُ ٚٛ: ا( آيةنَ لْ . )ٛتََ ٔٚ
 (ٔ).ٖٖٔ: . )أو مل يأهتم( آيةٖٓٔ: آية

 اإليانت يف طىرة طه 
أمال الراء وا٢تمزة. , ٓٔ: أمال شعبة الطاء وا٢تاء معا. )رأى( آية, ٔ: )طو( آية

 عند الوقف., ٛ٘: )سوى( آية

 ياءاث اإلضافت يف طىرة طه 
 .ٛٔ: ( آيةفيها )وىلْ 

 توجيو الرواية

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٜٕ٘-ٖٕٗصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٕٕٖ -ٕٖٓالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٕٕٖ-ٕٖٓصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٖٔٔٔ-ٔٓٔٔ  ٗلوصــــــــيد ج.فــــــــتح ا  ٜٚٗ-ٕٜٗ.كن
 .ٜ٘٘-ٜٛ٘. التبصرة ص ٜ٘ٛ-ٕٛٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٜٖ٘-ٖٗ٘ص  ٕالقراءات ج
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. )إن اٟتجــازيُتوىــي لغــة , ســحقوســحتو ٔتعــٌت )فيســتحكم( علــى أنــو مضــارع مــن 
جـــاء علـــى لغـــة مـــن يلـــزم ا١تثـــٌت , ىـــذان( علـــى أن )إن( ىـــي الناصـــبة وىـــذان اٝتهـــا

 مـــا ُب ٯتينـــكَ  تلـــقِ  نْ إو التقـــدير  ,ألمـــرلجعـــل اٞتـــزم للفـــاء جوابـــا األلـــف. )تلقـــف( 
ضــاف اٟتمــل للمخــربين أأنــو )ٛتلنــا( .ءأمنــتهم( ســبق ذكــره )قــال. مــا صــنعوا تلقــفْ 

, علــى أنــو فعــل ثالثــي ٣تــرد مبــٍت للمعلــوم ومتعــد لواحــد ىــو )أوزارا(و , عــن أنفســهم
 ىلــك أو علــ علــى إن و)نــا( فاعلــو. )يبنــؤم( ســبق ذكــره. )وإنــك ال تظمــؤا( عطفــاً 

( مــن عطــف اٞتمــل. )ترضــى( علــى أنــو مضــارع مــن )أرضــى يكــون وأ, االســتئناف
وأســند  ,وأصــلو يرضــيك اهلل حــذف الفاعــل للعلــم بــو ,ا١تزيــد بــا٢تمزة مبــٍت للمجهــول

وىــو ضــمَت ا١تخاطــب فاســتًت وغــَتت صــيغة الفعــل بضــم أولــو  :الفعــل  إىل ا١تفعــول
ن إفـ وأيضـاً , سـواء ُب ا١تعـٌت(ة والبيـاننـٛتلـوه علـى أن)البيوفتح آخره. )أو٢تم يأهتم( 

 .ة غَت حقيقينتأنيث البي

 َبياء طىرة األ

 فزع دزوف طىرة األَبياء 
: . )مت( آيةٕ٘: ى إليهم( آيةوحَ . )يُ ٚ: ى إليهم( آيةوحَ . )يُ ٗ: ريب( آية لْ )قُ 

: ي( آية. )٧ت  ٓٛ: . )لنحصنكم( آيةٚٙ: ( آيةف  . )أُ ٖٙ: . )ىزؤا( آيةٖٗ
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)ُقْل رب(  .ٗٓٔ: آية )للكتاب( .ٜ٘: آية (مٌ رْ )وحِ  .ٜٛ: آية . )وزكرياء(ٗٓٔ
 (ٔ).ٕٔٔ: آية

 اإليانت يف طىرة األَبياء
 . أما الراء وا٢تمزة معا.ٖٙ: )رءاك( آية

 ياءاث اإلضافت يف طىرة األَبياء
 . ٕٗ: ( آيةىْ )مع

 توجيو الرواية
, )ىزؤا(, )مت(, )قل ريب( على أنو أمر لنبيو صلى هلل عليو وسلم )يوحي إليهم(

د إىل ضمَت )قل رب( سبق ذكرىا. )لنحصنكم( على أن الفعل مسن, )أف(
العظمة إسنادا حقيقيا ١تناسبة السياق السابق والالحق. )٧تي( على أهنا مضارع 

)وحرم(  .إلخفائها عند اٞتيم والفعل مسند إىل اهللالنون الثانية  وحذفتي( )٧تّ 
. )الكتاب( على وَحاَلل : ِحلٌ مثل قولك, وجب تركولغة ُب وصف الفعل الذي 

 التوحيد.
                                                      

.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٕٛٙ-ٕٔٙصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٕٖ -ٕٕٖالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)
ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٕٖ٘-ٖٕٖصٕج  التــــــــذكرة ُب . ٛٔٔٔ-ٗٔٔٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٔٓ٘-ٜٛٗ.كن

 .  ٜٜ٘-ٜٚ٘. التبصرة ص ٓٚٛ-ٓٙٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٙٗ٘-ٖٗ٘ص  ٕالقراءات ج
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 طىرة احلج 

 ف طىرة احلج فزع دزو
: لون( آية. )يقاتِ ٜٕ: )تلقى( آية, وا(فُّ يوَ . )ولْ ٕ٘: ( آية. )سوءٌ ٖٕ: ( آيةلؤاً )ُلوُ 

 (ٔ).٘ٙ)لرؤف( آية ٕٙ: . )وأن ما تدعون( آيةٜٖ
 

 ياءاث اإلضافت يف طىرة احلج 
 . ٕٙ: للطائفُت( آية )بيىت

 اإلدغاو يف طىرة احلج 
 .ٛٗ: . )أخذهتا( آيةٗٗ: )اخذهتم( آية

 

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٜٕٚ-ٖٕٚصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٕٖ٘ -ٕٖٗالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ـــــــــذكرة ُب  ٕٚٔٔ-ٖٕٔٔ  ٗ.فـــــــــتح الوصـــــــــيد ج ٙٓ٘-ٖٓ٘.كنـــــــــز ا١تعـــــــــاين ص ٕٖٚ-ٕٖٙصٕج  .الت
 .ٖٓٙ-ٓٓٙ. التبصرة ص ٛٛٛ-ٙٚٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٖ٘٘-ٓ٘٘ص  ٕالقراءات ج
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 ًش ادلفزداذل
 .ٖٕ: لؤا( آية)لو 

 توجيو الرواية
والعاكف مبتدءا مؤخرو , مقدم رفع على أنو خرببال)سواء( .)لولؤا( سبق ذكره

 .والتقدير العاكف والباد سواء فيو, ُب ٤تل نصب مفعول ثاين ٞتعل اٞتملةُ 
 )يقاتلون( على أنو كسابقو.)وليطوفوا(   أنو مضارع وَّب لقصد التكثَت, )وليوفوا(

على إرادة  والواو فاعل أي يقاتلون الكافرين. )أن ما تدعون( ,للمعلوم مبٍت
)سخر : ألنو مناسب لقولو تعاىل خطاب ا١تشركُت إلتفات من الغيبة إيل ٠تطاب

 ما ُب األرض(. )لرؤف( سبق ذكره. لكم
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 طىرة ادلؤيُىٌ 

 فزع دزوف طىرة ادلؤيُىٌ 
. ٕٚ: زوجُت( آية . )من كل  ٕٔ: ية. )نسقيكم( آٗٔ: م( آيةظْ )العَ , ما(ظْ )عَ 
َنا. )ٖ٘: م( آيةتُّ . )مُ ٜٕ: ال( آيةنزِ )مَ   . )عاملُ ٘ٛ: كرون( آيةذ  . )تَ ٕٛ: ( آيةُمتـْ

 (ٔ).ٕٜ: الغيب( آية

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٕٚٛ-ٕٕٛصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٕٖٚ -ٕٖٙالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٜٕٖ-ٕٖٛصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٖٗٔٔ-ٜٕٔٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٜٓ٘-ٚٓ٘.كن
 .ٚٓٙ-ٗٓٙ. التبصرة ص ٜٓٓ-ٜٔٛص  ٕالقراءات ج .ا١توضح ُبٓٙ٘-ٚ٘٘ص  ٕالقراءات ج
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 اإلدغاو يف طىرة ادلؤيُىٌ
 .ٓٔٔ: )فاٗتذ٘توىم( آية

 توجيو الرواية
ا. )منزال( )من كل( سبق ذكر٫ت, )نسقيكم(, )العظم( على قصد اٞتنس, )عظما(

وا١تعٌت أنزلٍت منزال مباركا أو مكان  ,مصدر )نزل( اجملرد أو اسم مكان على الظرفية
)تذكرون( سبق ذكرىا. )عامل( , )متنا(, . )متم(بو فيكون مفعوالً , نزول مبارك

 ,و عن الشريك والولدهلكمال تنزي ةعلى أنو خرب ١تبتدأ ٤تذوف واٞتملة مقرر 
 رده بكمال العلم.وحدانيتو وتفى وبرىان عل

 طىرة انُىر

 فزع دزوف طىرة انُىر
. ٕٓ: . )رؤف( آيـــةٜ: ( آيـــة. )ا٠تامســـةُ ٙ: ( آيــة)أربـــعَ , ٕٚ, ٔ: )تــذكرون( آيـــة

: أوىل( آيـــة . )غـــَتَ ٜٕ, ٕٚ: . )بيوتـــا غـــَت بيـــوتكم( آيـــةٕٔوات( معـــا آيـــة )خطْـــ
 (ت. )بيــــو ٖ٘: ( آيــــةدُ قَــــوْ . )تُـ ٖ٘: آيــــة . )درىءٌ ٙٗ, ٖٗ: نــــات( آيــــة. )مبيَ ٖٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 89 - 

 

( . )ثــالثَ ٘٘: لنهم( آيــةدِ . )وليْبــ٘٘: ف( آيــةخلِ . )كمــا اســتُ ٖٙ: )يســبح( آيــة
 (ٔ).ٔٙ: بيوت( آية, . )بيوتكمٛ٘: آية

 هاء انكُايت يف طىرة انُىر 
 إسكان ا٢تاء, ٕ٘( آية )يتقوْ 

 توجيو الرواية
وشهادة مبتدء , على ا١تصدر والعامل فيها شهادة)تذكرون( سبق ذكره. )أربع( 

. أربع شهادات باهلل انو ١تن الصادقُت ٤تذوف والتقدير )فشهادة أحدىموا٠ترب 
, )بيوتكم(, )خطوات(, )رؤف( .وما بعدىا خرب )ا٠تامسة( على أهنا مبتدأ

والتقدير يبدين زينتهن , أحد٫تا االستثناء: )بيوتا( سبق ذكرىا. )غَت( على وجهُت
والتقدير وال , اٟتال واآلخرُ  , ةفأهنن ال يبدين ٢تم الزين, للتابعُت إال ذوي اإلربة

)مبينات( سبق ذكره. )درئ( على  .يبدين زينتهن إال للتابعُت إال ذا اإلربة منهم
)توقد( فهو فعل  .الدفعء( وىو رْ أن يكون وزنو فعيل وأصلو )دري( مشتق من )الدّ 

 ,يعود للزجاجة(ونائب الفاعل ضمَت مستًت تقديره )ىي, مضارع مبٌت للمجهول

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٕٖٓ-ٜٕٔصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٖٓ -ٕٖٛالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٖٖٖ-ٖٖٓصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٔٗٔٔ-ٖٚٔٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٙٔ٘-ٕٔ٘.كن
 .ٕٔٙ-ٜٓٙ. التبصرة ص ٖٕٜ-ٜٚٓص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٔٚ٘-٘ٙ٘ص  ٕالقراءات ج
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, مضارع مبٍت للمجهول )يسبح( على أنو فعل  .ن الزجاجة مؤنثةأللفعل وأنث ا
دل ٤تذوف فعل ل فاعلويكون رفع )رجال( (ونائب الفاعل ىو اٞتار واجملرور )لو

يسبح لو رجال. )كما : من يسبح لو؟ قال: سأل فقال عليو )يسبح( كأن سائالً 
علم بو. حذف فاعلو لل, )الذين(نائب فاعل, ولفعمبٍت للم (استخلف

نو فسرىا أأال ترى  م)وليبدلنهم( سبق ذكره. )ثالث( أي أوقات ثالث عورات لك
بقولو )من قبل صالة الفجر وحُت تضعون ثيابكم من الظهَتة ومن بعد صالة 

 )بيوت( سبق ذكر٫تا., . )بيوتكم(العشاء(

 طىرة انفزلاٌ

 فزع دزوف طىرة انفزلاٌ 
: . )وٙتودا( آيةٜٔ: . )يستطيعون( آيةٚٔ: . )٨تشرىم( آيةٓٔ: لك( آية )و٬تعلُ 

( دُ )وٮتلُ , (. )يضاعفُ ٔٗ: وقف على األلف ا١تبدلة من التنوين. )ىزؤا( آية, ٖٛ
 (ٔ).٘ٚ: ( آيةنَ وْ قَ لْ . )ويَـ ٗٚ: . )وذريتنا( آيةٜٙ: آية

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٖٔٔ-ٖ٘ٓصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٖٔ -ٖٖٓالواُب شـرح الشـاطبية ص (ٔ)

ــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٖٖ٘-ٖٖٖصٕج  .التــــــــذكرة ُب  ٘ٗٔٔ-ٕٗٔٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٕٓ٘-ٚٔ٘.كن
 .٘ٔٙ-ٖٔٙ. التبصرة ص ٖٜٙ-ٕٜٙص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٙٚ٘-ٖٚ٘ص  ٕالقراءات ج
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 اإلدغاو يف طىرة انفزلاٌ
 .ٕٚ: )اٗتذت( آية

 هاء انـهت يف طىرة انفزلاٌ 

 )بًتك الصلة(.. ٜٙ: مهانا( آية )فيوِ 
 توجيو الرواية
 .يــا ٤تمــد وىــو ٬تعــل لــك قصــوراً  ,)و٬تعــُل لــك( علــى االســتئناف والقطــع والتقــدير

والفاعل ضمَت مستًت تقديره ٨تن وذلك علـى التفـات مـن , ن العظمةو )٨تشرىم( بن
ربنا  :)يستطيعون( أي كذبكم من عبدًب أهنم إ٢تة أو ُب وقولكم .ىل ا١تتكلمإالغيبة 

فمــــا يســــتطيعون  , ن مــــن دون اهلليأو علــــى اإلخبــــار عــــن ا١تعبــــود , ناو لىــــؤالء أضــــ
)وٙتودا(ســــــبق ذكــــــره. )ىــــــزؤا( ســــــبق ذكــــــره.  .صــــــرف العــــــذاب عــــــنكم وال نصــــــركم

أو علــى اٟتــال مــن فاعــل , )وٮتلــد( علــى االســتئناف والقطــع ٦تــا قبلــو, )يضــاعف(
مضـارع )ويلقـون(  .)يلق أثاما(وٮتلد معطـوف علـى يضـاعف. )وذريتنـا( سـبق ذكـره

  .وىو )ٖتية(والواو فاعل ,مفعول واحد يتعدى إىل, مبٌت للمعلوم ()لقى
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 طىرة انؼعزاء 

 فزع دزوف طىرة انؼعزاء 
. ٚ٘: . )وعيون( آيةٜٗ: . )ءءامنتم( آية٘ٗ: )تلقف( آية.ٖٙآية ()أرجئو

. ٕٛٔ: سطاس( آية. )بالقُ ٜٗٔ: . )بيوتا( آيةٚٗٔ, ٖٗٔ: )وعيون( آية
 (ٔ).ٖٜٔ: ( آيةاألمُتَ  ل بو الروحَ . )نزَّ ٚٛٔ: فا( آية)كسْ 

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انؼعزاء 
. ٛٔٔ: . )من معْى من( آيةٜٓٔ: . )أن أجرْى إال( آيةٕٙ: )معْى ريب( آية
 .ٗٙٔ, ٘ٗٔ: إال( آية . )أن أجرىْ ٕٚٔ: )أجرْى إال( آية

 اإليانت يف طىرة انؼعزاء 
 أمال الطاء., ٔ: )طسم( آية

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٕٖٓ-ٖ٘ٔصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٕٖٖالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

  ٕ.التــــــــــــــذكرة ُب القــــــــــــــراءات ج ٓ٘ٔٔ-  ٗ.فــــــــــــــتح الوصــــــــــــــيد ج  ٕٕ٘-.كنــــــــــــــز ا١تعــــــــــــــاين ص ٖٖٙصٕ
 .ٛٔٙ-ٙٔٙ. التبصرة ص ٜٛٗ-ٖٜٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٖٛ٘-ٔٛ٘ص 
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 ىرة انؼعزاءاإلدغاو يف ط
 .ٜٕ: )اٗتذًب( آية

 توجيو الرواية
)كسفا( , )بالقسطاس(, )بيوتا(, )وعيون( معا, )ءءامنتم(, )تلقف(, ()أرجئو
ضمَت  ةفالعل, ىا. )نزل بو الروح األمُت( على أن الفعل مزيدا بالتضعيفكرُ سبق ذِ 

 بالنصب مفعولو واألمُت صفتو.والروح , يعود على اهلل سبحانو وتعاىل

 ة انًُم طىر

 فزع دزوف طىرة انًُم 
. ٜٗ: ك( آية. )مهلَ ٖٙ: . )فما ءاتان( آيةٕ٘: )ما يعلنون( آية, )ما ٮتفون(

. ٚٛ: ( آيةهُ وْ تُـ آ. )ٕٙ: رون( آيةكَّ . )تذَّ ٚ٘: رنا( آية. )قدَ ٕ٘: )بيوهتم( آية
 (ٔ).ٖٜ: )يعملون( آية

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٖٖٚ-ٖٕٖصٕإٖتـاف فضـالء البشـر ج.ٖٖٚ-ٖٖ٘الواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)

.التـــــذكرة ُب  ٘ٙٔٔ-ٚ٘ٔٔ-  ٗ.فـــــتح الوصـــــيد ج  ٖٔ٘-ٕٚ٘-.كنـــــز ا١تعـــــاين ص ٖٓٗ-ٖٖٚصٕج 
  ٕ.ا١توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٕٜ٘-ٙٛ٘ص  ٕالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ج

 .ٕٗٙ-ٖٕٙ. التبصرة ص ٜٙٚ-ٜ٘٘ص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 94 - 

 

 اإليانت يف طىرة انًُم 
: . أمال الراء وا٢تمزة. )راءه( آيةٓٔ: يةأمال الطاء. )راءىا( آ, ٔ: )طس( آية

 أمال الراء  ا٢تمزة. , ٓٗ
 توجيو الرواية 

: ُب قولو تعاىلالذي قبلو )ما يعلنون( على أصل أسلوب الكالم , )ما ٮتفون(
, )قدرنا(, )بيوهتم(, )مهلك(, ءاتان( )فهم ال يهتدون أال يسجدوا(. )فما

, من باب اجمليءى أن آت اسم فاعل توه( علآ)يعلمون( سبق ذكرىا ), )تذكروا(
 عالمة الرفع وحذفت نونو لإلضافة.والواو 

 طىرة انمـؾ 

 فزع دزوف طىرة انمـؾ
 (ٔ). ٕٛ: ف( آيةسِ . )٠تُ ٕٖ: ب( آيةىْ )الرُ 

 
                                                      

.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٖٙٗ-ٜٖٖصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٖٛالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)
.التــــــــذكرة ُب  ٛٙٔٔ-ٙٙٔٔ-  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد ج  ٖ٘٘-ٖٖ٘-.كنــــــــز ا١تعــــــــاين ص ٕٖٗ-ٖٔٗصٕ

 .  ٜٕٙ-ٕٙٙ.  التبصرة ص ٜٜٛ-ٜٔٛص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٜٛ٘-ٜٗ٘ص  ٕالقراءات ج
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 ياءاث اإلضافت يف طىرة انمـؾ 
 .ٖٗ: )معى ردء( آية

 اإليانت يف طىرة انمـؾ
 أمال الراء وا٢تمزة., ٖٔ: أمال الطاء. )رءاىا( آية, ٔ: )طسم( آية

 توجيو الرواية
)٠تسف( على أنو  .ا٠توف)الرىب( وىي لغة ُب مصدر رىب يرىب من باب 

 .)بنا(الفاعل اٞتار واجملرور  نائبللمجهول و  مبٌت للمفعول 
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 طىرة انعُكبىث

 فزع دزوف طىرة انعُكبىث

. 22: ية. )لقومه ائنكم( آ25: ( آيةكم  بين   . )مودة  09: )أو لم تروا( آية
: آية( آية. )عليه 40: . )البيوت( آية32: ( آية. )ثمودا  33: ( آيةوك  ج  ن  )م  

 (0).55: . )يرجعون( آية51

 يف طىرة انعُكبىث اواإلدغ
 .ٕ: )اٗتذًب( آية

 توجيو الرواية
ة د)وإن تكذبوا( وا١تخاطب ىم أىل مكة. )مو : )أو مل تروا( ١تناسبة قولو تعاىل

عول ألجلو أو مفعول ثاين للفظ )اٗتذت( واألول بينكم( على أن مودة مف

                                                      
القـراءات العشـر .النشـر ُب  ٕٖ٘-ٖٛٗصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٓٗ-ٜٖٖالواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)

.التـذكرة ُب القـراءات  ٔٚٔٔ-ٜٙٔٔ-  ٗ.فـتح الوصـيد ج  ٖٛ٘-ٖٙ٘-.كنز ا١تعاين ص ٖٖٗ-صٕج 
 .ٕٖٙ-ٖٓٙ. التبصرة ص ٜٜ٘-ٜٜٔص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٖٓٙ-ٔٓٙص  ٕج
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)أوثانا(. و)بُت( بالنصب ظرف مكان متعلق )ٔتودة( أو ٤تذوف صفة لو. 
 )يرجعون( سبق ذكرىا., )آية(, )البيوت(, )ٙتودا(, )منجوك(

 طىرة انزوو

 فزع دزوف طىرة انزوو
. ( آيةرِ ثَ )أَ . ٕٕ: مُت( آية. )للعالَ ٜٔ: ت( معا آية. )ا١تيْ ٔٔ: رجعون( آية)يُ 

 (ٔ).ٓ٘ .ٗ٘: )َضْعٍف( آية
 توجيو الرواية

)ا١تيت( معا سبق ذكر٫تا. )للعا١تُت( ٚتع عامل فإنو يعٍت بذلك , )يرجعون(
ا١تخلوقُت من ا١تالئكة واإلنس واٞتن وجعل اآليات اليت ذكرىا ُب ىذه السورة 

ثر( لقصد خاصة بالعلماء ألهنم ىم ا١تنتفعون هبا والواقفون على أسرارىا. )أ
 )ضعف( سبق ذكره. اٞتنس.

                                                      
ــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ) النشــــر ُب القــــراءات  . ٖٛ٘-ٖٙ٘صٕإٖتــــاف فضــــالء البشــــر ج .ٖٔٗ-ٖٓٗال

.التـــــذكرة ُب  ٚٚٔٔ-ٗٚٔٔ-  ٗ.فـــــتح الوصـــــيد جٓٗ٘-.كنـــــز ا١تعـــــاين ص ٖ٘ٗ-ٖٗٗ-صٕالعشـــــر ج 
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ. التبصرة ص ٗٓٓٔ-ٖٓٓٔص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٛٓٙ-ٚٓٙص  ٕالقراءات ج
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 طىرة نمًاٌ

 فزع دزوف طىرة نمًاٌ
( مةً . )نعْ ٚٔ, ٙٔ, ٖٔ( معا آيات . )يا بٍت  ٙ: . )ىزؤا( آيةٙ: ىا( آية)ويتخذُ 

 (ٔ).ٖٓ: . )ما تدعون( آيةٕٓ: آية
 توجيو الرواية

)نعمة( على أهنا )يا بٍت( معا )ويتخذىا( عطف على يشًتي. )ىزءا( سبق ذكره. 
 )ما تدعون( سبق ذكره. مصدر أريد بو اٞتنس.

 طىرة انظجدة
 )ال خالف فيها(

 

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٖٗٙ-ٕٖٙصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٔٗالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

التـــــــذكرة ُب  . ٛٚٔٔ-ٚٚٔٔ-  ٗ.فـــــــتح الوصـــــــيد جٕٗ٘-ٔٗ٘-.كنـــــــز ا١تعـــــــاين ص ٖٚٗ-ٖٙٗ-صٕ
 .ٖٚٙ-ٖٙٙ.  التبصرة ص ٚٔٓٔ-ٖٔٓٔص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٕٔٙ-ٔٔٙص  ٕالقراءات ج
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 طىرة األدشاب

 فزع دزوف طىرة األدشاب
: . )بيوتنا( آيةٖٔ: قام( آيةأثبت األلف وقفا ووصال. )ال مَ , ٓٔ: )الظنونا( آية

. )بيوت( ٔ٘: . )ترجيء( آيةٖٗ, ٖٖ: . )بيوتكن( آيةٖٓ: . )مبينة( آيةٖٔ
 (ٔ)أثبت األلف وصال ووقفا. ٚٙ, ٙٙ: السبيال( آية, )الرسوال. ٖ٘: آية

 اإليانت يف طىرة األدشاب
إن وصل )رأى( ب )ا١تؤمنون( أمال الراء فقط وإن , ٕٕ: )رأى ا١تؤمنون( آية

 ف على )رأى( أمال الراء وا٢تمزة.وق
 توجيو الرواية

 .سبق ذكرهقام( )ال معلى إتباع رسم ا١تصحف )السبيال( , )الرسوال(, )الظنونا(
 )بيوت( سبق ذكرىا., )ترجى(, )مبينو(, )بيوتنا(

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٖٚٚ-ٖٔٚصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٗٗالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

التـــــــذكرة ُب  . ٗٛٔٔ-ٖٛٔٔ-  ٗ.فـــــــتح الوصـــــــيد جٚٗ٘-ٙٗ٘-.كنـــــــز ا١تعـــــــاين ص ٖٛٗ-ٖٚٗ-صٕ
 .ٓٗٙ. التبصرة ص ٖٚٓٔ-ٜٕٓٔص  ٕ.ا١توضح ُب القراءات جٚٔٙ-ٙٔٙص  ٕالقراءات ج
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 طىرة طبأ

 فزع دزوف طىرة طبأ
: نهم( آيــةاكِ . )مَســٕٔ: ( آيــة. )الــريحُ ٜ: فا( آيــة. )كْســ٘: ( آيــةألــيمٍ  )مــن رجــزٍ 

: يــوب( آيــة. )الغِ ٓٗ: نقــول( آيــة, . )٨تشــرىمٚٔ: ( آيــةى إال الكفــورُ ٬تــازَ . )ُ ٘ٔ
 (ٔ).ٕ٘: ؤش( آيةا. )التنٛٗ

 ياءاث اإلضافت طىرة طبأ
 .ٚٗ: إال( آية )اجرىْ 

 ايةو توجيو الر 
)مــن رجــز ألــيم( نعــت لرجــز وىــو العــذاب الشــديد. )كســفا( ســبق ذكــره. )الــريح( 

وىو)لســـــليمان( أي تســـــخَت الـــــريح.  ,قبلـــــو اٞتـــــار واجملـــــروروا٠تـــــرب  ,علـــــى االبتـــــداء
على أنو مبٍت للمفعول . )٬تازي إال الكفور( ليوافق اللفظ, )مساكنهم( على اٞتمع

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٜٖٛ-ٖٔٛصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٚٗ-ٖٙٗالواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)

 .التـــــذكرة ُب ٜٙٔٔ-ٜٓٔٔ-  ٗ.فـــــتح الوصـــــيد ج٘٘٘-ٔ٘٘-.كنـــــز ا١تعـــــاين ص ٖٔ٘-ٜٖٗ-صٕج 
  ٖ.ا١توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٕ٘ٙ-ٕٔٙص  ٕالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ج

 .ٚٗٙ-ٖٗٙ. التبصرة ص ٜ٘ٓٔ-ٖٗٓٔص 
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)نقــول( ســبق ذكرىــا. )التنــاؤش( , )٨تشــرىم( أنــو نائــب فاعــل ورفــع الكفــور علــى 
والتقـــدير كيـــف يكـــون ٢تـــم طلـــب , ش أي تنـــاول مـــن بعـــد فـــوات األواننـــأمصـــدر 

 .خرة إلٯتان ُب اآلا
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 طىرة فاطز

 فزع دزوف طىرة فاطز
 (ٔ).ٓٗ: . )بينات( آيةٖٖ: ( آيةلؤاً . )ولو ٜ: ( آية)ميتَ 

 اإليانت يف طىرة فاطز
 . أمال الراء وا٢تمزة.ٛ: )فرءاه( آية

 

 اإلدغاو يف طىرة فاطز
 .ٕٙ: )أخذت( آية

 توجيو الرواية
 لؤلؤا( سبق ذكر٫تا. )بينات( على اٞتمع., )ميت

                                                      
.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج  ٜٖٗ-ٜٖٔصٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٛٗ-الـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص  (ٔ)

ـــــــــــذكرة ُب القـــــــــــراءات ج ٜٛٔٔ-  ٗ.فـــــــــــتح الوصـــــــــــيد جٙ٘٘--.كنـــــــــــز ا١تعـــــــــــاين ص ٕٖ٘--صٕ  ٕ.الت
  ٛٗٙ-. التبصرة ص ٗٙٓٔ-ص  ٖراءات جا١توضح ُب القٕٚٙص
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 طىرة يض

 فزع احلزوف يف طىرة يض
. )وما ٖٗ: يون( آية)العِ . ٗٔ: زنا( آية. )فعزْ ٜ: دا( معا آية. )سُ ٘: ( آية)تنزيلُ 

: مل يسكت عليها. )مكاناهتم( آية, ٕ٘: . )مرقدنا( آيةٖ٘: عملت( آية
ٙٚ.(ٔ) 

 اإليانت يف طىرة يض
 . أمال الياء. ٔ: )يس( آية

 

 اإلدغاو يف طىرة يض
 أدغم نون )يس( ُب واو )والقرءان(.

                                                      
.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج  ٗٓٗ-ٜٖٚصٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٛٗ-الـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص  (ٔ)

 ٕ.التـــــذكرة ُب القــــــراءات جٕٓٓٔ -ٜٜٔٔ  ٗ.فــــــتح الوصـــــيد جٚ٘٘--.كنـــــز ا١تعـــــاين ص ٖٖ٘--صٕ
 .   التبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٛٚٓٔ-ٛٙٓٔ-ص  ٖا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٖٓٙ-ٜٕٙص

 .ٓ٘ٙ-ٜٗٙ-ص 
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 توجيو الرواية
كرىا. أي ذلك القرآن تنزيل. )سدا( معا سبق ذ  ١تبتدأ ٤تذوف  )تنزيل( خربُ 

)فعززنا( من عز أي غلب فهو متعد ومفعولو ٤تذوف أي فغلبنا أىل القرية بثالث 
 ومنو )عزين ُب ا٠تطاب(. )العيون( سبق ذكره. )وما عملت( موافقة للمصحف

فإن كانت موصولة فالعائد , )وما( موصولة أو موصوفة أو نافية, أىل الكوفة
وإن كانت  ,شيء عملتو  وإن كانت موصوفة أي من الذي عملتو أو ,٤تذوف

 . )مكاناهتم( على اٞتمع.عرابإليكون ٢تا مكان من اال ف فتكون حرفاً نافية 

 طىرة انـافاث

 فزع دزوف طىرة انـافاث 
( . )يا بٍت  ٖ٘, ٙٔ: تنا( آيات. )مُ ٛ: عون( آيةمَ ال يسْ ). ٙ: ( آية)الكواكبَ 

 (ٔ). ٘٘ٔ :. )تذكرون( آيةٕٙٔ: ( آيةكم وربُّ ربُّ  . )اهللُ ٕٓٔ: آية

 

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٙٔٗ-ٚٓٗصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٕٖ٘-ٖٔ٘الواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)

.التــذكرة ُب القــراءات ٕٔٔٔ -ٕٙٓٔ  ٗ.فــتح الوصــيد جٗٙ٘-ٕٙ٘.كنــز ا١تعــاين صٖٓٙ-ٖٙ٘صٕج 
 .ٗ٘ٙ-ٖ٘ٙ. التبصرة ص ٖٜٓٔ-ٗٛٓٔص  ٖا١توضح ُب القراءات جٖٚٙ-ٖ٘ٙص ٕج
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 اإليانت يف طىرة انـافاث
 أمال الراء وا٢تمزة. , ٘٘: )فراءه( آية

 توجيو الرواية
أو الكواكب مفعوال بو كقولو , )بزينة الكواكب( ٭تتمل أن تكون الزينة مصدراً 

والفاعل , ٘ٔ, ٔ: يتيما( سورة البلد آية, )أو إطعام ُب يوم ذي مسغبة: تعاىل
أو أن الزينة , واكب ُب كوهنا مضيئة حسنة ُب نفسها٤تذوف أي بأن زين اهلل الك

بداللة قولو تعاىل )أهنم عن , أن نفى السمع عنهماسم ١تا يزان بو. )ال يسمعون( 
)تذكرون( سبق ذكرىا. )اهلل ربكم ورب( على , )يا بٍت(, . )متنا((السمع ١تعزولون

 ورب عطف عليو., وربكم خربه, أن اسم اٞتاللة مبتدأ

 طىرة ؽ 

 ع احلزوف يف طىرة ؽ فز
 (ٔ).ٚ٘: اق( آية)وغسَ 

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٕٗٗ-ٖٕٗصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٕٖ٘الشــــاطبية ص الـــواُب شــــرح  (ٔ)

-ٗٗٙص ٕ.التــــــذكرة ُب القــــــراءات جٕٗٔٔ ٗ.فــــــتح الوصــــــيد ج٘ٙ٘.كنــــــز ا١تعــــــاين صٕٖٙ-ٖٔٙصٕ
 .ٚ٘ٙ-ٙ٘ٙ. التبصرة ص ٛٓٔٔ-٘ٓٔٔص  ٖا١توضح ُب القراءات جٙٗٙ
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 ياءاث اإلضافت يف طىرة ؽ
 .ٜٙ: من( آية . )ما كان ىلْ ٖٕ: نعجة( آية )وىلْ 

 توجيو الرواية
كالعذاب أغلب منو ٥تفف ُب األٝتاء   )غساق( على أنو اسم ال صفة ألن فعاالً 

 صديد أىل النار. ال وىو, ُب الصفات

 طىرة انشيز

 شيز فزع دزوف طىرة ان
 (ٔ).ٔٙ: . )ٔتفازاهتم( آيةٜٖ: )مكاناتكم( آية

 توجيو الرواية
الختالف ما ينجو ا١تؤمن منو يوم , )مكاناتكم( سبق ذكره. )ٔتفازاهتم( ٞتمع

 .برٛتةو ل اهلل ضوألنو ينجو بف, القيامة

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٖٔٗ-ٖٓٗصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٗ٘الـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــح ُب ٛٗٙ-ص ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٕٕٓٔ ٗ.فــتح الوصــيد جٛٙ٘.كنــز ا١تعــاين صٖٖٙ-صٕ
 . ٓٙٙ. التبصرة ص ٙٔٔٔ-ص  ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 117 - 

 

 طىرة غافز 

 فزع احلزوف يف طىرة غافز 
. ٓٗ: . )يدخلون( آيةٖٚ :( آية. )فأطلعُ ٕٙ: ( آيةر ُب األرض الفسادُ ظهَ )يَ 
. ٓٙ: لون( آيةدخَ . )سيُ ٙٗ: آية وعند االبتداء تضم ٫تزة الوصل  وا(دخلُ ا)

 (ٔ).ٚٙ: يوخا( آية)شِ 

 اإليانت يف طىرة غافز
 إمالة اٟتاء., ٔ: )حم( آية

 االدغاو يف طىرة غافز
 ٘: آية هتم(ذ)فأخ

 الرواية توجيو

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج  ٜٖٗ-ٖٗٗصٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖ٘٘الـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

 ٕ.التــــــذكرة ُب القــــــراءات جٖٕٕٔ -ٕٕٕٔ ٗ.فــــــتح الوصـــــيد جٔٚ٘-ٓٚ٘.كنـــــز ا١تعــــــاين صٖ٘ٙ-صٕ
 . التبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ٕٛٔٔ- ٕٓٔٔص  ٖا١توضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٖ٘ٙ- ٔ٘ٙص

 .  ٖٙٙ-ٕٙٙص 
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والوجو أن , الفساد بالرفع فاعلوو  ,من ظهر الالزم الفساد( األرض)او ان يظهر ُب 
فيجوز أن تكون للتخيَت أو الواو  أما, أمرين أو أكثر ُب األصل وضع األحد أو

والتقدير لعلى أبلغ أو اطلع , بلغأعطف على  )فاطلع(.للجمع بينهمااإلباحة أو 
( ادخلوا.)يدخلون(سبق ذكره.)كأنو توقع األمرين معا على ظنو, لو موسىإ إىل

والتقدير ادخلوا  ضمَت يعود على آل فرعون اووالو , من دخل الثالثي أمرنو أعلى 
 )شيوخا(سبق ذكر٫تا., )سيدخلون(.يا آل فرعون أشد العذاب

 طىرة فـهج

 فزع دزوف طىرة فـهج
 (ٔ) .ٚٗ: .)ٙترة(آيةٜٕ: نا(آية)ارْ 

 االيانت يف طىرة فـهج
 مال اٟتاءأ, ٔآية )حم(

 اذلًشحني يف انكهًت
                                                      

النشر ُب القراءات العشر , ٘ٗٗ-ٖٗٗصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٖٙ٘ الواُب شرح الشاطبية ص(ٔ)
, ٜ٘ٙ- ٚ٘ٙص ٕتذكرة ُب القراءات جال, ٕٕٙٔص ٗفتح الوصيد ج, ٖٚ٘كنز ا١تعاين ص,  ٖٚٙ-صٕج

 .ٙٙٙ-٘ٙٙالتبصرة ص , ٖ٘ٔٔ- ٖٖٔٔص ٖا١توضح ُب القراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 وىل والثانية.ألبتحقيق ا, ٗٗ: آية )ءأعجمي(
 توجيو الرواية

 )ٙترة(سبق ذكر٫تا, )ارنا(

 طىرة انؼىري

 فزع دزوف طىرة انؼىري
 (ٔ). ٕ٘: . )يفعلون(آية٘: ن(آيةر فطِ )ينْ 

 هاء انكُايت يف طىرة انؼىري
 إسكان ا٢تاء, ٔ: )نؤتو(آية

 اإليانت يف طىرة انؼىري
 اٟتاء أمالٔ: )حم( آية

 

                                                      
النشر ُب القراءات العشر , ٓ٘ٗ-ٛٗٗصٕإٖتاف فضالء البشر ج, ٖٙ٘ الواُب شرح الشاطبية ص(ٔ)

ا١توضح , ٕٙٙص ٕالتذكرة ُب القراءات ج, ٕٕٛٔص ٗفتح الوصيد ج, ٗٚ٘كنز ا١تعاين ص,  ٖٚٙصٕج
 .ٚٙٙالتبصرة ص , ٖٛٔٔص  ٖالقراءات جُب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 توجيو الرواية
: )يفعلون(١تناسبة ما قبلو وىو قولو تعاىل.نفطرن( مضارع للفعل انفطر أي انشق)ي
 وىو الذي يقبل التوبة عن عباده(.)

 طىرة انشخزف

 فزع دزوف طىرة انشخزف 
: يوهتم( معا آية. )لبِ ٕٗ: أولو( آية لْ . )قُ ٛٔ: ؤا( آيةشَ نْ . )يَـ ٘ٔ: )جزءا( آية

 (ٔ).ٔٚ: . )تشتهي( آيةٖ٘: . )أساورة( آيةٖٛ: نا( آيةاآ. )جٖٗ, ٖٖ

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انشخزف
 وإسكاهنا وقفا.  قرئت بالفتح وصالً , ٛٙ: ( آية)يا عبادى

 اإليانت يف طىرة انشخزف
 أمال اٟتاء., ٔ: )حم( آية

 
                                                      

.النشـر ُب القـراءات العشـر  ٜ٘ٗ-ٗ٘ٗصٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٛ٘-ٖٚ٘الواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)
.التـذكرة ُب القـراءات ٖٕٙٔ-ٕٖٕٔ  ٗ.فـتح الوصـيد جٜٚ٘-٘ٚ٘.كنز ا١تعـاين صٖٓٚ-ٖٛٙ-صٕج 
 .  ٖٚٙ-ٜٙٙص  . التبصرةٚ٘ٔٔ-ٙٗٔٔص  ٖا١توضح ُب القراءات جٓٚٙ- ٘ٙٙص ٕج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 111 - 

 

 توجيو الرواية
وا١تراد بو النساء. )قل أولو( على األمر , )جزءا( سبق ذكره. )ينشأ( مبٍت للفاعل

حانو وتعاىل لنبيو صلى اهلل عليو وسلم. )لبيوهتم( سبق ذكره. من اهلل سب
 على وزن أفاعلة ( ٚتع أساورأساورهالكافر وقرينو. ) وا١تراد  ,على التثنية)جاءانا(

, ٬توز حذفوفعول ا١تعائد ألن زنادقة. )تشتهي( قرئ بياء بعد ا٢تاء ك أساوره
 )أىذا الذي بعث اهلل رسولو(. : كقولو تعاىل

 ندخاٌطىرة ا

 فزع دزوف طىرة اندخاٌ 
 (ٔ). ٕ٘: يون( آية. )عِ ٘ٗ: . )تغلى( آيةٕ٘: يون( آية)عِ 

 اإليانت يف طىرة اندخاٌ
 أمال اٟتاء. , ٔ: )حم( آية

 

                                                      
.النشــــــــر ُب القــــــــراءات العشــــــــر ج ٖٙٗصٕ.إٖتــــــــاف فضــــــــالء البشــــــــر جٜٖ٘الــــــــواُب شــــــــرح الشــــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـــح ُب .ٖٚٙص ٕ.التـــذكرة ُب القـــراءات جٖٕٛٔ  ٗ.فـــتح الوصـــيد جٓٛ٘.كنـــز ا١تعـــاين صٖٔٚصٕ
 .ٖٚٙ.  التبصرة ص ٖٙٔٔص  ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 توجيو الرواية
والفاعل ضمَت  ,لشجرةتأنيث اعلى  ٛتلوه )عيون( معا سبق ذكر٫تا. )تغلي(

 . مستًت يعود للشجرة

 طىرة اجلاثيت

 ىرة اجلاثيتفزع دزوف ط
٤تياىم(  . )سوءٌ ٔٔ: ( آية. )من رجز أليمٍ ٜ: . )ىزؤا( آيةٗ: )وآياتو تؤمنون( آية

 (ٔ).ٖ٘: . )ىزؤا( آيةٖٕ: . )تذكرون( آيةٕٔ: آية

 اإليانت يف طىرة اجلاثيت
 أمال اٟتاء., ٔ: )حم( آية

 

                                                      
.النشــر ُب القــراءات ٚٙٗ-ٙٙٗصٕفضــالء البشــر جإٖتــاف ٖٗٙ, ٕٗٗ, ٖٗٙالــواُب شــرح الشــاطبية ص  (ٔ)

, ٕٕٔٔ, ٕٜٓ  ٗ.فـــتح الوصـــيد ج ٕٓ٘.ٓ٘٘, ٖٖٚٓٛ٘.كنـــز ا١تعـــاين صٖٔٚ- ٖٔٚصٕالعشـــر ج 
  ٖا١توضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح ُب القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات ج-ٕٕٙ, ٙٚٙص ٕ.التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرة ُب القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات جٜٕٛٔ

 .ٖٗٙ, ٘ٚٙ. التبصرة ص ٜٙٔٔ, ٛٙٔٔص 
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 اإلدغاو يف طىرة اجلاثيت
 . ٖ٘: )أٗتذًب( آية

 توجيو الرواية
)وُب خلقكم(. )ىزؤا( سبق ذكره. )من رجز : ( ١تناسبة قولو تعاىل)وآياتو تؤمنون

 )ىزؤا( سبق ذكرىا., )تذكرون(, ء(أليم( على أهنا نعت لرجز. )سو 

 طىرة األدماف

 فزع دزوف طىرة األدماف
 (ٔ).ٚٔ: ( آيةف  . )أُ ٙٔ: تجاوز( آية)ويُ , ()أحسنُ , (تقبلُ )يُ 

 اإليانت يف طىرة األدماف 
 ل اٟتاء.أما, ٔ: )حم( آية

 
                                                      

.النشـــــر ُب القـــــراءات العشـــــر ج ٖٚٗ-ٔٚٗصٕر جإٖتـــــاف فضـــــالء البشـــــٖٓٙالــــواُب شـــــرح الشـــــاطبية ص  (ٔ)
 ٕٕٙ, ٙٚٙص ٕ.التــــــذكرة ُب القــــــراءات جٕٗٗٔ  ٗ.فــــــتح الوصــــــيد جٖٛ٘.كنــــــز ا١تعــــــاين صٖٖٚصٕ

 .ٙٚٙ. التبصرة ص ٘ٚٔٔ, ٙٚٔٔص  ٖا١توضح ُب القراءات ج
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 توجيو الرواية
)أف( سـبق  .نائب فاعـلسن( ورفع )أح ,)ويتجاوز( على البناء للمفعول, )يتقبل(

 ذكره.

 طىرة حمًد

 فزع دزوف طىرة حمًد
, )يعلم(, . )وليبلونكم(ٕٛ: ضوانو( آية. )رُ ٕٙ: سرارىم( آية. )أَ ٗ: لوا( آيةاتَ )قَ 

 (ٔ). ٖ٘: ( آيةمِ لْ . )الس  ٖٔ: )ويبلوا( آية
 و الروايةتوجي

من ا١تفاعلة. )أسرارىم( ٚتع سر وىو ما خفي  مبٌت للفاعل والواو فاعل )قاتلوا( 
)ويبلوا( على أن الفاعل , )يعلم(, ومل يعلن. )رضوانو( سبق ذكره. )وليبلونكم(

لم أعمالكم(. )السلم( )واهلل يع: ضمَت يعود على اهلل سبحانو ١تناسبة قولو تعاىل
 سبق ذكره. 

                                                      
.النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٜٚٗ-٘ٚٗصٕإٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر ج ٖٔٙالـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٔ)

 ٕ.التــــــذكرة ُب القــــــراءات جٕٛٗٔ-ٕٙٗٔ  ٗ.فــــــتح الوصـــــيد جٙٛ٘-٘ٛ٘.كنـــــز ا١تعــــــاين صٖ٘ٚ-ٖٗٚصٕ
 .ٜٚٙ-ٛٚٙ.  التبصرة ص ٔٛٔٔ, ٘ٛٔٔص  ٖا١توضح ُب القراءات جٖٛٙ, ٗٛٙص
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 طىرة انفخخ

 فزع دزوف طىرة انفخخ
 (ٔ).ٜٕ: ضوانا( آية. )ورُ ٓٔ: اهلل( آية )عليوِ 

 توجيو الرواية
 )ورضوانا( سبق ذكره. 

 طىرة احلجزاث
 )ال خالف فيها(

 طىرة ق

 فزع دزوف طىرة ق 
 (ٔ). ٖٓ: )يقول ٞتهنم( آية, ٖ: تنا( آية)مُ 

                                                      
.فـــتح -.كنـــز ا١تعـــاين صٖ٘ٚصٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٖٛٗ-ٕٛٗصٕإٖتـــاف فضـــالء البشـــر ج (ٔ)

 .ٓٛٙ. التبصرة ص ٜٛٔٔص  ٖا١توضح ُب القراءات جٚٛٙص ٕج.التذكرة ُب القراءات -  ٗالوصيد ج
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 توجيو الرواية
مستًت  والفاعل ضمَتٌ   تعاىلن اهللع إخبارٌ  و)متنا( سبق ذكره. )يقول ٞتهنم( ألن

 (.الذي جعل مع اهلل إ٢تا أخر): قولو تعاىل , ا١تتقدم ُباهلل هتقدير 

 طىرة انذارياث

 فزع دزوف طىرة انذارياث
 (ٕ). ٜٗ: كرون( آية. )تذَّ ٖٕ: ( آية. )مثلُ ٘ٔ: يون( آية)عِ 

 توجيو الرواية
 سبق ذكره. )عيون( سبق ذكره. )مثل ما( قرئ بالرفع صفة ٟتق. )تذكرون( 

 

                                                                                                                                       
.النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٛٛٗ-صٕ.إٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر جٖٖٙالـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـح ُب ٜٔٙص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات جٕ٘ٔٔ -  ٗ.فتح الوصيد جٛٛ٘-.كنز ا١تعاين صٖٙٚصٕ
 .ٕٛٙ. التبصرة ص ٕٓٓٔص  ٖالقراءات ج

.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٖٜٗ-ٜٔٗ-صٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٖٙالـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص  (ٕ)
ا١توضـح ُب ٖٜٙص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات جٕٕ٘ٔ -  ٗ.فتح الوصيد جٛٛ٘-.كنز ا١تعاين صٖٚٚصٕ

 .ٖٛٙ. التبصرة ص ٕ٘ٓٔص  ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 117 - 

 

 طىرة انطىر 

 فزع دزوف طىرة انطىر 
 (ٔ).ٖٚ: . )ا١تصيطرون( آيةٕٗ: لؤ( آية)لو 

 توجيو الرواية
 . سبق ذكرهلؤا( سبق ذكره. )ا١تصيطرون( )لو 

 طىرة انُجى

 اإليانت يف طىرة انُجى
( أمال الراء وا٢تمزة. )رأى, ٖٔ: أمال الراء وا٢تمزة. )رءاه( آية, ٔٔ: )رأى( آية

 أمال الراء وا٢تمزة. , ٛٔ: آية

 

                                                      
النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج .ٜٙٗصٕ.إٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر ج-ٖٗٙالـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـح ُب -ٜٙٙص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات ج-ٕٛ٘ٔ  ٗفتح الوصـيد جٜٓ٘.كنز ا١تعاين ص-ٖٛٚصٕ
 .٘ٛٙ.   التبصرة صٕ٘ٔٔص ٖالقراءات ج
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 طىرة انمًز

 فزع دزوف طىرة انمًز
 .ٕٔ: يونا( آية)عِ 

 توجيو الرواية
 )عيون( سبق ذكره.

 طىرة انزمحٍ

 فزع دزوف طىرة انزمحٍ
ولو وجو آخر كحفص )أي بفتح , ٕٗ: ئات( آية. )ا١تنشِ ٕٕ: لؤ( آيةو )الل

 (ٔ)الشُت(.
 
 

                                                      
.النشــــــــر ُب القــــــــراءات العشــــــــر ج ٓٔ٘صٕ.إٖتــــــــاف فضــــــــالء البشــــــــر جٖ٘ٙالــــــــواُب شــــــــرح الشــــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــــح ُب ٘ٓٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٗٙٔ  ٗد ج.فــــتح الوصــــيٖٜ٘.كنــــز ا١تعــــاين صٖٔٛصٕ
   ٜٓٙ. التبصرة صٖٕٓٔص ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 توجيو الرواية
, ات( قرئ بكسر الشُت اسم فاعل من أنشأ أي أوجدلؤ( سبق ذكره. )ا١تنشئو )الل

منشئ ا١توج أو أي  هايلإ  اً ويكون الفعل منسوب, والفاعل ضمَت مستًت تقديره ىي
 .السَت على األتساع

 طىرة انىالعت
 فرش حروف سورة الواقعة

. )ءإنـا ٕٙ: . )تـذكرون( آيـةٚٗ: . )متنـا( آيـةٖٚ: بـا( آيـة. )عرْ ٖٕ: )اللولؤ( آيـة
 (ٔ).ٙٙ: آية ١تغرمون(

 اذلًشحني يف كهًت
 .ٙٙ: )أإنا ١تغرمون( آية

 توجيو الرواية
 )تذكرون( سبق ذكر٫تا. , )متنا( .أي ٤تببات أيل ازواجهن, وأسد)عربا( لغة ٘تيم 

                                                      
.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٙٔ٘-٘ٔ٘صٕ.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٖٚٙالــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

 ٕ.التـــــــذكرة ُب القـــــــراءات جٕٓٚٔ-ٜٕٙٔ  ٗ.فـــــــتح الوصـــــــيد جٜٚ٘-ٜٙ٘.كنـــــــز ا١تعـــــــاين صٖٖٛصٕ
 .ٖٜٙ-ٕٜٙ. التبصرة صٕٔٗٔ-ٖٕٛٔص ُٖب القراءات جا١توضح ٓٔٚ-ٜٓٚص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طىرة احلديد

 فزع دزوف طىرة احلديد
. ٛٔ: دقات( آيــــةدقُت وا١تَصــــ. )إن ا١تَصــــٙٔ: ل( آيــــة. )ومــــا نــــزَّ ٜ: )لــــرؤف( آيــــة

 (ٔ). ٕٚ, ٕٓ: آية ضوان()ورُ 
 توجيو الرواية

)لــرؤف( ســبق ذكــره. )ومــا نــزل( أي بالتضــعيف مســندا لضــمَت اســم اٞتاللــة. )إن 
أي صـدقوا الرسـول , اسـم فاعـل مـن صـدق يصـدق تصـديقا ا١تصدقُت وا١تصدقات(

 ؤتا جاء بو. )ورضوان( سبق ذكره.صلى اهلل عليو وسلم وآمنوا بو 

 طىرة اجملادنت

 ادنتفزع دزوف طىرة اجمل
 (ٔ)ولو وجو آخر كحفص., بكسر ٫تزة الوصل ؤبديَ , ٔٔ: زوا( آيةزوا فانشِ )انشِ 

                                                      
.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٖٕ٘-ٕٓ٘صٕ.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٖٛٙالــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـــح ُب  ٕٔٚص ٕلتـــذكرة ُب القـــراءات جا.ٕٕٚٔ  ٗ.فـــتح الوصـــيد جٜٛ٘.كنـــز ا١تعـــاين صٖٗٛصٕ
 .ٜٗٙ. التبصرة صٜٕٗٔص ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 توجيو الرواية
 )انشزوا فانشزوا( لغة. 

 طىرة احلؼز

 فزع دزوف طىرة احلؼز
 (ٕ).ٓٔ: . )رؤف( آيةٛ: ضوانا( آية. )ورُ ٕ: يوهتم( آية)بِ 

 توجيو الرواية
 )رؤف( سبق ذكرىا., )ورضوانا( .)بيوهتم(

 
 

                                                                                                                                       
.النشــــــــر ُب القــــــــراءات العشــــــــر ج ٕٚ٘صٕ.إٖتــــــــاف فضــــــــالء البشــــــــر جٖٛٙرح الشــــــــاطبية ص الــــــــواُب شــــــــ (ٔ)

ا١توضــــح ُب ٙٔٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕ٘ٚٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٓٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٖ٘ٛصٕ
 .ٜٙٙ. التبصرة صٕٚ٘ٔص ٖالقراءات ج

 ٔ, جٕٔٗ, ٜٖٚصٕ.إٖتـــــاف فضـــــالء البشــــــر جٕٛٔ, ٖٕٔ, ٕٔٔ, ٕٗٓالـــــواُب شـــــرح الشـــــاطبية ص  (ٕ)
فــــــتح ٜٖٓ, ٕٛٚ, ٕ٘ٙ.كنــــــز ا١تعــــــاين صٕٕٙ, ٖٕٕ, ٕ٘ٔصٕ.النشــــــر ُب القــــــراءات العشــــــر ج ٕٚٗ

ا١توضــــح ُب القــــراءات .ٜٖٗ, ٖٖٓ, ٖٙٔص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٛٙٚ, ٙٚٙ, ٓٗٙ  ٗالوصــــيد ج
 .ٖٚٗ, ٕٖٗ, ٙ٘ٗ.   التبصرة صٖٖٙ, ٖٖٓ, ٖٛٔص ٖج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طىرة ادلًخذُت
 )ال خالف فيها(

 طىرة انـف

 فزع دزوف طىرة انـف 
 (ٔ). ٛ: ( آيةهُ نورَ  )متم  

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انـف
 .ٙ: )من بعدى اٝتو( آية

 توجيو الرواية
 إىلوفاعل متم ضمَت مستًت تقديره ىو يعود , الفاعل)متم نوره( على إعمال اسم 

 .اهلل

                                                      
.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٖٚ٘-ٖٙ٘صٕج.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر ٖٓٚالــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــــح ُب ٜٔٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٛٚٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٕٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٖٚٛصٕ
 .ٜٜٙ. التبصرة صٕٗٙٔص ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طىرة اجلًعت
 )ال خالف فيها(
 طىرة ادلُافمىٌ

 فرش حروف سورة ا١تنافقون
 (ٔ).ٔٔ: )ٔتا يعملون( آية

 توجيو الرواية
 )ولن يؤخر(.: )ٔتا يعملون( ١تناسبة قولو تعاىل

 طىرة انخغابٍ
 )ال خالف فيها( 

 طىرة انطالق

 فزع دزوف طىرة انطالق

                                                      
 ٕ.النشــــــر ُب القــــــراءات العشــــــر ج ٔٗ٘صٕ.إٖتــــــاف فضــــــالء البشــــــر جٖٓٚالــــــواُب شــــــرح الشــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـــــح ُب  ٕٔٚص ٕ.التــــذكرة ُب القـــــراءات جٜٕٚٔ  ٗتح الوصـــــيد ج.فــــٖٓٙ.كنــــز ا١تعـــــاين صٖٛٛص
 .ٔٓٚ.  التبصرة صٕٕٚٔص ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 124 - 

 

: نــات( آيـــةيَّ . )مبٛ: را( آيــة. )نُكـــٖ: ( آيــةهُ أمــرَ  . )بـــالغٌ ٔ: نــة( آيــة)مبيَّ , يــوهتن()بِ 
ٔٔ.(ٔ) 

 توجيو الرواية
)مبينــة( ســبق ذكر٫تــا. )بــالغ أمــره( علــى األصــل ُب إعمــال اســم الفاعــل. , )بيــوهتن(

 )مبينات( سبق ذكر٫تا., )نكرا(

 طىرة انخذزيى

 فزع دزوف طىرة انخذزيى
 (ٕ).ٕٔ: ابو( آيةتَ . )كِ ٛ: وحا( آيةصُ . )نُ ٗ: ل( آية)َجربَئِ 

 توجيو الرواية
 ذكره. )نصوحا( مصدر نصح نصحا ونصوحا. )كتابو( سبق ذكره.)جربيل( سبق 

                                                      
.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٙٗ٘-ٗٗ٘صٕ.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٖٓٚالــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــــح ُب ٖٕٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٓٛٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٗٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٖٛٛصٕ
 .ٕٓٚ. التبصرة صٕ٘ٚٔص ٖالقراءات ج

.النشــــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٜٗ٘-ٛٗ٘صٕ.إٖتــــاف فضــــالء البشــــر جٖٔٚالــــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٕ)
ا١توضــــح ُب ٕٗٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٔٛٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٗٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٜٖٛصٕ

 .ٕٓٚ. التبصرة صٕٙٚٔص ٖالقراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طىرة ادلهك

 ياءاث اإلضافت يف طىرة ادلهك
 (ٔ). ٕٛ: أو رٛتنا( آية )ومن معىْ 

 طىرة انمهى

 اإلدغاو يف طىرة انمهى
 (ٕ).أدغم النون ُب الواو )والقلم( مع الغنة.ٔ: )ن والقلم( آية

 اذلًشحني يف كهًت
 .ٗٔ: )أ أن كان( آية

                                                      
ـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص (ٔ) .النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٕ٘٘ص ٕ.إٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر جٖٔٚ ال

ا١توضـح ُب القـراءات ٕٙٚص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات ج-  ٗ.فـتح الوصـيد جٙٓٙ.كنز ا١تعـاين صٜٖٛصٕ
   ٘ٓٚ. التبصرة صٕ٘ٛٔص ٖج

فـــتح الوصـــيد ..كنـــز ا١تعـــاين صٜٖٛصٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٗ٘٘ص ٕإٖتـــاف فضـــالء البشـــر ج (ٕ)
 .٘ٓٚ. التبصرة صٕٛٛٔ-ٕٚٛٔص ٖا١توضح ُب القراءات جٕٚٚص ٕ.التذكرة ُب القراءات ج-  ٗج
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 طىرة احلالت 

 فزع دزوف طىرة احلالت
 (ٔ). ٕٗ: كرون( آية)تذَّ 

 اإليانت يف طىرة احلالت 
 أمال األلف., ٖ: )وما أدراك( آية

 
 توجيو الرواية

 )تذكرون( سبق ذكره.

 طىرة ادلعارج 

 فزع دزوف طىرة ادلعارج

                                                      
 .النشـــــــــر ُب القـــــــــراءات العشـــــــــر ٙ٘٘ص ٕ.إٖتـــــــــاف فضـــــــــالء البشـــــــــر جٕٖٚالـــــــــواُب شـــــــــرح الشـــــــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــح ٕٛٚص ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٕٗٛٔص  ٗ.فــتح الوصــيد جٚٓٙ.كنــز ا١تعــاين صٜٖٓص ٕج
 .ٚٓٚ. التبصرة صٖٜٕٔص ُٖب القراءات ج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 (ٔ).ٖٗ: . )نصب( آيةٖٖ: . )بشهادهتم( آيةٙٔ: ( آية)نزاعةٌ 
 توجيو الرواية

أو خرب مبتدأ ٤تذوف , أو خرب ثان )ألن(, بعد خرب )نزاعة( قرئت على أنو خربٌ 
ب( وىو ما نصب ليعبد من صْ أي ىي )نزاعة(. )شهادهتم( على إرادة اٞتنس. )نَ 

 وقيل., دون اهلل سبحانو وتعاىل

 طىرة َىح 

 ياءاث اإلضافت يف طىرة َىح 
 (ٕ).ٕٛ: مؤمنا( آية )بيىتْ 

 

 
                                                      

.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٕٙ٘-ٔٙ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٖٚالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)
ا١توضـح ٖٓٚص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات جٕ٘ٛٔ  ٗ.فـتح الوصـيد جٛٓٙ.كنز ا١تعاين صٜٖٔ-ٜٖٓصٕ

 .ٛٓٚ. التبصرة صٜٕٙٔص ُٖب القراءات ج
ـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٕ) .النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٗٙ٘ص ٕاف فضـــــــالء البشـــــــر ج.إٖتـــــــٖٖٚال

. ٕٖٓٔص ٖ.ا١توضــــح ُب القــــراءات جٖٗٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٜٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٜٖٔصٕ
 ٓٔٚالتبصرة ص

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t
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 طىرة اجلٍ

 طىرة اجلٍ فزع دزوف 
 (ٔ)نو(.. )وإِ ٜٔ: إضافة إىل آية, ٗٔ-ٕهنم( اآليات من )إِ , نا()إِ , نو()وإِ 

 توجيو الرواية
)إنا : )وإنا منا ا١تسلمون( قرئت بالكسر عطفا على قولو: )وإنو إىل قولو تعاىل

 للقول. ٝتعنا( فيكون الكل مقوالً 

 طىرة ادلشيم 

 فزع دزوف طىرة ادلشيم 
 (ٕ). ٜ :ا١تشرق( آية )رب  

                                                      
ـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٔ) .النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٙٙ٘ص ٕ.إٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر جٖٖٚال

ا١توضــــح ُب ٖٙٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٚٛٔ  ٗد ج.فــــتح الوصــــيٓٔٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٕٜٖصٕ
 .ٔٔٚ. التبصرة صٖٖٓٔص ٖالقراءات ج

ـــــــواُب شـــــــرح الشـــــــاطبية ص  (ٕ) .النشـــــــر ُب القـــــــراءات العشـــــــر ج ٜٙ٘ص ٕ.إٖتـــــــاف فضـــــــالء البشـــــــر جٖٗٚال
ا١توضــــح ُب ٜٖٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٕٜٕٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٔٔٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٖٜٖصٕ

 ٖٔٚ. التبصرة صٜٖٓٔص ٖالقراءات ج
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 توجيو الرواية
 )رب( صفة لربك أو بدل أو بيان.

 طىرة ادلدثز 

 فزع دزوف طىرة ادلدثز
 (ٔ).ٖٖ: . )إذا دبر( آية٘: جز( آية)الر  

 اإليانت يف طىرة ادلدثز 
 أمال األلف., ٕٚ: )وما أدراك( آية

 توجيو الرواية
ن الزمـان وبفــتح )الرجـز( لغـة ٘تـيم. )إذا( قــرئ بفـتح الـذال فهــو ظـرف ١تـا يســتقبل مـ

 .وىّل الدال )دبر( على وزن ضرب لغة قيل دبر أي 

 

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٕٚ٘-ٔٚ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٗٚالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضــــح ُب ٔٗٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٜٕٗٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٖٔٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٖٜٖصٕ
 .ٗٔٚ.  التبصرة صٖٔٔٔص ٖالقراءات ج
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 طىرة انميايت
 فرش حروف سورة القيامة

 (ٔ). ٖٚ: )٘تٌت( آية
 

 اإليانت يف طىرة انميايت 
 أمال األلف., ٖٙ: )سدى( آية

 اإلدغاو يف طىرة انميايت
 أدغم نون )من( ُب راء )راق( بغَت غنة., ٕٚ: )من راق( آية

 روايةتوجيو ال
 )٘تٌت( على أن الضمَت للنطفة.

 
                                                      

.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٘ٚ٘-ٗٚ٘ص ٕضــــالء البشــــر ج.إٖتـــاف فٖ٘ٚالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)
ا١توضــــح ُب ٖٗٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٜٕٛٔ  ٗ.فــــتح الوصــــيد جٗٔٙ.كنــــز ا١تعــــاين صٜٖٗصٕ

 .٘ٔٚ. التبصرة صٖٛٔٔص ٖالقراءات ج
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 طىرة اإلَظاٌ

 فزع دزوف طىرة اإلَظاٌ
, ٙٔ, ٘ٔ: وبإبــــدال األلــــف وقفــــا. )قــــواريرا( آيــــة . بــــالتنوين وصــــالً ٗ: )سالســــال( آيــــة

 (ٔ).ٕٔ: ( آية. )خضرٍ ٜٔ: وباأللف وقفا. )لولؤا( آية بالتنوين وصالً 
 توجيو الرواية

 )لسندس( وفيو وصف ا١تفرد باٞتمع. صفة( . )خضرسبق ذكره)سالسال )قوارير( 

 طىرة ادلزطالث

 فزع دزوف طىرة ادلزطالث
 (ٕ).ٔٗ: يون( آية. )وعِ ٖٖ: االت( آية. )ِٚت ٙ: را( آيةذُ )أو نُ 

                                                      
.النشـر ُب القـراءات العشـر ٛٚ٘-ٙٚ٘ص ٕ.إٖتـاف فضـالء البشـر جٖٙٚ-ٖ٘ٚالواُب شـرح الشـاطبية ص  (ٔ)

.التـــذكرة ُب القـــراءات ٕٖٓٔ-ٜٜٕٔ  ٗ.فـــتح الوصـــيد جٚٔٙ-ٗٔٙ.كنـــز ا١تعـــاين صٜٖٙ-ٜٖٗصٕج 
 .ٚٔٚ-ٙٔٚ. التبصرة صٕٖٗٔ-ٕٖٔٔص ٖا١توضح ُب القراءات جٙٗٚ-٘ٗٚص ٕج

.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٕٛ٘-ٔٛ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٙٚالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٕ)
ا١توضـح  ٜٗٚ-ٛٗٚص ٕ.التـذكرة ُب القـراءات جٖٚٓٔ  ٗ.فـتح الوصـيد جٚٔٙ.كنـز ا١تعـاين ٜٖٚ-صٕ

 .ٛٔٚ-ٚٔٚ. التبصرة صٜٕٖٔ-ٕٖٚٔص ُٖب القراءات ج
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 اإليانت يف طىرة ادلزطالث
 أمال األلف., ٗٔ: )وما أدراك( آية

 توجيو الرواية
ُب ٚتـع  ع اٞتمع كرجاالترئ باٞتمع فيكون ٚت)أو نذرا( سبق ذكره. )ٚتاالت( قُ 

 رجال. )وعيون( سبق ذكره.

 طىرة انُبأ

 فزع دزوف طىرة انُبأ
 (ٔ).ٕ٘: ( آيةاقاً سَ )غَ 

 توجيو الرواية
 )غساقا( سبق ذكره.

 
                                                      

-صٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٖٕٗص ٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٕٖ٘واُب شـــرح الشـــاطبية ص الـــ (ٔ)
لقــراءات .ا١توضــح ُب اٗٗٙص ٕ.التــذكرة ُب القــراءات جٕٗٔٔ  ٗ.فــتح الوصــيد ج٘ٙ٘.كنــز ا١تعــاين ٖٔٙ

 .ٙ٘ٙ.  التبصرة ص٘ٓٔٔص ٖج
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 طىرة انُاسعاث

 فزع دزوف طىرة انُاسعاث
 (ٔ). ٔٔ: )ناخره( آية

 توجيو الرواية
 ( ٔتعٌت بالية.رهً اخِ )نَ 

 طىرة عبض
 )ال خالف فيها(

 رة انخكىيزطى

 انخكىيزفزع دزوف طىرة 
 (ٔ).ٕٔ: ( آيةتْ رَ عِ )سُ 

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٘ٛ٘-ٔٛ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٚٚالـــواُب شــــرح الشــــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـــــح ُب ٖ٘ٚص ٕ.التـــــذكرة ُب القـــــراءات جٜٖٓٔ  ٗ.فـــــتح الوصـــــيد جٛٔٙ.كنـــــز ا١تعـــــاين ٜٖٚ-صٕ
 .ٜٔٚ. التبصرة صٖٖٙٔص ٖالقراءات ج
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 انخكىيز اإليانت يف طىرة 
 أمال الراء وا٢تمزة., ٖٕ: )ولقد رءاه( آية

 توجيو الرواية
 .)وكفى ّتهنم سعَت(وىو األصل:موافقة لقولو تعاىل)سعرت( 

 طىرة االَفطار 

 االَفطار اإليانت يف طىرة 
 األلف. أمال, ٛٔ, ٚٔ: )أدراك( آية

 

 

 
                                                                                                                                       

-صٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٕٜ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٛٚص الـــواُب شـــرح الشـــاطبية  (ٔ)
ا١توضـــح ُب القـــراءات ٙ٘ٚص ٕ.التـــذكرة ُب القـــراءات جٖٔٔٔ  ٗ.فـــتح الوصـــيد جٜٔٙ.كنـــز ا١تعـــاين ٜٖٛ

 ٕٔٚ. التبصرة صٖٖٗٔص ٖج
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 طىرة ادلطففني

 فزع دزوف طىرة ادلطففني
 (ٔ).ٖٔ: )فاكهُت( آية

 اإليانت يف طىرة ادلطففني
 أمال األلف, ٗٔ: أمال األلف. )ران( آية, ٜٔ, ٛ: )أدراك( آية

 اإلدغاو يف طىرة ادلطففني 
 . أدغم الالم ُب الراء.ٗٔ: )بل ران( آية

 توجيو الرواية
 .)فاكهُت( معناه ذو فاكهة

 

                                                      
-صٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٜٙ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٖٛٚالـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص  (ٔ)

ا١توضـــــح ُب ٛ٘ٚ-ٚ٘ٚص ٕ.التــــذكرة ُب القــــراءات جٖٗٔٔ  ٗ.فــــتح الوصـــــيد جٕٓٙ.كنــــز ا١تعــــاين ٜٜٖ
 ٕٕٚ. التبصرة صٜٖٗٔص ٖالقراءات ج
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 طىرة االَؼماق
 )ال خالف فيها(

 طىرة انربوج
 )ال خالف فيها(

 طىرة انطارق

 اإليانت يف طىرة طارق
 أمال األلف., ٕ: )وما أدراك( آية

 طىرة األعهً
 )ال خالف فيها(
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 طىرة انغاػيت

 فزع دزوف طىرة انغاػيت
 (ٔ).ٗ: صلى( آية)تُ 

 توجيو الرواية
 وىـو متعـدى إىل, الوجـوه ىلإفاعـل يعـود ونائـب ال )تصلى( على أهنا مبٍت للمفعـول

 .مفعولُت األول الوجوه واألخر نار

 طىرة انفجز
 )ال خالف فيها(

 طىرة انبهد
 فرش حروف سورة البلد

 (ٔ).ٕٓ: )موصدة( آية
                                                      

-صٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٜٜ٘ص ٕ.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر جٜٖٚالـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص  (ٔ)
ا١توضـــح ُب القـــراءات ٖٙٚص ٕج .التـــذكرة ُب القـــراءاتٖٙٔٔ  ٗ.فـــتح الوصـــيد جٕٕٙ.كنـــز ا١تعـــاين ٓٓٗ

 ٕٗٚ. التبصرة صٕٖٙٔص ٖج
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 اإليانت يف طىرة انبهد
 أمال األلف., ٕٔ: )وما أدراك( آية

 توجيو الرواية
 )موصدة( سبق ذكره.

 طىرة انؼًض
 ا()ال خالف فيه

 طىرة انهيم 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انضذً 
 )ال خالف فيها(

                                                                                                                                       
-صٕ.النشـــر ُب القـــراءات العشـــر ج ٔٔٙ-ٓٔٙص ٕالـــواُب شـــرح الشـــاطبية ص.إٖتـــاف فضـــالء البشـــر ج (ٔ)

ا١توضــح ُب القــراءات ٙٙٚص ٕ. التــذكرة ُب القــراءات جٕٕٖٔ  ٗ.فــتح الوصــيد جٕٗٙ.كنــز ا١تعــاين ٔٓٗ
 ٕٚٚالتبصرة ص ٖٖٚٔص ٖج
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 طىرة انؼزح 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انخني 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انعهك 

 اإليانت يف طىرة انعهك
 أمال الراء وا٢تمزة., ٚ: )رءاه( آية

 طىرة انمدر 

 اإليانت يف طىرة انمدر
 أمال األلف., ٕ: )وما أدراك( آية
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 ُت طىرة انبي
 )ال خالف فيها(

 طىرة انشنشنت 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انعادياث 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انمارعت

 اإليانت يف طىرة انمارعت
 أمال األلف فيهما. , ٓٔ, ٖ: )وما أدراك( آية

 طىرة انخكاثز 
 )ال خالف فيها(
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 طىرة انعـز 
 )ال خالف فيها(.

 

 طىرة اذلًشة 

 فزع دزوف طىرة اذلًشة 
 (ٔ).ٜ: د( آيةمُ . )عُ ٛ: ة( آية)موصد

 اإليانت يف طىرة اذلًشة 
 . أمال األلف, ٘: )وما أدراك( آية

 توجيو الرواية
 كره. )عمد( ٚتع عمود كرسول ورسل.)موصدة( سبق ذ 

                                                      
.النشـــر ُب القــــراءات العشــــر ج ٜٕٙص ٕ.إٖتـــاف فضــــالء البشــــر جٖٔٛ-ٖٓٛرح الشــــاطبية ص الـــواُب شــــ (ٔ)

 ٕ.التــــــــذكرة ُب القــــــــراءات جٜٕٖٔ-ٕٕٖٔ  ٗ.فــــــــتح الوصــــــــيد جٕٚٙ-ٕٗٙ.كنــــــــز ا١تعــــــــاين ٖٓٗ-صٕ
 ٕٖٚالتبصرة ص ٜٖٚٔص ١ٖتوضح ُب القراءات ج.ٕٚٚص
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 طىرة انفيم 
 )ال خالف فيها(

 طىرة لزيغ 
 )ال خالف فيها(

 طىرة ادلاعىٌ 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انكىثز 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انكافزوٌ

 ياءاث اإلضافت يف طىرة انكافزوٌ
 .ٙ: دين( آية )وىلْ 
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 طىرة انُـز 
 )ال خالف فيها(

 طىرة ادلظد 
 )ال خالف فيها(

 طىرة اإلخالؽ

 فزع دزوف طىرة اإلخالؽ
 .ٗ: )كفؤا( آية

 طىرة انفهك 
 )ال خالف فيها(

 طىرة انُاص 
 )ال خالف فيها(

 ًب ْتمد اهلل
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 اخلامتت 
 

ع القلم حىت أتوجو على العلي القدير السميع البصَت القريب اجمليب وبعد فلن أض
 ,وأن يكسوه ثوب القبول ,لو سبحانو العليم اٟتكيم أن ٬تعل عملي ىذا خالصاً 

, وأن يقيٍت بو وا١تسلمُت مصارع السوء ,وأن ينفع بو ُب كل األمصار واألعصار
وأن يوفقنا إىل كل , ٘تةوأن يهب لنا حسن ا٠تا, ويؤمننا بو كل ما ٩تاف و٨تذره

ن أوأنا اختم ىذه الرسالة  ,وُب علمي, إنو جواد كرًن, خَت ُب أمور ديننا ودنيانا
ومل يستو على سوقو فالكمال هلل سبحانو فإن ابن آدم  ,ىذا العمل مل يبلغ أشده

 .)وفق كل ذي علم عليم(: ا٠تطأ أقرب منو إىل الصوابالضعف و إىل 
 
 

 سعد بن يوسف السنبل
 

 ىـٛٔٗٔ\ٖ\ٚرر ُب الرياض ح
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 ثبج ادلزاجع
 

مكتبة الدار , جدة, مكتبة السوادي, عبد الفتاح عبد الغٍت القاضي, الواُب (ٔ
 .مٜٜ٘ٔ-ىـ ٕ٘ٗٔسنة , ا١تدينة ا١تنورة \

, بَتوت, دار الكتاب العريب, عبد الفتاح عبد الغٍت القاضي, البدور الزىراء (ٕ
 .مٜٔٛٔ -ىـ ٔٓٗٔسنة 

دار , علي بن ٤تمد القاصح, وتذكرة ا١تقرئ ا١تنتهي, يسراج القارئ ا١تبتد (ٖ
 م.ٜٛٚٔ -ىـ ٜٖٛٔسنة , الفكر

, ٕط, ا١تدينة ا١تنورة, دار ا١تهاجر, ٤تمد كرًن راجح, القراءات العشر ا١تتواترة (ٗ
 م.ٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗٔ

سنة , اإلدارة العامة للمعاىد األزىرية, قاسم أٛتد الدجوي, قالئد الفكر (٘
 م.ٜ٘ٚٔ -ىـ ٜٖ٘ٔ

, مكتبة الرشد, د.حازم سعيد حيدر, أٛتد بن عمار ا١تهدوي, ا٢تداية شرح (ٙ
 م.ٜٜٙٔ-ىـ ٙٔٗٔسنة , الرياض

 .ٖتقيق د.موالي ٤تمد, ٤تمد السخاوي, فتح الوصيد ُب شرح القصيد (ٚ
ط , ٤تمد اٛتد بن اٟتسن, شرح شعلة على الشاطبية ا١تسمى كنز ا١تعاين (ٛ

 االٖتاد العام ٞتماعة القراء.
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 ط دار الكتب العلمية., ٤تمد ٤تمد الدمشقي, اءات العشرالنشر ُب القر  (ٜ
ٖتقيق , اٛتد ٤تمد البتا, اٖتاف فضالء البشر بالقراءات االربعة عشر (ٓٔ

 د.شعبان ٤تمد اٝتاعيل.
ٖتقيق , اٟتسن ٤تمد البغدادي ا١تالكي, الروضة ُب القراءات االحدى عشر (ٔٔ

 عبدالرحيم الطرىوُب.
ط دار , ٖتقيق ٚتال ٤تمد شرف, الويوابن خ, ُب القراءات السبعة تاٟتجة (ٕٔ

 طنطا., الصحابة للًتاث
ط النظومة العربية للًتبية والثقافة , مكي القيسي, التبصرة ُب القراءات (ٖٔ

 والعلوم.
 ٖتقيق د.عبدالفتاح ْتَتي., طاىر غلبون, التذكرة ُب القراءات (ٗٔ
ٖتقيق , علي بن ٤تمد الشَتازي, كتاب ا١توضح ُب وجوه القراءات وعللها (٘ٔ

 د.عمر الكعيب.
ط دار , ا١تبارك بن اٟتسن, ُب القراءات العشر البواىرا١تصباح الزاىر  (ٙٔ

 اٟتديث
ط دار , مكي القيسي, الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها (ٚٔ

 اٟتديث.
 ٤تمد سامل., ُب توجو القراءات العشر ا١تتواترة ا١تغٍت (ٛٔ
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 انفهزص
 

 ٜ ___________________________________ ا١تقدمة

 ٕٔ _____________________________ إسناد قراءة عاصم

 ٖٔ _____________________________ إسناد رواية شعبة

 ٗٔ __________________________ باب اإلستعاذه والبسملة

 ٗٔ ________________________ حكم النون الساكنة والتنوين

 ٖ٘ ______________________________ باب ىاء الكناية

 ٖٙ __________________________________ سكتات

 ٖٚ _____________________________ باب ا١تد والقصر

 ٖٚ __________________________ باب ا٢تمزتُت ُب كلمة 

 ٖٛ __________________________ باب ا٢تمزتُت ُب كلمتُت

 ٖٛ _____________________________ باب ا٢تمزة ا١تفرد 
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 ٜٖ __________________________________ اإلدغام

 ٓٗ ____________________ باب إدغام  حروف تقاربت ٥تارجها

 ٔٗ ______________________ باب الفتح واإلمالة بُت اللفظُت

 ٘ٗ ____________________________ باب الفتح واإلمالة

 ٘ٗ ____________________________ باب ياءات اإلضافة

 ٛٗ _____________________________ باب ياءات الزوائد

 ٓ٘ ________________________________ سورة الفاٖتة

 ٓ٘ ________________________________ سورة البقرة

 ٖ٘ ______________________________ سورة آل عمران

 ٙ٘ ________________________________ سورة النساء

 ٛ٘ ________________________________ سورة ا١تائدة

 ٜ٘ ________________________________ سورة األنعام

 ٕٙ _______________________________ سورة األعراف
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 ٗٙ _______________________________ لسورة األنفا

 ٘ٙ ________________________________ سورة التوبة

 ٛٙ ________________________________ سورة يونس

 ٜٙ _________________________________ سورة ىود

 ٔٚ _______________________________ سورة يوسف

 ٕٚ ________________________________ سورة الرعد

 ٖٚ ________________________________ سورة إبراىيم

 ٗٚ ________________________________ سورة اٟتجر

 ٘ٚ ________________________________ سورة النحل

 ٙٚ _______________________________ سورة اإلسراء

 ٚٚ _______________________________ سورة الكهف

 ٓٛ _________________________________ سورة مرًن

 ٕٛ _________________________________ سورة طو
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 ٖٛ ________________________________ سورة األنبياء

 ٘ٛ _________________________________ سورة اٟتج

 ٚٛ _______________________________ سورة ا١تؤمنون

 ٛٛ _________________________________ سورة النور

 ٜٓ ________________________________ سورة الفرقان

 ٕٜ _______________________________ سورة الشعراء

 ٖٜ ________________________________ سورة النمل

 ٜٗ _______________________________ سورة القصص

 ٜٙ ______________________________ سورة العنكبوت

 ٜٚ _________________________________ سورة الروم

 ٜٛ ________________________________ سورة لقمان

 ٜٛ _______________________________ سورة السجدة

 ٜٜ _______________________________ سورة األحزاب
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 ٓٓٔ ________________________________ سورة سبأ

 ٕٓٔ ________________________________ سورة فاطر

 ٖٓٔ ________________________________ سورة يس

 ٗٓٔ _____________________________ سورة الصافات

 ٘ٓٔ ________________________________ سورة ص

 ٙٓٔ ________________________________ سورة الزمر

 ٚٓٔ ________________________________ سورة غافر

 ٛٓٔ ______________________________ سورة فصلت

 ٜٓٔ ______________________________ سورة الشورى

 ٓٔٔ ______________________________ سورة الزخرف

 ٔٔٔ ______________________________ رة الدخانسو 

 ٕٔٔ _______________________________ سورة اٞتاثية

 ٖٔٔ _____________________________ سورة األحقاف
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 ٗٔٔ _______________________________ سورة ٤تمد

 ٘ٔٔ _______________________________ سورة الفتح

 ٘ٔٔ _____________________________ سورة اٟتجرات

 ٘ٔٔ _________________________________ سورة ق

 ٙٔٔ ______________________________ سورة الذاريات

 ٚٔٔ _______________________________ سورة الطور

 ٚٔٔ _______________________________ سورة النجم

 ٛٔٔ _______________________________ سورة القمر

 ٛٔٔ _______________________________ سورة الرٛتن

 ٜٔٔ _______________________________ سورة الواقعة

 ٕٓٔ _______________________________ سورة اٟتديد

 ٕٓٔ _______________________________ سورة اجملادلة

 ٕٔٔ _______________________________ سورة اٟتشر
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 ٕٕٔ ______________________________ ١تمتحنةسورة ا

 ٕٕٔ _______________________________ سورة الصف

 ٖٕٔ _______________________________ سورة اٞتمعة

 ٖٕٔ ______________________________ سورة ا١تنافقون

 ٖٕٔ _______________________________ سورة التغابن

 ٖٕٔ ______________________________ سورة الطالق

 ٕٗٔ _______________________________سورة التحرًن

 ٕ٘ٔ _______________________________ سورة ا١تلك

 ٕ٘ٔ _______________________________ سورة القلم

 ٕٙٔ _______________________________ سورة اٟتاقة

 ٕٙٔ _______________________________ سورة ا١تعارج

 ٕٚٔ ________________________________ سورة نوح

 ٕٛٔ ________________________________ سورة اٞتن
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 ٕٛٔ _______________________________ سورة ا١تزمل

 ٜٕٔ _______________________________ سورة ا١تدثر

 ٖٓٔ _______________________________ سورة القيامة

 ٖٔٔ ______________________________ إلنسانسورة ا

 ٖٔٔ _____________________________ سورة ا١ترسالت

 ٕٖٔ ________________________________ سورة النبأ

 ٖٖٔ ______________________________سورة النازعات

 ٖٖٔ _______________________________ سورة عبس

 ٖٖٔ ______________________________ سورة التكوير

 ٖٗٔ ______________________________ سورة االنفطار

 ٖ٘ٔ ______________________________ سورة ا١تطففُت

 ٖٙٔ _____________________________ سورة االنشقاق

 ٖٙٔ _______________________________ سورة الربوج

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 تأليف/ سعد بن يوسف السنبل                             عاصم عن شعبة رواية ُب القاسم القول

 

- 155 - 

 

 ٖٙٔ ______________________________ سورة الطارق

 ٖٙٔ _______________________________ سورة األعلى

 ٖٚٔ ______________________________ سورة الغاشية

 ٖٚٔ _______________________________ سورة الفجر

 ٖٚٔ ________________________________ سورة البلد

 ٖٛٔ ______________________________ سورة الشمس

 ٖٛٔ ________________________________ سورة الليل

 ٖٛٔ ______________________________ سورة الضحى

 ٜٖٔ _______________________________ سورة الشرح

 ٜٖٔ ________________________________ سورة التُت

 ٜٖٔ _______________________________ سورة العلق

 ٜٖٔ _______________________________ سورة القدر

 ٓٗٔ ________________________________ سورة البينة
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 ٓٗٔ _______________________________ سورة الزلزلة

 ٓٗٔ _____________________________ سورة العاديات

 ٓٗٔ _______________________________سورة القارعة

 ٓٗٔ ______________________________ سورة التكاثر

 ٔٗٔ _______________________________ سورة العصر

 ٔٗٔ _______________________________ سورة ا٢تمزة

 ٕٗٔ _______________________________ سورة الفيل

 ٕٗٔ _______________________________ سورة قريش

 ٕٗٔ ______________________________ سورة ا١تاعون

 ٕٗٔ _______________________________ الكوثر سورة

 ٕٗٔ ______________________________ سورة الكافرون

 ٖٗٔ _______________________________ سورة النصر

 ٖٗٔ _______________________________ سورة ا١تسد
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 ٖٗٔ _____________________________ سورة اإلخالص

 ٖٗٔ _______________________________ سورة الفلق

 ٖٗٔ _______________________________ سورة الناس

 ٗٗٔ __________________________________ ا٠تا٘تة

 ٘ٗٔ _______________________________ ثبت ا١تراجع

 ٚٗٔ _________________________________ الفهرس
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



