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  ةــــاآلی

َلْت آَیاتُُه ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَلُمونَ  ﴿ قال تعالي     ﴾ِكَتاٌب ُفصِّ

  ٣اآلیة فصلتسورة                             

  

َوَكَذِلَك َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك ُقْرآنًا َعَرِبّیًا لُِّتنِذَر ُأمَّ اْلُقَرى ﴿قال تعالي  

  ٧اآلیة  الشورىسورة     ﴾َوَمْن َحْوَلَها  

  

  

  

  

  

  

  

أ



  

  

  

  اإلهـــداء

  

بارك اهللا فیه ومتعه  وتقدیراً  والدي العزیز براً  ،من غرس حب العلم في ذاتي ىإل

  بالصحة والعافیة .

غفر اهللا  ودة والحنان برًا ووفاءً مفیض العطاء ورمز ال ، روح الوالدة العزیزة ىإل

  لها وأسكنها الفردوس .

  .عظیم صبرها وفیض عطائها زوجتي المخلصة  من ال أنسي ىإل

  . اً عوتشجی إلي قرة عیني أبنائي وبناتي حبَا◌ً  

  .وعرفاناً  خواني وأخواتي الذین وجدت منهم كل العون والمساعدة تقدیراً إ ىلإ

  من عمل معي في حقل التربیة والتعلیم  كلّ  ىإل 

  جمیع أهلي وأصدقائي . ىإل

  بحث المتواضع.ثمرة هذا ال أهدي إلیهم جمیعاً 

  

  الباحث

  

ب



  شكر وعرفان

 ﴾َوإِْذ تََأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم َألِزیَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیدٌ  ﴿قال تعالي 

  ٧:  إبراهیم

سنن ابي داؤد وقال الرسول صلي اهللا علیه وسلم( الیشكر اهللا من الیشكر الناس ) 

٥/١٥٧.  

من هذه التوجیهات أتقدم بالشكر أوًال وأخیرًا هللا العلي القدیر الذي أعانني علي نطالقًا ا

  القیام بهذا البحث وأمدني بالصبر والعافیة وذلل لي الصعاب.

المرحوم البروفیسور بابكر البدري دشین لما  األولثم أتوجه بالشكر والعرفان للمشرف 

أوالني من اهتمام وعنایة بتوجیهاته وآرائه السدیدة تغمده اهللا برحمته وأسكنه فسیح 

  جناته.

كما أتقدم بجزیل شكري وتقدیري للمشرف الثاني البروفیسور محمد أحمد الشامي 

هاته السدیدة أعظم القیمة وتوجی إلرشاداتهلتفضله باإلشراف علي رسالتي فقد كان 

  عداد هذه الرسالة بارك اهللا فیه وزاده علمًا وعطاًء.إاالثر في 

هذه والشكر موصول لجامعة أم درمان اإلسالمیة منارة العلم والمعرفة إلتاحتها 

  الفرصة للمشاركة بهذا الجهد الیسیر تقدیرًا وخدمة لكتاب اهللا العزیز.

، كما أتوجه بالشكر ضل أعضاء لجنة المناقشةوالشكر مقرون بالتقدیر لألساتذة األفا

الوفیر والتقدیر إلى مشایخي وأساتذتي األفاضل في جمیع المراحل الذین نهلت العلم 

، ثم أسدي خالص الشكر والتقدیر لشقیقي الكبیر عیسي  هم اهللا خیراً امن معینهم فجز 

مصادر التي أفدت بابكر بالمملكة العربیة السعودیة لتفضله بإرسال بعض المراجع وال

عبدالقادر بابكر بمدرسة  األستاذ لألخ منها الكثیر. كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان

مصطفي األمین الثانویة النموذجیة الذي شاركني في تخریج أحادیث هذا البحث 

ألستاذ یوسف بابكر الذي شجعني علي ألخ اومراجعتها، كما أزف الشكر والتقدیر ل

  .إتمام هذا المجهود

  ج
 



  

  

  

إدارة المكتبات بجامعة أم درمان اإلسالمیة وجامعة القرآن  ىثم الشكر للقائمین عل

  الكریم والعلوم اإلسالمیة وجامعة إفریقیا العالمیة .

كما أزجي خالص شكري وتقدیري ألسرتي الكریمة التي بذلت كل غال ونفیس 

  وشجعتني حتي تم إخراج هذا البحث إلي حیز الوجود .

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 ١ 

   المقدمة 

مــن أنــزل علیــه القــرآن الكــریم  ىالحمــد هللا رب العــالمین ، والصــالة والســالم علــ

 ىاهرین ، ومــن اهتــدـآلــه وصــحبه الطیبــین الطــ ىباللســان العربــي المبــین ، وعلــ

  یوم الدین . ىبهدیه ، وسار علي سنته إل

  وبعد

سـاس جمیـع بهـا علـي اإلنسـان ، وهـي أ اهللا مـتنّ فإن اللغة من أكبر النعم التـي ا

المعارف والعلوم ، والشك أن من أهـم القواعـد اللغویـة هـو مـا یتعلـق منهـا بـنظم 

الكــالم وهــو مانعرفــه باســم النحــو ، وقواعــد اللغــة هــي المقــاییس التــي بهــا ینــتظم 

  م قواعدها .المدارك فال تستقیم اللغة إال بفه الفكر ، وینضبط اللسان ، وتتسع

مــن طلــب العلــم الــذي  لــتمكن مــن أســالیبها نوعــاً وتعتبــر دراســة اللغــة العربیــة وا

نتقـرب بـه إلـي اهللا تعـالي ، ألن اللغـة العربیــة هـي التـي توصـلنا إلـي فهـم القــرآن 

 ،فقـد سـمت وارتفـع قـدرها بـه ،الكریم ، وهو المصدر األول وأساس اللغة العربیة

ي فهــي محفوظــة بحفــظ اهللا ســبحانه وتعــال ،ألنــه حــافظ للغــة وقواعــدها وأســالیبها

  لكتابــه العزیــز إلــي أن یــرث اهللا األرض ومــن علیهــا تحقیقــا لوعــد اهللا عــز وجــل 

ْلَنا الـذِّْكَر َوإِنَّـا َلـُه َلَحـاِفُظونَ  ﴿ فـي  قـال : أبوحیـان  ٩ الحجـر : ﴾  ِإنَّا َنْحُن َنزَّ

م مـن الواجبـات یـدل تعلـم هـذا العلـ" فـي النحـو  تذكرته  نقال عـن كتـاب المحـرر

معرفتهــا إال  ىوالســبیل إلــ ،أنــا مكلفــون بالشــرائع الــواردة بلغــة علیــه أمــور  األول

  "للمكلــف فهــو واجــب وكــان مقــدوراً  ،یــتم الواجــب المطلــق إال بــه ،ومــا البــالنحو 

    .٦٨٨اة : ص حتذكرة الن

  قال ابن السراح الشنتریني :

" إن الواجــب علــي مــن عــرف أنــه مخاطــب بالتنزیــل مــأمور بفهــم كــالم الرســول 

علیـــه وســـلم غیـــر معـــذور بالجهـــل بمعناهمـــا غیـــر مســـامح فـــي تـــرك صـــلي اهللا 

مقتضـاهما أن یتقـدم فیـتعلم اللسـان الـذي أنــزل بـه القـرآن حتـي یفهـم كتــاب اهللا ، 
١ 

 



 ٢ 

وحـــدیث رســـول اهللا صـــلي اهللا علیـــه وســـلم إذ الســـبیل إلـــي فهمهمـــا دون معرفـــة 

اإلعـــراب ، وتمییـــز الخطـــأ مـــن الصـــواب ألن اإلعـــراب إنمـــا وضـــع للفـــرق بـــین 

المعـــاني .. فلـــو ذهـــب اإلعـــراب الختلطـــت المعـــاني ، ولـــم یتمیـــز بعضـــها مـــن 

بعض، وتعذر علي المخاطب فهم ما أرید منه ، فوجب لذلك تعلیم هذا العلم إذ 

هــو أوكــد أســباب الفهــم ، فــاعرف ذلــك وال تحــد عنــه ، فإنــه علــم الســلف الــذین 

لبــاب علــى فضــائل اإلعــراب تلقــیح األاســتنبطوا بــه األحكــام وعرفــوا بــه الحــالل والحــرام " 

٦٠ -٥٩.  

ــــة  النحویــــة لقــــراء البصــــرة دراســــة تحلیلیــــة ونحویــــة  یتنــــاول هــــذا البحــــث  الدالل

  وصرفیة ولغویة .

ـــة النحویـــة هـــي : المعنـــي المســـتفاد مـــن ترتیـــب العبـــارة أو مـــن حركـــات  والدالل

  اإلعراب.

  -أسباب اختیار الموضوع تتمثل في اآلتي :

ارهــا وســیلة إلــي فهــم كتــاب اهللا الكــریم والســنة النبویــة خدمــة اللغــة العربیــة باعتب -١

 المطهرة.

معــین لدارســي النحــو لمعایشــة النحــو مــن خــالل القــرآن الكــریم ألنــه خیــر   يحبــ -٢

 رحب لتحلیل النصوص واستنباط القاعدة .فهو المجال األ

  :  أهداف البحث 

 أكثر من وجه . ىدراسة الكلمات القرآنیة التي قرئت عل  -١

 الداللة النحویة لقراء البصرة في المعني . توضیح أثر -٢

 األحكام الشرعیة من آیات القرآن التشریعیة .استخراج  -٣

فــــي  وأثرهــــاإبــــراز آراء النحــــاة والمفســــرین والقــــراء فیمــــا یتعلــــق بالداللــــة النحویــــة  -٤

األحكــــام الشــــرعیة ، وتعرضــــهم للنــــواحي النحویــــة والصــــرفیة واللغویــــة  اســــتنباط

 والقراءات .

 ربط النحو بالقرآن الكریم ألنه أساس اللغة . -٥

٢ 



 ٣ 

عـراب القـرآن الكـریم ، والوقـوف علیهـا إ التنبیه للرجوع إلي كتب التفسـیر ، و  -٦

 فیما یتصل بالتحلیل النحوي لآلیات القرآنیة .

  :  أهمیة البحث 

تأتي أهمیـة هـذا الموضـوع الرتباطـه بـالقرآن الكـریم وهـو المعجـزة الخالـدة تالوتـه  -١

  ل وأشرف دراسة .ه أنباستعبادة ودر 

  .مفصالً  بالداللة النحویة لشرحها وتحلیلها تحلیالً  العنایة  -٢

  منهج البحث :

  لقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي .

كــان الوصــفي  فــي عــرض آراء نحــاة البصــرة حــول الظــاهرة ، والتحلیلــي الــذي 

ویسـتقريء منهـا األحكـام الشـرعیة  یعتمـد علـي جمـع النصـوص القرآنیـة وتحلیلهـا

  لقراءة البصریین .

  أدوات البحث :

وكتـــب  ،القـــرآن الكـــریم ع التـــي تناولـــت هـــذا الموضـــوع وتتمثـــل فـــيالمصـــادر والمراجـــ

وكتـــب ،ومعـــاجم اللغـــة العربیـــة  ،وكتـــب التفســـیر ،وكتـــب النحـــو والصـــرف ،القـــراءات

  .الكتب وغیرها من  ،وكتب التراجم ،وكتب إعراب القرآن  ،الحدیث

  هیكل البحث :

  فصول وخاتمة .وخمسة  یتكون البحث من مقدمة وتمهید 

  مدرسة البصرة النحویة: الفصل األول 

  : ویتكون من أربعة مباحث 

  نشأة البصرة ومعني البصرة . المبحث األول : 

  الدراسة النحویة في البصرة .المبحث الثاني : 

  ي البصرة.رجال الطبقات النحویة ف المبحث الثالث : 

  .مذهب البصریین ومصادرهم  المبحث الرابع :

  
٣ 



 ٤ 

  الداللة والقراءات وأصول الفقه  : الفصل الثاني

  ویتكون من ثالثة مباحث 

  معني الداللة وأنواعها . المبحث األول : 

 القــراءات وصــلتها بلهجــات العــرب وبالقواعــد النحویــة المبحــث الثــاني : 

  .والصرفیة 

  ریف أصول الفقه وعالقته بالنحو .تع المبحث الثالث : 

  استنباط األحكام الشرعیة   : الدالالت النحویة وأثرها فيالفصل الثالث 

  : مباحث خمسة ویتكون من

  داللة المرفوعات .المبحث األول : 

  داللة المنصوبات .المبحث الثاني : 

  داللة المجرورات .البحث الثالث : 

  .داللة المجزومات المبحث الرابع : 

  داللة بعض التراكیب النحویة  المبحث الخامس : 

  : الدالالت الصرفیة واللغویة وأثرهما في المعني.الفصل الرابع 

  ویتكون من أربعة مباحث :

  تعریف علم الصرف وأهمیته وفائدته. المبحث األول : 

  دالالت صیغ األسماء.المبحث الثاني : 

  دالالت صیغ األفعال .المبحث الثالث : 

  الداللة اللغویة وأثرها في المعني . بحث الرابع : الم

  الفصل الخامس :االحتجاج لقراءة البصریین

  ویتكون من ثالثة مباحث : 

  المبحث األول : تعریف االحتجاج وتطوره .

  المبحث الثاني : احتجاج سیبویه لقراءة البصریین 

٤ 



 ٥ 

عــة لقــراءة المبحـث الثالــث : أهــم المســائل النحویــة التـي احــتج بهــا أبــو زر 

  البصریین.

  تتضمن ملخص البحث وأهم النتائج والتوصیات   الخاتمة :

  الفهارس وتحتوي علي :

  .فهرس اآلیات القرآنیة  -١

 النبویة األحادیثفهرس  -٢

 األمثال العربیةفهرس  -٣

 فهرس األبیات الشعریة -٤

 فهرس األعالم -٥

 فهرس المصادر والمراجع -٦

 فهرس المحتویات -٧

  
 

  

  

 

٥ 



 ٦ 

  دـــــــالتمهی

  مفهوم علم النحو ونشأته  :

  النحو في اللغة :

فـي مـادة " نحــا " تعنـي القصـد والطریـق نحـاه ینحـوه وینحــاه   )١( قـال ابـن منظـور 

  . نحواً 

  .)٢( قال ابن السكیت ومنه سمي النحوي ألنه یحرف الكالم إلي وجوه اإلعراب

ي ق . یقـال نحـوت نحـوك ألقصـد والطریـ" النحـو " ا )٣( وفي الصحاح للجـوهري  

: قصــدك ونحــوت بصــري إلیــه أي : صــرفت وأنحیــت عنــه بصــري : أي  عدلتــه 

 االعتمـادسـیره أي : اعتمـد علـي الجانـب األیسـر ثـم صـار اإلنتحـاء :   ىفى وأنح

  )٤( عراب الكالم العربي إوالمیل في كل وجه ، والنحو 

  وللنحو معان كثیرة أهمها ما یلي :

ألـف لایر ، نحو : نحوت  نحو الكلیة والمقدار كقولك عندي  القصد والجهة كقولك

  والمثل أو الشبه كقولك خالد نحو أحمد أي مثله أو شبهه.

وقـالوا  ...ا نحي وأنحاء ونحاءعن مادة النحو بقوله : قالو   )٥( وقد تحدث سیبویه 

  )٦( كما قالوا نْحُو ونحّو كثیرًة  ...نُحّي  :ع " نحْي في جم

هــــو علــــي أنحــــاء شــــتي : ال یثبــــت علــــي نحــــو .  –نحــــو   )٧(ري : قــــال الزمخشــــ

ونحوت نحوه ، وعندي  نحو مائة رجل ، وٕانكم  لتنظرون في نحـو كثیـرة ، وفـالن 

                                                
)   ابن منظور ھو جمال الدین أبوالفضل محمد بن مكرم بن أحم�د ب�ن منظوراللغ�وي ترجمت�ھ ف�ي بغی�ة الوع�اة  (١
١/٣٤٨    
  مادة نحا .  ٥/٢٥٢وتھذیب اللغة لألزھري  ٣١٠ – ١٥/٣٠٩)    لسان العرب البن منظور  (٢
)    الجوھري : ھو اسماعیل بن حماد إماما في اللغة العربیة توفي سنة ثالث وتسعین وثالثمائ�ة وكان�ت وفات�ھ  (٣

محزن�ة فق�د م�ات متردی�ا م�ن س�طح ج�امع نیس�ابور إث�ر  محاول�ة فی�ھ للطی�ران ترجمت�ھ ف�ي  معج�م اآلدب�اء لی�اقوت 
  ١٤٢/ ٣ شذرات الذھب  ٦/١٥٥
    ٦/٢٥٠٣)   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري  (٤
)    س�یبویھ : ھ�و عم�رو ب��ن عثم�ان ب�ن  قنب��ر  إم�ام النح�اة وس��یبویھ بالفارس�یة  رائح�ة  التف��اح أخ�ذ النح�و ع��ن  (٥

   ٣٦٠ -٢/٣٤٦وانباه الرواة  ٢٤٢الخلیل والزمھ ، ترجمتھ في شارة التعیین ص 
  ٥٨٨/ ٣   ٣/٥٧٥)    كتاب سیبویھ  (٦
)     الزمخشري : ھو محمود بن عمر بن محمد ب�ن أحم�د الزمخش�ري م�ن أئم�ة العل�م بال�دین والتفس�یر واللغ�ة  (٧

  ٢٨٠ - ٢/٢٧٩واألدب ترجمتھ في بغیة الوعاة 

٧ 



 ٧ 

نحوي من النحاة ، وانتحي لقرنه : عرض له ، وانتحي علي شقه األیسـر ، اعتمـد 

  )١( علي سیفه  ىعلیه ، وانتح

  .  )٢( قال متمم بن نویره

  ي  بعدما كنت أنتحيوهون وجد

  علي السیف حتي یخرج الجوف والحشا                    

ونحاه من مكانه تنحیـة فتنحـي عنـه ، وتـنح عنـي ، ونـح الـدمع عـن خـدك وناحیتـه 

  )٣( مناحاة : صرت نحوه وصار نحوي 

  النحو في إصطالح النحویین :

دمون فیـــه مـــن فـــي األصـــول : النحـــو علـــم اســـتخرجه المتقـــ  )٤( قـــال ابـــن الســـراج 

  .  )٥( استقراء كالم العرب 

النحو : علم یبحث فیه عن أحوال أواخـر الكلـم  )٦( شافیة ابن الحاجب شرح وفي 

  .  )٧( عرابا وبناًء إ

وبالرجوع إلي واحد من كتب التراث وهو كتـاب الخصـائص البـن  جنـي نـراه یقـول 

العـرب فـي تصـرفه  في مجال التعریف بعلم النحو : النحو هـو انتحـاء سـمت كـالم

، والنســب ، ، والتكســیر ، واإلضــافة  یــرحقب وغیــره كالتثنیــة والجمــع والتمــن إعــرا

لحـق مــن لـیس مـن أهـل اللغــة العربیـة بأهلهـا فـي الفصــاحة والتركیـب وغیـر ذلـك لی

  )٨( إلیها  رّد به فینطق بها وٕان لم یكن فهم وٕان شذ بعضهم عنها 

                                                
  مادة نحو   ٦٢٤)   أساس البالغة للزمخشري ص  (١
معروف وصاحب   المراثي الحسان ف�ي أخی�ھ مال�ك بن نویرة بن حمزة بن یربوع التمیمي الشاعر التمم  )    م (٢

    ١/٢٩٦ترجمتھ في الشعر والشعراء 
  ٦٢٤)  أساس البالغة للزمخشري ص  (٣
)   ابن السراج : ھو محمد بن السري النحوي أبوبكر بن السراج ك�ان أح�د العلم�اء المش�ھورین ب�النحو واألدب  (٤

  ١١٤ - ١١٢ ویین واللغویینوطبقات النح ١٤٩ – ٣/١٤٥ترجمتھ في أبناء الرواة 
  ١/٣٥)    األصول في النحو ألبن السراج  (٥
 )   ابن الحاجب : ھو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أب�ي بك�ر المع�روف ب�أبن الحاج�ب نفق�ھ عل�ي م�ذھب اإلم�ام (٦

لق�راء وطبق�ات ا ٢٣٤/  ٥رات ذوالش   ٣/٢٤٨ بالقراءات وعلم العربیة ترجمتھ في وفیات األعیان  مالك وإشتغل
١/٥٠٨    
  . ١/٦  )    شرح شافیة ابن الحاجب  (٧
لنحو والتص��ریف وھ��و عثم��ان ب��ن جن��ي م��ن أح��ذق أھ��ل األدب وأعلمھ��م ب��ا ١/٣٥)   الخص��ائص الب��ن جن��ي  (٨

    ٢/١٣٢عاة ترجمتھ في بغیة الو

٨ 



 ٨ 

نقســمة بــین حركــات اللفــظ وســكناته ، وبــین : معــاني النحــو م  )١( وقــال الســیرافي 

لها ، وبین تألیف الكـالم بالتقـدیم والتـأخیر  ةالمقتضیوضع الحروف في مواضعها 

  )٢(  وتوخي الصواب في ذلك ، وتجنب الخطأ من ذلك 

فیقـــول : النحـــو علـــم مســـتخرج بالمقـــاییس المســـتنبطة مـــن   )٣( أمـــا إبـــن عصـــفور 

وقـد نقــل   )٤( معرفــة أجزائـه التـي یـأتلف منهـا اسـتقراء كـالم العـرب الموصـلة إلـي 

فـي شــرحه أللفیــة بـن مالــك وقــال السـكاكي : النحــو: هــو  )٥(  ذلـك عنــه األشــمونى

 أن تنحــو إلــي معرفــة كیفیـــة التركیــب فیمــا بــین الكلـــم لتأدیــة أصــل المعنــي مطلقـــاً 

  )٦( بمقاییس مستنبطة من استقراء كالم العرب 

علــي شــرح ابــن عقیــل أللفیــة ابــن مالــك " یطلــق .فــي حاشــیته )٧(ویقــول الخضــري  

علي ما یعم الصرف وما یقابلـه ، ویعـرف علـي األول بأنـه علـم بأصـول مسـتنبطة 

إفرادها وحـال تركیبهـا ،  من كالم العرب ، یعرف بها أحكام الكلمات العربیة حال 

 نحـو" وفتحهـا أو  العائد وكسـر إنّ  فوما یتبعها من بیان شروط النحو الناسخ وحذ

  .)٨(ذلك وعلي الثاني یخص بأحوال التركیب 

هـا أصـحابها فــي ظـر لعلمیـة ین إلقتـراح : النحـو صــناعة.فـي ا)٩(ویقـول السـیوطي 

ألفــاظ العــرب مــن جهــة مــا یتــألف بحســب إســتعمالهم لتعــرف  النســبة بــین صــیغة 

  .)١٠(بإحداهما إلي األخري  فیتوصلالنظم ، وصورة المعني، 

  

                                                
ین ترجمت�ھ ف�ي )   السیرافي : ھو الحسن بن عبدهللا بن المرزبات أبوسعید ك�ان م�ن أعل�م الن�اس  بنح�و البص�ری (١

  .  ١٧٩ص  النحویین واللغویین ، وطبقات  ٣١٥ – ١/٣١٣أبناه الرواة 
)  اإلمتاع والمؤانسة تألیف أبي حیان التوحیدي صححھ وضبطھ وشرح غریبھ أحمد أمین وأحمد الزین الج�زء  (٢

     ١٢١األول ص 
ف�ي عص��ره ، ترجمت�ھ ف��ي  ن��دلسحام�ل ل��واء العربی�ة باأل ، )    اب�ن عص��فور : ھ�و عل��ي ب�ن م��ؤمن ب�ن محم��د  (٣

  ٥/٢٧االعالم للزركلي 
  ٤٤)    المقرب البن عصفور ص  (٤
ترجمت�ھ ف�ي االع�الم للزركل�ي  نى: ھو علي ب�ن محم�د ب�ن عیس�ي أب�و الحس�ن ن�ور ال�دین األش�مو )   األشموني (٥
٥/١٠  
  ٣٧كاكي ص )    مفتاح العلوم للس (٦
    ھو محمد الدمیاطي الشھیر بالخضري )   (٧
  ١/١٠)    حاشیة الخضري  (٨
)    السیوطي : ھو عبدالرحمن بن الكمال أبي بكر محمد بن سابق الدین بن الفخر الحضیري األس�یوطي رزق  (٩

التبحر  في سبعة علوم: التفسیر ، الحدیث ، الفقھ ، النحو ، المعاني  البیان ، الب�دیع ، ترجمت�ھ ف�ي بغی�ة الوع�اة ف�ي 
  ١٥-١٠المقدمة 

  ٣٠قتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص )    اال (١٠

٩ 



 ٩ 

  شأ فیها النحو:األسباب والدواعي التي ن

یمكـن أن نــرد أســباب وضــع النحــو العربــي إلـي بواعــث مختلفــة منهــا الــدیني وغیــر 

  الدیني .

علـي أداء نصـوص الـذكر الحكـیم أما البواعث الدینیة فترجع إلـي الحـرص الشـدید 

إلـــي أبعـــد حـــدود الســـالمة والفصـــاحة ، وخاصـــة بعـــد أن أخـــذ  ســـلیماً  فصـــیحاً  أداءً 

وانقسـمت إلـي ذلـك بواعــث أخـري بعضـها قـومي عربــي اللحـن یشـیع علـي األلســنة 

، وهـو اعتـزاز جعلهـم یخشـون  شـدیداً  یرجع إلي أن العـرب یفتخـرون بلغـتهم إعـزازاً 

علیهــــا مــــن الفســــاد حــــین امتزجــــوا باألعــــاجم ممــــا جعلهــــم یحرصــــون علــــي رســــم 

  .)١( ناء والذوبان في اللغات األعجمیةفعلیها من ال أوضاعها خوفاً 

  أته :اللحن معناه ونش

مــن أهــم األســباب التــي جعلــت أولــي األمــر مــن المســلمین وعلمــائهم یفكــرون فــي 

  وضع اللبنة األولي في صرح هذا العلم اللحن في القرآن الكریم .

ـــراً  وٕاذا كــان اللحــن فــي القــرآن ســبباً  فــي نشــأة النحــو یجــدر بنــا أن نلــم بمعنــاه  مباشـ
)٢(.  

متعددة بـذكرها صـاحب اللسـان منهـا نري للجن معاني  .عند مراجعة معاجم اللغة 

  .)٣(الخطأ في اإلعراب واللغة والفطنة 

ــــد جــــاء فــــي األمــــالي مــــا نصــــه " أخبرنــــا )٤(ویعتبرهــــا األنبــــاري .مــــن االضــــداد وق

أبوالعبـاس عــن ابـن األعرابــي قــال : یقـال : قــد لحـن الرجــل یلحــن لحنـا فهــو الحــن 

  .)٥(فهو لحن إذا أصاب وفطن  إذا أخطأ ولحن یلحن لحناً 

. ما یروي عن النبي صلي اهللا علیـه وسـلم " )٦(ومما جاء بمعني الفطن واإلصابة 

إن رجلین اختصما إلیه في مواریث وأشیاء قد درست فقال علیه الصالة والسالم " 

لعــل  أحــدكم أن یكــون ألحــن بحجتــه مــن اآلخــر فمــن قضــیت لــه بشــيء مــن حــق 

                                                
  ١٢ - ١١)    المدارس النحویة شوقي ضیف ص  (١
  ٤٥)    القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة عبدالعال مكرم ص  (٢
  مادة لجن ٣٨٠ – ٣٧٩/ ١٣)    لسان العرب البن منظور  (٣
نباري ترجمتھ ف�ي طبق�ات النح�ویین واللغ�ویین ص )   أبوبكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن األ (٤

١٥٤ - ١٥٣   
  ٢٣٩ - ٢٣٨)    األضداد تألیف محمد بن القاسم األنباري ص  (٥
  ١/٥علي القاسم القالي البغدادي  )    األمالي تألیف  أبى (٦

١٠ 



 ١٠ 

أن بعضـكم یكــون أعــرف بالحجــة . أراد )١(أخیـه فإنمــا أقطــع لـه قطعــة مــن النــار " 

  وأفطن بها من غیره .

علــي اللغــة ذاتهــا ویســتدلون علــي ذلــك بقــول عمــر  ویطلــق العــرب "اللحــن " أیضــاً 

 فـاللحن: اللغـة تعلمـون القـرآنكما  واللحن رضي اهللا عنه " تعلموا الفرائض والسنن
)٢(.  

ن أقــرأ وقــد وردت نصــوص عدیــدة فیهــا كلمــة اللحــن بمعنــى الخطــأ قــال أبــوبكر أل

ومر عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه علي .)٣(فاسقط أحب إلي من أن اقرأ فألحن

وقــال : "  مـي فقــرعهم فقـالوا : إنــا قـوم متعلمــین ، فـأعرض مغضــباً ر قـوم یســیئون ال

  .)٤(واهللا لخطؤكم في لسانكم أشد علي من خطئكم في رمیكم 

  من اللحن : ضبط اللغة خوفاً 

أي بفطرتهم دون حاجة  والسجیةغتهم العربیة بالسلیقة كان العرب قدیما یتحدثون ل

بعد جیل في محیط شـبه الجزیـرة العربیـة  إلي كتاب وال معلم ، كما یتوارثونها جیالً 

  سلیمة من كل ما یشینها من أدران اللغات األخري .

أن یخیـــف ذلـــك الحكـــام  وبـــدأ اللحـــن والتحریـــف یـــدخالن إلـــي العربیـــة وكـــان حتمـــاً 

وواله فهرعـــوا إلــي العلمــاء لیضــعوا القواعـــد والقــوانین التــي مـــن  ءاالعــرب مــن خلفــ

حفظـوا بـذلك التـراث شأنها الحفاظ علي اللغة سـلیمة خالیـة مـن اللحـن والتحریـف لی

ر ونثر ، ولیحافظوا علي أقـدس مـا تركـه اإلسـالم فـیهم وهـو القـرآن عربي من شالع

اإلسـالم  وأركانـه ، وفـي  الكریم الذي نزل بلسان عربي مبین ، وعلیه  تقـوم دعـائم

معـالم الـدین ، ثـم إن التحریـف أو اللحـن إذا تفشـیا ضـیاع ب إیذانتحریفه أو اللحن 

  .)٥(علي فهم القرآن والحدیث  عین ن یـفي اللغة العـربیة فإن ذلك ل

قال الزبیدي في طبقاته  ولم تزل العرب باألمصار تنطق علي سجیتها فـي صـدر 

حتـــي أظهـــر اهللا اإلســـالم علـــي ســـائر األدیـــان فـــدخل إســـالمها وماضـــي جاهلیتهـــا 

                                                
   كتاب األقضیة باب الترغیب في القضاء بالحق  ٢/٧١٩موطأ اإلمام مالك   )    (١
  ١/٥ ىالي القال)    أم (٢
  ١/٦٧ص  لیاقوت ،  )    معجم األدباء  (٣
   ١١للزبیدي ص  )   طبقات النحویین واللغویین  (٤
  .    ٦السید ، ص  )  مدرسة البصرة النحویة عبدالرحمن  (٥

١١ 



 ١١ 

واجتمعـــت فیـــه األلســـنة المتفرقـــة واللغـــات  رســـاالً أوأقبلـــوا علیـــه   النـــاس فیـــه أفواجـــاً 

  .)١(المختلفة فنشأ الفساد في العربیة

  كیف بدأ اللحن :

بعـــد إنتشاراإلســـالم واخـــتالط العـــرب بـــأمم أعجمیـــة ونتیجـــة للفتوحـــات اإلســـالمیة 

اد تدب إلي اللغة العربیة أو حدث اللحـن فـي األلسـنة ، وتسـرب ظهرت عوامل فس

ون وشـــّمر العلمـــاء علـــي ســـواعد الجـــد یبغـــإلـــي الناشـــئة ، فإنتبـــه لـــه رجـــال الدولـــة 

  العالج ویهدفون إلي اإلصالح .

وكان شیوع الخطـأ فـي إعـراب الكلمـات العربیـة أول اخـتالل طـرأ علـي لغـة الضـاد 

في قوله " وأعلم أن أول ما أختل من كالم العـرب  .اللغوي)٢(كما أورده أبو الطیب

ظهر في كالم الموالي والمتعربین مـن عهـد  فأحوج إلي التعلم باألعراب ألن اللحن

النبـــي صـــلي هللا علیـــه وســـلم ، فقـــد روینـــا أن رجـــًال لحـــن بحضـــرته علیـــه الصـــالة 

  .)٣(والسالم فقال " أرشدوا أخاكم فقد ضل " 

  صدي اللحن :

ن بالعربیـة وقواعـدها بـل لـي عامـة النـاس وبسـطائهم والجـاهلیع قفـاً اللحن لم یكـن و 

اســـتهدف الشـــعراء والعلمـــاء والخطبـــاء ووقـــف النحویـــون بالمرصـــاد لهـــؤالء جمیعـــا 

یحصــون علــیهم زالتهــم وعثــرات ألســنتهم ثــم یصــورون لهــم أخطــاءهم فهــذا عبــداهللا 

  .)٤(ابن أبي اسحاق یخطيء الفرزدق في قوله 

  .)٥(ف سحتا أو مجلُّ ممن المال إال         روان لم یدعْ بن م وعض زمان یا 

ه قافیــة البیــت وكــان حقهــا النصــب ألنهــا معطوفــة علــي كلمــة مســحتا عــوذلــك لرف

  المنصوبة .

وساء الفرزدق كثرة تتبع أبي إسحاق له في تصـدیه وتبعتـه لعثراتـه فلـم یطـق علیـه 

  فهجاه بقوله: صبراً 

  ولكن عبداهللا مولي موالیا   فلو كان عبداهللا مولي هجوته     

                                                
     ١) طبقات النحویین واللغویین ص  (١
  .٢٣النحویین ألبي الطیب اللغوي ص  )    مراتب  (٢
     ١/٣٠٤مال في سنن األقوال واالفعال كنز الع  )   (٣
  ٢٧)    نزھة األلباء في طبقات األدباء  لألنباري ص  (٤
  ٥٥٦ص   )   دیوان الفرزدق  (٥

١٢ 



 ١٢ 

فـي قولـك : مـولي موالیـا ینبغـي أن تقـول مـولي  فقال له عبداهللا : وقد لحنـت أیضـاً 

مجــري الممنــوع  أخطــأ فــي إجرائــه كلمــة مــوال المضــاف إلیــه. ویریــد  انــه )١( مــوالٍ 

علــي  مــا نطــق بــه  مــن الصــرف إذا جرهــا بالفتحــة وكــان ینبغــي أن یصــرفها قیاســاً 

  إذ یحذفون الیاء منونین في الجر والرفع . وغواشٍ  جوارٍ العرب في مثل 

  واضع علم النحو :

وضــع علــم النحــو كــان فــي الصــدر األول لإلســالم وعلــي وجــه التحدیــد فــي عهــد 

، وهـذا مـا إتفـق علیـه جمیـع العلمـاء ولكـن  -رضي اهللا عـنهم  –الخلفاء الراشدین 

  م.الخالف الذي شب بینهم كان حول أول من وضع هذا العل

  .)٣(الرواة  إنباهطي في ف. في نزهة األلباء والق)٢(فلقد ذهب األنباري 

رضـي  المـؤمنین علـي بـن أبـي طالـب  أن أول من وضع علم النحو هو أمیـر إلي

  وأخذه عنه أبواألسود الدؤلي . –اهللا عنه 

في مراتب النحـویین وابـن .)٤(  وذهب غیرهما من العلماء أمثال أبي الطیب اللغوي

فـي أخبـار  .)٧(في األمالي والسـیرافي  .)٦(في طبقات الشعراء والزجاجي .)٥( سالم

والشــعراء وغیــرهم إلــي أن أول مــن  فــي الشــعر.)٨(النحــویین البصــریین وابــن قتیبــة 

وضع علم النحو هو أبو األسود الدؤلي. وٕالي هذا الرأي األخیر ذهب ابن خلدون 

ال قـسود الدؤلي من بني كنانـة ویألفي مقدمته حیث یقول : أول من كتب فیها أبوا

ألنه رأي تغیر الملكة فأشـار علیـه بحفظهـا ،  –رضي اهللا عنه  –بإشارة من علي 

ففزع إلي ضـبطها بـالقوانین الحاضـرة المسـتقرأة ثـم كتـب فیهـا النـاس مـن بعـده إلـي 

  .)٩(أن انتهت إلي الخلیل بن أحمد الفراهیدي أیام الرشید وأخذها عنه سیبویه 

  

  

                                                
  ٢٧)    نزھة االلباء في طبقات األدباء ص  (١
    ١٧)  المرجع السابق ص  (٢
  ١/٤النحاة  )    إنباه  الراه علي أنباء  (٣
    ٢٤ي الطیب اللغوي ص )  مرابت النحویین الب (٤
    ٢٩مي ص )  طبقات الشعراء البن سالم الجمح (٥
   ٢٣٨)   أمالي الزجاجي ص  (٦
    ٢٣)  أخبار النحویین البصریین ص  (٧
  ٤٣٧)   الشعر والشعراء البن قتیبة ص  (٨
   ١/٧٥٤)   مقدمة ابن خلدون   (٩

١٣ 



 ١٣ 

  ت أخري عن واضع علم النحو :روایا

  :أوالً 

خــوف مـن تطرقــه إلــي لاعلــي أن ظهـور اللحــن وٕانتشـاره ، و  اتفقـت أغلــب الروایـات

إلـي  األسـودالقرآن الكریم ، والتأثیر علي سالمته هو الباعث األول الذي دفع  أبـا 

  وضع ماوضعه .

ء فقـال : فمن األسباب ما یـروي أن أبنـه ألبـي األسـود قالـت لـه : مـا أحسـن السـما

نجومهــا فقالــت لــم أرد هــذا وٕانمــا تعجبــت مــن حســنها فقــال لهــا: إذا قــولي : مــا لهــا 

  .)١(أحسن السماء ! فحینئذ وضع النحو ، وأول ما رسم منه باب التعجب 

  ثانیا :

قال قوم إن واضع علم النحو هو سـیدنا علـي كـرم اهللا وجهـه ، فقـد ذهـب صـاحب 

حو إلي علي بـن ابـي طالـب حیـث یقـول : إن نزهة األلباء " روایة تنسب وضع الن

یقـرأ" ال یأكلـه إال الخـاطئین " وصـحتها " ال یأكلـه إال الخـاطئون  سمع أعرابیـاً  علیاً 

  ..)٣(. فوضع النحو )٢(" 

  ثالثا :

قال آخرون أول من فكر في وضع علم النحـو هـو سـیدنا عمـر بـن الخطـاب رضـي اهللا 

علـم  النحــو ، وقـد جـاء ذلــك فـي روایـة ذكــرت عنـه وأنـه أمــر أبـا األسـود الــدؤلي بوضـع 

 –فــي نزهــة األلبــاء تقــول : قــدم أعرابــي فــي خالفــة أمیــر المــؤمنین عمــر بــن الخطــاب 

فقال من یقرئني شیئا مما أنزل اهللا علـي محمـد صـلي اهللا علیـه وسـلم  –رضي اهللا عنه 

ـَن اْلُمْشـرِ نَّ اللّـَه َبـِريٌء إ◌َ  ﴿:رأه رجل سورة بـراءة فقـال؟ فاق  لجربـا)٤( ﴾ ِكیَن َوَرُسـوُلهُ مِّ

فقال األعرابي : أو قد بريء اهللا من رسوله ! إن یكن اهللا بـريء مـن رسـوله ، فأنـا 

ول ــبرأ من رستي اهللا عنه مقاله فدعاه فقال : یا أعرابي أـأبرأ منه ! فبلغ عمر رض

ت ـرآن فسألــالقـي بـــم لــــة ، وال علـــي قـدمت المدینـر المؤمنین إنـال : یا أمیـاهللا ! فق

ن یقرئني فأقرأني هذا سورة براءة فقال : " إن اهللا بريء من المشـركین ورسـوله " ـم
                                                

ن حس�ن الس�ماء بي  األسود تعجبت من شدة الحر ال مأوقیل إن ابنة  ٢١بقات األدباء ص ط في ء)  نزھة األلبا (١
    ١/١٦انظر ابناة الرواة  –
   )٣٧( )  سورة الحاقة اآلیة   (٢
     ١٩)  نزھة األلباء في طبقات األدباء ص  (٣
  ) .٣( )   سورة براءة اآلیة  (٤

١٤ 



 ١٤ 

مـن رسـوله إن یكـن بــريء مـن رسـوله فأنـا أبــرأ  –تعــالي  –فقلـت : أوقـد بـريء اهللا 

لــیس هكــذا یــا أعرابــي فقــال كیــف هــي  –رضــي اهللا عنــه  –منــه ، فقــال لــه عمــر 

فقـال  بالضـم ﴾ مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسـوُلهُ نَّ الّلَه َبِريٌء إَ  ﴿یاأمیر المؤمنین ؟ فقال : " 

رضــي اهللا  –األعرابــي : وأنــا واهللا أبــرأ ممــن بــريء اهللا ورســوله منــه ، فــأمر عمــر 

  .)١(أن یضع النحو  سود الم باللغة ، وأمر أبا األــأال یقرأ القرآن إال ع –عنه 

  رابعا :

  .)٢(قام قوم آخرون أن أول من وضع علم النحو هو عبدالرحمن بن هرمز

  : خامساً 

  .)٣(وزعم آخرون أن أول من وضع النحو هو نصر بن عاصم اللیثي

بـن اولكن الروایات الكثیرة تفید صـراحة أن كـال مـن عبـدالرحمن بـن هرمـز ونصـر 

  .)٤(األسود الدوليالنحو من أبي  اعاصم قد أخذ

سـود الــدؤلي وفــي مــن فكـر فــي وضــع النحـو هــو أبواأل أولولكـن الــرأي الـراجح أن 

لهـا  األسـودأبـي  ىذلك یقول : األستاذ أحمد أمین " ویظهـر لـي أن نسـبة النحـو إلـ

قـام بعمـل مـن  األسـودأن أبـا  ىصحیح وذلك أن الرواة یكـادون یتفقـون  علـ أساس

یخالف لون المداد الذي كتب  ل المصحف فأخذ صبغاً هذا النمط ، وأنه ابتكر شك

الحــرف المفتـوح نقطــة فوقــه والمكسـور نقطــة أســفله  ىبـه المصــحف  ، ووضـع علــ

والمضموم نقطة بین یدي الحـرف والمنـون نقطتـین وتـرك السـاكن وواضـح أن هـذه 

 أبــيخطــوة أولیــة فــي ســبیل النحــو تتمشــي مــع قــانون النشــوء ویمكــن أن تــأتي مــن 

  .)٥( األسود

  .)٦(قال ابن حجر في اإلصابة " أول من نقط المصحف ووضع العربیة أبواألسود

  

  

                                                
  ١١٣/ ٧ن عساكر تاریخ اب ،  ١٩ص )    نزھة األلباء في طبقات األدباء  (١
  . ٢٨  -١٩نزھة األلباء في طبقات األدباء   )   (٢
  ٢١)    المرجع السابق ص  (٣
   ٢١)   نزھة األلباء في طبقات األدباء  ص  (٤
    ٢/٢٨٦)   ضحي اإلسالم تألیف أحمد أمین  (٥
  ٣/٥٦٢)    اإلصابة في تمییز الصحابة البن حجر العسقالني  (٦

١٥ 



 ١٥ 

  

  وظیفة األعراب في الداللة :

فـالن عـن  وأعـرباإلعراب في اللغة مصـدر الفعـل " أعـرب " أي أبـان وأوضـح ، 

نفســه ، أي ابــان مــافي نفســه وأفصــح عنـــه، وأعــرب بحجتــه أي أفصــح بهــا وفـــي 

  أي تفصح . .)١(ب عن نفسها الحدیث الشریف والثیب تعر 

مـن عناصـر تحدیـد المعـاني  وأبرز وظیفة لألعراب في اللغة العربیة كونـه عنصـراً 

عــراب هــو قــال ابــن جنــي" إن اإل باأللفــاظولهــذا قــالوا فیــه هــو اإلبانــة عــن المعــاني 

ابـــاه وشـــكر  أال تـــري أنـــك إذا ســـمعت أكـــرم ســـعید  باأللفـــاظاإلبانـــة عـــن المعـــاني 

وقـــال  .)٢(مـــت برفـــع أحـــدهما ونصـــب اآلخـــر الفاعـــل مـــن المفعـــولأبـــوه عل ســـعیداً 

  .)٣(ل لمعني صاألنباري " األعراب إنما دخل الكالم في األ أبوالبركات

مغلقــة  األلفــاظوجعلــه عبــدالقاهر الجرجــاني مفتــاح المعــاني فــذهب إلــي ذلــك " أن 

حتـي  عراب هو الذي یفتحها وٕان األغراض كامنة فیهاعلي معانیها حتي یكون اإل

  . .)٤(یكون هو المستخرج لها 

ــــة ،  األســــماءویقــــول الزجــــاجي : " إن  لمــــا كانــــت تعتورهــــا المعــــاني، فتكــــون فاعل

هـذه  ىوله ، ومضافة ، ومضافا إلیها ، ولم تكن في صورها وأبنیتهـا أدلـة علـعومف

المعــاني بــل كانــت مشــتركة جعلــت حركــات األعــراب فیهــا تبنــي عــن هــذه المعــاني 

أن الفعــل لــه ، وینصــب عمــرو  ىزیــد علــ ، فــدلوا برفــع  زیــد عمــراً  فقــالوا : ضــرب

أن الفعل واقع به . . وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دالئل علیهـا  ىعل

المفعـول عنـد الحاجـة إلـي  ذلـك أو أرادوالیتسعوا  في كالمهم ، ویقدموا الفاعل إن 

  .)٥(تقدیمه وتكون الحركات دالة علي المعاني 

                                                
   . ١٨٧٢كر والثیب حدیث رقم باب استئمار  الب ١/٦٠٢سنن ابن ماجة )    (١
     ١/٣٥)  الخصائص البن جني  (٢
  ).٢مسألة (  ٢٠لألنباري ، ص  )    اإلنصاف في مسائل الخالف  (٣
وھ��و عب��دالقاھر ب��ن عب��دالرحمن الجرج��اني إم��ام ف��ي  ٢٣)  دالئ��ل األعج��از ف��ي عل��م المع��اني للجرج��اني ص  (٤

     ١٨٨ صلم المعاني  والبیان ترجمتھ في إشارة التعیین  العربیة واللغة والبالغة  وھو أول من استنبط ع
  ٧٠ -٦٩)    اإلیضاح في علل النحو للزجاجي ص  (٥

١٦ 

١٦ 



 ١٦ 

في التفریق بـین المعـاني فقـال " ..  اإلعرابكد ابن فارس علي أهمیة وظیفة وقد أ

" فإن األعراب هـو الفـارق بـین المعـاني أال تـري أن القائـل إذا قـال " مـا أحسـن زیـد

  .  إال باإلعراب والذم واالستفهاملم یفرق بین التعجب 

" ومـا  وكذلك إذا قال " ضرب أخوك أخانا " ووجهك وجه حر و" وجهك وجـه حـر

  .)١(أشبه ذلك من الكالم المشتبه 

ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر : " ... فأمـــا اإلعـــراب فیـــه تمیـــز المعـــاني ویوقـــف علـــي 

"  مـا أحسـن زیـدلـو قـال : مـا أحسـن زیـد: أو " أغراض المتكلمین . وذلك أن قـائالً 

المذهب فیقول  ویذهب أبن األثیر إلي هذا.)٢(أبان اإلعراب عن المعني الذي أراده

ل قائل : مـا أحسـن زیـد ، لـم یبـین األعـراب فـي ذلـك لمـا علمنـا .. وكذلك لو قا: .

اإلســتفهام  هغرضــه منــه ،إذ  یحتمــل أن یریــد بــه التعجــب مــن حســنه ، أو یریــد بــ

ي شيء منه أحسن ، ویحتمل أن یرید بـه األخبـار بنفـي اإلحسـان عنـه، ولـو عن أ

ا أحســن زیـد " ومـا أحســن بـین األعـراب فـي ذلــك فقـال : مـا أحســن زیـدا " ومـا " مـ

رضــه ، وفهمنــا مغــزي كالمــه ، وال نفــرد كــل قســم مــن هــذه األقســام غزیــد " علمنــا 

الثالثــة بمــا یعــرف بـــه مــن اإلعــراب ، فوجــب حینئـــذ بــذلك معرفــة النحــو إذا كـــان 

    .)٣(لها من اإلختالف  ظاً فلمعاني الكالم حا ضابطاً 

   

  فوائد النحو :

لـوم العربیـة والشـرعیة بـل وسـائر العلـوم الدنیویـة الع ولعلم النحـو أثـر واضـح  علـى

تامــة  درایــةفبدونــه الیشــق طالــب تلــك العلــوم طریقــه فیهــا بنجــاح إال إذا كــان علــي 

  عراب فرع المعني .یعلم النحو إذ هو كما یسمونه من قبل علم اإلعراب واإل

  

  

  

  

                                                
  . ٥٥في اللغة البن فارس ، ص  )    الصاحبي  (١
    . ٣٠٩، ص  )   المصدر السابق (٢
  ١/٣٠في أدب الكاتب والشاعر البن األثیر  )    المثل السائر (٣



 ١٧ 

  

  

  

  اإلعراب  وعلة دخوله في الكالم :

، إذ اإلعــــراب علــــم   األلفــــاظ، وتشــــابكت  المعــــاني اللتبســــتختفــــي اإلعــــراب الــــو 

  .)١(المعني في اللفظ ، وبه تهتدي إلي معني الفاعلیة أو المفعولیة أو اإلضافة 

  فائدته :

  معرفة صواب الكالم من خطئه لیحترز به عن الخطأ في اللسان .

  غایته :

  .)٢(ةاإلستعانة علي فهم معاني كالم اهللا ورسوله الموصل إلي خیري الدنیا واآلخر 

  استمداده :

القـرآن الكـریم والحـدیث النبـوي،  :استمد النحو  مما یجنح به من الكالم وهـو ثالثـة

 وكالم العرب .

                                                
م عبدالرحمن ابن اسحاق الزج�اجي ولق�ب والزجاجي ھو ابوالقاس ٦٣علل النحو للزجاجي ص )   اإلیضاح في  (١

أبي اسحاق إبراھیم بن السري  الزجاج لمالزمتھ إیاه ترجمتھ ف�ي طبق�ات النح�ویین  " الزجاجي " نسبة إلي شیخھ 
  .  ٣/١٣٦ وفیات األعیان ٣٠٦ ص نزھة األلباء ،  ٢٩، ص  نیواللغوی

   ٦الدریة علي متممة األجرومیة لألھدل ص )   الكواكب  (٢

١٧ 



  الفصل االول 

  المبحث األول

  - نشأة البصرة :

) بـأمر ٦٣٨هـ( ١٧م) أو عام ٦٣٧هـ ( ١٦أسس مدینة البصرة عتبة بن غزوان عام 

من الخلیفة عمر بن الخطاب وقصد من بناء المدینة  أن تكون مركـزا للجـیش العربـي 

كانهــا فـــي بقعـــة إلــي القـــرب مــن النهـــر عنـــد أطــراف الـــوادي الخصـــیب ملــذلك أختیـــر 

   .)١(رعيرب والمالقریب من الشا

  معني البصرة : 

إذا رجعنــا إلــي كتــب التـــاریخ واللغــة التــي تحــدثت عـــن البصــرة نجــد الروایــات الكثیـــرة 

أرض  البصــرة .)٢(ین للخلیــلعــالمختلفــة عــن ســبب تســمیتها بهــذا االســم ففــي معجــم ال

حجارتها جّص وهكذا أرض البصرة فقد نزلها المسلمون أیام عمر بن الخطـاب وكتبـوا 

: إنا نزلنا أرضا بصره فسمیت بصره وفیها ثالث لغات ضم الباء وفتحهـا وكسـرها إلیه

الحجـارة التــي فیهـا بعــض  البصـرةوقیــل   .)٣(وبصـره وبصــره وأعمهـا البصـرة  –بصـره 

  . خاللین قال الشما

  .)٤(سواء حین جاهدها علیه            أغشاهن سهال أم بصارا 

رة الحجارة الرخوة وقد تحذف الهاء مع ة وازن  تمر نجد البص  .)٥(یرمنالمصباح ال وفي

البصـرة  .)٦(فتح الباء وكسرها ، ومنها سمیت البلـدة المعروفـة ، وفـي القـاموس المحـیط

بلد معروف ویكسر ویحرك ویكسر الصـاد ،وفـي دائـرة المعـارف للبسـتاني البصـرة فـي 

                                                
م�ادة  ٦٦٩ربی�ة محم�د  ثاب�ت القن�دري وآخ�رون المجل�د الثال�ث ص )   دائرة  المعارف اإلسالمیة نقلھا  إلي الع (١

  بصرة .    
الفراھی�دي ول�م یس�م أح�د بأحم�د بع�د رس�ول هللا ص�لي هللا   )    ھو  أبوعبدالرحمن بن أحمد بن عمرو ب�ن تم�یم (٢

  ستنبط أحد   كان ذكیا فطنا شاعرا واستنبط من العروض ومن علل النحو ما لم ی قبل والد الخلیفة  علیھ وسلم 
     ١١٩ - ١١٨/ ٧)   كتاب العین للخلیل بن أحمد  (٣
  )   لم أجده في دیوان الشماخ      (٤
)  المصباح المنییر في  غریب الشرح الكبیر للرافعي تألیف العالمة أحمد ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�ري الفی�ومي  (٥
      ١/٥٠م دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ١٩٩٤ -ھـ ١٤٤ ١، ١ط 
     ٣٧٨/ ١م ١٩٥٢ -ھـ  ١٣٧١  ٢)    القاموس المحیط تألیف محمد بن یعقوب  الفیروز أبادي ط  (٦

٢١ 



خــوة البیضــاء اللغــة األرض الغلیظــة ، وقیــل األرض ذات الحصــي، وقیــل الحجــارة الر 
)١(.  

  البصرة : الحجارة الرخوة . .)٢(أما في معجم مقاییس اللغة 

وفي دائرة المعارف اإلسالمیة تجد "البصرة " وكانت تدعي أیام العصور الوسطي في 

ا ) مدینـــة تجاریــة علـــي شــط العــرب .. وعلـــي مســیرة ثالثمائـــة میــل إلـــي ر ســلأوربــا ( ب

دینة البصرة أي الحجر األبیض ألن االرض الجنوب الشرقي من بغداد .. وسمیت الم

وفي معجم البلدان قال األنباري : البصـرة   .)٣(التي شیدت علیها من الحجر األبیض 

    .)٤(في كالم العرب األرض الغلیظة 

وهكـــذا نجـــد الروایـــات اللغویـــة والتاریخیـــة متعـــددة ، وكلهـــا یرجـــع التســـمیة إلـــي طبیعـــة 

أخري، ولكن المتأمـل فـي طبیعـة أرض البصـرة الیـوم األرض الغلیظة مرة والرخوة مرة 

وما یجاورها قد یرجع التفسیر القائل بأنها األرض الرخوة ویؤید ذلك ما جـاء فـي دائـرة 

المعــارف اإلســالمیة إذ تقــول " دجلــة والفــرات هــي الطریقــان المائیــان الكبیــران لتجــارة 

  .)٥(البلدان الموجودة في أحواضها

  :مجتمع البصرة وتطورها 

وكانت مدینة البصـرة فـي بـدء نشـاطها عربیـة خالصـة الیخـالط سـكانها العـرب إال مـن 

جاء معهم مسلما غازیا قد مأل اإلیمان قلبه ، وقد كان هؤالء أفراد قالئل، ثم مـا لبثـت 

المدینـة أن ازدحمـت ، وكثـرت مسـاكنها ، وٕاتســعت عمارتهـا حتـي قیـل أن سـكانها مــن 

  .)٦(نسمة  ألف ین من الهجرة قد بلغ ثالثمائةالعرب ومن خالطهم فـي سنة خمس

ویتحدث " جورجي زیدان " عن البصرة في كتابه " تـاریخ آداب اللغـة العربیـة " فیـذكر 

أن القبائل العربیة التي اتخذت البصرة موطنا لها قد انقسمت في مواطنها الجدیدة من 

خاذهـا ، واقــاموا فیهــا هـذه المدینــة ، واتخــذت كـل قبیلــة جانبــا موزعـا حســب بطونهــا وأف

                                                
)   كتاب دائرة المعارف وھو قاموس عام لكل فن ومطلب تألیف المعلم بط�رس البس�تاني دار المعرف�ة بی�روت   (١

      ٣٥٤/ ٥لبنان 
م دار ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ ١عبدالسالم محمد ھارون ط  حقیقت)   معجم مقاییس اللغة أحمد بن فارس بن زكریا  (٢

     ١/٢٥٤الجیل بیروت 
  .     ٦٦٩)   دائرة المعارف اإلسالمیة نقلھا إلي العربیة محمد ثابت الفندري وآخرون المجلد الثالث ص  (٣
البغدادي الجزء األول  )   معجم البلدان للشیخ اإلمام شھاب الدین أبي عبدهللا یاقوت بن عبدهللا الحموي الرومي (٤

  .    ٤٣٠ص 
     ٦٧٠)   معجم البلدان ص  (٥
    ١٧٠/ ١)    تاریخ التمدن اإلسالمي  (٦

٢٢ 



ا شـدة أشـهرها المربـد وقـد أقیمـت فیهـوالمنا یة كاسواقهم في الجاهلیة للمفـاخرةأدب أسواقاً 

  .)١(مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء

نتشــار اوهكــذا اتســعت المدینــة الجدیــدة إتســاعا یفــوق الوصــف حتــي بلــغ مــن ســعتها و 

  .)٢(تجارتها وأموالها ومعدن  في اآلفاق أن سمیت " مدینة الدنیا سیرتها

وســارت المدینــة مــن طــور إلــي طــور حتــي وصــلت إلــي عصــرها الــذهبي أبــان عصــر 

ـــم والعمـــارة واال كبیـــراً  العباســـیین فقـــد بلغـــت مبلغـــاً  قتصـــاد ، واعتبـــرت المدینـــة مـــن العل

للتجـارة بـین أوربـا  عظیمـاً  االولـي  بعـد بغـداد وأصـبحت بحكـم موقعهـا الجغرافـي مركـزاً 

  .)٣(العجم والهند  والعراق وبالد

  الحیاة الفكریة واألدبیة في البصرة :

وكانــت مســاجد البصــرة ومكتباتهــا ملیئــة بالوافــدین إلیهــا مــن طــالب العلــم إلــي جانــب 

ابنائها القاطنین بهـا ، وكـان رواد األدب ودارسـوه مـن عـرب وفـرس یفـدون إلیهـا لتلقـي 

شعري مؤسس مذهب األشاعرة العلم علي أیدي علمائها وأدبائها كالحسن البصري واأل

خوان الصفا في القرن الرابع الهجـري ممـا یـدل علـي الحریـة الفكریـة إ، وقد عاش فیها 

  فیها .

العجـم " فـارس " اقـرب األمـاكن إلـي مدینـة البصـرة ، فكـان مـن الطبیعـي  وكانت بالد 

 صیصـاً خ واسـعاً  أن یرحل كثیر مـنهم إلـي تلـك المدینـة التـي یجـد النـابغون فیهـا میـداناً 

كن هـــذه المدینــــة فـــي عصــــر إنشـــائها األول كثیــــر مـــن ســــكان ســــلعبقریـــاتهم ، ولقـــد  

 .)٤(ك ورام مصیب تاأصبهان وبخاري ، وبرز  منهــم كثیرون بین عالم نابه وفارس ف

                                                
      ٢٠٩/ ١)   تاریخ آداب اللغة العربیة جورجي زیدان  (١
  .     ٢٦٢ي ص ر)   فتوح البلدان للبالذ (٢
  .      ٥٤ د  ص )  تاریخ النحو وأصولھ عبدالحمید السی (٣
  . ٥٤المرجع السابق ، ص   ) (٤

٢٣ 



  المبحث الثاني

   الدراسة النحویة في البصرة 

ا وقـد سـبقت مـاعـد لها ، واختـراع القو مالبصرة أول مدینـة عنیـت بـالنحو واللغـة وتـدوینه

الكوفــة بنحــو مائــة عــام حتــي أتــت الكوفــة بعــد تؤســس مــذهبًا خاصــًا یضــاهي مــذهب 

  .)١(البصرة 

ــالنحو ولغــات العــرب  " وكــان ألهــل البصــرة فــي العربیــة قدمــة  .)٢(قــال ابــن ســالم  وب

والغریــب عنایــة وكــان أول مــن أســس العربیــة وفــتح بابهــا وأبهــج ســبیلها ووضــع قیامهــا 

والینبغــي أن یغیــب عـــن بالنــا أن أبــا األســود كــان مــن أئمـــة   .)٣(د الــدؤلي أبــو االســو 

عمـرو  أبـاالقراء وأن ابن أبي اسحاق الحضرمي وعیسي بن عمر كانا مـن القـراء وأن 

  .)٤(هو إمام البصرة وأحد القراء السبعة  ءبن العال

تطورها حتي التفكیر في الدراسات النحویة و  ءوالواقع أن البصرة هي التي تحملت عب

تــام  وٕانمــا أخذتــه علمــاً  ءأصــبحت علمــا مســتویا ، ولــم تشــاركها الكوفــة فــي هــذا العــب

علي ید مؤسسها علي بن حمـزة الكسـائي   .)٥(الثمار والنتاج  جضاألصول والقواعد نا

لسـیبویه فـي هـذه التلمـذة ولقـد سـاعد البصـرة  للخلیل بن أحمـد وزمـیالً  الذي كان تلمیذاً 

بق فـي هــذا المیــدان مـا تخــتص بــه مـن اســتقرار سیاســي نســبیا ، ز قصــب الســر أن تحـ

قبــل الكوفــة، كمــا أن  طــویالً  ومــن وجــود  نهضــة علمیــة  وأدبیــة ســاعدت البصــرة زمنــاً 

لــي إالمــذاهب والنحــل قــد تالقــوا فــي البصــرة ، ونشــأ بیــنهم جــدل دینــي أدي  أصــحاب

 دیــاناهب واألظهـور حركـة دینیــة جدیـدة قامـت علــي أسـاس هـذا الجــدل لتنـاهض المـذ

التي أرادت النیل من اإلسالم والعبث به وكـان النحـو أداة فعالـة فـي تقـدیم هـذا الجـدل 

ـــه إقبـــاالً  واالســـتفادة ـــد أقبـــل الدارســـون علی ـــه وق أمـــا العـــرب فلتقـــویم مـــنطقهم، وأمـــا  من

األعاجم فلالسـتفادة منـه فـي تعلـم العربیـة التـي اضـطروا أن یتعلموهـا لمشـاركة العـرب 

                                                
     ٢٨٣/ ٢ )   ضحي اإلسالم  (١
      ٦/١٤٦محمد بن سالم بالتشدید إمام  في األدب من أھل البصرة  ترجمتھ في األعالم للزركلي  )   (٢
   . ١/١٢حول الشعراء إلبن سالم  )      طبقات ف (٣
  ١٠)      دروس في المذاھب النحویة تألیف عبده الراجحي ص  (٤
  . ٩٦  ص  )       الفھرست البن الندیم  (٥

٢٥ 



ودینهم، وللعـیش باطمئنـان فـي ظـل حكـم عربـي لغتـه الرسـمیة هـي العربیـة في حیاتهم 
)١(.  

 –علــي اخـتالف أجناســهم  –قــد وجـدوا  ویمكـن القــول بـأن النــاس فـي مجتمــع البصـرة 

فـــي الدراســــات النحویـــة مــــا یحقـــق رغبــــاتهم ، فـــاقبلوا علیهــــا وجمعـــوا أصــــولها بروایــــة  

وادیهم یســمعون مــنهم وینقلــون فــي بــاألعراب فــي بــ واتصــلوااألشــعار والخطــب واللغــة 

أوراقهــم مـــا یســـمعون ، وقــد أم حلقـــات الدراســـة النحویـــة الشــعراء واألدبـــاء إلـــي جانـــب 

طــالب النحــو ، ألنهــم وجــدوا أن للنحــو ســلطانا علــي مــا یقولــون ولــو خطــأهم النحــاة 

من العطاء ولسـادت سـمعتهم عنـد األمـراء والعظمـاء ، وهـذا  موا ر ألفسدوا عقولهم ولح

الخلیل بن أحمد في حواره للشـاعر البصـري " محمـد بـن منـاذر " إنمـا انـتم معشـر هو 

  .)٢(تم دكســ الإ م ورضــیت قــولكم نفقــتم و تبــع لــي وأن ســكان الســفینة أن فــرطت الشـعراء 

سین من طـالب العلـم ، ومـزارا لطـالب الشـهرة ار ا لطلیعة الددالبصرة مقص رأیناوهكذا 

  والرضي من الشعراء .

لبصـرة منــذ عهــد أبـي األســود الــدؤلي ، والعمـل الجلیــل الــذي قـام بــه فــي ا ولقـد شــهدت

نقط المصـحف شخصـیات كثیـرة مـن الدارسـین للنحـو واللغـة وطبقـات متعاقبـة  صـدره 

عنهم مالحظات وأقوال بعضها نحـوي خـالص وبعضـها لغـوي یرجـع معظمـه إلـي علـم 

لبصرة حتي الخلیل بـن النحو الذي استقل مؤخرا  ، وهكذا صارت الحیاة النحویة في ا

أحمد الفراهیدي ، ویونس بن حبیب وتلمیـذهما " سـیبویه " حیـث اسـتكمل النحـو أبوابـه 

وع األخـري مـن اللغـة ومقوماته واستوت قواعده وقوانینه واستقلت دراسته عن بقیـة الفـر 

 .)٣(ا استقاللها التي أصبح له

                                                
  ٣٧)      مدرسة الكوفة النحویة ص  (١
     ١٧/١٦)   األغاني ألبي الفرج االصفھاني  (٢
     ٥٩)   تاریخ النحو وأصولھ عبدالحمید السید ص  (٣

٢٦ 



  المبحث الثالث

  رجال الطبقات النحویة في البصرة

  .)١( تب الطبقات طبقات العلماء علي النحو اآلتي:قسمت ك

  الطبقة األولي :

  بن یعمر . تبدأ من عهد  نصر  بن عاصم إلي یحیي

  الطبقة الثانیة :

تبدأ هذه الطبقة من عهد عبداهللا بن أبـي أسـحاق الحضـرمي إلـي عهـد أبـي عمـرو بـن 

  العالء .

  الطبقة الثالثة :

  كبر إلي عهد یونس بن حبیب .تبدأ هذه الطبقة من عهد األخفش األ

  الطبقة الرابعة :

  تبدأ هذه الطبقة من عهد سیبویه إلي عهد أبي زید اإلنصاري .

  الطبقة الخامسة :

  كانت هذه الطبقة في عهد األخفش األوسط .

  الطبقة السادسة :

  كانت هذه الطبقة في عهد الجرمي .

  الطبقة السابعة :

  كانت في عهد المبرد.

  هر علماء البصرة في كل طبقة من الطبقات السابقة .وسأتحدث عن أش

  الطبقة األولي :

هــ) وســأتحدث عــن أشــهر علمائهــا ومنهجهــا ٨٩تبـدأ مــن عهــد نصــر بــن عاصــم ( ت 

  باختصار .

  

  

                                                
     ومابعدھا . ٤٤انظر المفید  في المدارس النحویة  إلبراھیم عبود ، ص )    (١

٢٨ 



  

  : نصر بن عاصم اللیثي -١

كـان فقیهــا عالمــا بالعربیــة فصـیحا ، ویعــد مــن قــدماء التـابعین أخــذ القــرآن والنحــو عــن 

  ..)١(ءرو بن العاللذا كان یسند إلیه وأخذ عنه أبوعمأبي األسود ، و 

  هـ ،١٠٠یدان توفي بعد حبن   سة الفیل بن معدان مولي مهربع -٢

  .  أخذ النحو عن أبي االسود الدؤلي ، وكان من أبرع اآلخذین عنه 

  هـ )١١٧عبدالرحمن بن هرمز ( ت  -٣

نعـیم ، وقـد قیـل  أخذ القراءة عن عبداهللا بن عباس وأبـي هریـرة واخـذ عنـه نـافع بـن

إنــه أول مــن وضــع العربیـــة ، والســبب فــي هـــذا القــول أنــه أخـــذ عــن أبــي األســـود 

الــدؤلي ، وكــان مــن أعلــم النــاس بــالنحو وأنســاب قــریش ، ومــا أخــذ أهــل المدینــة 

ابــن أنــس اختلــف  .)٢(المنــورة النحــو إال منــه ، وال تلقــوا إال عنــه ، وروي أن مالــك

  .)٣(العلم إلي عبدالرحمن بن هرمز في هذا 

  

  ):١٢٩یحیي بن یعمر العدواني : ت (  -٤

وهــو رجــل مــن بنــي عــدوان بــن قــیس بــن عــیالن مــن مضــر كــان عالمــا بالعربیــة 

والحدیث ، ولقـي عبـداهللا بـن عبـاس، وغیـره مـن الصـحابة ، وهـو مـن التـابعین مـن 

  القراء من أهل البصرة .

ئــه فــي ســورة وقصـته مــع الحجــاج بـن یوســف الثقفــي معروفـة حیــث نبهــه علـي خط

ـــــَواٌل  ﴿التوبـــــة ـــــْم َوَعِشـــــیَرُتُكْم َوَأْم ـــــَواُنُكْم َوَأْزَواُجُك ـــــآُؤُكْم َوإِْخ ـــــاُؤُكْم َوَأْبَن ـــــاَن آَب ـــــْل ِإن َك ُق

ـَن الّلـِه َوَرُسـوِلهِ   اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضـْوَنَها َأَحـبَّ ِإَلـْیُكم مِّ

والوجـه أن تقـرأ بالنصـب  مـع أنـه خبـر كـانحجـاج یرفـع ( أحـب) حیث كـان ال)٤(﴾

   –ارفعك  ، ویروي أن الحجاج قال له: طول لحیتك على خبر كان

                                                
      ١٤ونزھة األلباء  ٣/٣٤٣ظر انباه الرواة )   ان (١
اإلمام أبو عبدهللا  مالك بن أنس  بن مالك إمام دار الھجرة وأحد األئمة األعالم ، ترجمتھ في  وفیات األعیان )   (٢
       .١٠/٥وتھذیب التھذیب  ٤/١٣٥
   ١٧٢/ ٢)     انظر انباه الرواة  (٣
  ٢٤التوبة اآلیة   سورة)      (٤

٢٩ 



  

ثني حـدفقال له رجل ممن حضـر بـالمجلس ، أیهـا األمیـر ،  –وكان طویل اللحیة 

بــار أنــه مكتــوب فــي بعــض الكتــب أن اللحیــة مخرجهــا مــن الــدماغ فمــن حكعــب األ

ه في طولها یخف دماغه ، ومن خف دماغه قل عقلـه ، ومـن قـل عقلـه تفرط لحیت

، واألحمــق الیســمع عنــه ، فقــال الحجــاج لیحیــي ، ال تســاكني ببلــد أنــا  كـان أحمــق

  فیه ونفاه إلي خراسان ، وبها یزید بن المهلب فكان  عنده.

 وروي أن یزید هذا ولي یحیي القضاء بخراسان ، فقال له یوما : هل تشرب النبیـذ

فقـــال : مـــا أتركـــه فـــي صـــباحي ومســـائي ، فقـــال لـــه : أنـــت ونبیـــذك، وعزلـــه عـــن 

   .)١( القضاء .

ــاِت َضــْبحاً  ﴿ یــروى أن الحجــاج أّم قومــًا فقــرأ : أ فــي آخرهــا" أن وقــر   .)٢( ﴾َواْلَعاِدَی

ربهــم بهــم یومئــذ " بفــتح الهمــزة ثــم تنبــه علــى الــالم فــي الخبــر ، فحــذف الــالم فــي 

  .)٣(بهم بومئذ خبیر "  الخبر فقرأ " أن ربهم

  الطبقة الثانیة : 

هــ) وكـان مـن أشـهر رجـال ١١٧تبدأ هذه الطبقة من عهد عبداهللا بن اسحاق ( ت 

  .هذه الطبقة 

  عبداهللا بن إسحاق الحضرمي : -١

یــد للقیــاس مــن أبــي عمــرو وكــان ر وكان شــدید التجكــان إمامــا فــي القــراءة والعربیــة،

 ابن أبي بـردة غاتها وغریبها ، یروي أن باللبكالم العرب ول  أبوعمرو أوسع علماً 

ومئـذ فغلبني ابن أبـي إسـحاق یبن أبي موسي األشعري جمع بینهما، قال أبوعمرو،

ئل ـوســـو،بـــن اســـحاق أول مـــن علـــل النحاإن بـــالهمز،فنظرت فیـــه بعـــد ذلك،ویقـــال:

  و والنحو ــال، هـي إسحاق فقـبن أباب عن ـیونس بن حبی

  

  

                                                
    .٤١٧ص وبغیة الوعاء    ٢٦انظر طبقات النحویین  واللغویین ص  )  (١
    ) . ١سورة العادیات اآلیة ( )   (٢
  ١٦٠/ ٢عیون األخبار البن قتیبة  )  (٣

٣٠ 



وفیــه یقــول ابــن ســالم : ( كــان أول مــن بعــج  .)١(ه ســواء أي هــو الغایــة فیــ 

  .)٢( النحو ، ومد القیاس ، وشرح العلل )

وبــذلك یجعلــه الواضــع األول لعلــم النحــو إذ یجعلــه أول مــن أشــتق قواعــده ، 

مل مــا لــم یســمع عــن العــرب علــي مــا ــــوأول مــن طــرد فیهــا القیــاس بحیــث یح

علي الفرزدق ویـتكلم فـي شـعره إذ سحاق یرد كثیرا إبن أبي اوكان  .)٣(عنهم  سمع

  عابه في قوله :

  .)٤(وعّض زمان بابن مروان لم یدع      من المال إال مسحتا أو مجلف

إذ قــال للفــرزدق ، بــم رفعــت ( أو مجلــف )؟ فقــال : لــه بمــا یســؤك ؟ وینــؤك علینــا 

  أن نقول ، وعلیكم أن تتأولوا ، ثم قال هاجیا عبداهللا

  ته      ولكن عبداهللا مولي موالیاولو كان عبداهللا مولي  هجو 

بــن ابــي اســحاق یســمعه منــه حتــي قــال لــه : ولقــد لحنــت أیضــا ،إنمــا هــو اوماكــاد 

(مولي موال ) یرید أنه لحن في أجرائه كلمة ( موال) المضافة مجري الممنوع مـن 

الصرف ، إذ جرها بالفتحة وكان ینبغي أن یصرفها قیاسا علي مانطق العرب فـي 

بـن اهـذا وقـد قـرأ   .)٥(اش إذ یحذفون الیاء منونین في الجـر والرفـع مثل جوار وغو 

علـي نصـر  ءابي إسحاق علي یحیي بن یعمر ، كمـا قـرأ هـو وأبـوعمرو ابـن العـال

بـن عمـر فـي وقـت واحــد ،  بـن عاصـم وكانـا رفیقـین وكـان هـو وأبـوعمرو وعیسـي 

  .)٦(هـ ) أیام هشام ابن عبدالملك١١٧وتوفي قبلهما بالبصرة سنة (

  هـ )١٤٦عیسي بن عمر الثقفي ( ت  -٢

هـو مــولي خالـد بــن الولیــد المخزومـي نــزل فــي ثقیـف فنســب إلیهــا ، وهـو مــن قــراء 

البصرة ونحاتها أخذ عن ابن إسحاق هو وأبوعمرو بن العالء،  وعنـه أخـذ الخلیـل 

  بن أحمد .

                                                
      ١٠٥/ ٢إبناه الرواة  ١٨)  نزھة األلباء ص  (١
   . ١٤ص )   طبقات فحول الشعراء إلبن سالم    (٢
     . ٢٣، ص  ي ضیفشوق )   المدارس النحویة ، (٣
  وفیھ مجوف ٥٥٦)     دیوان الفرزدق  (٤
     . ٢٣)   المدارس النحویة شوقي ضیف ، ص  (٥
   ١٠٤/  ٢ وانباه الرواة  ٢٠)     نزھة األلباء ص  (٦

٣١ 



 وكان یهتم بالقیاس ، ومن أقیسته ما حكاه سیبویه عنه من أنه كان یقیس النصـب

  ) في قول األحوص : في كلمة ( یامطراً 

  علیها           ولیس علیك یامطر السالم یامطراً  اهللا سالم

فــي تنوینهـا ونصـبها كــالنكرة  ) وكأنــه یجعـل مطـراً  علـي النصـب فــي كلمـة (یـارجالً 

  .)١(غیر المقصودة 

وكــان عیســي بــن عمــر صــاحب تقعیــر فــي كالمــه باســتعمال الغریــب فیــه ، وفــي 

  وكان یطعن علي العرب فقد طعن علي النابغة قوله :قراءته ، 

  .)٢(م نافع من الرقش في أنیابها الس        فبت كأني ساورتني ضئیلة 

  : إذ قال : اساء النابعة ، ووجهها أن یكون السم ناقعاً 

ِبي َمَعُه َوالطَّْیرَ  ﴿ وكان عیسي وأبوعمرو یقرآن    . )٣(  ﴾َیا ِجَباُل َأوِّ

قــول : علــي یطیــر ) ولكنهمــا یختلفــان فــي التأویــل فكــان عیســي بنصــب كلمــة ( ال

النداء كما تقول : ( یازید والحارث ) لمـا لـم یمكـن القائـل : ( ویالحـارث ) بنصـب 

  الكلمة ألن یا ال تدخل في النداء علي المعرف باأللف والالم .

طیـر ضـمار وسـخرنا الاولكنـه علـي  فعـاً ر قال أبوعمرو : لو كان علي النداء لكـان 

  لقوله علي أثر هذا ولسلیمان الریح .

وقد وضع عیسي بن عمر رسائل ومصنفات في النحو أشتهر منهـا مصـنفان همـا 

:  

  الجامع .-١

  اإلكمال  -٢

  :قال  بن أحمد حیثوقد ذكرهما الخلیل       

  بطل النحو جمیعا كله         غیر ما أحدث عیسي بن عمر

  .)٤( للناس شمس وقمر ذاك إكمال وهذا جامع         فهما 

                                                
  .٢٥)    المدارس  النحویة ص    (١
    . ٣٣ص  دیوان النابعة )     (٢
    ١٠سورة سبأ اآلیة )     (٣
  . ٤٧ومراتب النحویین  ص  ٤٢ات النحویین واللغویین ص طبق)       (٤

٣٢ 



وقـد اشــتهر عنــه قولـه المشــهور عنــدما سـقط مــن حمــاره فـاجتمع علیــه النــاس فقــال 

  فرنقعوا عني ).اعلي كتكأكتكم  علي ذي جنة   .)١((مالي أراكم تكأكأتم 

  هـ )١٥٤أبوعمرو بن العال (ت -٣

أبـــو عمـــرو بـــن العـــالء بـــن عمـــار بـــن عبـــداهللا المـــازني النحـــوي المقـــريء ولـــد هـــو 

هـ ) ونشأ وعاش بالبصرة وهو أحد القراء السبعة المشـهورین عنـي بـإقراء ٧٠مكة(ب

النـــاس القــــرآن فــــي المســــجد الجــــامع بالبصـــرة كمــــا عنــــي بلغــــات العــــرب وغریبهــــا 

وأشــعارها وأیامهــا ووقائعهــا بقــول عنــه ابــن جنــي : ( كــان ممــن نظــروا فــي النحــو 

ر بــن عاصــم اللیثــي وقــرأ وقــد أخــذ النحــو عــن نصــ .)٢(والتصــریف وتــدربوا وقاســوا 

بـن االقرآن علي سعید بن جبیر ، ومجاهد وروي عن أنس بن مالك ، وعن ذكوان 

وأخــذ عنــه یــونس بــن حبیــب والخلیــل بــن أحمــد والیزیــدي  .)٣(أبــي صــالح الســمان 

  وغیرهم.

  وكانت دفاتره ملء بیئته إلي السقف ، فلما تنسك أحرقها وكان نقش خاتمه:

  مه        لمستمسك منها بجبل غرور وٕان أمرا دنیاه أكبر ه

  .)٤(هـ) ١٥٤توفي  في خالفة المنصور سنة (

  منهج هذه الطبقة :

نهجـت هــذه الطبقــة مـنهج اإلســتنباط ، واســتعمال القیـاس ، فوضــعت كثیــرا مــن -١

  اصول النحو ومسائله .

علي البحث في أواخر الكلمات ، ألنها هـي التـي  –غالبا  -اقتصرت مباحثها -٢

  یها اللحن .شاع ف

  هذه الطبقات مباحثهم في مؤلفات . أصحابدون  -٣

  امتزجت مباحث النحو فیها بمباحث اللغة واألدب وغیرهما من فروع اللغة. -٤

  

  

                                                
  )     تكأكأتم  : اجتمعتم   (١
      ١/٢٤٩) الخصائص البن جني    (٢
  ٣/٢١٩)  تھذیب التھذیب      (٣
  .     ٣٥طبقات النحویین واللغویین ص ٢٤)   نزھة األلباء  (٤

٣٣ 



  الطبقة الثالثة :

  تبدأ هذه الطبقة من عهد األخفش األكبر ومن أشهر علمائها .

  هـ ) ١٧٢األخفش األكبر ( ت  -١

ـــد األخفـــش األكبـــر ، كـــان إماهـــو أبـــو الخطـــاب عبدالحمیـــد بـــن  مـــا فـــي عبدالمجی

م كما أخـذ عـن أبـي عمـرو بـن العـالء وعیسـي ابـن العربیة لقي األعراب وأخذ عنه

عبــداهللا بــن أبــي اســحاق الحضــرمي وغیــرهم مــن طبقــتهم وأخــذ عنــه ســیبویه و  عمــر

والكســائي وأبوعبیــده ، وكــان دینــا ثقــة ورعــا، وهــو اول مــن فســر الشــعر تحــت كــل 

ة دان النـــاس یعرفـــون ذلـــك قبلـــه ، وٕانمـــا كـــانوا إذا فرغـــوا مـــن القصـــیبیـــت ، ومـــا كـــ

  ..)١(فسروها 

  .)٢( هـ )١٧٥الخلیل بن أحمد الفراهیدي (ت  -٢

هو ابو عبدالرحمن بن أحمد بن عمرو بن تمـیم الفرهـودي نسـبة إلـي فراهیـد الـیمن 

نـذ في البصـرة وقـد أخـذ یختلـف م عربي ولد سنة مائة للهجرة منشؤه ومرباه وحیاته

نعومة أظفاره إلي حلقات المحدثین ، والفقهـاء وعلمـاء اللغـة والنحـو، وكـان الخلیـل 

ذكیــا فطنــا شــاعرا ، وهــو أول مــن اســتخرج العــروض ، وحصــر اشــعار العــرب ، 

وعمــل أول كتــاب العــین المعــروف الــذي بــه یتهیــأ ضــبط اللغــة  ، وقــد أكمــل هــذا 

  الكتاب بعده.

بحوثــه فــي راج مســائل النحــو وتعلیلــه وتجــد م الخلیــل بتصــحیح القیــاس واســتختواهــ

فــي اللغــة وهــو  ( كتــاب العــین )  وقــد ألــف ســیبویه كتــابهــذه النــواحي منبثــة فــي 

علـي حـرف  وهو أول كتاب ألـف فـي اللغـة ، وسـمي كتـاب العـین ألنـه بـدأ بـالكالم

العـین وترتیــب الخلیــل لحــروف المعجــم یسـیر طبقــا لمخارجهــا باإلبتــداء مــن الحلــق 

  وقد رتب معجمه على هذا النحو : فاألسنان فالشفتین ، فاللسان 

(العــین ، الحـــاء ، الهــاء ، الخـــاء ، الغــین ، القـــاف ، الكــاف ،  الجـــیم ، الشـــین ، 

الضاد ، الصاد ، السین ، الزاي ، الطاء ، الدال ، التاء ، الظاء ، الـذال ، الثـاء، 

  اء ، الواو ، األلف ).الراء ، الالم ، النون ، الفاء ، الباء ، المیم ، الی

                                                
  .٢٩٦ص  وبقیة الوعاة     ، ٦٠ص  )    نشأة النحو  (١
     ١/٣٤١وأنباه الرواة  ١١/٧٢)   انظر ترجمتھ في معجم األدباء  (٢

٣٤ 



(وكــان الخلیــل مــن الزهــاد فــي الــدنیا ، والمنقطعــین إلــي اهللا تعــالي، مكتفیــا بكفــاف 

العیش ، وفي ذلك یقول النضر بن شمیل أحد تالمیـذه : ( أقـام الخلیـل فـي خـص 

من أخصاص البصرة الیقدر على فلـس ، وأصـحابه یكسـبون بعلمـه األموال)،كـان 

ة الـدنیا الـذي كـان النـاس یشـغفون بـه مـن حولـه ، ومتـاع الخلیل یزدري متاع الحیـا

واحـد هــو الــذي كــان یلتمســه ویســعى إلیـه ، ویلــح فــي الســعي ، هــو المتــاع العقلــي 
)١(..  

أن أعمــل  أریــدهـــ ) ویــذكرون ســبب وفاتــه أنــه قــال : ١٧٥تــوفي رحمــه اهللا ســنة (

، فـدخل  نوعا من الحساب تمضـي بـه الجاریـة إلـي القاضـي فـال یمكنـه أن یظلمهـا

  .)٢(المسجد وهو یحمل فكره فصدمته ساریة وهو غافل ، فانصرع فمات

  هـ )١٨٢یونس بن حبیب ( ت 

هــ ٩٤هو أبوعبدالرحمن یونس بن حبیب الضبي من موالید بني ضبة ،  ولد سـنة 

 ابـن) ودرس في حلقات عیسي بن عمر ، ولزم أبا عمرو بن العالء ، وروي عـن 

دیـة ، وســمع عــن العــرب كثیـرا كمــا ســمع مــن قبلــه ، أبـي إســحاق ، ورحــل إلــي البا

  وأخذ عنه سیبویه ، فحكي عنه في كتابه كثیرا كما أخذ عنه الفراء والكسائي .

 نـزع فـي قولـه تعـالي نوأقیسه تفرد بها ، من ذلك أنـه كـان یـري أن مفعـول  كانت له آراء

ــمَّ َلَننـــِزَعنَّ ِمـــن ُكـــلِّ ِشـــیَعٍة َأیُّهُـــْم َأَشـــدُّ  ﴿ هـــو جملـــة ( أیهـــم أشـــد ) بینمـــا كـــان یـــري )٣( ﴾ُث

استاذه الخلیل أن مفعول  ( ننزع ) محـذوف والتقـدیر : لننـزعن الفریـق الـذین یقـال فـیهم 

بویه یریـان أن .وایضا كان یـري أن تصـغیر قبائـل قبیـل وكـان الخلیـل وسـی.)٤( ایهم اشد)

  .)٥(تصغیر قبائل : قبیئل

یـة وفصـحاء األعـراب والبادیـة وكــان وكانـت  حلقتـه بالبصـرة یقصـدها طــالب العرب

  :قول حسان  دیكثر من إنشا

  عدم المال       وجهل غطي علیه النعیم أضاعهرب حلم 

  

                                                
    ٣١المدارس النحویة ، شوقي ضیق  )   (١
    . ٤٣ص  وطبقات النحویین واللغویین    ٤٥)     نزھة األلباء  (٢
    ٦٩سورة مریم اآلیة )     (٣
     ٨٢ص  )    المغني  (٤
   ٢/٨٥)    المنصف شرح تصریف المازني    (٥

٣٥ 



  الطبقة الرابعة :

  تبدأ هذه الطبقة من عهد سیبویه ومن أشهر علمائها 

  .سیبویه  -١

 هـ)٢٠٢الیزیدي ( ت   -٢

الیزیـدي، كـان مقرئـا  هو أبومحمد یحیي بن المبارك بـن المغیـرة العـدوي أبـو محمـد

ابـن أبـي إسـحاق الحضـرمي ، و كما كان نحویا لغویا أخذ العربیة  عـن أبـي عمـرو 

كما أخـذ اللغـة والعـروض عـن الخلیـل ، وهـو أحـد الفصـحاء العـالمین بلغـة العـرب 

والنحو ، وكان مؤدبا ألوالد یزیـد بـن منصـور الحمیـري ، ولـذا نسـب إلیـه ،ثـم أدب 

  رو بن العال في القراءة .المأمون ، ثم خلف ابا عم

أدب ، وفیــه قصــیدته التــي یمــدح وكــان الیزیــدي أحــد الشــعراء ، ولــه جــامع شــعر و 

  ي الكوفة وأولها :یي البصرة ویهجو نحو یا نحو فیه

  .)١(اد  حمال فابكه         بعد أبي عمرو و أیاطالب العلم 

  ومن مؤلفاته :

  كتاب المختصر في  النحو والمدود  والنقط والشكل 

  هـ )٢١٥أبوزید ( ت  -٣

هـــو أبوزیـــد ســـعید بـــن أوس بـــن ثابـــت األنصـــاري الخزرجـــي ، كـــان أمامـــا مشـــهورا 

باللغة والنحو  أخذ عـن أبـي عمـرو بـن العـال ورؤیـة بـن الحجـاج وعمـرو بـن عبیـد 

وأخــذ عنــه أبوحــاتم السجســتاني وأبوعبیــد القاســم بــن ســالم وغیــرهم ، وروي لــه أبــو 

شــاهد بعــدها ، وكــان ثابــت هــذا أحــد مابــت أحــدا والداؤد والترمـذي وقــد شــهد جــده ث

ذا قــال إ الســتة الــذین جمعــوا القــرآن فــي عهــد رســول اهللا صــلي اهللا علیــه وســلم ، و 

سیبویه في كتابه : سمعت الثقة فإنما یرید ابازید األنصاري ، یحكي عـن ابـي زیـد 

لنــا :   تـرأنـه قـال : كنــت ببغـداد فــاردت أن اتجـه إلــي البصـرة فقلــت البـن أخــي أك

فجعل ینادي: یامعشر المالحون ، فقلت له : ویلك ما تقول ! فقال : جعلت فداك 

 أنا مولع بالرفع ال بالنصب .

                                                
       ٨١ونزھة األلباء ٦٠وطبقات  النحویین واللغویین ص  ٤١٤ص  )   بغیة الوعاة   (١

٣٦ 



أنـــه كـــان یـــروي عـــن علمـــاء الكوفـــة كثیـــرا  الـــرغم مـــن أن ابازیـــد بصـــري إال وعلـــي

والیعلم أحد من علماء البصرین النحویین واللغویین أخذ عن أهل الكوفة إال ابازید 

  .)١(اري اإلنص

وألبــي زیــد تصــانیف كثیــرة : منهــا كتــاب لغــات القــرآن ، وخلــق اإلنســان ، والنــوادر 

  في اللغة ، وبیوت العرب ، وفعلت وأفعلت وغریب األسماء وغیرها.

  مكانته :

بــن منــاور أصــف لــك اصــحابك : أمــا األصــمعي  اوري یقــول : قــال لــي ثــكانــت ال

  .)٢(ما أبوزید األنصاري فأوثقهم فأحفظ الناس ، وأما أبوعبیدة فأجمعهم ، وأ

  هـ )٢١٦األصمعي ( ت  -٤

هلي أحـد أئمـة هو أبوسعید عبدالملك بن قریب بن اصـمع بـن علـي بـن اصـمع البـا

ة بن ر خبار والملح والنوادر ، وروي عن أبي عمرو بن العالء وقاللغة والغریب واأل

عبـر أحـد عـن قیل عنـه ، مـا  خالد ونافع بن نعیم وشعبه وحماد بن سلمه وغیرهم،

مثل عبارة األصمعي ، ولم یكن ممن یكذب وكان من أعلم الناس في فنـه العرب ب

، وكـــان یتقـــي أن یفســـر الحـــدیث كمـــا یتقـــي أن یفســـر القـــرآن ، لكنـــه كـــان بخـــیال 

ومعنیــا  بجمــع أحادیــث الــبخالء ، تنــاظر هــو وســیبویه ، فقــال یــونس : الحــق مــع 

ل السـنة ، وال یفتـي إال فیمـا أجمـع علیـه سیبویه ، وهذا یغلبه لسانه ، وكان من أهـ

علماء اللغة ، ویقول حمـاد بـن أبـي إسـحاق بـن إبـراهیم الموصـلي كنـت  عنـد ابـي 

وقـد نشـط فـي هـذا  .)٣(یوما فقال : یابني عجائب الـدنیا معروفـة ومنهـا األصـمعي 

العصـــر التنـــافس بـــین المـــذهبین البصـــري والكـــوفي ، وازدادت المنـــاظرات والجـــدل 

وتحقیق المسائل النحویة وغیرها فمن ذلك ما حدث بین سـیبویه والكسـائي  والنقاش
)٤(.  

  

  

                                                
    . ٢٥٤ص وبغیة الوعاة   ١٢٦  - ١٢٥)   نزھة األلباء  ص  (١
      ٣٧)   مقدمة كتاب النوادر في اللغة ألبي زید ص  (٢
     ٨٠مراتب النحویین ص ١١٢)    نزھة األلباء  (٣
  ٨٥عبدالحمید حسن ص النحویة مادتھا وطریقھا    )     القواعد (٤

٣٧ 



  الطبقة الخامسة:

كانـــت هـــذه الطبقـــة فـــي عهـــد األخفـــش  األوســـط ، ومـــن اشـــهر علمائهـــا األخفـــش 

  األوسط وقطرب وابوعثمان المازني.

  هـ )٢١١األخفش األوسط ( ت -١

وســمي باألوســط ، ألنــه كــان  هـو ســعید بــن مســعدة أبوالحســن األخفــش  األوســط ،

قبله األخفش األكبر شیخ سیبویه، وبعده األخفش الصغیر تلمیذ المبـرد، واألخفـش 

ذكرا ، ولذا ینصرف الحدیث إلیه عند ذكر كلمة األخفش مجردة عـن  هذا اشهرهم

الوصـف وهـو فارســي االصـل ، كمــا أنـه كـان  مــولي لبنـي مجاشــع بـن دارم ، مــن 

قرأ علي سـیبویه ، وتتلمـذ لـه ، وأخـذ عنـه كـل مـا عنـده، أهل بلخ سكن البصرة ، و 

وهــو الــذي روي عنــه كتابــه ، وهــو أعلــم تالمیــذ ســیبویه وأعلمهــم بكتابــه ، ویــروي 

عنــه أنـــه كـــان یقـــول : ( كنـــت أســـأل ســـیبویه عمـــا أشـــكل علـــي منـــه فـــإن تصـــعب 

الشــیيء  منـــه قرأتــه علیـــه ) وقـــال أیضــا : ( ماوضـــع ســـیبویه فــي كتابـــه شـــیئا إال 

  ضه علّي ، وكان یري أنه أعلم به مني ، وأنا الیوم أعلم به منه ).عر 

وعنه أخذ المازني  والجرمي كتاب سیبویه ، وایضا أخذه عنه علماء الكوفة وعلـي 

  راسهم إمامهم الكسائي والفراء .

ومـــــن تصـــــانیفه : معـــــاني القـــــرآن ، والمقـــــاییس ، واإلشـــــتقاق ، والمســـــائل الكبیـــــر 

  .)١(كتاب المسائل الصغیر ، وكتاب معاني الشعر واألوسط في النحو ، و 

  :هـ )٢٠٦قطرب ( ت 

هــو أبــو علــي محمــد بــن المســتنیر البصــري المعــروف بقطــرب، ولــد بالبصــرة وقــد 

أقبل علي دراسة اللغة والنحو ، وأخذ عن سیبویه وعن جماعته من علماء البصرة 

بــه فیقــول لــه: ( ه باالســحار علــي بافیــراوســمي بقطــرب : ألن ســیبویه كــان یخــرج 

  فثبتت الكلمة علیه ولصقت به..)٢(إنما أنت قطرب لیل ) 

                                                
      .  ٦٤ص  والمدارس النحویة شوقي ضیف    ٢٨٥ص  )  بغیة الوعاة  (١
  صغیرة تدب وال تفتر فتسعي طول نھارھا وال تستریح      )   القطرب : دویبھ  (٢

٣٨ 



عـــراب القـــرآن ، والعلـــل  فـــي النحـــو ، إ مـــن تصـــانیفه فـــي العربیـــة : األضـــداد ، و 

ومجــاز القــرآن ، والغریــب فــي اللغــة ، وكتــاب اإلشــتقاق، وكتــاب المثلــث ، وكتــاب 

  .)١(الرد علي الملحدین في تشابه القرآن 

  ادسة :الطبقة الس

  هـ) ومن أشهر علمائها :٢٢٥ري ( ت ــتبدأ هذه الطبقة من عهد الجرمي البص

  الجرمي : -١

مـن قبائـل  زبـانهو صالح بـن إسـحاق أبـو عمـر الجرمـي البصـري مـولي جـرم بـن 

الیمن ولد ونشأ بالبصرة ، وقد دأب منذ صغره علي االختالف إلـي حلقـات علمـاء 

ه ، وبـاألخص دألخفـش وأخـذ عنـه كـل مـا عنـالبصرة من النحاة واللغـویین ، ولـزم ا

كتاب سیبویه ، نزل بغداد في أوائل العقد األول من القرن الثاني الهجـري واختلـف 

إلیه الطالب یحاضرهم في كتاب سیبویه ویملي علیهم بعض مصنفاته، وظـل بهـا 

  .)٢(إلي وفاته في خالفة المعتصم

وكتـاب األبنیــة ، وعنــي مـن مصــنفاته فـي النحــو والصــرف المختصـر فــي النحــو ، 

ــا آخــر  بكتــاب ســیبویه ، فــألف فــي غریبــه كتابــا ، والــف فــي شــواهده الشــعریة كتاب

، ونــاظره منــاظرة دوت شــهرتها فــي یحكــي أنــه حــین نــزل بغــداد اجتمــع  مــع الفــراء

  .)٣(األوساط النحویة ، والمناظرة مرویة علي هذه الصورة 

 راء للجرمــي: أخبرنـي عــن قــولهم: زیــد( اجتمـع أبــوعمر الجرمــي والفـراء : فقــال الفــ

منطلـق لــم رفعــوا زیــدا ؟ فقـال لــه الجرمــي : باإلبتــداء ، فقـال لــه الفــراء : ومــامعني 

ته  مـن العوامـل اللفظیـة : فقـال لـه الفـراء : فـأظهره یاإلبتداء ؟ فقال الجرمي : تعر 

قـال ، فقال الجرمي: هذا معنـي ال یظهـر یریـد أنـه عامـل معنـوي قـال الفـراء فمثلـه 

الجرمي ال یتمثل قال الفراء : ما رأیت كالیوم عامال ال یظهر وال یتمثل ، فقال لـه 

لهـاء ه بـم رفعـت زیـدا ؟ فقـال الفـراء : باالجرمي : أخبرنـي عـن قـولهم : زیـد ضـربت

ســم فكیــف ترفــع اإلســم ؟ قــال الفــراء نحــن إالعائــدة علــي زیــد قــال الجرمــي : الهــاء 

احــد مــن المبتــدأ والخبــر عــامال فــي صــاحبه فــي النبــالي مــن هــذا فإنــا نجعــل كــل و 

                                                
      .١٠٦واللغویین ، ص  )    طبقات النحویین (١
     ٢٦٨ص وبغیة الوعاة   ٢/٨٠وأنباه الرواة  ٩/٣١٤)    تاریخ بغداد  (٢
    . ٧٦وطبقات النحویین واللغویین ، ص  ١٤٥نزھة األلباء ، ص  )      (٣

٣٩ 



زیــد منطلــق ، ألن كــل  نحـو زیــد منطلــق ، فقــال الجرمــي یجــوز أن یكــون ذلــك فــي

نفسه فجاز أن یرفع اآلخر ، وأما الهـاء فـي ضـربته  سمین مرفوع في واحد من األ

فكیــف ترفــع اإلســم؟ فقــال الفــراء : لــم نرفعــه بــه ، وٕانمــا  نصــب  فهــي فــي محــل 

لعائـــد : فقـــال لـــه الجرمـــي : ومـــا العائـــد؟ فقـــال الفـــراء : معنـــي: فقـــال لـــه رفعنـــاه با

الجرمي : أظهره قال : الیظهر قال مثله قال الیتمثل قال له الجرمي : لقد وقعـت 

ت منه !  فلمـا افترقـا قیـل للفـراء كیـف رایـت الجرمـي ؟ قـال : رایتـه آیـة ، ر فیما فر 

ته شـیطانا ) والجرمـي یریـد أن الفـراء وقیل للجرمي : كیف رایت الفراء ؟ قال : رای

ایـة مـا هنالــك غانتهـي بعامـل المبتـدأ فـي مثــل زیـد ضـربته إلـي أنـه عامــل معنـوي، 

أنــه تــارة یجعلــه لفظیــا فــي مثــل زیــد منطلــق وتــارة یجعلــه معنویــا كمــا فــي المثـــال 

دائما ومن هنـا  أقحـم  اآلنف ، وبذلك یلتقي براي سیبویه القائل بأن العامل معنوي

  .)١(راء وألزمه الحجة الف

  .)٢( هـ )٢٣٨التوزي( ت  -٢

هو أبـو محمـد عبـداهللا بـن محمـد مـولي قـریش ، كـان مـن أكـابر العلمـاء البصـریین 

قرأ علي أبـي عمـر الجرمـي كتـاب سـیبویه یقـول عنـه المبـرد : مـا رایـت أحـدا أعلـم 

 بالشـعر مـن ابـي محمـد التـوزي ، كــان أعلـم مـن الریاشـي والمـازني ، وكـان أكثــرهم

  روایة عن أبي عبیدة معمر بن المثني ، كما قرأ علي األصمعي وغیره.

  ومن مؤلفاته :

  .)٣(األمثال واألضداد

  هـ ) ٢٤٧المازني ( ت  -٣

هو أبو عثمان بكر بن محمـد بـن بقیـة مـن بنـي مـازن الشـبیانیین مـن أهـل البصـرة 

ت ولـد فـي البصــرة وتربـي فــي بنـي مــازن فنسـب إلـیهم وأكــب منـذ صــباه علـي حلقــا

النحــاة واللغــویین البصــرین ، ولــزم األخفــش وأخــذ عنــه كتــاب ســیبویه ، وروي مــع 

 رفیقه الجرمي عن أبي عبیده واالصمعي وأبي زید ، وروي عنـه المبـرد ، والفضـل 

بــن محمــد الیزیــدي ، ویقــال إنــه ورد بغــداد فــي عهــد المعتصــم وأخــذ عنــه كثیــرون 

                                                
    . ١١٣، ص )    المدارس النحویة    (١
  )     التوزي بتشدید التاء  والواو المفتوحتین نسبة إلي توز     (٢
  ٢٦٠، ص وبغیة الوعاة    ١٧٢نزھة األلباء و ١٠٦واللغویین ص )     طبقات النحویین  (٣

٤٠ 



لـه الواثـق والمتوكـل منـاظرات بینـه   دوكان المازني فطنا ذكیا ومناظرا المعیا، وعقـ

قـوة ذهنـه ، وملكاتـه ممـا وبین علماء عصره ظهر فیها فضله ، وخصـب عقلـه ، و 

  .ج القاطعةجمناظریه دائما بالح جعله یفحم

وكان المـازني إمامـا فـي علـم التصـریف ، وهـو الـذي فصـله عـن النحـو الـذي كـان 

بأبنیتـــه وأقیســـته ، ونظـــم  قامـــة علمـــا مســـتقالأمخلوطـــا بـــه فـــي كتـــاب ســـیبویه  ، و 

  رها للباحثین من بعده .یسقواعده ومسائله، و 

  هـ )٢٥٠أبو حاتم السجستاني ( ت  -٤

هو أبوحاتم السجستاني سهل بـن محمـد بـن عثمـان بـن القاسـم مـن سـاكني البصـرة 

خفــش لشــعر ، قــرأ كتــاب ســیبویه  علــي األكــان إمامهــا فــي علــوم القــرآن واللغــة وا

وغیــرهم ، وروي عنــه ابــن  واألصــمعيزیــد  وأبــيبیــدة ، مــرتین ، وروي عــن أبــي ع

  درید وكان المبرد یحضر حلقته ویالزم القراءة علیه .

ومــن مصــنفاته : أعـــراب القــرآن ، لحــن العامـــة ، المقصــور والممــدود ، القـــراءات 

  .)١(الفصاحة ، الهجاء ، اإلدغام 

  هـ ) :٢٥٧الریاشي (  -٥

، كان مولي محمد بـن سـلیمان الهاشـمي هو أبوالفضل العباسي بن الفرج الریاشي 

، وقیل له ( الریاشي ) نسبة إلي أبیه الذي كان عبدا لرجل مـن جـذام بریـاش فلمـا 

  أعتقه نسب إلیه ثم أنسحب اللقب إلي أبنه العباس .

المـازني علیـه اللغـة یقـول المبـرد: سـمعت  قرأ الریاشي النحو علـي المـازني ، وقـرأ 

ي علــي كتــاب ســیبویه فاســتفدت منــه أكثــر ممــا اســتفاد المــازني یقــول : قــرأ الریاشــ

  لغته وشعره ، وافاد المازني النحو . همني یعني أنه أفاد

ویقـــول الریاشــــي عـــن المصــــدر الــــذي اســـتقي منــــه البصـــریون والكوفیــــون مــــادتهم 

شـة الضـباب وأكلـه الیرابیـع، وهـؤالء یعنـي ر النحویة : إنما أخـذنا نحـن اللغـة عـن ح

  وأصحاب الكوامیخ . دللغة عن أهل السواالكوفیین أخذوا ا

  .)٢(من مصنفاته في العربیة : ما  اختلفت إسماؤه من كالم العرب 

                                                
       ١٨٩ونزھة األلباء  ٢٦٥ص  )   بغیة الوعاة   (١
      . ١٠٣واللغویین ص )  طبقات النحویین   (٢

٤١ 



وهذه الطبقـة هـي طبقـة الشـرح والتكمیـل ووضـع اإلصـطالحات وقـد سـلك علماؤهـا 

، فقــد تغیــرت  و مســلكا طبعــه بطــابع فیــه كثیــر مــن التغییــر الشــكلي والتــألیفيحبــالن

الحات وعبـارات فـي المؤلفـات لـم تكـن مـن قبـل، وهـي طلغة التألیف ووضعت إص

  .)١( التي التزال مستعملة لآلن :

  الطبعة السابعة :

  . أشهر علماء هذه الطبقة المبرد 

  هـ) ٢٨٥المبرد ( ت  -١

هو محمد بن یزید بن عبد األكبـر األزدي البصـري ابـو العباسـي المبـرد إمـام نحـاة 

هــ ) واكـب مـن نشـأته علـي التـزود مـن ٢١٠رة لعصره ، ولـد بالبصـرة سـنة ( البص

لــزم أبــا عمــر فاللغــة علــي أعــالم عصــره البصــریین ، واهــتم بــالنحو والصــرف ،  

الجرمـي یقــرأ علیــه كتــاب ســیبویه ، ثــم لـزم أبــا عثمــان المــازني ، وقــد لقبــه المــازني 

ولمــع إســمه وطــارت  .)٢(ل لحســن تثبتــه وتأنیــه فــي العلــ –بكســر الــراء  –بــالمبرد 

شهرته بالنحو واللغة ، فاستدعاه المتوكل ووزیره الفتح ابـن خاقـان إلـي ( سـر  مـن 

رأي ) لیفتي الفتـوي الصـحیحة فـي بعـض المسـائل النحویـة واللغویـة ، ثـم قـدم إلـي 

بغـــداد وجلـــس یحاضـــر الطـــالب فـــي النحـــو واللغـــة ، واصـــطدم فیهـــا بثعلـــب زعـــیم 

وكثــرت بینهمــا المنــاظرات تفــوق المبــرد فیهــا علــي ثعلــب مدرســة الكوفــة لعصــره ، 

  ووقعت بینهما العداوة والبغضاء ودار النفور بینهما.

بـن جنـي : (یعـد ایقـول عنـه  .)٣(والمبرد یعد آخـر أئمـة المدرسـة البصـریة المهمـین

جــیال فــي العلــم ، وٕالیــه أفضــت مقــاالت أصــحابنا وهــو الــذي نقلهــا وقــدرها وأجــري 

  والمقاییس علیها.الفروع والعلل 

  

 

                                                
     ٨٧)    القواعد النحویة  مادتھا وطریقھا عبدالحمید حسن ص (١
      ١٢٣،)    المدارس النحویة ص   (٢
                                                                                                                  ٣٠ /١سر صناعة األعراب )   (٣

٤٢ 



  المبحث الرابع

  مذهب البصریین ومصادرهم

نشـأت البصـرة وأغلــب سـكانها مــن القبائـل العربیــة التـي كانــت تقـیم فــي شـرقي الجزیــرة 

مــن جهــة موقعهــا  العربیــة وبخاصــة منطقــة الخلــیج العربــي، وكانــت لــه أهمیــة خاصــة

 اقتصــادیةركـزا لحیـاة تجاریـة مهمـة، ولــذا فقـد صـارت البصــرة م ر لعـدة طــرقمـعلـي م

  نشیطة واسعة .

منعزلـة عـن األعـاجم والمـوالي الـذین انتشـروا فـي  –بسكانها العـرب  -ولم تكن البصرة

هــو معلــوم مــن تفشــي اللحــن ،  الحواضــر اإلســالمیة بعــد الفتــوح ، ونشــأ عــن هــذا مــا

ب ، ویصــیب اللغــة ومــن یغــارون علیهــا أن یســتفحل الخطــفخشــي القــوام علــي اللغــة 

ا ما یذهب بمقوماتها ویضعف شأنها ، ففكروا في وضع قواعد تصون اللسان وأصوله

.  

وتطــورت الدراســة النحویــة فــي البصــرة علــي یــد ســیبویه تلمیــذ الخلیــل وبفضــله تكونــت 

نهجهــا ، وبــرزت مالمدرســة البصــریة ، ووضــحت معالمهــا ، واســتقرت قواعــدها ورســم 

   .)١(الدارسون قبله أو معه مناقشاتها لكل المسائل النحویة التي توصل إلیها

  والقیاس:مفهوم السماع 

من المسائل التي وقع فیها االخـتالف بـین البصـریین والكـوفیین السـماع والقیـاس وهمـا 

  والصرف.ن األصیالن في بناء علمي النحو ناالرك

  :السماعأوًال 

لـي یقصد به: الكـالم العربـي الفصـیح المنقـول بالنقـل الصـحیح الخـارج عـن حـد القلـة إ

  وهو أصل من أصول النحو المعتبرة .  .)٢(حد الكثرة

والسماع : یراد به مأثور القول من العرب شعرا ونثرا وما سمع مـن الـذكر الحكـیم مـن 

  .)٣(اختالف في بعض القراءات 

                                                
      .٧٢ – ٧١تاریخ أصول النحو ص  )    (١
  .١٨٦مدرسة البصرة  ٤٥عراب لألنباري ص اإلغراب في جدل اإل )    (٢
     .١٧طي في أصول النحو للسیو االقتراح  )    (٣

4٤ 



ومن المؤكد أن السـماع هـدف العلمـاء، وملتقـي الـرواة ، ومقصـد األوائـل مـن النحـاة ، 

األمـر فقـد كــانوا یأخـذون عـن العــرب الثقـات ومـا یطمئنــون  ولقـد تمیـز البصـریون بهــذا

إلیــه ، فقــد كــان ســیبویه یعنــي بــأن یوثــق مــن ینقــل عنــه ، وٕان أبــا عمــرو لــم ینقــل إال 

  عمن عرفوا بالفصاحة ، وسالمة اللغة .

فصـاحة اإلعـراب  شـترطوااوقد وقف نحاة البصرة من هذا األصل موقفا صارما ، فقد 

  الذین یأخذون منهم .

أمـا الكوفیــون فتقبلــوا كــل  مـا نقــل عــن العــرب واعتــدوا بـه ، وجــوزوا القیــاس علیــه قــال 

  .)١(السیوطي : " إذا سمعوا لفظا في شعر أو نادر كالم جعلوه بابا " 

  ثانیا القیاس :

مـن أصـول النحـو العربـي ، والقیـاس مصـطلح ومـنهج كثیـر الـورود  هو األصل الثاني

  غیر علم النحو ، فما القیاس .والذكر في علوم لغویة وفقهیة 

  : یعني التقدیر القیاس في اللغة

  .)٢(اله مثء یقیسه قیسا وقیاسا إذا قدره علي ىقال ابن منظور " قاس الشی

  .)٣(ء ، إلي نظیره ىوالقیاس كما عرفه صاحب التعریفات هو عبارة عن رد الشی

  القیاس في اإلصطالح :

و تقـدیر الفـرع بحكـم األصـل ، وقیـل حمـل فــرع عّرفـه العلمـاء واألصـولیون بقـولهم : هـ

علـــي أصـــل بعلـــة جامعـــة ، وٕاجـــراء حكـــم األصـــل علـــي الفـــرع ، وقیـــل: إلحـــاق الفـــرع 

ء لجــامع ، وهــذه كلهــا ىء بالشــیىباألصــل لعلــة ( بجــامع ) وقیــل : هــو اعتبــار الشــی

  ..)٤(حدود متقاربة 

لــي مــن أنكــر القیــاس ولقــد عقــد ابــن األنبــاري فــي كتابــه لمــع األدلــة فصــال فــي الــرد ع

یـاس ولهـذا قیـل القیـاس فـي النحـو ال یتحقـق ألن النحـو كلـه ق إنكـارعلـم أن اقائال : " 

م المقـــاییس المســـتنبطة مـــن إســـتقراء كـــالم العـــرب ، فمـــن أنكـــر فـــي حـــده : النحـــو علـــ

                                                
  ١/٤٥ي طھمع الھوامع للسیو)    (١
  مادة قیس ٣/٢٠٠لسان العرب البن منظور   )    (٢
  ١٥٩التعریفات : السید علي بن محمد السید ص )    (٣
  .٩٣لمع األدلة البن األنباري ، ص)   (٤

٤٥ 



علـــم أحـــدا مــن العلمـــاء أنكـــره لثبوتــه بالـــدالئل القاطعـــة القیــاس فقـــد أنكـــر النحــو ، وال ن

  . قوله :)٢(.وقد نسب إلي اإلمام الكسائي )١(الساطعةوالبراهین 

  ینتفـعر ــوبه في كل أم     ع       ــو قیاس یتبإنما النح

  .)٣(سع تي          مر  في المنطق مرا فاـالفت النحو نصرفإذا ما 

ومـــن المهـــم أن نعـــرف أن عملیـــة القیـــاس إنمـــا یقـــوم بهـــا أولئـــك الـــذین كرســـوا حیـــاتهم 

أمـــا أصـــحاب اللغـــة الـــذین یحـــتج بكالمهـــم فـــال یكـــادون یلجـــؤون إلـــي  لخدمـــة العربیـــة

  .)٤(القیاس في حیاتهم 

ولقد استخدم النحاة القیاس واعتمدوا علیه منذ فترة بعیدة ،  ولكـن أجمـع العلمـاء علـي 

یــــد للقیــــاس هــــو : عبــــداهللا بــــن اســــحاق ر أن أول مــــن علــــل النحــــو وكــــان شــــدید التج

" كــان أول مــن بعــج النحــو ومــّد القیــاس وشــرح  الحضــرمي ، یقــول عنــه ابــن ســالم :

یـدا بالقیـاس مـن ابـي عمـرو بـن العـالء . ولهـذا یعنـي أن ر . كمـا عـده أشـد تج)٥(العلل 

سـتنبط قواعـد النحـو وأول مـن طـرد فیهـا اأبن أبي اسحاق في نظر أبن سالم أول من 

  .)٦( القیاس بحیث یحمل ما لم یسمع عن العرب علي ما سمع عنهم .

  ح یزید بن عبدالملك فقال:د. لما م)٧(ن الفرزدق یروي أ

  منثور نالقط ندیفبحاصب ك     مستقبلین شمال الشام تضربنا      

  یرر ا          علي زواحف تزجي محها ـعلي عمائمنا یلقي  وأرحلن

یـر ، وكـذلك قیـاس النحـو فـي هــذا ر قـال ابـن أبـي اسـحاق: ( أسـات ، وٕانمـا هــو محهـا 

  .)٨(الموضع

بــن اسـحاق إذن یعنـي موافقــة اإلعـراب والتمشـي مــع روح اللغـة ، لــیس ااس  عـن فالقیـ

  .)٩(فیه تفریع والتفصیل ، وال فلسفة ذهنیة محضة 

                                                
  ٩٥المصدر السابق   ، ص )      (١
قريء النحوي المشھور بالكسائي ترجمتھ في طبق�ات الق�راء ھو اإلمام أبو الحسن علي بن حمزة الكوفي الم)    (٢
١/١٤٩  
  ١٣/١٩١، معجم األدباء  ١/٨إعراب القرآن المنسوب إلي الزجاج  ، ١٢/١٩١تاریخ  بغداد  )   (٣
  ٢٥وطبقات النحویین اللغویین للزبیدي  ، ص  ٢٢نزھة األلباء ص  )   (٤
        ١٤طبقات فحول الشعراء البن سالم  )   (٥
       ٢٣المدارس النحویة شوقي ضیق )    (٦
ھمام بن غالب بن صعصعة  ولقب بالفرزدق لغلظھ وقص�ره ترجمت�ھ ف�ي الش�عر والش�عراء   الفرزدق  ھو )    (٧

     . ٣١٥البن قتیبة ص 
  ٤٨ي ص وفیما یتخرج علي األصول النحویة من الفروع الفقھیة لألسن ريالكوكب الد   )    (٨
       ٤٨لسابق ، ص المصدر ا)    (٩

٤٦ 



سار الحال هكذا حتي جاء الخلیل بن أحمد الفراهیدي  وصحح هذا القیاس بأن قـاس 

ل علــي الكثیــر فــي  كــالم العــرب ، ولكــن لــم یخطــيء الخــارجین علــي قیاســه مــن قبائــ

بـل یعـده فصـیحا ، ویقـول عنـه إنـه لغـة ویحـاول أن  –كما فعل ابن إسـحاق  –العرب 

  .)١(یجد له تأویال 

وجاء سیبویه فسار علـي مـنهج الخلیـل فـي القیـاس علـي الكثیـر ورصـد مـا یخالفـه مـن 

تسع في القیاس فمن الطبیعي أن یكثر القیاس في كتـاب اكالم العرب ، ولكن سیبویه 

ة ، ألنه األسـاس الـذي یقـوم علـي وضـع القواعـد النحویـة والصـرفیة سیبویه كثرة مفرط

علـي ألسـنة العـرب  االسـتعمالوأطوارها، وهو یعتمـد فـي أكثـر األمـر علـي الشـائع فـي 

  .)٢(وعلي المشابهة بین استعماالتهم في البنیة والعبارات المختلفة 

قیـاس وقـد اختلـف ومن هنا رأینا أن المذهب البصـري قـد اعتمـد أول مـا اعتمـد علـي ال

ــــد اشــــترط  البصــــریون والكوفیــــون فــــي مســــألة القیــــاس، وضــــبط القواعــــد النحویــــة ، فق

البصـریون فــي الشـواهد المســتمدة منهــا القیـاس أن تكــون جاریــة علـي ألســنة  العــرب ، 

بحیـث تمثـل اللغـة الفصـحي خیـر تمثیـل ، امـا الكوفیـون ،  االسـتعمالوأن تكون كثیـرة 

رین مــن العــرب وأشــعارهم ، كمـا اعتــدوا باألشــعار واألقــوال ضـفقـد اعتــدوا بــأقوال المتح

الشـاذة التــي سـمعوها علــي ألســنة الفصـحاء ، والتــي نعتهــا البصـریون بالخطــأ والشــذوذ 
. حتــي  قیــل : " لــو ســمع الكوفیــون بیتــا واحــدا فیــه جــواز شــیيء مخــالف لألصــول )٣(

  .)٤(جعلوه أصال وبوبوا علیه

النحویــة أن نشــأة القیــاس فــي النحــو العربــي كانــت  ویــري بعــض المشــتغلین بالدراســات

نشأة فطریة وقد نشأت علي ید نحاة البصـرة األول وقـد كـان القیـاس بصـورته الفطریـة 

  علي عهد النبي صلي اهللا علیه وسلم .

عمیــة وقــال : یارســول اهللا ثأنــه لمــا ســألته الجاریــة الخ –علیــه الســالم  –فقـد روي عنــه 

لحــج شـیخا زمنـا الیسـتطیع أن یحــج إن حججـت عنـه أینفعــه إن أبـي  أدركتـه فریضـة ا

ذلك ؟  فقال لها أرایت لو كـان علـي أبیـك دیـن فقضـیته أكـان ینفعـه ذلـك ؟ قالـت نعـم 

                                                
  . ٥٣المدارس النحویة ، ص   ) (١
  . ٨٧المصدر السابق ، ص  ) (٢
  ٣٦٣یل بدیع ، ص مموسوعة  النحو والصرف واألعراب أ ) (٣
  ٤٨في أصول النحو للسیوطي ص  االقتراح ) (٤

٤٧ 



.  قال األمدي : " ووجه االحتجاج به أنه الحق دین )١(قال : فدین اهللا أحق بالقضاء 

.وروي عنـه أیضـا أنـه )٢(اهللا بدین اآلدمي في وجوب القضـاء ونفعـه وهـو عـین القیـاس

قال لمعاذ حین بعثه إلي الیمن قاضـیا : بـم تحكـم؟ " قـال بكتـاب اهللا ، قـال : فقـان لـم 

تجد قال :فبسته رسول اهللا قال : فإن لم تجد قال : اجتهد رأي والنبي صـلي اهللا علیـه 

  .)٣(وسلم أقره علي ذلك وقال الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما یحبه ویرضاه 

ومـن ذلــك مــا روي عــن عمـر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنـه كتــب إلــي قاضــیه بالبصــرة 

  .)٤(أبي موسي األشعري أعرف األشباه واألمثال ثم قس األمور برأیك

  .)٥(وفي هذا ما یدل علي أن القیاس فطرة وطبیعة وأنه نشأ في النحو ذلك 

  المصادر اللغویة لمذهب البصریین :

أن القرآن الكـریم أصـل مـن اصـول االستشـهاد فـي اللغـة  لم یختلف أحد من النحاة في

والنحـــو ألنـــه كتـــاب اهللا المنـــزل علـــي  نبیـــه فـــي أســـلوب عربـــي فـــي القمـــة مـــن الرقـــي 

  .)٦(والكمال

ولــم یتــوفر لــنص مــا تــوفر للقــرآن الكــریم مــن تــواتر روایاتــه وعنایــة العلمــاء بضــبطها 

لعلمـــاء االثبـــات الفصـــحاء مـــن وتحریرهـــا متنـــا وســـندا وتـــدوینها بالمشـــافهة عـــن أفـــواه ا

التـابعین عــن الصـحابة عــن الرســول  صـلي اهللا علیــه وسـلم وعلــي هــذا فهـو حجــة فــي 

اللغـــة والنحـــو والصـــرف وعلـــوم البالغـــة فقـــراءات القـــرآن جمیعهـــا حجـــة فـــي العربیـــة 

  .)٧(متواترها وآحادها وشاذها 

أفصــح  –ز اســمه عــ –وقــال البغــدادي متحــدثا عــن اإلستشــهاد بــالقرآن الكــریم فكالمــه 

.والقرآن الكریم دسـتور األمـة العربیـة )٨(  كالم وأبلغه ویجوز اإلستشهاد بمتواتره وشاذه

والمسلمین في كل مكان نـزل مـن عنـد اهللا بلسـان العـرب المبـین ، ولغـتهم الفصـیحة ، 

                                                
  ١٨٥٤یث رقمكتاب جزاء الصید باب الحج عمن الیستطیع الثبوت علي الراحلة حد ١/٥٤٩صحیح  البخاري   ) (١
  ٤/٢٩األحكام  في أصول األحكام لألمدي   ) (٢
كت�اب األقض�یة ب�اب اجتھ�اد ال�رأي ف�ي القض�اء  ٣/٣٠٣سلیمان    سنن أبي داؤود لإلمام الحافظ أبي داؤود    ) (٣

    ٣٥٩٣حدیث رقم 
  ٤/٣٥األحكام في أصول األحكام لألمدي  ) (٤
  ٩٢عبدالعال سالم مكرم ص  القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة  ) (٥
  ٩٦القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة عبدالعال سالم مكرم ص   ) (٦
 ١االقتراح في علم أصول النحو لإلمام الحافظ جالل عب�دالرحمن الس�یوطي  تحقی�ق د. أحم�د محم�د قاس�م ط   ) (٧

  ٤٨م ، ص ١٩٥٦ – ١٣٩٦
  . ١/٤ص    خزانة األدب للبغدادي  ) (٨

٤٨ 



وهو أصدق مرجـع لهـم ، وأهـم مصـدر یجـدر بالنحـاة أن یرجعـوا إلیـه فـي تقعیـد لغـتهم 

هـــا وبدراســـته دراســـة واعیـــة یمكـــن الوقـــوف علـــي أصـــول لغـــتهم وأحـــوال ووضـــع قوانین

  .)١(استعمالها واشتقاقها ومعرفة بنیة كلماتها وسالمة تعبیرها وتركیبها

ولقد اعتبر البصریون لغة التنزیل أصال اقاموا علیه نحوهم  وهـو أحـد المصـادر التـي 

  .)٢(توثقوا بها مما أسسوا من نحوهم 

یجمــع العلمــاء علــي أن كــالم رســول اهللا صــلي اهللا علیــه وســلم امــا الحــدیث الشــریف 

یــأتي فــي المرتبــة الثانیــة بعــد القــرآن الكــریم بالغــة وفصــاحة ومجــال أســلوب وبراعـــة 

  تراكیب .

ویؤخــذ علــي البصــریین فــي هــذا الشــأن أنهــم لــم یعتبــروا الحــدیث الشــریف مصــدرا مــن 

  .)٣(لمصدر العظیم مصادرهم، ولو فعلوا ذلك الثرت اللغة من وراء هذا ا

ویوضـح السـیوطي السـبب فـي صـرف العلمــاء أنفسـهم عـن االحتجـاج بالحـدیث بقولــه" 

یســـتدل منـــه ممـــا یثبـــت أنـــه قالـــه علـــي اللفـــظ  –صـــلي اهللا علیـــه وســـلم –وأمـــا كالمـــه 

المــروي وذلــك نــادرا جــدا وٕانمــا یوجــد فــي األحادیــث القصــار علــي قلــة أیضــا _ فــإن 

وهـا ر وقـد تـداولتها األعـاجم والمولـدون قبـل تـدوینها فر  غالب األحادیـث مـروي بـالمعني

بما أدت إلیـه عبـارتهم فـزادوا ونقصـوا وقـدموا وأخـروا وأبـدلوا ألفاظـا بالفـاظ، ولهـذا تـري 

.، ومـن )٤(الحدیث الواحد في القصة الواحدة مرویـا علـي أوجـه شـتي بعبـارات مختلفـة 

االلفــاظ الــواردة فــي الحــدیث قــال . إثبــات القواعــد النحویــة ب)٥(بــن مالــكاثــم أنكــر علــي 

أبوحیان في شرح التسهیل " إن الواضعین األولین لعلم النحو المستقرئین لألحكـام مـن 

عمرو بن العالء وعیسـي بـن عمـر والخلیـل بـن أحمـد وسـیبویه مـن  ىبألسان العرب ك

أئمــة البصــرین والكســائي والفــراء وعلــي بــن مبــارك األحمــر وهشــام الضــریر مــن أئمــة 

یین لم یفعلـوا ذلـك وتـبعهم علـي هـذا المسـلك المتـأخرین مـن الفـریقین وغیـرهم مـن الكوف

.ولم تعهد العربیـة فـي تاریخهـا بعـد القـرآن الكـریم )٦(نحاة األقالیم كنحاة بغداد واألندلس

                                                
  ٨٢ - ٨١تاریخ النحو وأصولھ عبدالحمید  السید ص   ) (١
  ٢٠م ، دار الفكر للنشر والتوزیع ص ١٩٨٧ ١المدارس النحویة أسطورة وواقع د. إبراھیم السامرائي ط  ) (٢
  ٦١تاریخ النحو وأصولھ ص  ) (٣
  . ٥٢األقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص  ) (٤
  ھم تاریخ النحو العربي.ندلسي ومن أشھر النحاة الذین عرفمالك الطائي األھو عبدهللا جمال الدین محمد بن   ) (٥
  ٥٢االقتراح في علم أصول النحو ص   ) (٦

٤٩  



بیانا أبلغ من الكالم النبوي وال أروع تأثیر وال أفعل في الـنفس وال اصـح لفظـا وال أقـوم 

  .)١(معني 

اع اللغـــویین والنحـــاة عامـــة أن النبـــي صـــلي اهللا علیـــه وســـلم افصـــح العـــرب ومـــع إجمـــ

قاطبـة ، وأن الحـدیث الیتقدمـه شـیيء فـي بـاب اإلحتجـاج إذا ثبـت لهـم أنـه لفـظ النبــي 

وي مـن األحادیـث فـریقین فریقـا غلـب علـي ظنـه أنهـا لفظـه علیـه ر نقسموا فیما یـانفسه 

ظنـه أنهـا مرویـة بـالمعني ال بـاللفظ،  السالم فأجاز االحتجـاج بهـا ، وفریقـا غلـب علـي

  .)٢(وٕاذا الیجیز االحتجاج بها 

العلماء ذلـك لعـدم وثـوقهم أن ذلـك لفـظ الرسـول  كومن هؤالء أبوحیان في قوله إنما تر 

صلي اهللا علیه وسلم إذ لـو وثقـوا بـذلك لجـري مجـري القـرآن الكـریم فـي إثبـات القواعـد 

  -الكلیة وٕانما كان ألمرین:

الرواة جوزوا النقـل بـالمعني فنجـد قصـة واحـدة قـد جـرت فـي زمانـه صـلي أحدهما: أن 

اهللا علیه وسلم لم یقل بتلك األلفاظ جمیعها نحو ماروي من قوله زوجتك بما معك من 

ها بما معك من القرآن خذها بمـا معـك مـن القـرآن وغیـر ذلـك مـن األلفـاظ كالقرآن ملكت

م لـم یلفـظ بجمیـع هـذه األلفـاظ بـل ال یجـزم الواردة فـنعلم یقینـا أنـه صـلي اهللا علیـه وسـل

أنه قال بعضها إذ یحتمل أنه قال  لفظا مرادفـا لهـذه األلفـاظ وروایتـه فـي البخـاري فقـد 

ـــع اللحـــن كثیـــرا فیمـــا روي مـــن  -.ثانیهمـــا :)٣(انكحتكهـــا بمـــا معـــك مـــن القـــرآن ـــه وق أن

  .)٤(الحدیث ألن كثیرا من الرواة كانوا غیر عرب 

الضائع في شرح الجمل تجویز الروایة بـالمعني هـو السـبب عنـدي قال أبو الحسن بن 

علي إثبات اللغة بالحدیث واعتمدوا في ذلك  االستشهادفي ترك األئمة كسیبویه وغیره 

علي القرآن وصریح النقل عن العرب ولـوال تصـریح العلمـاء بجـواز النقـل بـالمعني فـي 

بــي صــلي اهللا علیــه وســلم ألنــه الحــدیث لكــان األولــي فــي إثبــات فصــیح اللغــة كــالم الن

  .)٥(أفصح العرب 

                                                
  ٤٦في أصول النحو لسعید االفغاني    ) (١
  ٤٦في أصول النحو لسعید األفغاني ص   ) (٢
لق�رآن بغی�ر ص�داق ح�دیث رق�م كتاب النكاح باب التزویج عل�ي ا ٩/٣٠٥فتح الباري شرح صحیح البخاري    ) (٣

٥١٤٩  
  ٤٧في أصول  النحو لسعید االفغاني ص ) (٤
 ٥٠  ٥٤االقتراح في علم اصول النحو ص   ) (٥



ویري بعض النحاة صحة اإلحتجاج بالحدیث الشـریف فـي النحـو ویتـزعمهم ابـن مالـك 

ورضــي الــدین اإلســتراباذي وابــن الخــروف والبغــدادي صــاحب الخزانــة مــن المجــوزین 

ي لإلحتجاج بالحدیث مطلقا إذ  یقول " والصواب جواز اإلحتجاج بالحدیث الشریف فـ

  .)١(ضبط ألفاظه ویلحق به ماروي عن الصحابة وآل البیت 

  كالم العرب : -٢

منظـوم ومنثـور فـالمنظوم : هـو المـوزون  –. )٢(كما یقـول ابـن رشـیق ( –كالم العرب 

  المقفي .

  .)٣(والمنثور: ما لیس مرتبطا بوزن وال قافیة 

هم ومعتمـد اللغـویین وكالم العرب بقسمیه :  المنظوم والمنثور حجة اللغویین فـي قیاسـ

  في معاجمهم .

ـــه بمـــا ثبـــت مـــن الفصـــحاء الموثـــوق  یقـــول الســـیوطي : " وأمـــا كـــالم العـــرب فیحـــتج ب

بعربیتهم " ثـم یصـرح بأنـه المنظـوم والمنثـور بقولـه " ثـم اإلعتمـاد علـي مـا رواه الثقـات 

  .)٤(عنهم باألسانید المعتبرة من نثرهم ونظمهم 

ن كالم العـرب المنثـور الموثـوق بفصـاحته ومـا أكثـر وفي كتب النحاة كسیبویه كثیر م

مــا نجــد فــي كتــاب ســیبویه مــن قولــه " ســمعت مــن أثــق بــه مــن العــرب یقــول : " بســط 

علیه مرتان " وٕانما یرید بسط علیه العذاب مرتین وقوله سمعنا بعض العـرب الموثـوق 

رور حـن" ریـح بهم یقولون" اجتمعت الیمامة یعني أهل الیمامة وقولـه " سـمعناهم یقولـو 

  .)٥(، وهذه ریح شمال " واشباه ذلك من األقوال 

یقـول ابــن رشــیق : " مــا تكلمــت بـه العــرب مــن جیــد المنثــور أكثـر ممــا تكلمــت بــه مــن 

  .)٦(هع من الموزون عشر ضا، وال  هجید الموزون فلم یحفــظ من جید المنثور عشر 

  والشعر دیوان العرب وحجة النحاة .

                                                
  ٤/١٦٨والبغدادي ھو  عبدالقادر بن عمر البغدادي ترجمتھ في االعالم للزركلي  ١/٥خزانة األدب للبغدادي  ) (١
محم�د  حقی�قوان�ي األزدي تعل�ي الحس�ن ب�ن رش�یق القیر أب�ىلیف العمدة ف�ي محاس�ن الش�عر وآداب�ھ ونق�ده ت�أ  ) (٢

  ١/١٩م ، دار الجیل ١٩٧٢ ٤محي الدین ط 
  ١٦جواھر األدب للھاشمي ص   ) (٣
  ٥٧- ٥٦اإلقتراح في علم أصول النحو للسیوطي ص  ) (٤
  ١/٣١٩  ١/٢٣٠كتاب سیبویھ   ) (٥
  .١/٢٠ العمدة البن رشیق   ) (٦

٥١ 



. قــال : " الشــعر دیــوان )١(ي بكــر االنبــاري أن ابــن عبــاس وقــد نقــل الســیوطي عــن أبــ

العــرب فـــإذا خفــي علینـــا الحــرف مـــن القــرآن الـــذي أنزلــه اهللا بلغـــة العــرب رجعنـــا إلـــي 

  .)٢(دیوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه 

وروي عنـــه أنـــه قـــال : : إذا ســـألتموني عـــن غریـــب القـــرآن فالتمســـوه فـــي الشـــعر فـــإن 

  .)٣(الشعر دیوان العرب 

. ومنـه تعلمـت العربیـة ، وهـو حجـة فیمـا أشـكل مـن غریـب كتـاب )٤(ویقول إبن فارس 

  .)٥(اهللا جل ثناؤه وغریب حدیث رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم وحدیث صحابته 

یقــول صـــاحب  العقــد الفریـــد " الشـــعر دیــوان خاصـــة العـــرب ، والمنظــوم مـــن كالمهـــا 

غ مـن كلـف العـرب بـه وتفضـیله لـه أن والمقید ألیامها أو الشاهد علـي حكمهـا حتـي بلـ

عمـدت إلـي ســبع قصـائد تخیرتهــا مـن الشــعر القـدیم فكتبتهــا بمـاء الــذهب فـي القیــاطي 

  .)٦(المدرجة وعلقتها في استار الكعبة 

بــن عبــاس فــي اإلستشــهاد اوقــد افــاض الســیوطي فــي عــرض االمثلــة التــي وردت عــن 

أنـه كـان جالسـا بفنـاء الكعبـة یســأله بالشـعر الجـاهلي علـي تفسـیر القـرآن الكـریم ومنهــا 

. فقاال له : " إنـا نریـد أن نسـألك عـن أشـیاء )٧(الناس عن تفسیر القرآن فجاءه رجالن 

من كتاب اهللا فتفسرها لنا وتأیتنا بمصادقة من كالم العرب ، فإن اهللا إنما أنـزل القـرآن 

ع: أخبرنـي عـن مـا فقـال نـافقال ابن عباس : سـالني عمـا بـدأ لكبلسان عربي مبین ، ف

ـــَماِل ِعـــِزیَن ﴿ قولـــه تعـــالي : . قـــال : العـــزون : حلـــق )٨(    ﴾ َعـــِن اْلَیِمـــیِن َوَعـــِن الشِّ

الرفــاق قــال : وهــل تعــرف العــرب ذلــك ؟ قــال : نعــم أمــا ســمعت عبیــد ابــن األبــرص 
  .وهو یقول :)٩(

                                                
الق�رآن اب�ن ع�م رس�ول هللا ص�لي هللا علی�ھ وس�لم  نعب�دالمطلب اإلم�ام الحب�ر ترجم�ا ھو عبدهللا بن العباس بن ) (١

   ٢٣ – ١/٢٢ترجمتھ في طبقات القراء 
  . ١/١٢١ اإلتقان في علوم القرآن للسیوطي ) (٢
  ١١٣ - ١١٢نحو وعي لغوي ص  ، ١/١٢١المصدر السابق     ) (٣
  ٤/٨٠م األدباء أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي ترجمتھ في معج   ) (٤
  ٢٦٧الصاحبي البن فارس ص   ) (٥
  ٦/١١٨العقد الفرید البن عبد ربھ   ) (٦
  الرجالن ھما نافع بن األزرق ونجدة بن عویمر  ) (٧
    ٣٧سورة المعارج اآلیة ) (٨
  عبید بن األبرص شاعر قدیم من المقدمین في شعراء الجاھلیة   ) (٩

٥٢ 

٥٣ 



  .)١(فجاؤوا یهرعون إلیه حتي        یكونوا حوله منبره عزینا 

. قال : الوسیلة الحاجة قـال     ﴾  اْبَتُغوْا ِإَلیِه اْلَوِسیَلةَ و ◌َ ﴿قوله تعاليقال أخبرني عن 

  : وهل تعرف العرب ذلك ؟

  . وهو یقول)٢(قال نعم أما سمعت عنترة 

  .)٣(إن الرجال لهم إلیك وسیلة        إن یأخذوك تكحلي وتخضبي

 ﴾َأن لَّْو َیَشاُء الّلُه َلَهَدى النَّاَس َجِمیعاً  َأَفَلْم َیْیَأِس الَِّذیَن آَمُنواْ  ﴿وهكذا فسر قـوله تعالي

)٤(.  

  .)٥(ا یبنه     وٕان كنت عن ارض العشیرة نائلقد یئس األقوام أني أنا ا

  األمثال العربیة : -٣

بیئیة المنشأ شائعة المضرب والمقال نطـق بهـا العـرب علـي أثـر  –كما تعلم –األمثال 

رت وٕانتشــرت علــي ألســنتهم فتمثــل بهــا فـــي حادثــة أو قصــة حــدثت فــي البیئــة ثــم ســـا

المتشـابهات لمنشـئها غیـر مرتبطــة بالمكـان أو الزمـان الـذي قبلــت فیـه ، وهـي أســالیب 

عربیة ذات تراكیـب نثریـة ال تختلـف عـن اللهجـات أو اللغـات التـي نقلـت عـن العـرب، 

ولذا فقد وردت كشـواهد علـي القواعـد  النحویـة ، وتمسـك بهـا البصـریون كمصـدر مـن 

مصـادرهم ، وممــا أثــر عـنهم فــي ذلــك مــا نقلـوه مــن أمثــال العـرب كقــولهم" رجــع بخفــي 

حنــین " وقــولهم " الصــیف ضــیعت اللــین " وقــولهم " تمــرة خیــر مــن جــراده" وقـــولهم " 

عنـدهم  أوسعتهم سبا وأودوا باإلبل إلي غیر ذلك من األمثال التـي أطمـأنوا إلیهـا، وقـام

  .)٦(عرب الذین استدلوا بأقوالهم ولهجاتهمإلي ال الدلیل علي صحتها  ونسبتها

  :القبائل التي أخذت عنها اللغة

  العرب قسمان : القحطانیة والعدنانیة 

                                                
   ١/١٢٠اإلتقان للسیوطي  ) (١
وعم�ر  ٩٠/ ١ت�اریخ األدب العرب�ي لبروكلم�ان م ٦١٤عنترة بن ش�داد العبس�ي الش�اعر المع�روف المت�وفي    ) (٢

  ١/٢٠٧فروخ 
   ١/١٢١واإلتقان  ٢٧٣دیوان عنترة ص   ) (٣
  ٣١سورة الرعد اآلیة    ) (٤
  ١/١٢١نسب السیوطي ھذا البیت إلي مالك بن  عوف في اإلتقان     ) (٥
  ٩١ -٩٠ ھوأصولتاریخ النحو     ) (٦

٥٣ 



فالقحطانیون هم عرب الیمن وینسبون إلي یعرب بن قحطان وقد نزحت بعض قبائلهم 

إلي الشمال والشرق من جزیرة العرب فنزل بعضهم الیمامة والبحرین وعمـان والحجـاز 

  ارق الشام والعراق .ومش

  حج وكنده وطیيءذوم دن: حمیر وغسان ولحم واألز یومن قبائل القحطانی

والعــــدنانیون : أو عــــرب الشــــمال منــــازلهم فــــي تهامــــة ونجــــد والحجــــاز ویقــــال لبطــــون 

  العدنانیین المعدیة والنزاریة .

:  ویرجع نسبهم إلـي فـرعین ینتهیـان إلـي عـدنان ، وهمـا معـد ونـزار وتفرعـت نـزار إلـي

قبائــل كثیــرة إال أن الفصـــاحة فــرع مـــن هــذه  وتحــت كــل  ٕایـــادار ومضــر وربیعــة و مــأن

اشـتهرت فـي مضـر حتـي عرفـت اللغــة العربیـة بالمضـریة  ومـن أشـهر قبائـل مضــر : 

وضـبه ومزنیـه وتحـت كـل قبیلـة  یـركنانة ومن بطونها قـریش ثـم تمـیم وقـیس وأسـد وهز 

  .)١(بطون وأفخاذ 

اؤنا بكالم العـرب ، والـرواة ألشـعارهم ، والعلمـاء بلغـاتهم قال ابن فارس : : أجمع علم

  .)٢(أصفاهم لغة و وأیامهم ومحالهم أن قریشا افصح العرب ألسنة 

وذكر السـیوطي قـوال للفـراء جـاء فیـه : " كانـت العـرب تحضـر الموسـم فـي كـل عـام ، 

م وتحـج البیـت فـي الجاهلیــة ، وقـریش یسـمعون لغـات العــرب فمـا استحسـنوه مـن لغــاته

تكلمــــوا بــــه فصــــاروا افصــــح العــــرب وخلــــت لغــــتهم مــــن مستبشــــع اللغــــات ومســــتقبح 

  .)٣(األلفاظ

وقـــد ذكـــر ابـــو نصـــر الفـــارابي فـــي ( األلفـــاظ والحـــروف ) القبائـــل التـــي اعتمـــد علیهـــا 

العربیـة البصریون وأخذوا عنهـا اللغـة ، وقاسـوا علیهـا فقـال " والـذین نقلـت عـنهم اللغـة 

للســان العربـي مــن بـین قبائـل العــرب هـم قــیس وتمـیم وأســد قتـدي ، ومــنهم أخـذ اوبهـم ا

تكـل فـي الغریـب وفـي نهم أكثر مـا أخـذ ومعظمـه، وعلـیهم افإن هؤالء هم الذین أخذ ع

یل وبعض كنانـة ، وبعـض الطـائیین ، ولـم یؤخـذ مـن غیـرهم مـن سـائر ذاألعراب ثم ه

 .)٤(قبائلهم 

 
                                                

  . ٧٢ – ٧٠القواعد النحویة مادتھا وطریقھا عبدالحمید حسن    ) (١
   ٢٢في اللغة البن فارس ، ص  الصاحبى   ) (٢
  ١/١٢٢في علوم اللغة وأنواعھا  رالمزھ   ) (٣
    . ٢٤االقتراح للسیوطي ، ص  ) (٤

٥٤ 



  الفصل الثاني 

  ث األولــالمبح

  معنــى الداللة وأنواعـــها

: هي مصدر دل یدل داللة . وفي لفظ " داللة" لغات ثالث ألنه یقال  تعریف الداللة

    .)١(داللة ودالله ودالله بفتح الدال وكسرها وضمها 

وقــد جــاء الفعــل " دل " لمعــان متعــددة : منهــا أن یكــون بمعنــي هــدي وأرشــد ورد فــي 

ومنــه قولــه علیــه الصــالة والســالم " إن  . )٢(" ودل فــالن إذا هــدي  لســان العــرب قولــه

  .)٣(الدال علي الخیر كفاعله " 

: هـي كــون الشــیيء بحالـه یلــزم مـن العلــم بـه العلــم لشــیيء  صــطالحااتعریـف الداللــة 

  .)٤(آخر 

  أنواع الداللة :

  الداللة النحویة : -١

إلعـــراب نحـــو : دعـــا هـــي المعنـــي المســـتفاد مـــن ترتیـــب العبـــارة أو مـــن حركـــات ا

ـــة  ـــه " موســـي" ألن رتب مصـــطفي موســـي " فالفاعـــل هـــو " مصـــطفي " والمفعـــول ب

الفاعل التقدیم ، " نحو " زار زیدا سمیر" فالفاعل هو " سـمیر " ألن الفاعـل یكـون 

  مرفوعا .

  الداللة الصرفیة : -٢

هــي التــي تســتفاد مــن بنیــة الكلمــة وصــیغتها ، كداللــة وزن " فعالــه " علــي المهنــة 

حو :زراعة ، صناعة ، تجارة ، حـدادة ، نجـارة ، حیاكـة ، دباغـة ، وكداللـة وزن ن

  "فعال " علي المبالغة نحو كذاب " فعال ، قوال.

  

  

                                                
    مادة دلل  ٧٦والمصباح المنیر للفیومي ص   تاج العروس للزبیدي )    (١
  مادة دلل . ١١/٢٤٨  العرب إلبن منظورلسان  )    (٢
     كتاب العلم باب ماجاء الدال علي الخیر كفاعلھ  ٥/٤١سنن الترمذي   )    (٣
م ، دار الكت��ب العلمی��ة ٢٠٠٣ -ھ��ـ١٤٢٤ ٢التعریف��ات أب��ي  الحس��ن عل��ي ب��ن محم��د الحس��ین الجرج��اني ط  )    (٤

     ١٠٨بیروت ، ص 



  الداللة اللغویة أو الداللة الوضعیة : -٣

ـــــهــــي داللــــة األلفــــاظ علــــي المعــــاني الموض وعة لهــــا نحــــو داللــــة " الكرســــي " و" ـــ

  علي مسمیاتها .المدرسة " و"الكتاب "و" الثوب " 

  

  الداللة اإلجتماعیة : -٤

  هي داللة اللفظ علي معني معروف في لغة التخاطب .

  الداللة اإلصطالحیة : -٥

تفق علیه علم من العلوم ، أو العاملون في إحدي المهن اهي داللة اللفظ علي ما 

، نحــو لفــظ " الــدخیل " الــذي یعنــي عنــد علمــاء اللغــة اللفــظ األعجمــي الــذي دخــل 

الصـــحیح بـــین الـــروي  حـــرففـــي حـــین أنـــه یعنـــي عنـــد علمـــاء العـــروض ال العربیـــة

  واأللف التي قبل الروي .

  داللة اإللتزام : -٦

هي داللة اللفظ علـي مـا یكـون خارجـا عـن مفهومـه ، كداللـة الـوطن علـي الشـعب 

  ألن وجود الوطن یستلزم وجود الشعب .

  داللة التضمن أو داللة التضمین : -٧

من مفهومه كداللة لفظ " المدرسة " علي العلـم والتعلـیم هي داللة اللفظ علي جزء 

  والتربیة .

  الداللة الصوتیة: -٨

هـــي التـــي تســـتفاد مـــن نطـــق الكلمـــات نحـــو الفعـــل ( وقـــوق ) الـــدال علـــي صـــوت 

  ، والحرف ( وا ) الدال علي الندبة . جالدجا

  عجمیة :مالداللة ال-٩

  .)١(هي معاني األلفاظ في المعاجم 

  

  

  

                                                
         ٣٦٩ - ٣٦٨ص ،یل بدیع متألیف أموسوعة النحو والصرف واألعراب )  (١



  

  

  

  

  ة السیاقیة :الدالل-١٠

هي الداللة التـي یصـفها السـیاق اللغـوي وهـو البیئـة اللغویـة التـي تحـیط بالكلمـة أو 

  العبارة أو الجملة .

فلكـــي یحـــدد الشـــخص معنـــى الحـــدیث الكالمـــي البـــد أن یقـــوم بمالحظـــات تشـــمل 

  الجوانب اآلتیة :

  مالحظة الجانب الصوتي الذي یؤثر على المعني . -١

 كلمة وبیان المعني  الذي تؤدیه صیغتها.دراسة التركیب الصرفي لل -٢

  مراعاة الجانب النحوي أو الوظیفة النحویة لكل كلمة داخل الجملة .  -٣



  المبحث الثاني

  تعریف القرآن الكریم :

القـــرآن الكـــریم هـــو كـــالم اهللا المعجـــز المنـــزل علـــي محمـــد صـــلي اهللا علیـــه وســـلم 

  وته.المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتال

  تعریف علم القراءات:

فـي اللغـة مصـدر قـرأ یقـال : قـرأ یقـرأ قـراءة  ىع قراءة وهأما القراءات لغة فهي جم

  .)١(وقرآنا بمعني تال فهو قاريء والقرآن متلو 

  القراءات في المعني اإلصطالحي :

هو العلم الـذي یعنـي بكیفیـة أداء كلمـات القـرآن الكـریم واختالفهــا معـزوا إلـي ناقلـة 
)٢(.  

وقـــال بعـــض العلمـــاء بـــأن القـــراءات علـــم بكیفیـــات أداء كلمـــات القـــرآن الكـــریم مـــن 

  .)٣(تخفیف وتشدید، واختالف ألفاظ الوحي في الحروف 

: " علم یعلـم منـه إتفـاق النـاقلین لكتـاب اهللا واخـتالفهم فـي الحـذف  وقال الدمیاطي

النطق واإلبدال  واإلثبات والتحریك والتسكین والفصل والوصل وغیر ذلك من هیئة

. وعرفهــا الزركشــي بقولــه : اخــتالف ألفــاظ الــوحي المــذكور )٤(وغیــره مــن الســماع 

  .)٥(في الحروف وكیفیتها من تخفیف وتشدید وغیرها 

مخالفــا بــه غیـره فــي النطــق بــالقرآن  مـذهب یــذهب إلیــه أحــد أئمـة القــراء القــراءات:

  .)٦(الكریم 

یبحث فیـه عـن صـور نظـم كـالم اهللا الظنون بقوله هو علم  وعرفها صاحب كشف

تعــالي مــن حیــث وجــوه االختالفــات المتــواترة ومبادیــه مقــدمات تواتریــة ولــه أیضــا 

وفي ضوء هـذه التعریفـات  نخلـص إلـي أن القـراءة . )٧(استمداده من العلوم العربیة

                                                
         ، دار الجیل بیروت مادة قرأ ١/٢٥وس  المحیط تالیف مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي مالقا )  (١
        ٩منجد القارئین ومرشد الطالبین ابن الجزري ص  )   (٢
      ١/١٦م ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٨ ١القراءات واثرھا في علوم العربیة ، المجلد األول ط  )    (٣
     .٥اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالغني الدمیاطي ص   )    (٤
 ١٣٧٠ ١البرھان في علوم القرآن بدرالدین محمد بن عبدهللا الزركشي تحقیق محم�د أبوالفض�ل إب�راھیم ط  )    (٥
     ٣١٨/ ١م ١٩٥٧ –
          ١/٤١٢العرفان  للزرقاني   مناھل )  (٦
       ٣/١٣١٧الكتب والفنون لحاجي خلیفة  ل كشف الظنون عن أسا)    (٧

٦٢ 



: هـي النطـق بألفـاظ القـرآن الكـریم كمـا نطقهـا النبـي صـلي اهللا علیـه وسـلم أو كمـا  

فظ المنقـول عــن لمامـه  صـلي اهللا علیــه وسـلم فأقرهـا سـواء كــان النطـق بـالنطقـت أ

  . اً النبي صلي اهللا علیه وسلم فعال، أو تقریرا ، واحدا أم متعدد

  نزول القرآن علي سبعة أحرف :

ثبت من األحادیث الصحیحة أن القرآن الكریم قد نزل علـي النبـي صـلي اهللا علیـه 

  األحادیث.وسلم علي سبعة أحرف ، ومن هذه 

بــن عبــاس رضــي اهللا افــي صــحیحها عــن  . )٢(ومســلم  . )١(مــا رواه البخــاري   - أ

عنهمـــا أنـــه قـــال : قـــال رســـول اهللا صـــلي اهللا علیـــه وســـلم أقرانـــي جبریـــل علـــي 

  .)٣(حرف فراجعته فلم أزل استزیده ویزدني حتي انتهي إلي سبعة أحرف 

لخطاب رضـي اهللا عنـه روي البخاري ومسلم ( واللفظ للبخاري ) أن عمر بن ا-ب

ورة الفرقـان فـي حیـاة رسـول اهللا صـلي اهللا علیـه سـقال سمعت هشام بن حكیم یقرأ 

هـا رســول اهللا ینوسـلم فاسـتمعت لقراءتـه فـإذا هـو یقرؤهـا علـي حـروف كثیـرة لـم یقرئ

صلي اهللا علیه وسلم فكدت أساوره فانتظرته حتي سلم ثم لبیته بردائه ( أو بردائي 

هذه السورة ؟ قال اقرأنیها رسول اهللا صلي اهللا وعلیه وسـلم قلـت  رأك) فقلت من أق

له كذبت فواهللا إن رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم اقرأني هذه السورة التي سمعتك 

نطلقت اقوده إلي رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم فقلت یارسـول اهللا إنـي اتقرؤها، ف

ئنیهــا ، وأنــت أقرأتنــي ســورة ســمعت هــذا یقــرأ بســورة الفرقــان علــي حــروف لــم  تقر 

الفرقان ، فقال رسول اهللا صلي اهللا علیه وسـلم أرسـله یـاعمر ، اقـرأ یاهشـام ، فقـرأ 

هذه القراءة التي سمعتها یقرؤها قـال رسـول اهللا صـلي اهللا علیـه وسـلم هكـذا أنزلـت 

  ه ـللي اــه صلــول اللـــرس أقرأ یاعمر فقرأت القراءة التــي أقــرأني فقـــال ثم قال

قرؤوا مـا تیسـرمنه اإن هذا القرآن أنزل علي سبعة أحرف ف كذلك أنزلت علیه وسلم
  .)٢(شاف كاف  هن وقال أیضا أنزل القرآن علي سبعة أحرف كل. )١(

                                                
البخاري محمد بن اسماعیل ب�ن إب�راھیم وھ�و الح�افظ لح�دیث الرس�ول ص�لي هللا علی�ھ وس�لم ص�احب الج�امع )  (١

         ١٢/٣٩١اعالم النبالء  سیرالمعروف بصحیح البخاري ترجمتھ في 
 وس�یر ٢/١٤٤مسلم :ھو اإلمام الكبیر أبوالحسن مسلم ب�ن الحج�اج ص�احب الص�حیح ترجمت�ھ ف�ي الش�ذرات )   (٢

        ٥٥٨ - ١٢/٥٥٧أعالم النبالء 
ح�دیث  ٩/٢٣فتح الباريء بشرح صحیح البخاري كتاب فضل القرآن باب أنزل القرآن عل�ي س�بعة أح�رف  )    (٣

      ٤٩٩١رقم 

٦٣ 



  الحكمة في تنوع هذه األحرف :

س فــي قــراءة إن اخــتالف القــراءات وتنــوع األداء فیهــا إنمــا كــان للتیســیر علــي النــا

لغــات النــاس وألســنتهم ، فلــو كلفــوا عــن لغــتهم وألســنتهم  خــتالفالقــرآن ، وذلــك ال

ومـــا عســـي أن یتكلــــف المتكلـــف وتــــأبي  . )٣(لكـــان مـــن التكلیــــف بمـــا الیســــتطاع 

  الطباع.

واألحــرف الســبعة المشــار إلیهــا فــي الحــدیث لیســت هــي القــراءات الســبع المتداولــة 

  إنما وجدوا بعد ذلك . تاآلن ألن أصحاب هذه القراءا

األقـوال أن االحــرف السـبعة هـي أوجــه مـن القـراءة تتجلــي فیهـا خصــائص وأوضـح 

  اللغة العربیة ولهجات العرب وأسالیبهم في النطق واألداء .

إنه تتبع القراءات فوجد أن أختالفها یرجع إلـي سـبعة أوجـه . )٤( ري :ز الج ابن قال

:  

یحســب فـي الحركــات بــال تغییــر فــي المعنـي والصــورة " البخــل "باربعــة أوجــه و  -١

  بوجهین .

 في المعني فقط نحو " فتلقي آدم  من ربه كلمات برفع آدم ونصبه . -٢

عنـــي ال الصـــورة نحـــو تبلـــو ، وتتلـــو ، ننجیـــك ببـــدنك مفـــي الحـــروف بتغییـــر ال -٣

 یك بالحاء .حم وننیبالج

 عكس ذلك نحو بصطة وبسطة والصراط السراط . -٤

 بتغیرهما نحو یأتل ویتأل . -٥

 ویقتلون بضم أول المضارع أو فتحه . تلونفي التقدیم والتاخیر نحو فیق -٦

 في الزیادة والنقصان نحو أوصي ووصي . -٧

  إن وجوه االختالف في القراءات سبعة وهي : . وقال ابن قتیبة

                                                                                                                                       
 ٩/٢٣٠كت��اب فض��ل الق��رآن ب��اب أن��زل الق�رآن عل��ي س��بعة أح��رف ف��أقرؤوا م��ا تیس��ر من��ھ  المص�در الس��ابق)    (١

        ٤٩٩٢حدیث رقم 
      كتاب اإلفتتاح باب ما جاء في القرآن ٢/١٥٤سنن النسائي )    (٢
      ١/٢٢النشر في القراءات العشر   )    (٣
       ھو محمد بن محمد بن محمد بن علي یوسف الجزري )    (٤

٦٤ 



االختالف فـي اإلعـراب بمـا الیزیـل صـورتها فـي الخـط والیغیـر معناهـا نحـو "  -١

إال الكفـور " بناتي هن أطهر لكم ، برفع أطهر ونصبها " وهل یجازي  ؤالء ه

  برفع الكفور ، وهل نجازي إال الكفور، بنصبها.

االخــتالف فــي إعــراب الكلمــة وحركــات  بنائهــا بمــا یفیــد معناهــا والیزیلهــا عــن  -٢

 .نا باعد " برفع ربنا ونصبه بصورتها نحو " ربنا باعد " ور 

االخـتالف فـي حـروف الكلمـة دون أعرابهـا بمـا یغیـر معناهـا والیزیـل صــورتها  -٣

 " " ننشرها "ها ز یف ننشنحو " ك

" فـــي د فـــي الكلمـــة بمـــا یفیـــد صـــورتها ومعناهـــا نحـــو " طلـــع نضـــی االخـــتالف -٤

 موضع " طلح منضود"

صــورتها فــي الكتابــة والیغیــر معناهــا كــالعهن  الكلمــة بمــا یغیــرفــي الخــتالف ا -٥

 المنفوش ، وكالصوف .

 "وجـــاءتاالخــتالف بالتقــدیم والتــأخیر نحــو " وجـــاءت ســكرة الحــق بــالموت" . -٦

 سكرة الموت بالحق "

 األختالف في الزیادة والنقصان نحو " وعملت أیدیهم" وما عملته. -٧

ثم قال ابن قتیبة : وكل هذه الحروف كالم اهللا تعالي " نزل به الروح األمین علـي 

بـن الجـزري علـي ذلـك بقولـه :( وهـو ارسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم ، وقـد علـق 

وطلـح منضـود ال تعلـق لـه بـاختالف القـراءات ،  حسن إال أن تمثیله  بطلـع نضـید

كم " و" ولــو  مثــل عــوض ذلــك بقولــه بضــنین بالضــاد وبظنــین بالظــاء و" أشــد مــن

قـــد فاتـــه كمـــا فـــات غیـــره أكثـــر أصـــول القـــراءات  اشـــد مـــنهم " الســـتقام علـــي أنـــه 

وبـین المـد والقصـر وبعـض أحكـام  واإلمالـة والتفخـیم  واإلخفـاءكاإلدغام واإلظهار 

ف ـــوكذلك الـروم واإلشـمام علـي اخـتالف القـراءات وتغـایر األلفـاظ ممـا اختل الهمز

  .)١(أئمة القراء ولكن یمكن أن یكون هذا من القسم األول  فیه

                                                
         . ١/٢٦في  القراءات العشر النشر  )  (١

٦٥ 



قال أبوعبیدة وأبوالعباس نزل القرآن علي سبع لغات من لغات العرب قال : ولیس 

ال : ولكـن تقـول معناه أن یكون في الحرف الواحد سبعة أوجـه هـذا لـم یسـمع بـه قـ

  .)١(هذه متفرقة في القرآن فبعضه بلغة قریش وبعضه بلغة هذیل 

فكـان  . )٢(ونزول القرآن علي سبعة أحرف كان تیسـیرا علـي األمـة قـال ابـن قتیبـة 

يء كـــل أمـــة ئـــمـــن تیســـیر اهللا تعـــالي أن أمـــر نبیـــه صـــلي اهللا علیـــه وســـلم بـــأن یقر 

تـــي حـــین ) یریـــد ( حتـــي حـــین ع: ( م فالهـــذلي یقـــرأـــــرت علیـــه عادتهـبلغـــتهم وماجـــ

)وهكذا یلفظ بها ویستعملها والتمیمي یهمز والقرشي الیهمـز واآلخـر یقـرأ "قیـل لهـم 

باشـــمام  . )٣(" و " غـــیض المـــاء " باشـــمام الضـــم مـــع الكســـر " بضـــاعتنا ردت " 

ــا " . باشــمام الضــم مــع اإلدغــام ولــو أراد كــل )٤(الكســر مــع الضــم " ومالــك ال تأمن

عتیــاده طفــال وناشــئا وكهــال ء أن یــزول عــن لغتــه ومــا جــرت علیــه افریــق مــن هــؤال

  .)٥(علیه وعظمت المحنة فیه  ألشتد

  : القراء العشرة ورواتهم

اشتهرت القراءات عـن عشـرة مـن األئمـة األعـالم وفیمـا یلـي أسـماء القـراء العشـرة، 

  له نشرا قراءته بعده بین الناس . ن یااو وأمام كل قاريء منهم ر 

  دني :نافع الم -١

نــافع بــن عبــدالرحمن بــن أبــي نعــیم  مولــده ســنة ســبعین وأصــله مــن أصــبهان تلقــي 

أبـوجعفر وعبـدالرحمن بـن هرمـز ومسـلم بـن  مـنهم  القراءة عن سبعین من التابعین

جندب ، وكان إمام الناس في القراءة بالمدینة انتهت إلیه ریاسة اإلقراء بها وأجمع 

  .الناس علیه بعد التابعین

  .)٦(: قالون ، وورش راویاه  

  

  

                                                
         مادة حرف ٩/٤١لسان العرب )  (١
       ھو  أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتیبة )    (٢
      ٢٤ - ١/٢٣شرفي القراءات العشر نال )    (٣
     ١١سورة یوسف اآلیة   )    (٤
     ٣٠كل القرآن ألبن قتیبة ص  تأویل مشكل   )    (٥
     ١/١١٢في القراءات العشر  شرنال  ٢/٣٣٠غایة النھایة في طبقات القراء  )    (٦

٦٦ 



  ابن كثیر المكي : -٢

عبــداهللا بــن كثیــر ولــد بمكــة ســنة خمــس وأربعــین ولقــي مــن الصــحابة عبــداهللا بــن 

الزبیر وأبا أیوب األنصاري وأنس بن مالك . كان إمـام النـاس فـي القـراءة بمكـة لـم 

ینازعــه فیهــا منــازع قــال ابــن مجاهــد لــم یــزل هــو اإلمــام المجتمــع علیــه فــي القــراءة 

  بمكة حتي مات .

  .)١(  وقنبل : البزي  : راویاه

  البصري : العالء أبوعمرو بن-٣

أبـوعمرو بــن العــالء زیــان بـن عمــار التمیمــي المــازني البصـري ولــد ســنة ســبعین ، 

ربیة مـع الصـدق عوكانت والدته بمكة ، ونشأ بالبصرة وكان أعلم الناس بالقرآن وال

  .)٢(والثقة واألمانة والدین

لكــان ینبغــي أن  ولــو كــان أحــد ینبغــي أن یؤخــذ بقولــه فــي كــل شــيء قــال یــونس  

یؤخذ بقول أبي عمرو كله في العربیة ولكن لیس مـن أحـد إال وأنـت آخـذ مـن قولـه 

  .)٣(وتارك إال النبي صلي اهللا علیه وسلم 

  روایاه : حفص الدوري ، وصالح السوسي .

  یعقوب البصري :-٤

العشــرة وٕامــام أهــل البصــرة ومقریهــا ،   یعقــوب بــن اســحاق الحضــرمي أحــد القــراء

كــان إمامــا كبیــرا ثقــة عالمــا صــالحا دینــا انتهــت إلیــه ریاســة القــراء بعــد أبــي عمــرو 

وكــان إمــام جــامع البصــرة ســنین قــال أبــو حــاتم السجســتاني : هــو أعلــم مــن رایــت 

بالحروف واالخـتالف فـي القـراءات وعللـه ومذاهبـه ومـذاهب النحـوي وأروي النـاس  

  قرآن وحدیث الفقهاء .لحروف ال

  .)٤(، وروح  اویاه : رویسر 

  

  

                                                
         ١/١٢٠في القراءات العشر  شرنال ٤٤٣/ ١غایة النھایة في طبقات القراء )  (١
       ١/١٣٤النشر في القراءات العشر  ١/٢٨٨غایة النھایة  )    (٢
       .٣١ ألنباري ص نزھة األلباء  في طبقات األدباء ل)   (٣
       ١/١٨٦النشر في القراءات العشر  ٢/٣٨٦غایة النھایة في طبقات القراء  )    (٤

٦٧ 



  عاصم الكوفي : -٥

عاصم بـن أبـي النجـود شـیخ اإلقـراء بالكوفـة وأحـد القـراء السـبعة أخـذ القـراءة علـي 

  بن جیش وعلي  بن عبدالرحمن السلمي . زر

إنتهــت إلیــه ریاســة اإلقــراء بالكوفــة بعــد أبــي عبــدالرحمن الســلمي ، جلــس موضــعه 

  ناس إلیه للقراءة وكان قد جمع بین الفصاحة واإلتقان والتحریر والتجوید .ورحل ال

  .)١(یاه : حفص وشعبة او ر 

  حمزة الكوفي : -٦

عمـش وعلـي حمـران انین أخـذ القـراءة علـي سـلیمان األحمزة بن حبیب ولـد سـنة ثمـ

  بن أعین.ا

ا قیمـا كان إمام الناس فـي القـراءة بالكوفـة بعـد عاصـم وكـان ثقـة كبیـرا حجـة رصـین

  بكتاب اهللا مجودا عارفا بالفرائض والعربیة حافظا للحدیث .

  .)٢(یاه : خلف ، وجالد او ر 

  الكسائي الكوفي :-٧

بن حمزة  بن عبداهللا الكسـائي اإلمـام الـذي انتهـت إلیـه رئاسـة إلقـراء بالكوفـة علي 

  بعد حمزة .

  القراءة في زمانه وأعلمهم بالقراءة . كان إمام الناس في 

  .)٣(: اللیث والدوري  راویاه

  ابن عامر الشامي : -٨

عبــداهللا الیحصــبي المشــهور بــابن عــامر مولــده ســنة إحــدي وعشــرین أو ســنة ثمــان 

مــن الهجــرة علــي اخــتالف فــي ذلــك وكــان إمامــا كبیــرا وتابعیــا جلــیال وعالمــا شــهیرا 

  ومشیخة اإلقراء بدمشق .  جمع له بین اإلمامة والقضاء

  .)٤(ان : روایاه : هشام ، وٕابن ذكو 

  

                                                
        ١/١٥٥النشر في القراءات العشر  ١/٣٤٦غایة النھایة في طبقات القراء )   (١
        ١/١٦٦النشر في القراءات العشر  ١/٢٦١غایة النھایة في طبقات القراء )    (٢
       ١/٥٣٥غایة النھایة في طبقات القراء    ) (٣
      ١/١٤٤النشر في القراءات العشر  ١/٤٢٣غایة النھایة في طبقات القراء  )    (٤

٦٨ 



  أبوجعفر المدني : -٩

یزیــد بـــن القعقــاع اإلمـــام أبــوجعفر أحـــد القــراء العشـــرة تــابعي مشـــهور كبیــر القـــدر 

عرض القرآن علي مواله عبداهللا بن عیاش بن ابي ربیعة وعبداهللا بـن عبـاس وأبـي 

القراءة بالمدینة قال یحیي بن معین كان إمـام أهـل المدینـة فـي  هریرة وروي عنهم 

  القراءة .

  .)١(یاه : عیسي بن وردان ، وسلیمان بن مسلم او ر 

  خلف العاشر:-١٠

بـن عشـرین اخلف بن هشام البغدادي مولده سنة خمسین ومائة وحفظ القـرآن وهـو 

سنة وابتدأ في طلب العلم وهـو ابـن ثـالث عشـرة سـنة وكـان إمامـا كبیـرا عالمـا ثقـة 

  زاهدا عابدا .

  .)٢(یاه : اسحاق الوراق ، وٕادریس الحداد او ر 

  ضوابط القراءة :

اط الیتخلـف ر ضابطا  مـن ثالثـة أشـ –لمعرفة القراءة الصحیحة  -وضع العلماء  

  منها واحد :

أن یصــح ســندها إلــي رســول اهللا صــلي اهللا علیــه وســلم بــأن یرویهــا جمــع عــن  -١

  جمع من أول السند إلي منتهاه .

 أن تكون القراءة موافقة للعربیة ولو بوجه . -٢

 افقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتماال.أن تكون القراءة مو  -٣

وبتطبیــق هــذا الضــابط عرفــت القــراءة الصــحیحة ، فكــل قــراءة وافقــت العربیــة ولــو 

ــــو احتمــــاال وصــــح  ســــندها فهــــي القــــراءة  بوجــــه ووافقــــت المصــــاحف العثمانیــــة ول

ا والیحــل إنكارهــا بــل هــي مــن األحــرف الســبعة التــي التــي الیجــوز ردهــالصــحیحة 

ووجب علي الناس قبولها سواء أكانت عن األئمة السبعة أم العشرة  ننزل بها القرآ

  .  )٣(أم غیرهم من األئمة المقبولین

  

                                                
         ١/١٧٨النشر في القراءات العشر  ٢/٣٨٢غایة النھایة في طبقات القراء )  (١
        . ١/٢٧٢غایة النھایة في طبقات القراء  )   (٢
      . ١/٩النشر في القراءات  العشر   )    (٣

٦٩ 



  عالقة القراءات القرآنیة باللهجات :

عنـــد الحـــدیث عـــن عالقـــة اللهجـــات العربیـــة بـــالقراءات القرآنیـــة البـــد مـــن تعریـــف 

  اللهجة حتي یسهل فهم العالقة بینها وبین القراءة .

  ف اللهجة :تعری

اللهجة لغة قد تعني اللسان بمعني الجارحة أو العضـو المعـروف وقـد تعنـي طرفـه 

  .)١(، أو اللغة التي جبل علیها اإلنسان واعتادها ونشأ علیها 

 ىأما في اإلصطالح العلمي الحدیث هي مجموعة مـن الصـفات اللغویـة تنتمـي إلـ

البیئـة وبیئـة اللهجـة هـي  هـذه ة، ویشترك في هـذه الصـفات جمیـع  أفـرادبیئة خاص

ضـــم عـــدة لهجـــات لكـــل منهـــا خصائصـــها، ولكنهـــا تجـــزء مـــن بیئـــة أوســـع وأشـــمل 

تشــترك جمیعــا فــي مجموعــة مــن الظــواهر اللغویــة التــي تیســر إتصــال أفــراد هــذه 

مــن حــدیث فهمــا یتوقــف علــي قــدر  بیــنهم البیئــة بعضــهم بــبعض ، وفهــم مــا یــدور

  .)٢(الرابطة التي تربط بین هذه اللهجات

"وتلك البیئة الشاملة التي تتألف من عدة لهجات هـي التـي اصـطلح علـي تسـمیتها 

  باللغة "

.  وقـــد اشـــتملت )٣(فالعالقـــة إذن بـــین اللهجـــة واللغـــة هـــي عالقـــة الخـــاص بالعـــام 

القراءات علي الكثیـر مـن الظـواهر اللهجیـة والصـوتیة ، فقـد كانـت لهجـات العـرب 

  إبان نزول القرآن. باأللفاظور النطق متعددة ، ومتباینة في أحكامها وفي ص

ومن هنا كان التباین في اللهجات الباعث علي وجود القراءات یقول ابـن الجـذري" 

وكانــت العــرب الــذین نــزل القــرآن بلغــتهم لغــاتهم مختلفــة ، وألســنتهم شــتي، ویعســر 

علــي أحــدهم اإلنتقــال مــن لغــة إلــي غیرهــا ، أو مــن حــرف إلــي آخــر بــل قــد یكــون 

یقــدر علــي ذلــك وال بــالتعلیم والعــالج السـیما الشــیخ والمــرأة ومــن لــم یقــرأ بعضـهم ال

  .)٤(كتابا 

                                                
المص�باح  ٣/٢٤١لس�ان الع�رب إلب�ن منظ�ور  ٢/٩٥انظر مادة لھج في المعاجم اآلتیة تاج العروس للزبیدي )   (١

         ١/٣٢٩والصحاح للجوھري  ٤/١٢٠الحكم البن سیده  ٢/٥٥٩المنیر للفیومي 
        ١٦اللھجات العربیة د. إبراھیم أنیس ص )   (٢
       . ١٦المصدر السابق ،  )    (٣
واللھج��ات العربی��ة ف��ي الق��راءات القرآنی��ة عب��ده  ٧٢فص��ول ف��ي فق��ھ  هللا ت��ألیف رمض��ان عب��دالتواب ص  )    (٤

       ٣٧الراجحي ص 

٧٠ 



وقد أشار الباحثون المحدثون إلي أهمیـة القـراءات باعتبارهـا مـن المصـادر المهمـة 

یقــــول الــــدكتور مهــــدي المخزومــــي " إن القــــراءات مصــــدر مــــن  تلدراســــة اللهجــــا

ألن القـراءات بین اللهجـات العربیـة المصادر المهمة للوقوف علي وجه االختالف 

  .)١(هي المصدر الصحیح الذي حفظ لنا اللغة العربیة ممثلة فیها اللهجات

لمعرفـة اللهجـات إذ قـال : (  أصـالةوعدها الدكتور عبده الراجحي أكثـر المصـادر 

فــالقراءات القرآنیــة إذن هــي المــرآة الصــادقة التــي تعكــس الواقــع اللغــوي الــذي كــان 

به الجزیرة قبل اإلسالم ونحن نعتبر القرآن أصل المصـادر جمیعـا فـي سائدا في ش

  .)٢( )معرفة اللهجات العربیة

  صلة القراءات باللغة :

ه لرأیت مثال أعلي علـي القراءات الي تسلسل النقل في طرق ولو رجعت  في كتب

إحكــام الضــبط والتــدقیق البــالغ غایتــه فــي شــتي النــواحي المتصــلة بــالقرآن الكـــریم 

ري وكتـــاب ز لماتـــه وآیاتـــه وطـــرق أدائـــه وفـــي كتـــاب " غایـــة النهایـــة " إلبـــن الجـــوك

وغیرهما من كتب القراءات تسجیل دقیق لسلسلة القـراء وأخـذ بعضـهم  أیضار شالن

  عن بعض .

والقراء الذین اشتركوا في هذا هم إلي جانب إجادة القـراءات علمـاء فـي اللغـة وفـي 

عمــــرو بــــن العــــالء  ىذه الناحیــــة مثــــل أبــــالقواعــــد النحویــــة ومــــنهم أعــــالم  فــــي هــــ

  والكسائي .

وذلــك ألن القــراءات تتجلــي فیهــا خصــائص اللغــة العربیــة ومــا مــن وجــه مــن وجــوه 

من أسالیب الضـبط الصـرفي أو اإلعرابـي إال لـه سـبب یرتكـز  أسلوبالقراءات أو 

ن : علیه من لغة العرب ومن القواعد العربیة فالقرآن الكریم أنزل بلسان عربي مبـی

ولقــد كانــت القــراءات ومــا فیهــا مــن خصــائص عربیــة حــافزا لهــؤالء العلمــاء علــي 

والتوجیهـات اإلعرابیـة والصـرفیة واللغویـة ، فبحثـوا فـي كـالم  األسـالیبالبحـث عـن 

العرب عما یؤید هذه القراءات بل إن القرآن الكـریم كـان منبعـا ثقافیـا عظـیم الشـأن 

                                                
         ٣٤٧مدرسة الكوفة مھدي المخزومي ص  )  (١
         ٨٤ - ٨٣اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ص )  (٢
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قافة العربیة والشـرعیة كاللغـة واألدب والتـاریخ بشتي ألوان الث االشتغالوباعثا علي 

  .)١(والتفسیر وغیر ذلك 

  شیر إلي شیيء منها فیما یلي :ة التي تتجلي في القراءات كثیرة نوالمظاهر العربی

  أوجه اإلعراب مثل :

ــْیَس اْلِبــرَّ َأن ُتَولُّــوْا ُوُجــوَهُكْم ِقَبــَل اْلَمْشــِرِق َواْلَمْغــِربِ  ﴿ -١ البرعلــي  . برفــع)٢( ﴾ لَّ

  أنها اسم لیس ونصبها علي أنها خبر مقدم

  .)٣( ﴾ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكینٍ ﴿-٢

بإضافة فدیة إلي ما بعدها أو بتنوینها ورفع طعـام علـي البدلیـة أو علـي أنهـا خبـر 

  لمبتدأ محذوف .

ُسولُ ﴿-٣   .)٤( ﴾َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقوَل الرَّ

رفع علي أن التقدیر : قال الرسول فالزلزلة سبب القول ، لیرفع یقول أو نصبه ، فا

وكــال الفعلــین مــاض فلــم تتــوفر الشــروط لعمــل حتــي ، والنصــب علــي أنهــا غایــة 

  ي .ضوالفعل مستقبل حكیت به حالهم والمعني علي الم

  .)٥(  ﴾َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ﴿ -٤

أنـه خبـر لمبتـدأ محـذوف، أي المنفـق العفـو وهـو  رفع عليلبرفع العفو ونصبه ، فا

  الزائد والنصب علي أنه مفعول .

  .)٦(  ﴾ َوإِن َتُك َحَسَنًة ُیَضاِعْفَها﴿ -٥

  برفع حسنة أو نصبها علي أن كان تامة أو ناقصة .

  

  .)١(  ﴾ َوالّلِه َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكینَ ﴿ -٦

                                                
        ١٦٧م ص ١٩٥٢ ٢القواعد النحویة مادتھا وطریقھا عبدالحمید حسن ط  )   (١
      ١٧٧سورة البقرة اآلیة )    (٢
       ١٨٤سورة البقرة اآلیة )    (٣
       ٢١٤ة اآلیة سورة البقر )    (٤
      ٢١٩سورة البقرة اآلیة )    (٥
       ٤٠سورة  النساء اآلیة )    (٦
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ي أو علـي إضـمار أعنـي والجـر دمنـاربنا وجره ، فالنصـب علـي أنـه   بنصب لفظ

  علي أنه صفة .

  .)٢( ﴾ َكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َقْتَل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكآُؤُهمْ وَ ﴿ -٧

هم علي أنهـا قتل علي أنه مفعول وجر كلمة أوالدببناء الفعل زین للمعلوم ونصب 

یـــن أو ببنـــاء الفعـــل زیــــن مضـــاف إلیـــه ورفـــع كلمـــة شـــركاؤهم علـــي أنهـــا فاعـــل ز 

للمجهــول ورفــع قتــل علــي أنــه نائــب فاعــل ونصــب أوالدهــم علــي أنــه مفعــول وجــر 

ل بـــین المتضـــایفین بـــالمفعول أو بحـــر أوالدهـــم علـــي صـــشـــركائهم باإلضـــافة ، وف

  اإلضافة ، وجر شركائهم علي البدلیة من أوالدهم ،

  .)٣( ﴾َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ِمْنُه اْلِجَبالُ  ﴿ -٨

برفع الفعل تـزول وفـتح الـالم ، وتكـون إن مخففـة ، أو بنصـب الفعـل وكسـر الـالم 

ــــال فــــي  ــــوا مــــاهو كالجب للتقلیــــل ، وتكــــون إن نافیــــة أو إن مخففــــة أي مكــــروا لیزیل

  الثبات.

ّیًا َیِرثُِني َوَیِرُث ِمْن آِل َیْعقُـوَب َواْجَعْلـُه َربِّ َرِضـ﴿﴾ َفَهْب ِلي ِمن لَُّدنَك َوِلّیاً  ﴿ -٩

﴾ )٤(.  

  رفع الفعل المضارع أو بجزمه في جواب الطلب .ب

  .)٥(    ﴾َفاْضِرْب َلُهْم َطِریقًا ِفي اْلَبْحِر َیَبسًا الَّ َتَخاُف َدَركاً  ﴿-١٠

ــــي أن الجملــــة  . ]طریقاـ[أو حالیــــة أو صــــفة لــــ مســــتأنفةیرفــــع الفعــــل المضــــارع عل

  .)٦( لنهي أو في جواب األمر ي اـــوالتقدیر ال تخاف فیه ، أو بجزم المضارع عل

  

  النواحي الصرفیة :

                                                                                                                                       
      ٢٣م اآلیة سورة  األنعا)    (١
       ١٣٧سورة  األنعام اآلیة )    (٢
       ٤٦سورة  إبراھیم اآلیة )    (٣
       ٦ -٥سورة    مریم اآلیة )    (٤
    ٧٧طھ اآلیة  سورة  )    (٥
     ١٦٩القواعد النحویة مادتھا وطریقھا ص )    (٦

٧٣ 



  ﴾وٕان یأتوكم أسري تفادوهم ﴿.)١(  ﴾  َوإِن َیأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهمْ ﴿-١

  ي .صي أو من و اسم الفاعل من أوص.)٢(  ﴾ َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفاً ﴿ -٢

  شدید المیم.مضارع أكمل أو كمل بت.)٣( ﴾  َوِلُتْكِمُلوْا اْلِعدَّةَ  ﴿-٣

  ببناء الفعل للمعلوم أو المجهول . .)٤( ﴾ َوإَِلى الّلِه ُتْرَجُع األُمورُ ﴿-٤

  بضم السین أو فتحها ..)٥(  ﴾َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرةٍ ﴿ -٥

  بتشدید الصاد أو تخفیفها..)٦( ﴾ َوَأن َتَصدَُّقوْا َخْیٌر لَُّكمْ ﴿-٦

ــُرَك ِبَیْحَیـــى﴿-٧ مضــارع بشــر الثالثــي أو بشــر المضــعف أو   .)٧(  ﴾ َأنَّ الّلــَه ُیَبشِّ

  أبشر

  بتشدید السین أو تخفیفها .  .)٨(  ﴾ َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبهِ ﴿-٨

ـــِه َأنـــَدادًا لُِّیِضـــلُّوْا َعـــن َســـِبیِلهِ ﴿ -٩ ـــوْا ِلّل مضـــارع ضـــل الثالثـــي أو     .)٩( ﴾َوَجَعُل

  أضل

ــي اَألْنَعــامِ ﴿-١٠ ــي ُبُطوِنــه َوإِنَّ َلُكــْم ِف ــا ِف بفــتح نــون    .)١٠(  ◌ِ ﴾َلِعْبــَرًة نُّْســِقیُكم مِّمَّ

  . الفعل وضمها 

  

  

  النواحي اللغویة :

                                                
       ٨٥سورة   البقرة اآلیة )    (١
       ١٨٢یة سورة   البقرة اآل)    (٢
        ١٨٥سورة   البقرة اآلیة )    (٣
       ١٠٩سورة    آل عمران اآلیة )    (٤
       ٢٨٠البقرة اآلیة  سورة   )    (٥
        ٢٨٠سورة   البقرة اآلیة )    (٦
        ٣٩سورة   آل عمران )    (٧
       ١سورة    النساء اآلیة )    (٨
      ٣٠ة  سورة    إبراھیم اآلی)    (٩

      ٦٦سورة     النحل اآلیة )    (١٠

٧٤ 



ْلِم َكآفَّةً ﴿ -١   بفتح السین أو كسرها ..   )١(  ﴾اْدُخُلوْا ِفي السِّ

 بفتح السین أو كسرها ..)٢(  ﴾ َفَهْل َعَسْیُتمْ ﴿ -٢

 أو بالغدوة  .)٣(   ﴾ِباْلَغَداةِ ﴿ -٣

 بفتح الحاء أو كسرها ..)٤(  ﴾َحَصاِدهِ  َیْومَ ﴿ -٤

 بفتح الضاد أو كسرها . .)٥(   ﴾َوَال َتُك ِفي َضْیقٍ ﴿ -٥

 بفتح النون وكسرها . .)٦(  ﴾ َوُكنُت َنْسیاً ﴿ -٦

ـــى ُنُصـــٍب ُیوِفُضـــونَ َأكـــ  ﴿◌َ  -٧ بضـــمتین فـــي " نصـــب " أو بفـــتح  .)٧(  ﴾ نَُّهْم ِإَل

 فسكون.

 بتشدید الذال أو تخفیفها. .)٨(  ﴾ ِكذَّاباً الَّ َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا َوَال ﴿ -٨

  مثل : :تغییرالحركات للتخفیف

ــــْر ﴿)١٠(  ﴾َأِن اْحُكــــم ﴿.)٩(  ﴾َفَمــــِن اْضــــُطرَّ ﴿-١ بتحریــــك  .)١١(  ﴾َوَلـــــِكِن انُظ

  النون بالضم أو الكسر.

  

  

  

  بسكون السین أو بضمها ..)٣(  ﴾ُرُسُلُهم﴿.)٢(  ﴾ ُرُسُلُكم﴿.)١(   ﴾ُرُسُلَنا ﴿-٢

                                                
        ٢٠٨سورة    البقرة اآلیة )    (١
       ٢٢ محمد  اآلیةسورة    )    (٢
     ٥٢اآلیة  األنعامسورة    )    (٣
  ١٤١سورة     األنعام اآلیة )    (٤
  ١٢٧سورة     النحل اآلیة )    (٥
  ٢٣سورة     مریم اآلیة )    (٦
  ٤٣سورة     المعارج اآلیة )    (٧
  ٣٥سورة     النبأ اآلیة )    (٨
         ١٧٣سورة   البقرة اآلیة )    (٩

        ٤٩سورة    المائدة )    (١٠
  ١٤٣سورة     األعراف )    (١١
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  بسكون الراء أو فتحها . .)٤(  ﴾ ِفي الدَّْرِك اَألْسَفلِ ﴿ -٣

  بضم الذال أو سكونها . .)٥(   ﴾َواُألُذَن ِباُألُذنِ ﴿-٤

  بسكون الراء أو كسرها . .)٦(  ﴾ ِبَوِرِقُكْم َهِذهِ ﴿-٥

  : مثل)  ( الحذف

ثُـمَّ ﴿.)٩(﴾َهـَدانِ ﴿)٨(﴾ْلَبابِ َواتَُّقوِن َیا ُأْوِلي األَ ﴿)٧( ﴾ُأِجیُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعانِ ﴿

ـــهِ ﴿.)١٠( ِكیـــُدونِ  ـــُم َنْفـــٌس ِإالَّ ِبِإْذِن ـــْأِت َال َتَكلَّ ـــْوَم َی ـــْن َخـــاَف َمَقـــاِمي ﴿.)١١(﴾َی ـــَك ِلَم َذِل

  .)١٢( ﴾َوَخاَف َوِعیدِ 

  اإلمالة :

یلـون مري إن كل القراء العشـرة یز وأمثلتها كثیرة في قراءة األئمة ، وقد قال إبن الج

  .)١٣(إال ابن كثیر 

  ومواطن اإلمالة موضحة في كتب القراءات .

  (الهمز )

وٕادخــال ألــف بــین  -٣یلها هتســ -٢تحقیقهـا  -١تجـري علــي الهمــزة أحكــام منهــا : 

ونقـل  -٥وقلبها حرفا من جنس حركة مـا قبلهـا  -٤الهمزتین المجتمعین في كلمة 

لیهـــا والوقـــف ع -٧والســـكت علـــي الســـاكن قبلهـــا  -٦حركتهـــا إلـــي الســـاكن قبلهـــا 

  بقلبها وٕادغامها فیما قبلها .

                                                                                                                                       
  ٣٢سورة    المائدة اآلیة )    (١
  ٥٠سورة    غافر اآلیة  )    (٢
  ١٠١سورة   األعراف اآلیة )    (٣
  ١٤٥سورة     النساء اآلیة )    (٤
  ٤٥سورة    المائدة اآلیة )    (٥
  ١٩سورة    الكھف اآلیة )    (٦
  ١٨٦سورة   البقرة اآلیة )    (٧
  ١٩٧سورة   البقرة  اآلیة )    (٨
  ٨٠سورة  األنعام اآلیة )    (٩

        ١٩٥سورة    األعراف اآلیة )    (١٠
  ١٠٥سورة    ھود اآلیة )    (١١
  ١٤سورة     إبراھیم اآلیة )    (١٢
      .    ١٧١، ص ١٩٥٢  ٢القواعد النحویة مادتھا وطریقھا تألیف عبدالحمید حسن ط )    (١٣
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وكل هذا إما للتخفیف بسبب صعوبة الهمزة في النطق بها وٕاما لتحقیقها خوفا مـن 

خفائها وأمثلة ذلك كثیرة في القراءات كل هذه األمثلة وغیرها مـن القـراءات تنطبـق 

علیها خصائص لغة العرب ومظـاهر لهجـاتهم وأسـالیبهم فـي النطـق وفـي األداء ، 

ذلك یتضح  أن الصلة وثیقة بین القراءات والقواعـد النحویـة ولهجـات العـرب ومن 
)١(.  

  

  

  

  
  

                                                
          .١٧١القواعد النحویة مادتھا وطریقھا عبدالحمید حسن ، ص )    (١

٧٧ 



  المبحث الثالث

  تعریف أصول الفقه وعالقته بالنحو

   مفهوم أصول الفقه :

أمــا مفهــوم أصــول  الفقــه ، فهــو قــول مؤلــف مــن مضــاف ، هــو األصــول ، ومضــاف 

یــه، فــال جــرم أنــه یجــب تعریــف إلیــه، هــو الفقــه ولــن نعــرف المضــاف قبــل المضــاف إل

   .)١(معني الفقه أوًال ثم معني األصول ثانیًا .

ـــن الفهــم ومنــه قولــه تعــالي  أمــا الفقــه ــا َتُقــولُ  : ففــي اللغــة عبــارة عــ  َمــا َنْفَقــُه َكِثیــرًا مِّمَّ

  . . أي ال تفهمون)٣(  ﴾ َوَلـِكن الَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبیَحُهمْ ﴿.أي ال نفهم وقـوله تعالي )٢(

  : فقهت كالمك : أي فهمته . وتقول العرب

. الفقه في األصل الفهم یقال فالن  أوتـي فقهـا )٤(جاء في لسان العرب  البن منظور 

. أي لیكونوا  علمـاء بـه )٥(  ﴾  لَِّیَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّینِ ﴿في الدین أي فهمًا فیه قال تعالي 

ل " اللهــم علمــه الــدین وفقهــه فــي ودعــا  النبــي صــلي اهللا علیــه وســلم البــن عبــاس فقــا

  ه .دعاء.أي فهمه تأویله ومعناه فاستجاب اهللا )٦(التأویل" 

ین الفقـه مخصـوص بـالعلم الحاصـل بجملـة مـن األحكـام الشـرعیة متشـرعوفـي عـرف ال

  الفروعیة بالنظر واإلستدالل .

  : أصول الفقه 

  : ما استند إلیه الفقه ، ولم یتم إال به. لغة

أما أصول الفقه: فأعلم أن أصل كـل شـیىء، هـو مـا یسـتند تحقـق ذلـك قال اآلمدي : 

  .)٧( الشیىء إلیه.

  

                                                
       ١/٧األحكام في أصول األحكام لآلمدي  )    (١
          ٩١سورة ھود اآلیة )  (٢
        ٤٤اإلسراء آیة   سورة)  (٣
        مادة فھم . ٥/٣٤٨١  لسان العرب البن منظور)   (٤
        ١٢٢سورة التوبة اآلیة )    (٥
كت�اب العل�م ب�اب ق�ول النب�ي ص�لي هللا علی�ھ وس�لم اللھ�م علم�ھ  ١/١٦٩فتح الب�اري بش�رح ص�حیح البخ�اري )    (٦

        ٧٥الكتاب حدیث رقم 
        ١/٨ام في أصول األحكام لألمدي األحك)    (٧

٧٩ 



  

  

  حاجة الفقه إلي النحو :

فنـــون العلـــم ، أمـــا الفقـــه  مـــنن فـــإتفـــق العلمـــاء علـــي أن النحـــو یحتـــاج إلیـــه فـــي كـــل 

.في أول كتاب الكوكب الدري وبعـد فـإن )١(  سنوىقال األ  فاحتیاجه إلي النحو ظاهر

 –وهـــو المســـمي بعلـــم الفقـــه  –لحـــالل والحـــرام الـــذي بـــه صـــالح الـــدنیا واآلخـــرة علـــم ا

  مستمد من أصول الفقه وعلم العربیة .

فامــا اســتمداده مــن علــم األصــول فواضــح وتســمیته بأصــول الفقــه ناطقــة بــذلك ، وأمــا 

عربیــة وحینئــذ فیتوقــف فهــم تلــك األدلــة  –أدلتــه مــن الكتــاب والســنة  – فــألن العربیــة 

  .)٢(همها والعلم بمدلولها علي عملها علي ف

  اإلعراب وصلته بالفقه :

ما من شك في أن اللغة العربیة لغـة بیـان وٕافصـاح والسـبیل الموصـلة إلـي ذلـك البیـان 

واإلفصـــاح هـــو اإلعـــراب فـــالمعروف أن المعـــاني تختلـــف بـــاختالف وجـــوه اإلعـــراب ، 

و واللغــة األمــر الــذي كــان والمعــروف أیضــًا أن الفقهــاء كلهــم علــي درایــة واســعة بــالنح

یمكنهم من التفرقة بین األسالیب المختلفـة مهمـا صـغر هـذا االخـتالف ، ومـن الفقهـاء 

من كان یعتز اعتزازًا بالغًا بالنحو وبمعرفتـه بـه ، ویتخـذه نبراسـًا یهتـدي بـه إلـي العلـوم 

 األخــري، فهــذا اإلمــام الشــافعي مــثًال یقــول : " مــن تبحــر فــي النحــو اهتــدي إلــي كــل

العلــوم : ویقــول أیضــا : " ال أســال عــن مســألة مــن مســائل الفقــه إال أجبــت عنهــا مــن 

  .)٣(القواعد

. یــدل بمعرفتـه بالفقــه والنحـو معــًا وكـان یقــول : " أنـا أفتــي )٤(الجرمـي  ووكـان أبــوعمر 

النــاس فــي الفقــه مــن كتــاب ســیبویه " وكــان یقــول " ســلوني عمــا شــئتم مــن الفقــه فــإني 

لنحو فقالوا له : ما تقول في رجل سها في الصالة فسجد سـجدتي أجیبكم علي قیاس ا

                                                
نس�بة  حمد جمال ال�دین  عب�دالرحیم األس�نويھو اإلمام الكبیر األصولي البارع شیخ  الشافعیة في زمانھ أبوم)   (١

      ٢٢٤ – ٦/٢٢٣ترجمتھ في شذرات الذھب  مدینة إسنا    إلي
           ١٦٩سنوي ص فقھیة لإلالكوكب الدري فیما یتخرج علي األصول النحویة من الفروع ال ) (٢
      .  ٢٣١شذرات الذھب في أخبار من ذھب البن العماد الحنبلي ص )    (٣
ترجمت�ھ  ھو أبوعمرو الجرمي وأسمھ صالح بن اسحاق أخذ عنھ المبرد  وانتھي إلیھ عل�م النح�و ف�ي زمان�ھ )    (٤
        ٢٦٨بغیة الوعاة  في



السهو فسها ؟ فقال : الشیيء علیـه ، قـالوا لـه : مـن أیـن قلـت ذلـك ؟ قـال أخذتـه مـن 

  .)١(یم ألن المرخم ال یرخم خباب التر 

وصلة األعراب بالفقه جزء من الصلة العامة بینه وبین النحو ، فمن المقرر أن النحو 

ختالطًا ظاهرا بالعلوم اإلسـالمیة منـذ أن اسـتقام عـوده فتـأثر فیهـا وبخاصـة قد اختلط ا

  .)٢(الفقه وأصوله

ومعظـــم النحـــاة یقـــرون أنهـــم " حـــاكوا الفقهـــاء أخیـــرًا فـــي وضـــعهم للنحـــو أصـــوالً تشـــبه 

أصــول الفقــه ، وتكلمــوا فــي اإلجتهــاد كمــا تكلــم الفقهــاء ، وكــان لهــم طــرازهم فــي بنــاء 

القیــاس واإلجمــاع ، كمــا بنــي الفقهــاء اســتنباط أحكــامهم علــي القواعــد علــي الســماع و 

السماع والقیاس واإلجماع ، وذلك أثر واضح  من آثار العلـوم الدینیـة فـي علـوم اللغـة 
)٣(.  

وقــد وجــدنا الفقهــاء اســتنبطوا كثیــرا مــن األحكــام الشــرعیة بمقتضــي الداللــة اإلعرابیــة ، 

هم " یرون الكالم في معظم أبواب أصول وتغیر الحكم لدیهم بتغیر حركة اإلعراب ألن

  .)٤(الفقه ومسائلها مبنیة علي علم اإلعراب 

  فهم الفقهاء األحكام من تعابیر الناس :

لو حلف شخص قـائال " واهللا ال آكـل طعـام زیـد " بنصـب طعـام لـم یحنـث إال  -١

یأكــل جمیــع الطعــام ، أمــا لــو قــال " واهللا ال آكــل مــن طعــام زیــد " بجــر طعــام 

  .)٥(التبعیض  " تفید  نث یأكل بعضه ألن " منفإنه یح

أما من قال لزوجته قبل الدخول بها : أنت طـالق وطـالق وطـالق " فعلـي رأي  -٢

للجمع تقع علیها ثالث طلیقات ،وٕالي ذلك ذهب اإلمـام مالـك.  ومن یعد  الوا

 وعلي رأي من یعدها للترتیب ال للجمع تقـع علیهـا واحـدة وبـه أخـذ الشـافعي .

)٧( - )٦(. 

                                                
         ١٩٢دالرحمن بن إسحاق الزجاجي ، ص مجالس العلماء ألبي القاسم عب)   (١
        ١١القیاس في النحو نشأتھ وتطوره سعید جاسم ص )    (٢
          ٨٣في أصول النحو سعید األفغاني ص  )  (٣
  ١/٨شرح المفصل البن یعیش )    (٤
  ١/١٢المصدر السابق  )    (٥
  ٩/٢٥ بن إدریس الشافعي ترجمتھ في تھذیب التھذیب الشافعي  ھو اإلمام الكبیر الذائع الصیت أبوعبدهللا)    (٦
        ٦١نجاني ، ص ل للزتخریج الفروع علي األصو)    (٧

٨١ 



وفــي مقابـــل تـــأثر األحكـــام الفقهیـــة باألحكـــام النحویـــة هنـــاك أحكـــام نحویـــة قـــد  -٣

 قیست علي مسائل فقهیة :

ـــدي بإمـــام فـــي صـــالة الیجـــوز أن یمنهـــا أن ا ـــي إمامـــه ال فـــي محـــل لمقت تقـــدم عل

الوقــوف وال فــي أفعــال الصــالة ، ألنــه تــابع لــه وقــیس علــي هــذا فــي النحــو : أن 

  .)١(التابع الیتقدم علي متبوعه 

ومنها أن دیة القتل الخطأ بسبب ال تغلظ بسبب آخر ونظیرها في القواعد النحویـة 

العلـم  ىعلـ ل. ولـذلك الیجـوز دخـول أ)٢(أن المصغر الیصغر والمعـرف الیعـرف 

  إال إذا قصد تنكیره .

   
 
 

                                                
         ١٥٦األشباه والنظائر في الفقھ للسیوطي ، ص )   (١
          ١٩٥المصدر السابق ، ص  )  (٢

٨٢ 



  الفصل الثالث 

 المبحث األول

    الفــاعلداللة 

   

الفاعل هو اإلسم الذي یرتفع بأنه فاعل هو الذي بنیتـه علـي  حدیقول ابن السراج في 

الفعل الذي بني للفاعل ، ویجعل الفعل حدیثا عنه مقدما قبلـه كـان فـاعال فـي الحقیقـة 

ٕانمــا الفاعــل هــو مــا ذكــر م بالفعــل حقیقــة ، و و فالفاعــل الیشــترط أن یقــ. )١(أو لــم یكــن 

  بعد الفعل المبني  للمعلوم مسندًا إلیه .

وهو ما نجده في قول ابن الحاجب في حد الفاعل: وهو ما أسند إلیه الفعل أو شـبهه، 

  .)٢(وقدم علیه علي جهة قیامه به 

  الرفع علي الفاعلیة :

بِِّه َكِلَماٍت َفَتاَب َعَلیْ  ﴿قال تعالي   .)٣( ﴾ ِه ِإنَُّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحیمُ َفَتَلقَّى آَدُم ِمن رَّ

  القراءة :

أبـــوعمرو ویعقـــوب  نقـــرأ ابـــن كثیـــر " آدم " بالنصـــب " كلمـــات " بـــالرفع وقـــرأ البصـــریا

  .)٤(وسائر القراء برفع " آدم " ونصب " كلمات " 

  الداللة النحویة :

تلقـي الكلمـات، علة من قرأ برفـع " آدم " ونصـب الكلمـات أنـه جعـل " آدم " هـو الـذي 

ألنه هو الذي قبلها ودعابها ، وعمل بها ، فتاب اهللا علیه فهـو الفاعـل لقبـول الكلمـات 

فالمعني علي ذلك  وهو الخطاب وفي تقدیم " آدم " علي الكلمات تقویه أنـه الفاعـل ، 

بِّـِه َكِلَمـاتٍ ﴿وقد قال أبو عبید في معنى  كـان آدم معنـاه قبلهـا ، فـإذا ﴾َفَتَلقَّـى آَدُم ِمـن رَّ

  .)٥(قابال فالكالم مقبول فهو المفعول وآدم الفاعل وعلیها الجماعة

                                                
           ١/٧٢األصول في النحو البن السراج  )  (١
  ١/١٦١ستراباذي شرح الكافیة الرضي األ)    (٢
  ٣٧سورة البقرة اآلیة  )    (٣
  ٢/٣٩٨النشر في القراءات العشر  )    (٤
  ١/٣١امالء ما من بھ الرحمن    ١/٢٣٧الكشف  )    (٥

٨٥ 



َل َعَلْیَنـا ﴿وقال تعالي  ِإْذ َقـاَل اْلَحَواِریُّـوَن َیـا ِعیَسـى اْبـَن َمـْرَیَم َهـْل َیْسـَتِطیُع َربُّـَك َأن ُیَنـزِّ

  .)١( ﴾ینَ َمآِئَدًة مَِّن السََّماِء َقاَل اتَُّقوْا الّلَه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمنِ 

   القراءة :

ــ ك " بالتــاء ونصــب البــاء مــن " ربــك " وقــرأ البصــریان قــرأ الكســائي " هــل تســتطیع رب

  .)٢(ابوعمرو ویعقوب والباقون " هل یستطیع ربك " بالیاء ورفع الباء من " ربك"

  الداللة النحویة :

 نـه فاعـلوا " هل یستطیع بالیاء جعلوا الفعل له ، ولفـظ الجاللـة " ربـك" علـي أمن قرؤ 

قـول لصـاحبك : وٕانما قالوا : هل یستطیع ربك وهم یعلمون أنـه یسـتطیع ، ولكـن كمـا ت

  .)٣(ي أي " قمهل تقدر أن تقوم مع

  .)٤( ﴾ َلَقد تََّقطََّع َبْیَنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

أبـو عمـرو ویعقـوب والبـاقون  نلبصریاقرأ نافع وحفص والكسائي " بینكم " نصبا وقرأ ا

  .)٥(" بینكم " رفعا 

  الداللة النحویة:

" فاعل مرفوع بالضمة وقال أبوعبیدة " أي وصـلكم مرفـوع  بینكموجه قراءة الرفع أن " 

، ومعنـاه : لقـد تقطـع وصــلكم ،  دالرفــع أجـو  إنوقـال الزجـاج ".)٦(فعـل عمـل فیـهألن ال

وقد أوضـح ذلـك  .)٧(كنتم فیه من الشركة بینكم  والنصب جائز المعني : لقد تقطع ما

  .)٨(النحاس فالرفع علي الفاعلیة ، والنصب علي الظرف 

مُّ الدَُّعاء ِإَذا َما ُینَذُرونَ  ﴿وقال تعالي    .)٩( ﴾ُقْل ِإنََّما ُأنِذُرُكم ِباْلَوْحِي َوَال َیْسَمُع الصُّ

                                                
    ١١٢سورة المائدة اآلیة )    (١
ت التیس�ییر ف�ي الق�راءا ١٦٥ صالمبس�وط ف�ي الق�راءات العش�ر ٢٤٩ ص السبعة في القراءات البن مجاھ�د)    (٢

  ١٠١ص السبع 
    ٩٤أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )    (٣
    ٩٤سورة األنعام اآلیة )    (٤
    ١٧٢المبسوط في القراءات العشر ص ٢٦٣ص  السبعة في القراءات البن مجاھد )    (٥
  ٨٣مجاز القرآن البي عبیدة ص )    (٦
    ٢/٢٧٣معاني القرآن واعرابھ للزجاج )    (٧
  ١/٣٨١اعراب القرآن للنحاس )    (٨
    ٤٥سورة  األنبیاء اآلیة )    (٩

٨٦ 



  

  القراءة :

القراء ( الصم ) رفعا وقرأ ابن عامر وحده ( قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب وسائر 

  .)١( الصم ) نصباً 

  الداللة النحویة:

. قـال أبـو منصـور : القـراءة المختـارة " )٢(من قرؤوا وال یسمع الصم جعلـوا الفعـل لهـم 

. )٣(الیســمع الصــم الــدعاء " بفــتح الیــاء مــن " یســمع" والصــم رفــع و" الــدعاء " نصــب 

كــــان الفعــــل لهــــم أو بمعنــــي آخــــر إذا كــــانوا مفعــــولین فلفظــــه " الصــــم " مرفوعــــة إذا 

ومنصــوبة إذا كــان الفعــل واقعــا علــیهم أي : إذا كــانوا مفعــولین ویــأتي ذلــك بــاختالف 

  بناء الفعلین ( تسمع ) و( یسمع ) .

  داللة نائب الفاعل

فینــوب عنـه جاریــا مجــراه  وجوبــًا قـد یتــرك الفاعــل لغـرض لفظــي أو معنــوي جـوازًا  أو 

  .)٤(ول به ، أو جار ومجرور أو مصدر لغیر مجرد التوكید ــله مفعفي كل  ما

  یحذف الفاعل لغرض إما لفظي : كاإلیجاز نحو : ومن عاقب بمثل ما عوقب به"

  وتصحیح النظم نحو

  أن ترد الودائع وما المال واألهلون إال ودائع        وال بد یوماً 

نه لـو قیـل " حمـد النـاس سـیرته أو السجع نحو : من طابت سریرته حمدت سیرته " فإ

  .)٥(" اختلت السجعة 

ــَق  ﴿أو معنــوي : كــالعلم بــه فــال حاجــة إلــي ذكــره ألنــه معــروف نحــو قولــه تعــالي َوُخِل

  .)٦( ﴾اِإلنَساُن َضِعیفاً 

  والجهل به نحو " سرق البیت " إذا لم تعرف السارق .

                                                
    ٤٢٩السبعة في القراءات البن مجاھد ص  ٤٤٠ – ٢/٤٣٩التذكرة في القراءات الثمان )    (١
    ٢٧٤أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )    (٢
    ٢/١٦٦معاني القراءات لألزھري )    (٣
  ١/٧٧فوائد وتكمیل المقاصد البن مالك تسھیل ال)    (٤
    ٢٦١شرح قطر الندي وبل الصدي البن ھشام ص )    (٥
 ٨٧    ٢٨سورة النساء اآلیة )    (٦



وفا منه ألنه شریر والخوف منه نحو " سرق الحصان " إذا عرفت السارق فلم تذكره خ

  مثال .

والخــوف علیــه نحــو " ضــرب فــالن " إذا عرفــت الضــارب غیــر أنــك خفــت علیــه فلــم 

  تذكره .

  الرفع علي النیابة عن الفاعل:

َل اْلَمَالِئَكُة َتنِزیالً ﴿قال تعالي    .)١( ﴾َوَیْوَم َتَشقَُّق السََّماء ِباْلَغَماِم َوُنزِّ

  القراءة :

ل المالئكــة " بنــونین الثانیــة ســاكنة " المالئكــة " نصــبا وقــرأ قــرأ ابــن كثیــر وحــده " وننــز 

  .)٢(البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون " ونزل المالئكة " بالرفع 

  الداللة النحویة :

فاعله ومن قـرأ " وننـزل المالئكـة" فهـو   من قرأ " ونزل المالئكة " فهو علي ما لم یسم

ه والقــراءة المختــارة ، " ونــزل " بالتشــدید مــن قــول اهللا والمالئكــة نصــب ألنــه مفعــول بــ

  .)٣(ألنه قیده بقوله تنزیال 

  .)٤( ﴾ الَّ َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیةً  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر " ال یسـمع فیهـا الغیـة " وقـرأ نـافع " 

  .)٥(غیة " ال تسمع " بالتاء  وقرأ الباقون " ال تسمع فیها ال

  الداللة النحویة:

من قـرأ " الیسـمع" أو " التسـمع فیهـا الغیـة رفعـا فعلـي مـالم یسـم فاعلـه وذكـر مـن قـرأ 

  .)٦(بالیاء ألنه أراد بالالغیة اللغو  

  

                                                
    ٢٥سورة الفرقان اآلیة )    (١
    ٢/٤٦٥التذكرة  في القراءات الثمان  )    (٢
      ١٣/٢٣الجامع ألحكام القرآن   ٢٦٥الحجة في القراءات السبع ص  )   (٣
    ١١سورة الغاشیة اآلیة  )   (٤
       ٣/٣٦٤النشر في القراءات العشر  )   (٥
     ٣٧١وكتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع ص  ٧٦٠حجة القراءات ص )    (٦

٨٨ 



  داللة المبتدأ والخبر

عقــد ســیبویه للمبتــدأ والخبــر بابــًا ســماه " بــاب المســند والمســند إلیــه وهمــا مــاال یســتغني 

. واتفـق معـه المبـرد فـي ذلـك حیـث یقـول " هـذا بـاب المسـند )١(ن صـاحبه كـل واحـد مـ

  .)٢(والمسند إلیه وهما ماال یستغني كل  واحد من صاحبه 

ویقول ابن السراج المبتدأ ما جردته من عوامل األسماء ومـن األفعـال والحـروف وكـان 

ره وال یستغني واحد القصد  منه أن تجعله أوًال لثاٍن مبتدأ به دون الفعل یكون ثانیه خب

  .)٣(منهما عن صاحبه 

إذ بالخبر یصبح المبتدأ  كالما تاما ، فیتم المعني األساسي للجملة ، وتحصل الفائدة 

ـــذا یصـــرح ابـــن یعـــیش : "   ـــدة ا، ل ـــة مفیـــدة تحصـــل الفائ علـــم أن المبتـــدأ والخبـــر جمل

  .)٤(بمجموعهما ، فالمبتدأ معتمد الفائدة  والخبر محل الفائدة 

ســـیبویه وجمهـــور البصـــریین أن المبتـــدأ مرفـــوع باإلبتـــداء وأن الخبـــر مرفــــوع  ومـــذهب

بالمبتدأ فالعامل في المبتدأ معنوي وهو التجرد من العوامل اللفظیة والعامل فـي الخبـر 

  .)٥(لفظي وهو المبتدأ وعند الكوفیین أن المبتدأ والخبر ترافعا فرفع كل منهما اآلخر 

  أقسام المبتدأ :

ـــهِ ﴿ثـــة أقســـام صـــریح :نحـــو قولـــه تعـــالي المبتـــدأ ثال ُســـوُل اللَّ ـــٌد رَّ .وضـــمیر )٦(  ﴾مَُّحمَّ

 ﴾ َأن َتُصـوُموْا َخْیـٌر لَُّكـمْ َو◌َ  ﴿منفصل نحــو " أنـت مجتهـــد " ومـؤول نحـو قولـه تعـالي
  عیدي خیر من أن تراه " .م. ومنه المثل" تسمع بال)٧(

  

  

  

   

                                                
         ١/٢٣كتاب سیبویھ )   (١
         ٤/١٢٦المقتضب للمبرد  )   (٢
        ١/٥٨األصول  في النحو إلبن السراج )    (٣
       ١/٩٤شرح الفصل البن یعیش  )    (٤
      )٥مسألة ( ١/٤٤اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین : البصریین والكوفیین لألنباري  )    (٥
       ٢٩سورة الفتح اآلیة  )    (٦
       ١٨٤سورة البقرة اآلیة  )    (٧

٨٩ 



  أنواع الخبر :

  فعلیة ، وجملة إسمیة وشبه جملة . یجيء خبر المبتدأ مفردا ، وجملة

  الخبر المفرد : هو ماال یكون جملة والشبه جملة مثل " المؤمنون أخوة" -١

الخبر الجملة : ما كان جملة فعلیة أو جملة أسمیة فاألول نحو: المسـلم یحـج  -٢

عــه وخــیم " والبــد فــي الخبــر الجملــة الحــرام  والثــاني نحــو " الظلــم مرتبیــت اهللا 

لــــة اإلســــمیة أن تشــــتمل الجملــــة علــــي رابــــط یربطهــــا بالمبتــــدأ الفعلیــــة أو الجم

ویطابقه في النـوع " التـذكیر والتأنیـث " وكـذلك العـدد " اإلفـراد والتثنیـة والجمـع 

: 

  أحد أمور أربعة. ءرابط یجيالوهذا 

  الضمیر وهو األصل في الربط.  - أ

  .)١(  ﴾ ْیرٌ َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك خَ  ﴿اإلشارة إلي المبتدأ كقوله تعالي-ب

ــةُ   اْلَحاقَّــةُ ﴿اعــادة المبتــدأ بلفظــه كقولــه تعــالي  -ج ــا اْلَحاقَّ ــا   اْلَقاِرَعــةُ ﴿)٢(   ﴾َم َم

  .)٣( ﴾ اْلَقاِرَعةُ 

  نحو علي نعم الرجل ونحو قول الشاعر : العموم  -د

  أال لیت شعري هل إلي أم معمر     سبیل فأما الصبر عنها فال صبرا

سـمها وخبرهـا محـذوف تقـدیره لـي والجملـة الجنس  وصبر فالصبر مبتدأ وال نافیة ل

  .)٤( سم (ال ) ألن النكرة المنفیة تفید العموماخبر المبتدأ والرابط العموم الذي في 

  

  

  

وقد یستغني عن الربط بواحد من األمور السابقة إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في 

فهـو ضــمیر الشـأن ویعــرف مبتــدأ  .)١( ﴾ ُقــْل ُهـَو اللَّــُه َأَحــدٌ  ﴿المعنـي كقولــه تعـالي

                                                
    النصب عطفا علي لباس فالخبر مفرد     ةأي علي قراءة " ولباس التقوي" بالرفع أما علي قراء)    (١
         من سورة الحاقة   ٢،  ١اآلیتان   )  (٢
         ٢  -١ تانسورة القارعة اآلی )  (٣
      ١/٩٧الكامل في قواعد اللغة العربیة نحوھا  وصرفھا  )    (٤

٩٠ 



والجملة خبر المبتدأ األول، وكأنه الثاني ولفظ الجاللة مبتدأ ثان وأحد خبر المبتدأ 

  قیل " الشأن " الذي الیختلف فیه " اهللا أحد "

  والرابط : أن الجملة " اهللا أحد " نفس المبتدأ في المعني "

  الخبر شبه الجملة :

ْكُب َأْسَفَل ِمـنُكمْ  ﴿ون ظرفا منصوبا كقوله تعالي ــوشبه الجملة : إما أن یك  ﴾ َوالرَّ

  .)٣(   اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ  ﴿وٕاما أن یكون جارا ومجرورا كقوله تعالي .)٢(

  تعدد الخبر :

یخبـر عــن المبتــدأ بخبـر واحــد وهــو األصـل مثــل" الصــدق منجـاة " وقــد یخبــر عنــه 

ــاٌل لَِّمــا  ُذو اْلَعــْرِش اْلَمِجیــدُ  ُهــَو اْلَغُفــوُر اْلــَوُدوُد وَ  ﴿بــأكثر مــن خبــر كقولــه تعــالي َفعَّ

  .)٤( ﴾ ُیِریدُ 

  علي اإلبتداء :رفع ال

  .)٥( ﴾ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه ِللَّهِ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

  .)٧(أبوعمرو ویعقوب " كله "برفع الالم والباقون بالنصب  .)٦(قرأ البصریان 

  

  :الداللة النحویة

" كله " مبتدأ و" هللا " خبره والجملة من المبتدأ والخبر في موضع رفع ألنها خبر " 

  .)٨(إن " 

                                                                                                                                       
        ١سورة اإلخالص اآلیة )   (١
       ٤٢سورة اآلنفال اآلیة )    (٢
       ٢سورة الفاتحة اآلیة )    (٣
        من سورة البروج   ١٦   -١٥ -١٤اآلیات  )   (٤
         ١٥٤سورة آل عمران اآلیة )   (٥
         يمھما أبوعمرو بن العالء ویعقوب الحضر)   (٦
ي ف�� المھ��ذب  ١٨٠اتح��اف فض��الء البش��ر لل��دمیاطي ص  ٣/١٤النش��ر ف��ي الق��راءات العش��ر الب��ن الج��زري )   (٧

         ١/١٥٥القراءات العشر 
    .    ١/١٥٥بھ الرحمن للعكبري  نما م إمالء ١/٢٦عراب القرآن لألنباري إالبیان في غریب )    (٨

٩١ 



َوَیـْوَم اْلِقَیاَمـِة تَـَرى  ﴿ومن رفع فعلي اإلبتداء " وهللا " الخبر ونظیر ذلك قولـه تعـالي

  .)١(  ﴾الَِّذیَن َكَذُبوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ 

ن أن یعمـل فیهـا الفعـل ورفعـت مسـودة، وكـذلك عـدل بــ" كـل" عـن عدل بـالوجوه عـ

  .)٢(اتباع األمر ورفع باإلبتداء 

المعنــي : األمــر كلــه هللا أي النصــر ومــا یلقــي مــن الرعــب فــي القلــوب هللا أي كــل 

  .)٣(ذلك هللا 

  .)٤( ﴾َوِلَباُس التَّْقَوَى َذِلَك َخْیرٌ ﴿وقال تعالي 

  القراءة :

رو ویعقــوب " ولبــاس " برفــع الســین وقــرأ نــافع وابــن عــامر قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعم

  .)٥(والكسائي وكذا  أبوجعفر بنصب السین عطفا علي لباس 

  الداللة النحویة :

  .)٦(الحجة لمن رفع : أنه ابتدأه بالواو و" الخیر " خبر 

قال الزجاج في توجیه رفع " لباس " یجوز أن تكـون مرفوعـة علـي اإلبتـداء وتكـون 

و" خیـر " خبـر المبتـدأ ، المعنـي " ولبـاس التقـوي " خبـر لمبتـدأ محـذوف  ذلك نعتـا

تقدیره " هو " والمعني : هو " لباس التقوي "أي : وستر العورة لباس المتقـین ، ثـم 

  .)٧(قال ذلك خیر أو أن یكون مبتدأ والخبر جملة ذلك خیر

وٕان كـان حسـن قال ابن قتیبة المعني ولباس التقوي خیر من الثیاب ، ألن الفـاجر 

  قال الشاعر في مثل هذا المعني .)٨(الثوب فهو باديء العورة 

  .)٩(إني كأني اري من الحیاء له       وال أماته وسط الناس عریانا 

                                                
       ٦٠سورة الزمر اآلیة  )    (١
          ١٧٧حجة القراءات زنجلة ص  )  (٢
          ١/٢٧٧ معاني القراءات لألزھري ١/٤٨٠معاني القرآن وأعرابھ للزجاج )   (٣
          ٢٦سورة األعراف اآلیة  )  (٤
الق�راءات األرب�ع عش�ر لل�دمیاطي اتح�اف فض�الء البش�ر ف�ي  ٣/٧٣النشر في القراءات العشر البن الجزري  )  (٥

          ٢٢٣ص 
         ١٢٩الحجة البن خالویھ ص )   (٦
          ٣٢٩ - ٢/٣٢٨معاني القرآن وإعرابھ للزجاج )  (٧
            ١٦٦تفسیر غریب القرآن البن قتیبة ص  )  (٨
          ٢٣٢البیت لسوار بن مضرب كما في نوار  أبي زید ص )  (٩

٩٢ 



  وقال آخر :

  إذا المرء لم یلبس ثیابا من التقي       تقلب عریانا وٕان كان كاسیا

  كان هللا عاصبا وخیر لباس المرء طاعة ربه          وال خیر فیمن

  .)١(وقراءة الرفع هي المختارة ألن علیها أكثر القراء والنصب حسن 

ـَن اْلهُـَدى  ﴿وقال تعالي َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ُهـًدى لِّلنَّـاِس َوَبیَِّنـاٍت مِّ

  .)٢(  ﴾َواْلُفْرَقانِ 

  القراءة :

و ویعقــوب بادغــام الـراء فــي الــراء فــي وقــراءة أبــي عمـر .)٣(قـرأ الجمهــور برفــع شـهر

  .)٤(شهر رمضان 

قـــــال الزجـــــاج فـــــي شـــــهر القـــــراءة بـــــالرفع ویجـــــوز النصـــــب وهـــــي قـــــراءة لیســـــت 

ده" شتهار ألنه مشتهر الیتعذر علمه علـي أحـد یریـوالشهر مشتق من اال.)٥(بالكثرة

جوفــه مــن شــدة العطــش  تــرقرمض " إذا احرمضــان" مــأخوذ مــن رمــض الصــائم یــ

  .)٦(ددة شدة الحروالرمضاء مم

قال الجوهري وشهر رمضان یجمع علي رمضانات وأرمضة یقال : أنهم لمـا نقلـوا 

أســماء الشـــهور عـــن اللغـــة القدیمــة ســـموها باألزمنـــة التـــي وقعــت فیهـــا فوافـــق هـــذا 

الشهر ایام الحـر فسـمي بـذلك وقیـل إنمـا سـمي رمضـان ألنـه یـرمض الـذنوب: أي 

  .)٧(بحرقها باألعمال الصالحة 

  لة النحویة :الدال 

 ویكـون ذكـر الجملـة مقدمـة لفریضـة ﴾الَِّذَي ُأنِزَل ِفیـِه اْلُقـْرآُن  ﴿شهر مبتدأ وخبره 

  .)٨(صومه بذكر فضله 

                                                
            ١/٤٦١الكشف في وجوه القراءات السبع  )  (١
           ١٨٥سورة البقرة اآلیة  )  (٢
           ٢/٣٨البحر المحیط ألبي حیان  ١/٣٥٢معاني القرآن لألخفش  )  (٣
          ١٥٤اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للدمیاطي ص   )  (٤
          ١/٢٥٣معاني القرآن واعرابھ للزجاج    )  (٥
           ١/٢٦٩فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر محمد بن علي بن محمد الشوكاني   )  (٦
   ٧٠-٢/٦٩  والقرطبي ھو محمد بن أحمد ترجمتھ في طبقات المفسرین  ٢/٢٩١القرآن للقرطبي الجامع ألحكام  )  (٧
            ١/٤٦٤ر المصون في علوم الكتاب المكنون الد )  (٨

٩٣ 



الشـهر لشـهرته سـمي قال ابن العربي " شهر رمضان " یعني هالل رمضـان وٕانمـا 

لم وهــذا قــول النبــي صــلي اهللا علیــه وســ .)١(ففــرض اهللا علینــا الصــوم مــدة الهــالل 

  .)٢("م الشهر فعدوا ثالثین ـــصوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته فإن غمي علیك"

  .)٣( ﴾ َوإَِذا ِقیَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْیَب ِفیَها﴿وقال تعالي 

  القراءة:

قـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب والبـــاقون " والســـاعة " رفعـــا وقـــرأ حمـــزة بنصـــب 

  .)٤(الساعة

  داللة النحویة:ال

  .)٥(الساعة " مبتدأ " وال ریب فیها خبر او عطف بالرفع علي محل "إن " وٕاسمها

 ﴾ ِإنَّ َوْعـَد اللَّـِه َحــقٌّ ﴿وقـراءة الرفـع االختیـار ألن الكـالم تـم دونــه وهـو قولـه تعـالي

يء ألن االختیـــار إذا عطـــف بعـــد خبـــر إن ، ترفـــع ،  وألن المعطـــوف علـــي الشـــی

ـــــي مع ـــــي اختیـــــر القطـــــع مـــــن األول  ختلـــــفنـــــاه ، فـــــإذا ایجـــــب أن یكـــــون ف المعن

  ستئناف  والریب الشك ، وأنشد :واال

  .)٦( قول الحسودأمیمة ریب       إنما الریب ما ی لیس في الموت یا 

  

  .)٧(  ﴾َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدیمِ ﴿وقال تعالي 

  القراءة :

 .)٨( ر " بـالرفع وقـرأ الكوفیـون ـا البصـرة أبـوعمرو ویعقـوب والبـاقون " والقمـقرأ قارئ

  .)٩( وابن عامر " والقمر " بالنصب

                                                
             ١/٨٢أحكام القرآن البن العربي  )  (١
الھ��الل والفط��ر  ی��ة ص��یام ب��اب وج��وب ص��وم  رمض��ان  لرؤكت��اب ال ٧/١٩٣ص��حیح مس��لم ش��رح الن��ووي   )  (٢

            ١٠٨١لرؤیة الھالل حدیث رقم 
              ٣٢سورة الجاثیة اآلیة )  (٣
          .  ٣٩٠أتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للدمیاطي ص   )  (٤
             ٢/٢٣٣من بھ الرحمن  إمالء ما ٢/٣٦٦غریب أعراب القرآن  البیان في ٢/٢٠٧مشكل أعراب القرآن   )  (٥
  .٤١٢إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص    )  (٦
  .٣٩سورة یسن اآلیة   )  (٧
  ھم عاصم وحمزة والكسائي   )  (٨
    ٢/٤٠٠اتحاف فضالء البشر  ٢/٣٥٣النشرفي القراءات العشر    )  (٩

٩٤ 



  الداللة النحویة :

  .)١( من رفع  جعله ابتداًء " وقدرناه " خبره ویجوز رفعه علي إضمار مبتدأ 

ن یكــون علــي قـال الزجــاج مــن قــرأ بــالرفع فــالمعني وأیـة لهــم القمــر قــدرناه ویجــوز أ

  .)٢( اإلبتداء وقدرناه الخیر 

 وقـال القیسـي : الرفـع االختیـار  .)٣( ي مـن النصـب قال الفراء الرفع فیه أعجب إلـ
)٤(.   

ــیَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلهُــْم َكالَّــِذیَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا ﴿وقــال تعــالي ًأْم َحِســَب الَّــِذیَن اْجَتَرُحــوا السَّ

اِلَحاِت َسَواء مَّْحیَ    .)٥( ﴾ اُهم َوَمَماُتُهْم َساء َما َیْحُكُمونَ الصَّ

  القراءة :

قـرأ  قارئــا البصــرة أبـوعمرو ویعقــوب والبــاقون " ســواء" بـالرفع وقــرأ حمــزة والكســائي 

  .)٦( وحفص " سواء " بالنصب

  الداللة النحویة :

: وعملـوا "سـواء " بـالرفع جعلـوه مبتـدأ ومابعـده خبـرا عنـه ویكـون الوقـف علـي قولـه 

  .)٧(لحات تاما  الصا

قــال الزجــاج فــي توجیــه " ســواء " ویقــرأ " ســواء" محیــاهم وممــاتهم وقــد قرئــت ســواء 

محیاهم ومماتهم بنصب الممات وحكي بعض النحویین أن ذلـك جـائز فـي العربیـة 

واالختیار عند سیبویه والخلیل وجمیـع البصـریین " سـواء " برفـع سـواء وعلیـه أكثـر 

  .)٨(ویجیزون النصب القراء 

برفــع ســواء أي یمــوت  .  ﴾َســَواء مَّْحَیــاُهم َوَمَمــاُتُهمْ  ﴿قــال مجاهــد فــي قولــه تعــالي

المـــؤمن علـــي إیمانـــه ویبعـــث علیـــه ویمـــوت الكـــافر علـــي كفـــره ویبعـــث علیـــه وهـــذا 

                                                
  ٣/١٤١سیر النسقي تف ٢/٢٠٣امالء مامن بھ الرحمن  ٢/١٥١مشكل اعراب القرآن لمكي   )  (١
  .    ٤/٢٨٧  معاني القرآن وإعرابھ للزجاج   )  (٢
    ٢/٣٧٨معاني القرآن للقراء )  (٣
    ٢/٢١٦كتاب الكشف )  (٤
    ٢١سورة الجاثیة اآلیة  )  (٥
  ٣/٣٠٠النشر في القراءات العشر  )  (٦
   ٤١١أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص   )  (٧
  ٤/٤٣٣القرآن وإعرابھ للزجاج  معاني    )  (٨

٩٥ 



واختــار أبوعبیــدة أن نجعلهــم ســواء وقــال : تــم  .)١(التفســیر یــدل علــي هــذه القــراءة 

أي :    ﴾ َســَواء مَّْحَیــاُهم َوَمَمـــاُتُهمْ  ﴿ : الكــالم عنــد الصــالحات ثــم أســـتأنف فقــال

ســــواء حیــــاة الكــــافر ومماتــــه هــــو كــــافر  حیاتــــه ومماتــــه ، والمــــؤمن مــــؤمن حیاتــــه 

  .)٢(ومماته

ِإنَّ الَّـــِذیَن َكَفـــُروا َوَیُصـــدُّوَن َعـــن َســـِبیِل اللَّـــِه َواْلَمْســـِجِد اْلَحـــَراِم الَّـــِذي  ﴿وقـــال تعـــالي

  .)٣(  ﴾اْلَعاِكُف ِفیِه َواْلَبادِ  َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء

  القراءة :

قـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب والبـــاقون " ســـواء " بـــالرفع وقـــرأ حمـــزة والكســـائي 

  .)٤(وحفص عن عاصم " سواء " بالنصب 

  الداللة النحویة :

  .)٥(الحجة لمن رفع : أنه اراد اإلبتداء والعاكف الخبر 

  واء ورفعه  من جهتین :قال الزجاج : " القراءة الرفع في س

  

َل  ﴿أحــداهما : أن یكــون وقــف التــام هــو : " الــذي جعلنــاه للنــاس " كمــا قــال  ِإنَّ َأوَّ

علي اإلبتداء والخبر ﴾  َسَواء اْلَعاِكُف ِفیِه َواْلَبادِ  ﴿ویكون .)٦( ﴾َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّاسِ 

فیرتفع ( سواء )  ﴾ ِفیِه َواْلَبادِ َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ﴿ویجوز أن یكون علي 

علي اإلبتداء ویكون الخبر ها هنا ( العاكف فیه ) أعني خبـر (سـواء): ( العـاكف 

  .)٧() ویكون خبر جعلناه جملة 

                                                
  ٧/٤٢٦ الدر المنثور للسیوطي  ١٤٨/ ١٥ جامع  البیان للطبري  ١٦١حجة القراءات زنجلھ ص   )  (١
  ٢٥٢مجاز القرآن ألبي عبیدة ص   )  (٢
  ٢٥سورة الحج اآلیة    )  (٣
   ٢/٤٧المھذب في  القراءات العشر   ٣/١٩٨في القراءات العشر  النشر   )  (٤
   ١٥٤الحجة في القراءات السبع البن خالویھ ص    ) (٥
   ٩٦سورة آل عمران اآلیة   )  (٦
     ٤٢٠/ ٣معاني القرآن وأعرابھ للزجاج  )  (٧

٩٦ 



  .)١( ﴾َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْیَنُهَما ِإن ُكنُتم مُّوِقِنینَ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

رو ویعقــوب والبــاقون " رب الســموات " رفعــا وقــرأ الكوفیــون " قــرأ البصــریان أبــوعم

  .)٢(رب السموات " خفضا 

  الداللة النحویة :

قراءة الرفع علي اإلبتداء قطعوه مما قبله وخبره الجملة التي بعده قولـه " ال إلـه إال 

هو " ویجوز رفعه علي إضمار مبتدأ أي : هـو رب السـموات وهـو اإلختیـار، ألن 

  .)٣( لتأكید وعلیه األكثرفیه معني ا

  .)٤( ﴾َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب والباقون " حمالة " بـالرفع وقـرأ عاصـم بالنصـب 
)٥(.  

  

  

  

  الداللة النحویة :

ألنه ابتـداء  وامرأتهتوجیه قراءة الرفع أن من قرأ " حمالة بالرفع " فهو مرفوع بقوله 

  .)٦(" وحمالة الحطب " خبر المبتدأ

وفي حرف ابن مسعود " ومریته حمالة للحطب " فقیل: كانت تحمل الشوك فتلقیـه 

علـي طریــق رسـول اهللا صــلي اهللا علیــه وسـلم وقیــل : كانــت تمشـي بالنمیمــة، یقــال 

  للنمیمة الحطب ، ألنها تلهب كما تلهب النار، وأنشد:

                                                
    ٧سورة الدخان اآلیة  )  (١
   ٣/٢٩٨النشر في القراءات العشر   ٢/٥٤٩التذكرة في القراءات الثمان   )  (٢
    ٢٦٤/ ٢ع الكشف في وجوه القراءات السب   )  (٣
     ٤سورة المسد اآلیة   )  (٤
    ٢٢٥التیسیر في القراءات السبع ص  ٦٤٩/ ٢التذكرة في القراءات الثمان البن غلیون   )  (٥
    ٢/٣٨٦بن أبي طالب  لمكي إعراب القرآن   مشكل  )  (٦

٩٧ 



  .)١(لي ظهر  ألمة  ولم تمش بین القوم بالحطب الرطبع من البیض لم تصطد 

یعني " لم تمش بالنمائم ، وجعل الحطب رطبا لیدل علي التدخین الـذي هـو زیـادة 

ة ، وٕان النمـام قـفي الشـر وقـال أكـثم بـن صـفي لبنیـه : إیـاكم والنمیمـة ! فإنهـا محر 

  لیعمل في ساعة ماال یعمل الساحر في شهر أخذه بعض الشعراء فقال:

  إن النمیمة نار ویك محرقة      ففر عنها وجانب من تعاطاها

عــن النبــي صــلي اهللا علیــه وســلم" الیــدخل  وثبــت. ولــذلك قیــل : نــار الحقــد التخبــو

  .)٢(الجنة نمام "

اِدِقینَ  ﴿وقال تعالي   .)٣( ﴾َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ

  القراءة :

ا البصـــرة أبـــوعمرو ویعقـــوب والبـــاقون ( الخامســـة ) بـــالرفع وقـــرأ حفـــص ( قـــرأ قارئـــ

  .)٤() نصبا  ةالخامس

  الداللة النحویة :

  .)٥(الخامسة : مبتدأ ومابعدها الخبر

بفاحشـــة تالعنـــا والمالعنـــة : أن یبـــدأ الرجـــل  امرأتـــهومعنـــي هـــذه اآلیـــة مـــن رمـــي 

بـه ، ویشــهد الخامســة أن  فیحلـف بــاهللا الـذي ال إلــه إال هـو أنــه صــادق فیمـا رماهــا

لعنة اهللا علیه إن كان من الكاذبین فیما رماها به وتشهد المـرأة أربـع شـهادات بـاهللا 

إنــه مــن الكــاذبین فیمــا رماهــا بــه ، وتشــهد الخامســة أن غضــب اهللا علیهــا إن كــان 

  .)٦(من الصادقین ثم یفرق بینهما فال یجتمعان أبدا 

  

  

  

  

                                                
    ٥٥١أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )  (١
  ١٥٠كتاب اإلیمان باب غلظ تحریم النمیمة حدیث رقم  ١/١٠١صحیح مسلم      )  (٢
     ٩سورة النور اآلیة  )  (٣
     ٢١٠/ ٣النشر في القراءات العشر  ٤٥٣ ص في القراءات البن مجاھد ةالسبع  )  (٤
      ٢/١٩٣عراب القرآن لألنباري ا البیان في غریب   )  (٥
       ٢٩٦ص إعراب القرآءات السبع وعللھا إلبن خالویھ  )  (٦

٩٨ 



  الرفع علي الخبر :

ــْم َیْبُلُغــوا  ﴿قــال تعــالي َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوا ِلَیْســتَْأِذنُكُم الَّــِذیَن َمَلَكــْت َأْیَمــاُنُكْم َوالَّــِذیَن َل

ـَن الظَِّهیـَرِة  اْلُحُلَم ِمـنُكْم ثَـَالَث َمـرَّاٍت ِمـن َقْبـِل َصـَالِة اْلَفْجـِر َوِحـیَن َتَضـُعوَن ِثَیـاَبُكم مِّ

  .)١( ﴾ لكم ُث َعْوَراتٍ َوِمن َبْعِد َصَالِة اْلِعَشاء َثَال 

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون "ثــالث " بــالرفع وقــرأ حمــزة والكســائي 

  .)٢(وأبوبكر عن عاصم " ثالث " بالنصب 

هكذا قال الفـراء وتلـك  .)٣(من قرأ" ثالث عورات " اراد هذه الخصال وقت العورات

ــَن الظَِّهیــَرِة َوِمــن ِمــن َقْبــِل َصــَالِة ا ﴿الخصــال قولــه  ْلَفْجــِر َوِحــیَن َتَضــُعوَن ِثَیــاَبُكم مِّ

أي هــذه األوقــات ثــالث عــورات واختــار الفــراء الرفــع لهــذه  ﴾ َبْعــِد َصــَالِة اْلِعَشــاء

  .)٤(ف عوراتهما فیها ــالعلة أراد خلوة الرجل مع أهله في هذه األوقات وتكش

  الداللة النحویة :

تقـــدیره هـــذه ثـــالث عـــورات أي هـــذه أوقـــات ثـــالث  " ثــالث " خبـــر لمبتـــدأ محـــذوف

لمـذكورة قبـل عورات ثم حذف  المضاف إتساعا وهـذه إشـارة إلـي الثالثـة األوقـات ا

تسـع فـي الكـالم فجعلـت األوقـات عـورات ألن ظهـور العـورة فیهـا یكـون هذا ولكن ا

وهو مثل قولهم " نهارك صائم ولیلك قـائم ثـم أخبـرت عـن النهـار بالصـوم ألن فیـه 

َبـْل َمْكـُر اللَّْیـِل  ﴿كـون وأخبـرت عـن اللیـل بالقیـام ألن فیـه یكـون ومنـه قولـه تعـاليی

  .)٥(  ﴾َوالنََّهارِ 

أضـــیف المكـــر إلـــي اللیـــل والنهـــار وهمـــا الیمكـــران إال أن المكـــر یكـــون فیهـــا مـــن 

فاعلهما فأضیف المكر إلیها إتساعا كذلك أخبرت عن األوقات بالعورات ألن فیها 

                                                
       ٥٨سورة النور اآلیة  )  (١
         ١٦٣ ص التیسییر في القراءات العشر ٣/٧٩في القراءات العشر   المھذب  ) (٢
        ٢/٢١٢معاني القراءات لألزھري  )  (٣
      ٢/٢٦٦عراب  القرآن للنحاس إ ٢/٢٦٠  معاني القرآن للفراء  )  (٤
      ٣٣سورة سبأ اآلیة    )  (٥

٩٩ 



هـذه األوقـات الثالثـة فلذلك أمر اهللا عباده أن الیـدخل علـیهم فـي  تظهر من الناس

  .)١( إال بعد استئذان  عبد وال صبي

ــْنُهْم ِلــَم َتِعُظــوَن َقْومــًا الّلــُه ُمْهِلُكُهــْم َأْو ُمَعــذُِّبُهْم َعــَذابًا ﴿وقــال تعــالي  ــٌة مِّ َوإَِذ َقاَلــْت ُأمَّ

  .)٢( ﴾ َوَلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ َشِدیدًا َقاُلوْا َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم 

  القراءة :

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب  وكذا الباقون " معذرة " بالرفع وقرأ حفص " معذرة 

  .)٣(" بالنصب 

  الداللة النحویة:

  في توجیه القراءة حجتان .

أحدهما : ما قـال سـیبویه رحمـه اهللا إن معنـاه : موعظتنـا إیـاهم معـذرة جعلهـا خبـر 

  .)٤(ابتداء 

  أبي عبیدة : هذه معذرة . دوالثانیة: أن تقدیرها عن

َفَلمَّا َأنَجاُهْم ِإَذا ُهْم َیْبُغوَن ِفي اَألْرِض ِبَغْیِر اْلَحقِّ َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنََّمـا  ﴿وقال تعالي

 ﴾ُنَنبِّـُئُكم ِبَمـا ُكنـُتْم َتْعَملُـونَ َبْغُیُكْم َعَلى َأنُفِسُكم مَّتَاَع اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا ثُـمَّ ِإَلیَنـا َمـْرِجُعُكْم فَ 

)٥(.  

  

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب والباقون " متاع" بالرفع وقرأ حفـص عـن عاصـم 

  .)٦(" متاع " بالنصب 

  الداللة النحویة:

  توجیه قراءة الرفع علي ضربین .

                                                
         ٧٠ -٢/٦٩بن أبي طالب لمكي  مشكل أعراب القرآن  )  (١
        ١٦٤سورة األعراف اآلیة   )  (٢
         ١١٤التیسیر في القراءات السبع ص  ٢٣٢ ص البشر ءاتحاف فضال  )  (٣
        ٥٥١القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص /  إعراب  ٣٢٠/ ١كتاب سیبویھ    )  (٤
         ٢٣ة یونس اآلیة سور   )  (٥
        ١٨٦وط في القراءات العشر ص مبسال ٣/٢٨١النشر في القراءات العشر    )  (٦

١٠٠ 



  ﴾ اعَ ِإنََّما َبْغُیُكْم َعَلى َأنُفِسُكم مَّتَ  ﴿أن تجعله خبرا 

  ﴾ َبْغُیُكْم َعَلى َأنُفِسُكم﴿الوجه الثاني : أن یتم الوقف علي قوله 

علــي تقـدیره : هــو متـاع الحیـاة الــدنیا كمـا قــال  ﴾ مَّتَــاَع اْلَحَیـاِة الـدُّْنَیا ﴿ثـم  تبـديء

 والرفـع  .)٢(أي هي النار ﴾النَّاُر َوَعَدَها اللَّهُ ﴿ثم قال .)١( ﴾ ِبَشرٍّ مِّن َذِلُكمُ  ﴿تعالي

والمتـاع فـي اللغـة : كـل مـا  .)٣(ختیار لصحته في اإلعراب وألن الجماعة علیه اال

  تز به قال الشاعر :لأ

  .)٤(أرحلت سلمي بغیر متاع         قبل الفراق ورعتها بوداع  

اِدِقیَن ِصْدُقُهمْ  ﴿وقال تعالي   .)٥( ﴾ َقاَل الّلُه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ

  القراءة :

أبوعمرو ویعقوب والباقون من العشرة " یوم " بـالرفع وقـرأ نـافع " یـوم قرأ البصریان 

   .)٦(" بالنصب 

  الداللة النحویة :

" هذا " مبتدأ و"یوم" خبره وهو معرب ألنه مضاف إلي معرب فبقي علي حقه من 

  .)٧(اإلعراب 

وحجة من رفع أنه جعل " یوم ینفع " خبرا لهذا والجملـة فـي موضـع .)٨(قال  مكي 

ب بـالقول وهـو محكـي  الیعمــل فـي لفـظ القـول " هــذا " إشـارة إلـي یـوم القیامــة نصـ

والمـراد بـالیوم : یـوم القیامـة وٕانمـا .)٩(وهو  الیوم الـذي ینفـع فیـه الصـادقین صـدقهم

                                                
          ٧٢سورة الحج اآلیة  )  (١
  ١٥٨بع وعللھا البن خالویھ صأعراب القراءات الس )  (٢
          ٥١٧/ ١الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا    )  (٣
           ١٥٨قراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص أعراب ال )  (٤
            ١١٩سورة المائدة اآلیة  )  (٥
           ٢٠٥اتحاف فضالء البشر للدمیاطي ص  ٣/٤٧النشر في القراءات العشر   )  (٦
           ١/٢٣٤عراب والقراءات في جمیع القرآن للعكبري بھ الرحمن من وجوه اإل نإمالء ما م )  (٧
ن آع��راب الق��رإر ف��ي عل��وم الق�رآن والعربی��ة ل��ھ مش�كل د مك�ي ب��ن أب��ي طال�ب م��ن أھ��ل  التبح�ھ�و أب��و محم��  )  (٨

           ٢/٣٠٩والتبصرة في القراءات وغیرھا ترجمتھ في طبقات القراء 
            ١/٢٨٣مشكل أعراب القرآن لمكي بن أبي طالب  ١/٤٢٤الكشف  )  (٩

١٠١ 



خص نفع الصدق به ألنه یـوم الجـزاء ، والصـادقون هـم الـذین  اسـتقامت أعمـالهم 

  .)١(وأقوالهم ونیاتهم 

  علي المفعولیة : ببر والنصبین الرفع علي الخ

  .)٢( ﴾ َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قـــرأ أبـــوعمر( قـــل العفـــو ) بـــالرفع وقـــرأ یعقـــوب والبـــاقون مـــن العشـــرة ( قـــل العفـــو) 

  .)٣(بالنصب 

  الداللة النحویة :

: ینفقـون العفـو فـالعفو ما واحدا رد (العفو ) علیه فنصـب أي من جعل ( ماذا) اس

  مفعول به للفعل ینفقون .

سما و ( ذا ) خبره وهو في المعنـي ( الـذي ) رّد( العفـو) علیـه اومن جعل ( ما ) 

العفـو أي : یعـرب  فرفعه المعني : ما الذي ینفقون ؟ فقـال العفـو أي الـذي ینفقـون

و مـا فضـل . والمـراد بـالعف)٤(خبرا عن المبتـدأ الـذي هـو اسـم الموصـول المحـذوف 

بن عباس أن نفرًا من الصحابة حین اوزاد وروي السیوطي في أسباب النزول عن 

ري مــا دأمـروا بالنفقـة فــي سـبیل اهللا أتـوا النبــي صـلي اهللا علیــه وسـلم فقـالوا: إنــا النـ

َوَیْسـَأُلوَنَك َمـاَذا  ﴿ي أمرنا بها في أموالنا فمما ننفق منهـا ؟ فـأنزل اهللاـهذه النفقة الت

  .)٥( ﴾ نَ ُینِفُقو 

وكــان الرجــل قبــل ذلــك ینفــق مالــه حتــي مــا یجــد مــا یتصــدق بــه ، والیجــد مــا یأكــل 

  .)٦(حتي یتصدق علیه 

اهللا علیــه  وأخــرج مســلم فــي الصــحیح عــن أبــي هریــرة قــال : قــال رســول اهللا صــلي

  .)١(وسلم " خیر الصدقة ما كان عن ظهر غني وأبدأ بمن تعول " 

                                                
          ١/١٧٢ن في تفسیر كالم المنان تفسیر الكریم الرحم   )  (١
          ٢١٩سورة البقرة اآلیة )  (٢
     ٢/٢٢٧النشر في القراءات العشر   ) (٣
   ١/٢٠١معاني القراءات لألزھري  )  (٤
    ٦٠٧/ ١تفسیر الدر المنثور في التفسیر الماثور للسیوطي  )  (٥
   ١/٣٣٠فتح القدیر للشوكاني   )  (٦

١٠٢ 



.ومثلــه قــول النبــي )٢(و هــو الفضــل عــن العیـال بــن جریــر الطبــري أن العفـاختـار او 

فعلــي  فلیبــدأ بنفســه فــإن كــان فضــالً  صــلي اهللا علیــه وســلم :" إذا كــان أحــدكم فقیــراً 

  .)٣(فهاهنا ، وهاهنا" فعلي ذي قرابته ، فإن كان فضالً  عیاله ،فإن كان فضالً 

  لكان : ةالوظیفیالداللة 

  كان بین الفعلیة والحرفیة :

ال تدخل علي المبتدأ والخبر وهذا مذهب األكثرین وعنـد بعضـهم كان وأخواتها أفع

  حروف.

إن قــال قائــل أي شــیيء كــان وأخواتهــا مــن الكلــم؟ قیــل أفعــال  .)٤(قــال : األنبــاري 

ـــدل علـــي  إلـــي أنهـــا حـــروف لیســـت أفعـــاالً  .)٥(ن یوذهـــب بعـــض النحـــوی ألنهـــا الت

صــحیح أنهــا المصــدر ولمــا كانــت التــدل علــي المصــدر دل علــي أنهــا حــروف وال

  : ثرین والدلیل علي ذلك ثالثة أوجهأفعال وهو مذهب األك

الوجــه األول : أنهــا تلحقهــا تــاء الضــمیر وألفــه وواوه نحــو كنــت وكانــا وكــانوا كمــا 

  تقول قمت قاما وقاموا وما أشبه ذلك .

الوجـه الثــاني : أنهــا تلحقهــا تـاء التأنیــث كانــت المــرأة كمـا تقــول قامــت المــرأة وهــذه 

  تختص باألفعال .التاء 

  الوجه الثالث : أنها تتصرف تصرف األفعال كان یكون كن .

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                       
  كتاب الزكاة بباب بیان أن الید العلیا خیر من الید السفلى ٧/١٢٥لم بشرح النووي صحیح مس  )  (١
   ٣٦٥/ ٢تفسیر الطبري    )  (٢
  ٣٩٥٧كتاب العتق  باب في بیع المدبر حدیث رقم  ٤/٢٦٦سنن أبى داؤود    )  (٣
   ١٣١أسرارالعربیة البن األنباري ص )  (٤
ق�ال الزج�اجي " ب�اب الح�روف الت�ي ترف�ع  ٤١كت�اب الجم�ل ص  فمن ذھب إلي أنھ�ا ح�روف الزج�اجي ف�ي  )  (٥

  األسماء وتنصب األخبار .

١٠٣ 



  معني كان :

وقـد یكـون إتصـافه علـي  وقـت مـامعني " كـان " إتصـاف المسـند إلیـه بالمسـند فـي 

 ﴾ َوَكـاَن اللَّـُه َعِلیمـًا َحِكیمـاً ﴿ ي قوله تعالي ـاك قرینة كما فــوجه الدوام إن كان هن

  .)٢(كان ولم یزل علیما حكیما أي أنه  .)١(

  عمل كان:

مــذهب البصــریین أنهــا ترفــع المبتــدأ ویســمي اســم " كــان " وتنصــب الخبــر ویســمي 

  .خبر كان 

إلــي هــذا بقولــه كــان تــدخل علــي المبتــدأ و الخبــر  .)٣(وقــد ذهــب أبــوعلي الفارســي 

 فیصــر مــا كــان مرفوعــا باإلبتــداء قبــل دخــول هــذه األشــیاء مرتفعــا بكــان ومــا كــان

مرتفعــــا بأنــــه خبــــر مبتــــدأ نصــــبا بأنــــه خبــــر " كــــان " وذلــــك قولــــك " كــــان عبــــداهللا 

  .)٤(ذاهبا"

ن فذهبوا إلي أن " كـان "ال تعمـل فـي المبتـدأ شـیئا وأنـه بـاق علـي رفعـه أما الكوفیو 

  .ا تنصب الخبر فقط موٕان

  أوجه كان :

  .)٥(تكون ناقصة وتامة وزائدة 

ــَك ﴿الخبرمثــل قولــه تعــالي  أمــا الناقصــة فهــي التــي ترفــع اإلســم وتنصــب َوَكــاَن َربُّ

  ط ـوسمیت ناقضة لعدم اكتفائها بالمرفوع ألن فائدتها ال تتم به فق .)٦( ﴾ َقِدیراً 

  

  

                                                
  ٤سورة الفتح اآلیة   )  (١
  ٢/٢٧٢الییتى جامع الدروس العربیة للغ  )  (٢
الفارسي : ھو  الحسن بن أحمد بن عبدالفغار الفارسي قرأ النحو علي أبي إسحاق الزج�اج وغی�ره وب�رع ف�ي  )  (٣

  ٨٤ -٨٣ھ في إشارة التعیین ص النحو ترجمت
    ١١٦األیضاح البن علي الفارسي ص  )  (٤
     ٢/٧٨فصل إلبن الحاجب ماإلیضاح في شرح ال )  (٥
 ١٠٤    ٥٤سورة الفرقان اآلیة   )  (٦



بــل تفتقــر إلــي المنصــوب ، بخــالف األفعــال التامــة فإنهــا تــتم كالمــا بــالمرفوع دون 

  .)٢(وكان الناقصة كثر مجیئها في القرآن .)١(المنصوب 

َوإِن َكــاَن ُذو ُعْســـَرٍة ﴿تكـــون بمعنــي وجــد أو وقـــع أو ثبــت قــال تعـــالي أمــا التامــة ف

   .)٣( ﴾َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرةٍ 

ومنـــه قـــول الربیـــع بـــن صـــنیع .)٤( ومنـــه مـــا شـــاء اهللا كـــان " أي مـــا شـــاء اهللا وقـــع

  .الفزاري الذبیاني

  .)٥(فئوني         فإن الشیخ یهرمه الشتاء دإذا  كان الشتاء فأ

  ائدة فهي التي الیختل أصل الكالم باسقاطها كقول الشاعر أما الز 

  .)٦( اة بني أبي بكر تسامي           علي كان المسومة العرابر س

  .)٧( ﴾َكْیَف ُنَكلُِّم َمن َكاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّیاً ﴿ وكقوله تعالي 

نمـا معنـي والمبرد وجماعة من النحاة قال المبرد " إ.)٨(كان زائدة وبه قال أبوعبیدة 

كیـف تكلـم مــن هـو فـي المهــد  –واهللا أعلــم  –" كـان " هاهنـا التوكیــد فكـان التقـدیر 

صـبیا نصـب صـبیا علــي الحـال ولـوال ذلــك لـم یكـن عیســي بائنـا مـن النــاس وال دل 

الكالم علي أنـه تكلـم فـي المهـد ، ألنـك تقـول للرجـل : كـان فـالن فـي المهـد صـبیا 
)٩(.  

  ها:ما تختص به " كان " دون أخوات

  تختص " كان " من بین سائر أخواتها بستة أشیاء 

  أحدهما : حذف نون مضارعها وذلك بشروط

  أن یكون المضارع مجزوما . -١

                                                
    ٤/١٧٩شرح الكافیة للرضي    )  (١
     ٣٣٣القسم الثالث ص   الجزء األول لكریم تألیف محمد عبدالخالق  عضیمة دراسات السلوب  القرآن ا  )  (٢
     ٢٨٠سورة البقرة اآلیة  )  (٣
الفخ���ر ال���رازي  ١/٢٤٧الكش���اف للزمخش���ري   ٢٨٧المط��الع الس���عیدة ف���ي ش���رح الفری���دة للس��یوطي ص    )  (٤
٧/١٠١    
      ١٣٢أسرار العربیة ص  ١٨٤األزھیة في علم الحروف   ٨٨اللمع في العربیة البن جني ص  )  (٥
   ٤/٣٣خزانة األدب للبغدادي  ٧/١٠٠صل البن یعیش شرح المف   )  (٦
     ٢٩سورة مریم اآلیة  )  (٧
      ١٦٠مجاز القرآن البي عبیدة ص  )  (٨
      ١١٨ - ١١٧/ ٤المقتضب للمبرد  )  (٩

١٠٥ 



 أن تكون عالمة جزمة السكون . -٢

 أال یكون المضارع متصال بضمیر نصب . -٣

 أال یلیها ساكن. -٤

 .)١(أال یكون ذلك في الوقف بل یكون في الوصل  -٥

ــْم َنــُك ِمــَن اْلُمَصــلِّینَ  ﴿هــذه الشــروط قولــه تعــاليومثــال " مــا اجتمعــت فیــه   .)٢( ﴾َل

 َفَلْم َیُك َیـنَفُعُهْم ِإیَمـاُنُهمْ ﴿وقوله تعالي .)٣( ﴾َوَال َتُك ِفي َضْیٍق مِّمَّا َیْمُكُرونَ ﴿وقوله 

  .)٥( ﴾َوَلْم َأُك َبِغّیاً ﴿وقوله تعالي  .)٤( ﴾

ـــم وعالمـــة جزمـــه  إعرابـــه: لـــم : حـــرف نفـــي وجـــزم وأك : فعـــل مضـــارع مجـــزوم بل

ســـكون النـــون المحذوفـــة تخفیفـــا ألن أصـــله أكـــون فحـــذفت الضـــمة للجـــازم والـــواو 

اللتقـــاء الســــاكنین والنــــون للتخفیــــف فالحـــذفان األوالن واجبــــان والثالــــث جــــائز وأك 

متصرف من كان الناقصة ترفع اإلسـم وتنصـب الخبـر وأسـمها مسـتتر فیهـا وجوبـا 

  .)٦(تقدیره " أنا " وبغیا خبرها 

  :قوله ب وٕالي جواز حذف نون المضارع من " كان " اشار ابن مالك 

  .)٧(لتزم اتحذف نون وهو حذف ما       ومن مضارع لكان منجزم 

  .)٨( :وقد ورد من ذلك في الشعر قول الحطیئة

  ألم أك جاركم ویكون بیني       وبینكم المودة واإلخاء

  وقول علقمة 

  ولم یكن حقا كل هذا التجنب   ذهبت من الهجران في كل مذهب     

  

  

                                                
       ١/٢٢٠تھذیب النحو عبدالحمید السید   )  (١
        ٤٣یة سورة المدثر اآل )  (٢
     ١٢٧سورة النحل اآلیة    )  (٣
    ٨٥سورة غافر اآلیة     )  (٤
      ٢٠سورة مریم اآلیة   )  (٥
     ١/١١٢علي متممة األجرومیة لألھدل  ب الدریة الكواك   )  (٦
  ١/٢٩٨شرح ابن عقیل    )  (٧
    ٥٤دیوان الحطیئة ص       )  (٨

١٠٦ 



  .)١(وقول المتنبي 

  الاللز یجد  مرا به الماء ا    مریض          مّر ومن یك ذا فم 

  ویستوي في ذلك الحذف كان الناقصة وكان التامة .

.  )٢( ﴾َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّارِ  ﴿م تحذف النون في مثل قوله تعاليــوعلي هذا ل

ــــل قولــــه تعــــالي ألن المضــــار  ــــر مجــــزوم وفــــي مث ــــِدِه َقْومــــًا ﴿ع غی ــــن َبْع ــــوْا ِم َوَتُكوُن

 . )٤(الف إن یكنه فلن تسلط علیه ــألن الفعل لم یجزم بالسكون وخ. )٣( ﴾َصاِلِحینَ 

  وقول أبي االسود الدؤلي .

  .)٥(فإن لم یكنه أو تكنه فإنه           أخوها غذته أمه بلبانها

إلتصـاله بالسـاكن   . )٦( ﴾ لَّـْم َیُكـِن الّلـُه ِلَیْغِفـَر َلهُـمْ   ﴿التصالهما بالضـمیر ونحـو

وخــالف فــي هــذا األخیــر یــونس فأجــاز الحــذف وقــد قــريء  . )٧(وهــو الم التعریــف 

  .شاذا " لم یك الذین كفروا " 

  :وقال الشاعر 

  .)٨( هة ضیغمبة جآة أبدت وسامة       فقد أبدت المر آفإن لم تك المر 

ــــك بعــــد " أن ولــــو" ا : أنهــــا تحــــثانیهــــ ــــر ذل ذف هــــي واســــمها ویبقــــي خبرهــــا ، وكث

"  النـاس مجزیــون بأعمــالهم إن خیـرا فخیــر وٕان شــرا قــولهمالشـرطیین فمثــال " إن " 

   .فشر " 

  وقول الشاعر:

  .)٩(ال تقربن الدهر آل مطرف      إن ظالما أبدا وٕان مظلوما 

                                                
  ١٤١دیوان المتنبي المؤسسة العربیة للطباعة والنشر بیروت لبنان ص     )  (١
  ٣٧سورة القصص اآلیة     )  (٢
  ٩سورة یوسف اآلیة   )  (٣
ش�راط الس�اعة ح�دیث رق�م إو كتاب الفتن ب�اب ذك�ر اب�ن ص�یاد  ٥٤/ ١٨صحیح مسلم بشرح اإلمام النووي   )  (٤

٢٩٣١  
  ١٦٢دیوان أبي األسود الدؤلي ص      )  (٥
  ١٦٨سورة  النساء اآلیة     )  (٦
  ١/١٤٤ة نحوھا وصرفھا الكامل في قواعد العربی  )  (٧
للحجر بن صخر األسدي والشاھد لم تك المرآة حیث حذف النون م�ن مض�ارع ك�ان المنج�زم بالس�كون م�ع    )  (٨

  أنھ قد ولیھا حرف ساكن " الالم من المرآة .
  والتقدیر إن كنت ظالما ، وإن كنت مظلوما    )  (٩

١٠٧ 



  .)١(من حدید  ولو خاتماً  ومثال "لو " حدیث " التمس

ا: أنهــا قــد تحــذف وحــدها ویبقــي اســمها وخبرهــا ویعــوض منهــا " مــا " الزائــدة ثهــثال

!" واألصـل" ألن كنـت ذا وذلك بعد أن المصدریة نحو  : " أما أنت ذا مال تفتخـر

  مال تفتخر !"

فحـــذفت الم التعلیـــل ، ثـــم حـــذفت"كان" وعـــوض منهـــا " مـــا " الزائـــدة وبعـــد حـــذفها 

لإلدغـام ،  أن ما أنـت" فقلبـت النـون میمـاً انفصل الضمیر بعد إتصاله ، فصارت" 

  وأدغمت في میم " ما " فصارت أما.

  ومن ذلك قول الشاعر :

  .)٢(بعأبا خراشة أما أنت ذا نفر           فإن قومي لم تأكلهم الض

رابعها : أنها تحذف هي واسمها وخبرها معا ، ویعوض من الجمیـع " مـا" الزائـدة " 

مثــل " افعــل هــذا إمــا ال " واألصــل " أفعــل هــذا إن وذلــك بعــد" إن " الشــرطیة فــي 

كنـــت ال تفعــــل غیــــره " فحـــذفت " كــــان " مــــع اســـمها وخبرهــــا وبقیــــت " ال" النافیــــة 

الداخلة علي الخیر ، ثم زیدت " ما " بعد أن " لتكون عوضا ، فصارت، إن مـا ، 

  فأدغمت النون في المیم بعد قلبها میما فصارت " إما "

 فالنـاً  ف هي واسمها وخبرهـا بـال عـوض تقـول  : ال تعاشـر خامسها: إنها قد تحذ

 فاسـدهاه وٕان " أي  : وٕان كـان ر : فإنه فاسد األخالق فیقـول الجاهـل :" إنـي أعاشـ

  :، ومنه

  قالت بنات العم : یاسلمي وٕان      كان فقیرا معدما ؟! قالت : وٕان 

  . معدماً  ترید إني أتزوجه وٕان كان فقیراً  

  مثل قول الفرزدق    مفي الكالا : زیادتها سادسه

   كرامفكیف إذا مررت بدار قوم       وجیران لنا كانوا 

  

  

                                                
  من حدید فحذف كان مع اسمھا ماً أي ولو كان الذي تلتمسھ خات ٥٠سبق تخریجھ ص    )  (١
 دراأومي ل�م ت�أكلھم الض�بع وھددتني ، ال تفتخر علي ، فإن   ق� والتقدیر: ألن كنت ذا  نفر افتخرت علي أو   )  (٢

ض�عفوا ، أو الضبع حقیقة ، فیكون الكالم كنایة عن ع�دم ض�عف قوم�ھ ألن الق�وم إذا  بالضبع السنة المجدیة مجازاً 
  اع .  ھم الضبعن اإلنتصار عاثت فی

١٠٨ 



  أثر داللة كان التامة :

أي  أنهـا تكتفـي بـالمرفوع عـن " وفتـىء تجیيء كان وأخواتهـا" تامـة " إال لـیس وزال

عــن  –حینئــذ بینهــا وبــین مرفوعهــا قــال ابــن عقیــل  –المنصــوب ویحصــل اإلســناد 

" سمیت تامة ألنها تكتفي حینئذ بمرفوعها وعملـت عمـل مـا رادفـت  –عال هذه األف

  .)١(بحرف تعدت به أو بنفسه فكذلك فإن كان الزما لزمت ، أو منصوباً 

وقال سیبویه" وقد یكون لكان موضع آخر تقتصـر علـي الفاعـل فیـه تقـول قـد كـان 

لـه  وهـو مقـاس عبداهللا أي : قد خلق وقد كان األمر أي وقع .. فممـا جـاء وقـع قو 

  العائذي :

  .)٢(إذا كان یوم ذو كواكب أشهب       ذهل بن شیبان ناقتي       فدي لبنى

  : سأوقال اآلخر عمرو  بن ش،  أي وقع

  انعـــنا        إذا كان یوما ذا كواكب أشءبني اسد هل تعلمون بال

  .)٣(األرجوان المضلعا و الطوال فكأنما      كساها السالححإذا كانت ال

  ، وهو الیوم وسمعت بعض العرب یقول: أضمر لعلم المخاطب بما یعني

  .)٤(ا قبله كأنه قال : إذا وقع یوم ذو كواكب أشنعا مأشنعا وبرفع 

ــى َمْیَســَرةٍ ﴿ومــن تمــام كــان قولــه تعــالي  ــاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَل .هــذه )٥( ﴾  َوإِن َك

ینـه حتـي یـتمكن إذا عسـر بسـداد دالمدین مدة أخـري  عطاءإاآلیة دالة علي طلب 

  من أداء ذلك الدین وقد حصل خالف بین العلماء في المراد بالدین هنا.

  لي أن المراد دین الرباإفذهب ابن عباس وجماعة : 

  .)٦(وذهب الجمهور : إلي أنها عامة في الدیون كلها  

  الداللة النحویة:

  الجمهور ولها حینئذ توجیهان. في اآلیة قراءتان : األولي برفع " ذو " وهي قراءة

  

                                                
      ١/٢٥٥الساعد علي تسھیل الفوائد البن عقیل   )  (١
    ١/١٩١التبصرة والتذكرة للصیمري  ٤/٩٦والمقتضب  ١/٤٧البیت من البحر الطویل وھو في الكتاب    )  (٢
     ٨/٥٢١خزانة األدب   )  (٣
    ١/٤٧كتاب سیبویھ    )  (٤
      ٢٨٠سورة البقرة اآلیة   )  (٥
  ١/٤٧٣أحكام القرآن للجصاص      )  (٦

١٠٩ 



  التوجیه األول :

إن كان تامة ومعناها إذا حدث ووقع ووجد فـال تحتـاج إلـي خیـر وذو عسـرة فاعـل 

  :بها علي حد قول الشاعر 

  .)١( إذا كان الشتاء فأدفئوني        فإن الشیخ یهدمه الشتاء 

  التوجیه الثاني :

ذو عســــرة اســــمها ، والخبــــر كــــان فیــــه ناقصــــة و  -وهــــو مــــذهب بعــــض الكــــوفیین 

یـــه حـــق ، وقیــل : غریمـــا وقیـــل مـــن محــذوف تقـــدیره : وٕان كـــان ذو عســرة لكـــم عل

  .)٢(رماء الغ

 .)٣(بـي وعثمـان بـن عفـانأالقراءة الثانیـة : بنصـب " ذا " وهـي قـراءة ابـن مسـعود و 

  واسمها حینئذ  یعود علي المدین.

  والراجح ما ذهب إلیه الجمهور لما یأتي .

فهـي  .)٤(لرفع أقوي ألنها متواترة وقد أجمع القراء المشهورون علیهـاإن قراءة ا -١

  مقدمة علي غیرها من القراءات فـ " كان " إذن تامة غیر ناقصة ، .

هم سیبویه وأبوعلي الفارسي تامة هنا  مذهب  قدامي  النحاة من جعل " كان " -٢

 .)٥(كما نقل ذلك أبوحیان

عســرة فنظــرة إلــي میســرة والمعنــي عــام وعلــي هــذا یكــون معنــي اآلیــة وٕان وجــد ذو 

فهــذا أحســن ماقیــل فیــه ألنــه  .)٦(ســواء كــان مــدینا بــدین ربــا أو غیــره قــال النحــاس

  .)٧(یكون عاما لجمیع الناس

  .)٨( ﴾  َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموْا َوَصمُّواْ ﴿قال تعالي 

  

                                                
    ١٠٥ص  سبق تخریجھ     )  (١
ال��در  ١/٢٢٥التبی��ان ف��ي اع��راب الق��رآن للعكب��ري  ١٨٠/ ١البی��ان ف��ي غری��ب اع��راب الق��رآن لألنب��اري      )  (٢

    ١/٦٦٨المصون 
       ١/١٦٤واعراب القرآن للنحاس  ١/١٨٦معاني القرآن للفراء  )  (٣
      ١٨١/ ١رآن لمكي  بن أبي طالب مشكل اعراب الق  )  (٤
    ٢/٣٣٩البحر المحیط ألبي حیان      )  (٥
ف�ي أع�راب الق�رآن ترجمت�ھ ف�ي  نالنحاس ھو ابوجعفر أحمد بن محم�د اس�ماعیل النح�اس النح�وي ل�ھ مص�نفا )  (٦

       ٢٢٩طبقات النحویین ص 
      ١/١٦٤أعراب القرآن للنحاس   )  (٧
       ٧١ سورة المائدة اآلیة )  (٨

١١٠ 



  القراءة :

وكــذا حمــزة والكســائي وخلــف  " تكــون "قـرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب برفــع نــون 

  .)١( وقرأ الباقون " تكون " نصباً  العاشر

  الداللة النحویة :

  مخففة من الثقیلة  (أن) قراءة الرفع : تكون برفع النون علي أن

  .)٢(تكون " تامة وفتنة فاعلهاالشأن محذوف أي أنه وال نافیة و  سمها ضمیراو 

  .)٣(فیون یطلقون علیه ضمیر المجهولوضمیر الشأن تسمیة بصریة بینما الكو 

الیكـون إال ضـمیر  سـمهااوأن" إذا خففت بقیت علي ما كان لها من العمل ، لكـن 

  .)٤(ابن مالك في ألفیته أشارلي ذلك الشأن محذوفًا وإ 

   جعل جملة من بعد أن اوالخبر              سمها استكناوٕان تخفف( أن )  ف

ون " عنــد النحــویین أجــود فقــال " الرفــع عـــن ویــري ابــوجعفر النحــاس أن رفــع" تكــ

النحـویین فـي حسـبت وأخواتهـا أجـود وٕانمـا صـار الرفـع أجـود ألن حسـبت وأخواتهـا 

  .)٥(بمنزلة العلم في أنه شیيء ثابت 

  .)٦(قول ذاك" أي حسبت أنه قال وٕان شئت نصبتوقال سیبویه " حسبت أن الت

نـــت نین وغیـــر الیقـــین فنحـــو " ظأمـــا األفعـــال التـــي تحتمـــل الیقـــ "وقـــال الرمـــاني : 

وحســـبت ومـــا أشـــبه ذلـــك ، فـــإذا وقعـــت " إن " هاهنـــا وأردت معنـــي الیقـــین رفعـــت 

الفعل وحذفت النـون وذلـك نحـو  نصبتالفعل واثبت النون، وٕان أردت غیر الیقین 

وقــال عبــدالقاهر .)٧(علــي مــا فســرت لــك ونصــباً  قــريء رفعــاً   َحِســُبوْا َأالَّ َتُكــوَن ِفْتَنــةٌ 

فـإذا نصـبت كـان علــي  ﴾"َوَحِسـُبوْا َأالَّ َتُكـوَن ِفْتَنـةٌ ﴿اني : أمـا قولـه عـز وجـلالجرجـ

أن التكــون فتنــة وٕاذا رفــع كــان بمعنــي "علمــت "  أو رجــوا  الظــاهر كــأنهم توهمــوا 

                                                
       ٢٠٢اتحاف فضالء البشر ص   ٣/٤٤النشر في القراءات العشر  )  (١
      ٢٢٢/ ١بھ الرحمن في وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع القرآن  نما م إمالء  )  (٢
         ٣/٧٠شرح كافیة ابن  الحاجب لرضي الدین اإلسترابادي  ) (٣
         ١/٣٨٣شرح ابن عقیل    ) (٤
        ١/٣٣٥إعراب القرآن للنحاس    ) (٥
          ١٦٧ - ١٦٦/ ٣كتاب سیبویھ   ) (٦
        . ٧٢ماني  ، ص للر  معاني الحروف  ) (٧

١١١ 



ر أنــه ال تكــون فتنــة فالضــمیر لألمــ وتكــون أن مخففــة مــن الثقیلــة كأنــه ، وحســبوا

  .)١(والشأن 

إذا أرادوا علــم أنهــم ایقــول ابــن یعــیش "   .)٢(د والغیبــة وضــمیر الشــأن یلــزم األفــرا

سمیة أو الفعلیة فقد یقدمون قبلها ضمیرا یكون كنایة عن ذكر جملة من الجمل اال

تلك الجملة وتكون الجملة خبرا عن ذلك الضمیر وتفسیرا له... والیفعلـون ذلـك إال  

ـ " هــو " ضــمیر لــم فــي مواضــع التفخــیم والتعظــیم وذلــك قولــه " هــو زیــد قــائم " فــ

یتقدمه ظاهر إنما هو ضمیر الشأن والحـدیث وفسـره مـا بعـده مـن الخبـر وهـو زیـد 

  .)٣(قائم

األصل أن یعود الضمیر علي اسم ظاهر یتقدمه ویفسره ، وأما ضمیر الشـأن فقـد 

جــاء مخالفــا لهــذا األصــل إذ یعــود علــي جملــة الحقــة توضــحه وتفســره وال یفعلــون 

  خیم والتعظیم .ذلك إال في مواضع التف

  اسم ال المشبهة بـ " لیس "

  من المرفوعات " اسم ال المشبهة بـ " لیس "

و" ال " تشـــبه " لـــیس " فـــي المعنـــي  والنفـــي " وفـــي العمـــل " النســـخ " حیـــث ترفـــع 

  المبتدأ وتنصب الخبر .

ویراد بـ " ال " العاملة  عمل لیس نفي الوحدة ونفي الجنس فإذا قلت " ال رجل في 

" صح أن یكون المراد : لیس أحد من جنس الرجال في الدار كما یصح أن الدار 

  یكون : لیس رجل واحد في الدار .

  .)٤(أما ال النافیة للجنس فال معني لها إال نفي الجنس نفیا تاما 

َق َوَال اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ِفـیِهنَّ اْلَحـجَّ َفـَال َرَفـَث َوَال ُفُسـو  ﴿قال تعالي

  .)٥(  ﴾ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 

  

                                                
           ١/٤٨٧في شرح اإلیضاح لعبد القاھر الجرجاني  دالمقتص  ) (١
        ٤٢٧موسوعة النحو والصرف واإلعراب أمیل بدیع ص    ) (٢
         ٣/١١٤بن یعیش شرح الفصل ال  ) (٣
       ٥٦٨ - ٥٦٧موسوعة النحو والصرف واألعراب أمیل بدیع ص      ) (٤
              ١٩٧سورة البقرة اآلیة  ) (٥

١١٢ 



  القراءة :

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر وأبـو جعفـر " فـال رفـث " وال فسـوق 

  .)١(" بالرفع والتنوین وقرأ الباقون نصبا غیر منون 

  الداللة النحویة:

ها ألنـــه ســـم بعـــدرتفع االلتنـــوین أن " ال " بمعنـــي" لـــیس " فـــاوجـــه القـــراءة بـــالرفع وا

  .)٢(اسمها والخبر محذوف تقدیره: فلیس رفث وال فسوق في الحج 

  :الفعل المضارع المرفوع

ِإنَّ  ﴿یرفــع الفعــل المضــارع إذا لــم یســبقه أداة تنصــبه أو أداة تجزمــه كقولــه تعــالي

  .)٣( ﴾الّلَه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ 

  رفع الفعل:

 ﴾َواَألْرِض َوإَِذا َقَضـى َأْمـرًا َفِإنََّمـا َیقُـوُل َلـُه ُكـن َفَیُكـونُ  َبـِدیُع السَّـَماَواتِ  ﴿قال تعالي

)٤(.  

  القراءة :

قرأ ابن عامر " یكون " بنصب النـون وقـرأ البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب والبـاقون " 

  .)٥(یكون " برفع النون 

  الداللة النحویة :

وفـي الرفـع  .)٦(كـونأي فهـو ی االسـتئناف" یكون" بالرفع عطفا علي یقول أو علـي 

  .أوجه ثالث 

  .)٧(فهو یكون ویعزي لسیبویه  األول : علي األستئناف والتقدیر

  .)٨(الثاني : علي العطف فهو معطوف علي ( یقول) هذا ما ذكره الزجاج 

                                                
          ٢/٣٩٩النشر في القراءات العشر    ) (١
           ١/١٢١أعراب القرآن للنحاس  ١/١٦٢مشكل اعراب القرآن  ١/٢١٠زاد المسیر  ١/٢٨٦الكشف    ) (٢
             ٩٠سورة النحل اآلیة  ) (٣
             ١١٧سورة البقرة اآلیة   ) (٤
            ٢٠٢اتحاف فضالء البشر ص   ٣/٤٤النشر في القراءات العشر    ) (٥
           ١/٦٠مامن بھ الرحمن من وجوه االعراب والقراءات في جمیع القرآن للعكبري  إمالء   ) (٦
             ١/٤٢٣سیبویھ كتاب   ) (٧
            ١/١٩٩للزجاج  وإعرابھمعاني القرآن   ) (٨

١١٣ 



المعنـي وهـذا مـا ذكـره أبـو علــي  مـن حیــثالثالـث: أن یكـون معطوفـا علـي " كـن " 

   .)١(الفارسي 

َوإَِذا َقَضـى َأْمـرًا َفِإنََّمـا  ﴿" یكون " مرفوعة في قول اهللا تعالي وكذلك جعل أبوعبیدة

إذا قـال كـن  "فقال إنـه رفـع ألنـه إنمـا یخبـر إن اهللا سـبحانه  ﴾ َیُقوُل َلُه ُكن َفَیُكونُ 

  .)٢( "كان

ْر ِبـِه َوَأْسـِمْع ُقِل اللَُّه َأْعَلـُم ِبَمـا َلِبثُـوا َلـُه َغْیـُب السَّـَماَواِت َواْألَْرِض َأْبِصـ﴿قال تعالي 

  .)٣( ﴾  َما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َوَال ُیْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحداً 

  القراءة :

بالتـــاء والجـــزم علـــي النهـــي وقـــرأ   ﴾ ْشـــِرُك ِفـــي ُحْكِمـــِه َأَحـــداً تُ َوَال ﴿قـــرأ ابـــن عـــامر 

  .)٤(البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون والیشرك  بالیاء وضم الكاف

  اللة النحویة :الد

  وجه قراءة الرفع علي أن " ال" نافیة والفعل بعدها مرفوع

علم جـــل وعـــز أنـــه الیشـــرك فـــي  اي ذكـــر علمـــه وقدرتـــه : فـــقـــال الزجـــاج : قـــد جـــر 

   .)٥(أحدا  –مما یخبر به من الغیب  -حكمه

  .)٦( ﴾ َعاِلُم اْلَغْیِب َفَال ُیْظِهُر َعَلى َغْیِبِه َأَحداً ﴿كما قال جل وعز 

اِلَحاِت َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفـَال َیَخـاُف ُظْلمـًا َوَال َهْضـماً ﴿ي ـال تعالـق  ﴾َوَمن َیْعَمْل ِمَن الصَّ
)٧(.  

  

  

                                                
           .١/٩٩بتوضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة  الفتوحات اإللھیة    ) (١
           ٣٣مجاز القرآن ألبي عبیدة ص    ) (٢
           ٢٦سورة الكھف اآلیة    ) (٣
           ٣٩٠السبعة في القراءات البن مجاھد ص  ٢/٤١٣ت الثمان التذكرة في القراءا   ) (٤
             ٣/٢٨٠اعراب القرآن للزجاج  ) (٥
            ٢٦سورة الجن اآلیة   ) (٦
 ١١٤            ١١٢سورة طھ اآلیة     ) (٧



  القراءة :

قرأ ابن كثیر " یخف " بالجزم وقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون " یخـاف " 

  .)١( بالرفع 

  الداللة النحویة:

والفعــل بعــدها مرفــوع لتجــرده مــن الناصــب  وجــه قــراءة الرفــع علــي أن " ال " نافیــة

  .)٣( و علي الخیر المعني : فإنه الیخافــومن قرأ ( فال یخاف ) فه .)٢( والجازم 

  .)٤(  ﴾ َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

 تضار " رفعا وقرأ البـاقون " ال قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر " ال

  .)٥( تضار " نصبا 

  الداللة النحویة :

  وجه قراءة الرفع علي أن ال نافیة والفعل بعدها مرفوع

ار ) بــالرفع كــان نفیـا معطوفــا علــي قولــه ( ال تكلــف ) وأصــله (ال ضــمـن قــرأ ( الت

وقــال  .)٦( تضــارر) بفــتح الــراء األولــي  وضــم الثانیــة فأدغمــت األولــي فــي الثانیــة 

) فعــل مضــارع لــم یــدخل علیــه ناصــب وال جــازم فرفــع فــال الــدمیاطي ( ال تضــار

نافیة ومعناه  النهي عـن المشـاكلة مـن حیـث أنـه عطـف  جملـة خبریـة علـي مثلهـا 

  .)٧( من حیث اللفظ 

  

                                                
            ٣٠٧اتحاف فضالء البشر ص  ٣/١٨٨النشر في القراءات العشر    ) (١
            ٣/١٨٨ر في القراءات العشر النش    ) (٢
          ٤٦٤حجة القراءات زنجلة   ٢٤٨ ص  الحجة في القراءات السبع     ) (٣
        ٢٣٣سورة البقرة اآلیة       ) (٤
          ٤٤٠التبصرة في القراءات السبع ص  ١٥٨اتحاف فضالء البشر ص      ) (٥
            ١/٢٩٦وجوه القراءات السبع  عنالكشف  ٢/١٥١ ىعلي الفارس ىبالحجة في علل القراءات السبع ال   ) (٦
 ١١٥              ١٥٨أتحاف فضالء البشر ص   ) (٧



  المبحث الثاني

  داللة المنصوبات

  

  المفعول به 

  .)١(عند سیبویه  ل مصطلح المفعول به علي ماوقع علیه فعل الفاعلدی

  النصب علي المفعولیة :

ــْم َتُمــْت ِفــي َمَناِمَهــا َفُیْمِســُك الَِّتــي  ﴿قــال تعــالي اللَّــُه َیَتــَوفَّى اْألَنُفــَس ِحــیَن َمْوِتَهــا َوالَِّتــي َل

ــــْومٍ  ــــاٍت لَِّق ــــي َذِلــــَك َآلَی ــــى َأَجــــٍل ُمَســــم�ى ِإنَّ ِف  َقَضــــى َعَلْیَهــــا اْلَمــــْوَت َوُیْرِســــُل اْألُْخــــَرى ِإَل

  .)٢( ﴾َیَتَفكَُّرونَ 

  القراءة :

وقـرأ  حمـزة والكسـائي  َقَضـى َعَلْیهَـا اْلَمـْوتَ قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب والباقون 

  .)٣(اء مفتوحة و( الموت ) مرفوع بضم القاف ، والی َقَضى َعَلْیَها اْلَمْوتَ 

  الداللة النحویة :

، ومـن نصـب أوقــع علیـه قضــي ، مـن رفـع ( المــوت ) فألنـه مفعـول مــالم یسـم فاعلــه 

  .)٤(ومعني ( قضي ) أمضي

 اللَّـُه َیتَـَوفَّى اْألَنفُـَس أن الكالم قبلها  علـي البنـاء للفاعـل : "  َقَضى َعَلْیَها اْلَمْوتَ  ویؤید

  .)٥(" ویمسك " و" یرسل " ولم یقرأ " یرسل " وهذا هو االختیار للمجانسة 

ـِفیَنِة َخَرَقهَـا َقـاَل َأَخَرْقَتهَـا ِلُتْغـِرَق َأْهَلهَـا َلَقـْد َفانَطَلَقـا َحتَّـى ِإَذا  ﴿وقال تعـالي َرِكَبـا ِفـي السَّ

  .)٦(  ﴾ِجْئَت َشْیئًا ِإْمراً 

  

                                                
  ١/١١٧كتاب سیبویھ  )   (١
  ٤٢سورة الزمر اآلیة  )   (٢
  ٣/٢٨١النشر في القراءات العشر )   (٣
  ٢/٣٤٠معاني القراءات لألزھري  )   (٤
الج��امع ألحك��ام الق��رآن  ٢/٢٤٠الكش��ف ع��ن وج��وه الق��راءات الس��بع  ٣١٠الس��بع ص  الحج��ة ف��ي الق��راءات )   (٥

  ١٥/٢٦٣للقرطبي 
  ٧١سورة الكھف اآلیة  )   (٦

١١٧ 



  

   القراءة :

رق "  بالتــاء مرفوعــة والــراء مكســورة " غــقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون " لت

  .)١( اً أهلها" رفع" نصبا وقرأ حمزة والكسائي " لیغرق " بالیاء "  أهلها

  الداللة النحویة :

رق أهلها" فإن موسـي صـلي اهللا ا " فالفعل لألهل ، ومن قرأ " لتغرق أهلهمن قرأ " لیغ

  .)٢(علیه خاطب الخضر علیه السالم وقال له "  أخرقت السفینة لكي تغرق أهلها

  أثر داللة الحال

  .)٣(ش والمبرد الحال : هو مصطلح البصریین ، وقد استعمله سیبویه واألخف

  .)٦(.وثعلب )٥(.والفرا )٤(أما الكوفیون فیصطلحون علي " القطع " كالكسائي

  -تعریف الحال:

 كـرة الفضـلة المبـین لهیئـة صـاحبه وقـت حـدوث الفعـل ویكـون صـالحاً هو الوصف المن

" فكلمــة  .مثــل " عــاد الطالــب مــن المدرســة مســروراً )٧(ب ســؤال بكیــفللوقــوع فــي جــوا

رة فضلة بینت هیئة الفاعـل وهـو كلمـة " الطالـب " وقـت عودتـه مـن وصف نك مسروراً 

" جـــواب لســـؤال كیـــف عـــاد الطالـــب مـــن المدرســـة  المدرســـة كمـــا تقـــع كلمـــة " مســـروراً 

ومعنـــي كونــــه فضــــله أنــــه لـــیس مســــند وال مســــند إلیــــه ولـــیس معنــــي ذلــــك أنــــه یصــــح 

 َتْمــِش ِفــي َوالَ  ﴿عنهــا كقولــه تعــالي عنــه إذ قــد تجــيء الحــال غیــر مســتغنى اإلســتغناء

  . . أي متكبراً )٨( ﴾ اَألْرِض َمَرحاً 

ش أال تــري أن الكـالم ال تـتم فائدتــه المقصـودة بـدون ذكــر تمـ" حـال مــن فاعـل  ومرحـاً 

  .)٩( مرحاً 

                                                
    ١٤٤التیسیر في القراءات السبع ص  ٢/٥١٣التذكرة في القراءات الثمان  )  (١
   ٢٢٧الحجة في القراءات السبع ص )   (٢
    ٣/٢٧١تضب للمبرد قوالم ١/٢١٠ي القرآن لألخفش ومعان ١/٣٩٧و ٢/٦٠كتاب سیبویھ )   (٣
    ٣٩٣/ ٣و ١/٤٢٨أعراب القرآن للنحاس  )   (٤
    ١٢، و١١و ١/٧معاني القرآن للفراء )   (٥
  ١/١٤٦مجالس ثعلب   )   (٦
  ٣٢٧وقطر الندي وبل الصدي البن ھشام ص   ٢٠٠التوطئة البي علي الشلوبین ص   )   (٧
  ٣٧یة سورة اإلسراء اآل  )   (٨
   ٢/٢٨الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة لألھدل  )   (٩

١١٨ 



  الحال المفردة والحال الجملة والحال شبه جملة :

  أوال : تجيء الحال مفردة :

  " نحو " یباشر الصانع العمل نشیطاً  -١

 طالبان متحدثین "نحو " وقف ال -٢

 العمال عاكفین علي العمل " تنحو " أبصر  -٣

" وكلمــة " متحــدثین " وكلمــة " عــاكفین " حــال مفــردة والمفــرد فــي  فكلمــة " نشــیطاً 

  باب الحال ما لیس جملة وال شبه جملة .

  ثانیا : وتجيء الحال جملة فعلیة

  .)١( ﴾ َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َیْبُكونَ ﴿نحو قوله تعالي 

ــَالَة َوَأنــُتْم  ﴿ثالثــا : وتجــيء الحــال  جملــة اســمیة : نحــو قولــه تعــالي ــوْا الصَّ َال َتْقَرُب

  .)٢(  ﴾ُسَكاَرى

  .)٣(ومنه الحدیث " أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد 

  رابعا : وتجيء  الحال شبه جملة

  نحو " یصلي الناس خلف اإلمام :

  .)٤( ◌ِ ﴾ي ِزیَنِتهَفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه فِ  ﴿وقوله تعالي

  

  

  

  

  النصب علي الحال :

                                                
     ١٦سورة یوسف اآلیة )  (١
   ٤٣سورة النساء اآلیة  )   (٢
    ٤٨٢كتاب الصالة باب ما یقال في الركوع والسجود حیث رقم  ١/٣٥٠صحیح مسلم )   (٣
      ٧٩سورة القصص  اآلیة ) (٤

١١٩ 



ْزِق ُقـْل ِهـي  ﴿قال تعالي َم ِزیَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّیَِّباِت ِمـَن الـرِّ ُقْل َمْن َحرَّ

ــــُل اآلَیــــ اِت ِلَقــــْوٍم ِللَّـــِذیَن آَمُنــــوْا ِفــــي اْلَحَیــــاِة الـــدُّْنَیا َخاِلَصــــًة َیــــْوَم اْلِقَیاَمــــِة َكـــَذِلَك ُنَفصِّ

  .)١( ﴾َیْعَلُمونَ 

  القراءة :

قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون بالنصــب " خالصــة " وقــرأ نــافع المــدني 

  .)٢(بالرفع علي معني هي خالصة 

  الداللة النحویة :

وجـه قـراءة النصــب علـي القطــع والحـال ألن الكــالم  تـم دونــه قـل هــي للـذین آمنــوا 

  .)٣(ابتة في القیامة خالصة في الحیاة الدنیا ، وهي ث

علـي الحـال علـي أن العامـل فـي قولـك  " جعل خالصة منصـوباً  ومن قرأ " خالصةً 

الحیـاة الـدنیا فـي تأویــل الحـال كأنـك قلــت : هـي ثابتـة للمــؤمنین مسـتقرة فـي الحیــاة 

  .)٤(خالصة یوم القیامة 

ِللَّـِذیَن  " من المضمر في قولـه " حاالً  قال القیسي : من نصب أنه جعل " خالصةً 

مــن  لنكــرة أو حــاالً  ألنــه خبــر " هــي " فــالظرف إذا كــان خبــرا لمبتــدأ أونعتــاً  آَمُنــواْ 

معرفــة ففیــه ضــمیر مرفــوع یعــود علــي المخبــر عنــه أو علــي الموصــوف أو علــي 

ي المعنـي وألن علیـه جماعـة القــراء ـصـاحب الحـال والنصـب أحـب إلـي ألنــه أتـم فـ
)٥(.  

َر َلكُ  ﴿وقال تعالي َراٌت ِبـَأْمِرِه ِإنَّ َوَسخَّ ُم اللَّْیَل َواْلنََّهاَر َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر َواْلنُُّجوُم ُمَسخَّ

  .)٦(  ﴾ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلونَ 

  

  

                                                
     ٣٢سورة األعراف اآلیة    ) (١
   ٢٢٣اتحاف فضالء البشر للدمیاطي ص   ١/٢٣٧المھذب في القراءات العشر     ) (٢
      ١١٣أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص   ) (٣
     ٤٨٥ - ٥/٤٨٤المحرر الوجیز البن عطیة  ٢/٣٢٢عرابھ للزجاج امعاني القرآن و  ) (٤
   ١/٣٢٥مشكل اعراب القرآن لمكي    ) (٥
 ١٢٠    ١٢رة النحل اآلیة سو   ) (٦



  القراءة :

قــــرأ قارئــــا البصــــرة أبــــوعمرو ویعقــــوب والبــــاقون بنصــــب الشــــمس والقمــــر والنجــــوم 

حال من هذه المفاعیل وقرأ ابن عامر برفـع "  معطوفة علي السموات و" مسخراتٍ 

  .)١(األربعة األسماء 

  الداللة النحویة :

وجه قراءة النصب أنه عطف ذلـك علـي المنصـوب ب" خلـق" وقـريء ذلـك أن اهللا 

َواْسـُجُدوا ِللَّــِه الَّــِذي  ﴿جـل ذكــره قـد أنبأنــا عــن الشـمس والقمــر أنــه خلقهمـا فــي قولــه

خبــــار عــــنهن بــــالخلق لهــــن، وكــــان ي ذلــــك فــــي اال. فحمــــل هــــذا علــــ)٢( ﴾ َخَلَقهُـــنَّ 

تصــــال الكــــالم بـــبعض أقــــوي وهـــو االختیــــار وتكــــون " ااإلشـــتراك بــــین الجملتـــین و 

  .)٣(علي قراءة من نصب  مسخرات " حاالً 

                                                
       ٣/٧٥النشر في القراءات العشر البن الجزري  ) (١
    ٣٧سورة فصلت اآلیة    ) (٢
 ١٢١    ١/٣٣٠مشكل اعراب القرآن لمكي    ) (٣



  أثر داللة التمییز

.مثــل " )١(التمییــز : هــو اإلســم المنصــوب المفســر لمــا أبهــم مــن الــذوات أو النســب

  " ذهباً  اشتریت درهماً 

  نوعا التمییز :

  التمییز نوعان :

ملفوظ : وهو ما یذكر في الجملة بلفظه ویكون من أسـماء العـدد أو الكیـل أو  -١

 الوزن او المساحة .

 ملحوظ : وهو ما یفهم من الجملة من غیر أن یذكر لفظها. -٢

  النصب علي التمییز :

  .)٢( ﴾ َفالّلُه َخْیٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمینَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

" وقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب  قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف وحفــص " حافظــاً 

  .)٣(" فعل "  وزن" علي  والباقون " حفظاً 

  الداللة النحویة :

أنفسـهم فـي قولـه  إلـىمن قرأ علي وزن " فعـل " أن أخـوة یوسـف لمـا نسـبوا الحفـظ 

فــاهللا خیـر حفظـا " أي خیـر مـن حفظكـم الــذي  .قـال لهـم أبـوهم ")٤(  َوَنْحَفـُظ َأَخاَنـا"

نسبتموه إلي أنفسكم وقیل تقدیره فاهللا خیـر مـنكم حفظـا فـأتي بالمصـدر الـدال علـي 

  .)٥(الفعل ونصبه علي التفسیر 

، وتنصــب علــي التفســیر  ) تجعــل مــا بعــد ( خیــر ) مصــدراً  قــال الفــراء : ( حفظــاً 

) وجـري  : (فـاهللا خیـركم حفظـاً  وتضمر بعد(خیر ) اسـم المخـاطبین ، فكـأن تقـدیره

) ثــم تحــذف  ) تریــد : ( أحســن النــاس وجهــاً  مجــري قولــك : ( فــالن أحســن وجهــاً 

"  ) ، ثــم تحــذف الكــاف والمــیم قــال الزجــاج: " حفظــاً  النــاس فكــذلك (خیــركم حفظــاً 

                                                
     ٢/٣٣الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة لألھدل    ) (١
      ٦٤سورة یوسف اآلیة   ) (٢
      ١٢٨ -٣/١٢٧ن الجزري النشر في القراءات العشر الب  ) (٣
     ٦٥سورة یوسف اآلیة    ) (٤
      .  ٢/١٣الكشف   ) (٥

١٢٢ 



"  منصـــوب علـــي الحـــال ، ویجـــوز أن یكـــون " منصـــوب علـــي التمییـــز و" حافظـــاً 

  .)١( ضاً " علي التمییز ای حافظاً 

  : داللة اإلستثناء

خــراج مابعــد " إال " أو إحــدي أخواتهــا مــن أدوات اإلســتثناء مــن ااإلســتثناء : هــو 

  : حكم قبله نحو " جاء التالمیذ إال علیاً 

  .)٢(والمخرج یسمي " المستثني " والمخرج منه" مستثني منه " 

" هــذا بــاب  ورد هــذا المصــطلح عنــد ســیبویه مــن خــالل تعریفــه لالســتثناء إذ یقــول

  .)٣(ألنه مخرج مما أدخلت فیه غیره الیكون المستثني فیه إال نصباً 

. وغیــرهم مــن )٧(. وابــن الســراج )٦(. والزجــاج )٥(. والمبــرد )٤(وٕاتفــق معــه األخفــش 

  النحویین في ذلك .

. وغیــر )٨(أدوات اإلســتثناء وهــي " إال " أم أدوات اإلســتثناء وهــي المســئولیة علیــه 

  ا وحاشا ، ولیس وال یكون وسوي وخال وعد

  ینقسم المستثني إلي قسمین متصل ومنقطع .

  " فالمتصل : ما كان من جنس المستثني منه نحو " جاء المسافرون إال سعیداً 

حــو " احترقــت الــدار إال الكتــب " والمنقطــع: مــا لــیس مــن جــنس مــا اســتثني منــه ن

. أو اإلسـتثناء الـذي )٩(رف األخفش المنقطع باالستثناء الخارج من أول الكـالم وع

. وكــــذلك جعــــل الزجــــاج " مابعــــد اإلســــتثناء لــــیس مــــن )١٠(لــــیس مــــن أول الكــــالم

  .)١٢(.كما سماه النحاس " استثناء لیس من األول " )١١(األول

                                                
      ٣٦٣ - ٣٦٢ص حجة القراءات زنجلھ   ) (١
     ٣/١٢٧الییتي جامع الدروس العربیة للغ   ) (٢
     ٢/٣٣٠كتاب سیبویھ    ) (٣
      ١/١٠٥معاني القرآن لألخفش   ) (٤
      ٤/٣٨٩المقتضب للمبرد   ) (٥
    ١/٣٢٧معاني القرآن واعرابھ للزجاج     ) (٦
   ١/٢٨١األصول في النحو البن السراج     ) (٧
    ٢/٧٧شرح المفصل البن یعیش     ) (٨
   ١/٤٤١معاني القرآن لألخفش      ) (٩

     ٤٢١/ ١  ، ١/٤٠٥المصدر السابق   ) (١٠
     ١/٤٦٨معاني القرآن واعرابھ للزجاج    ) (١١
    ٣/٤٥٩  ١/٥٥٤  ١/٢٥٦  ١/١٦٨القرآن للنحاس  ابإعر    ) (١٢

١٢٣ 



وقد سمي هذا النمط بالمنقطع ، ألن المستثني من غیر جنس المستثني منه یقـول 

لمستثني منه " إذا كـان مـن غیـر ابن یعیش " ویسمي المنقطع النقطاعه منه" أي ا

  .)١(نوعه 

ــٍم ِإالَّ اتَِّبــاَع الظَّــنِّ ﴿ومــن اإلســتثناء المنقطــع قولــه تعــالي  ــِه ِمــْن ِعْل . )٢( ﴾َمــا َلُهــم ِب

.  )٣( ﴾ِإالَّ اْبِتَغـاء َوْجـِه َربِّـِه اْألَْعَلـى َوَمـا ِألََحـٍد ِعنـَدُه ِمـن نِّْعَمـٍة ُتْجـَزى﴿وقوله تعالي 

هــا بـالرفع یجعلـون اتبــاع الظـن علـیهم وابتغــاء وجـه سـبحانه نعمــة نو وبنـو تمـیم یقرؤ 

  لهم عنده ومنه قول الشاعر:

  .)٤(بها أنیس        إال  الیعافیر وال العیس  وبلدة لیس

  جعل الیعافیر أنیس ذلك المكان ومنه قول النابغة

  یادار میة بالعلیاء فالسند          أقوت وطال علیها سالف األبد

  وما بالربع من أحد عیت جواباً          أسائلها الالً صیأ وقفت فیها

  .)٥(ي ألیا ما أبینها          والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد إال أوار 

بـالرفع مـن موضـع أحـد علـي  أواريهذه األبیات من شواهد سیبویه علي إبدال إال 

  .)٦(لغة تمیم في المنقطع  

َمُنوْا َال تَْأُكُلوْا َأْمَواَلُكْم َبْیـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َتُكـوَن ِتَجـاَرًة َیا َأیَُّها الَِّذیَن آ ﴿قال تعالي

  .)٧( ﴾ َعن َتَراٍض مِّنُكمْ 

دلت هذه اآلیة علي حرمة أكل أمـوال النـاس بالباطـل بـأي وجـه مـن الوجـوه إال أن 

لمقارضــة فــي . وا)٨(العلمــاء اســتنبطوا منهــا جــواز التجــارة بــاألموال مثــل المضــاربة 

  .)٩(التجارة فیأكل بعضكم مال بعض عن تراض  
                                                

       ٢/٧٩شرح المفصل البن یعیش   ) (١
        ١٥٧سورة النساء اآلیة   ) (٢
        ٢٠-١٩سورة اللیل اآلیتان   ) (٣
       ٢/٣٢٢البیت من مشطور الرجز أو السریع لجران العود من شواھد الكتاب     ) (٤
       ١٤ دیوان النابغة ص     ) (٥
       ٣٢١/ ٢كتاب سیبویھ    ) (٦
      ٢٩سورة النساء اآلیة     ) (٧
م�ن مال�ك یتج�ر فی�ھ  في اللسان  وضاربھ في المال من المضاربة وھي القراض والمضاربة أن تعطي إنس�اناً   ) (٨

       مادة ضرب   ٤/٢٥٦٦علي أن یكون الربح بینكما أو یكون لھ سھم معلوم من الربح 
      ١٢٥بن قتیبة ص تفسیر غریب القرآن ال    ) (٩

١٢٤ 



  الداللة النحویة :

إن التحریم ورد علي األموال الموصوفة بالباطـل ، وقـد اسـتثني التجـارة بقولـه " إال 

أن تكون تجارة ألنها مستثناة من األموال المقیدة بأكلهـا بالباطـل ، واإلسـتثناء واقـع 

فـي التجـارة ألنهـا إمـا ناقصـة و" تجـارة " بالنصـب علي محل " أن تكـون " العاملـة 

ــــنهم الكوفیــــون  ــــي األمــــوال كمــــا یــــري بعــــض النحــــاة بی خبرهــــا ، واســــمها عائــــد عل

ألن المعني حینئـذ یصـیر  .  فیكون اإلستثناء متصالً )١(واألخفش واختاره أبوعبید  

 : إال أن تكـون األمــوال عــن تـراض ، فــإن أكــل األمــوال بالباطـل  قــد یحصــل بعــدة

تراضــي علیهــا التــي لــیس  فیهــا أكــل لألمــوال مطــرق ولكنــه اســتثني منهــا التجــارة ال

  .)٢(بالباطل ولذلك تفي عنها أن تكون موصوفة باألكل بالباطل

لهـا فیكـون  وٕاما أن تكـون تامـة بمعنـي " تقـع أو تحصـل " و" تجـارة " بـالرفع فـاعالً 

ال المأكولـة بالباطـل ، علي جعـل التجـارة لیسـت مـن جـنس األمـو  اإلستثناء منقطعاً 

" .وقـد جعــل ســیبویه"إالّ )٣(والمعنـي لكنــه إذا " وقعـت تجــارة عنـد تــراض فهـو مبــاح "

" المشـــددة مـــن حیـــث المعنـــي لكونـــه جملـــة  ســـتثناء المنقطـــع بمعنـــي " لكـــنّ فـــي اال

  مستقلة عما قبله .

لي .فمـن ذلـك قولـه تعـا)٤(" علي معنـي ولكـنّ  إالّ ‘یقول سیبویه هذا باب ما یكون " 

َفَلـْوَال َكاَنـْت َقْرَیـٌة  ﴿.وقوله عـز وجـل)٥( َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّلِه ِإالَّ َمن رَِّحمَ ﴿

ـا آَمُنـواْ  . كمـا جعلهـا األخفـش والنحـاس )٦( ﴾ آَمَنْت َفَنَفَعَها ِإیَماُنَها ِإالَّ َقْوَم ُیوُنَس َلمَّ

  .)٧(بن جني كذلك ابن خالویه و او 

                                                
         ١/٢٥٦وإعراب القرآن للنحاس  ١/٣٤١معاني القرآن لألخفش   ) (١
         ١/٢٥٦أعراب القرآن للنحاس    ) (٢
           ١/٢٣٤ مشكل اعراب القرآن ١/٤٤١ومعاني القرآن لألخفش  ٢/١٧٥أحكام القرآن للجصاص    ) (٣
       ٣٢٥،  ٢/٣١٩ كتاب سیبویھ   ) (٤
        ٤٣سورة ھود اآلیة   ) (٥
     ٩٨سورة یونس اآلیة     ) (٦
،اع�راب ثالث�ین س�ورة م�ن الق�رآن الب�ن    ١/٥٤٠اع�راب الق�رآن للنح�اس  ١٠٦/ ١معاني القرآن لألخف�ش    ) (٧

     ١١٥  - ١/١١٤المحتسب  ٨٢خالویھ ص 

١٢٥ 



.والكوفیـون یقدرونـه )١(ء منقطع یقدر بـ " لكن " كما قالـه البصـریونوكذا كل استثنا

َخاِلـِدیَن ِفیهَـا َمـا َداَمـِت السَّـَماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ ﴿بسوي قال الفراء عنـد قولـه تعـالي 

. ســوي مــا یشــاء مــن زیــادة الخلــود فیجعــل " إال" مكــان " ســوي )٢( ﴾َمــا َشــاء َربُّــَك 

")٣(.  

أولـــي ألن اإلســـتثناء المنقطـــع لإلســـتدراك ودفـــع تـــوهم دخـــول  ومـــا قـــدره البصـــریون

المستثني في الحكم السـابق وسـوي الیفیـد اإلسـتدراك بخـالف لكـن فإنهـا موضـوعة 

لــه ، وقــد ســلك المفســرون طریقــة البصــریین فتــراهم عنــد وقــوع المســتثني منقطعــا 

ــمَ  َســُلونَ ِإنِّــي َال َیَخــاُف َلــَديَّ اْلُمرْ   ﴿یقــدرون بعــدها لكــن كقولــه تعــالي  ﴾ِإالَّ َمــن َظَل

ــا َلْغــوًا ِإالَّ َســَالماً  ﴿وله تعــالي ــــ.  وق)٤( . أي لكــن مــن ظلــم )٥(  ﴾َال َیْســَمُعوَن ِفیَه

  .)٦(ولكن سالما ألن اإلستثناء في اآلیتین منقطع 

قــال ابــن عطیــة قولــه " إال تكــون " هــذا إســتثناء لــیس مــن األول والمعنــي: لكــن إن 

  .)٧(كان تجارة فكلوها . 

قال األنباري :  وٕان في قوله " إال أن " في موضع نصب علي اإلستثناء المنقطع 
)٨(.  

قولـه " إال " " لكـن" اشـار بـه إلـي أن اإلسـتثناء منقطـع ألن وفي الفتوحـات اإللهیـة 

  .)٩(التجارة لیست من جنس األموال المأكولة بالباطل 

والمعنــــــي لكــن إن كــان تجــارة  " إال أن تكــون تجــارة" اســتثناء منقطــعوفــي التســهیل 

.قــال القیســي قولــه " إال أن تكــون " فــي موضــع نصــب علــي اإلســتثناء )١٠(فكلوهــا 

                                                
ش�رح المفص�ل  ١/٢٩٠األص�ول ف�ي النح�و الب�ن الس�راج  ٤١٤/ ٤المقتضب للمب�رد   ٢/٣٥٢كتاب سیبویھ   ) (١

        ٢/٨٠البن یعیش 
      ١٠٧سورة ھود اآلیة     ) (٢
        ٢/٢٨معاني القرآن للفراء    ) (٣
       ١١ -١٠سورة النمل اآلیتان     ) (٤
        ٦٢سورة مریم اآلیة    ) (٥
     ٢/٤٢دل   الكواكب الدریة علي  متممة األجرومیة لالھ     ) (٦
       ٤/٢٤المحرر  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز     ) (٧
       ١/٢٥١عراب غریب القرآن لألنباري االبیان في    ) (٨
  ١/٣٧٥الفتوحات اإللھیة بتوضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة     ) (٩

 ١٢٦       ١/١٣٩التسھیل لعلوم التنزیل للكلبي          ) (١٠



. وقــال الشــوكاني هــذا اإلســتثناء منقطــع : أي لكــن تجــارة عــن تــراض )١(المنقطــع 

  .)٢(منكم جائزة بینكم

  معني"لكن".قول الجمهور بأن المستثني منقطع تكون فیه "إال " ب راجحاً  أراهوالذي 

                                                
        ١/٢٣٤اعراب القرآن لمكي بن أبي طالب مشكل   ) (١
 ١٢٧         ١/٦٨٢فتح القدیر للشوكاني   ) (٢



  اسم ال النافیة للجنس

  من المنصوبات اسم ال النافیة للجنس .

لهــا وترفـــع  ســماً اتجــري ال النافیــة للجــنس مجــري " إن " فتنصــب المبتــدأ ویصــیر 

الجـنس كلـه ، فـإذا قلنـا  تنفـى لها ومعني نافیة للجنس : أنهـا الخبر ، ویصیر خبراً 

نا جنس الرجال فال یوجد أحد منهم فـي " ال رجل في البستان " فمعني ذلك أننا نفی

  البستان .

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیـِه  ﴿قال تعالي

  .)١( ﴾ َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ 

  القراءة :

الَّ ﴿ بـن كثیـر هاهنـا وفـي سـورة إبـراهیم اارئا البصـرة أبـوعمرو ویعقـوب وكـذا قرأ ق

ــــٌو ِفیهَــــا َوَال تَــــْأِثیمٌ  ﴿. وفــــي ســــورة الطــــور )٢(  ﴾َبْیــــٌع ِفیــــِه َوَال ِخــــَاللٌ  . )٣( ﴾الَّ َلْغ

  .)٤(بالنصب وقرأ باقي العشرة بالرفع والتنوین

  الداللة النحویة:

  شفاعة " بالفتح من غیر تنوین جعل ال جنسیة.من قرأ " ال بیع فیه وال خلة وال 

  .)٥(ومن قرأ بالرفع والتنوین جعلها لیسیه

العام المستغرق لجمیع الوجوه من ذلك الصنف فبني  ىوحجة من فتح أنه اراد النف

  .)٦(" ال" مع ما بعدها علي الفتح 

                                                
         ٢٥٤سورة البقرة اآلیة    ) (١
         ٣١سورة إبراھیم اآلیة    ) (٢
         ٢٣سورة الطور اآلیة    ) (٣
          ٢/٢٧٢التذكرة في القراءات الثمان البن غلیون المقريء    ) (٤
       ١/١٥٢القرآن للنحاس  إعراب ١٦١اتحاف فضالء البشر ص     ) (٥
           ١/١٦٨القرآن لألنباري  إعرابالبیان في غریب  ١/٣٠٥الكشف   ) (٦

١٢٨ 



  الفعل المضارع المنصوب

ولــم یتصــل بــآخره شــيء  مــن المنصــوبات الفعــل المضــارع إذا دخــل علیــه ناصــب

  یوجب بناؤه : كنون اإلناث أو نون التوكید.

والنواصــب التــي تنصــب الفعــل المضــارع قســمان ، قســم ینصــب المضــارع بنفســه 

  وهي أن ، لن ، كي ، إذن وهذا القسم متفق علیه بین البصریین والكوفیین .

أو جـائزا  واجبـاً  وقسم ینصب المضارع ال بنفسه بل ( بـأن مضـمرة بعـده ) إضـماراً 
  . ینصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا في موضعین.)١(

  بعد الم التعلیل . -١

 بعد عاطف علي اسم صریح بأحد الحروف اآلتیة الواو ، الفاء ، ثم ، أو -٢

  في خمسة مواضع : ینصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوباً 

  بعد الم الجحود . -١

 بعد حتي . -٢

 بعد فاء السببیة . -٣

 معیةبعد واو ال -٤

 بعد أو التي بمعني " إلي " أو " إال" -٥

ُسـوُل َوالَّـِذیَن آَمُنــوْا َمَعـُه َمتَــى َنْصـُر الّلــِه َأال ِإنَّ ﴿قـال تعـالي  َوُزْلِزُلــوْا َحتـَّى َیُقــوَل الرَّ

  .)٢( ﴾ َنْصَر الّلِه َقِریبٌ 

  القراءة :

لنصـب وقـرأ " یقـول" با قرأ قارئـا البصـرة ابـوعمرو ویعقـوب وسـائر القـراء عـدا نافعـاً 

  .)٣(نافع" یقول " بالرفع "

  الداللة النحویة:

وجـه القــراءة بالنصــب أن " حتــي " جعلــت غایـة للزلزلــة فنصــبت بمعنــي " إلــي أن" 

 والتقـــدیر : ولزلزلــــوا إلــــي أن قــــال الرســــول فجعـــل " قــــول الرســــول " غایــــة لخــــوف

                                                
  ٢/٦٩الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة لألھدل    ) (١
   ٢١٤سورة البقرة اآلیة    ) (٢
  ٢/٢٤٩النشر في القراءات العشر     ) (٣

١٢٩ 



مضـــــیا ي أن قــــال الرســـــول فـــــالفعالن قـــــد ـــــــــلأصــــحابه أي : لـــــم یزالـــــوا  خـــــائفین إ

  .)١(جمیعاً 

  قال جامع العلوم النحوي 

ألن ( حتــي ) إذا دخلــت علــي الفعــل المســتقبل  –أن  –ضــمار ا" فالنصــب علــي 

  وانتصب الفعل بعدها كان لها معنیان .

  أحدهما : إلي أن

  والثاني : بمعني كي 

أي : إلي أن أدخلها، فالسیر والـدخول قـد وقعـا –فاألول قولك: سرت حتي أدخلها 

ومثال الثاني: أطع اهللا حتي یـدخلك الجنـة أي كـي یـدخلك الجنـة واآلیـة مـن معا ، 

  .)٢(الضرب األول

  .)٣(  ﴾َوَیْعَلَم الَِّذیَن ُیَجاِدُلوَن ِفي آَیاِتَنا َما َلُهم مِّن مَِّحیصٍ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

عمرو قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر " ویعلم الذین " برفع الیم وقرأ البصریان أبو 

  .)٤(ویعقوب والباقون " ویعلم الذین " بفتح المیم   

  الداللة النحویة :

" أن " معنـاه : وٕان یعلـم الـذین یجـادلون فــي  بإضــمارقـال أهـل البصـرة : ینتصـب 

  الهم من محیص " أي : من معدل ومنجي وملجأ وینشد مآیاتنا 

  .)٥(سوءك علقما   أو أبیع سام أعزة   وآل ز فلوال رجال من ر 

  .)٦(أراد : أن أسوءك وقالت میسون   

  

                                                
  ١٣٦/ ١تفسیر النسقي  ،  ١/٢٩٠  السبع الكشف عن وجوه القراءات   ) (١
كش�ف المش��كالت وإیض��اح المعض��الت ف��ي أع��راب الق��رآن وعل��ل الق��راءات ج��امع العل��وم النح��وي عل��ي ب��ن   ) (٢

    ٢٧٧/ ١الحسین الباقولي  
   ٣٥سورة الشوري اآلیة     ) (٣
   ٣٨٣الء البشر ص اتحاف فض ٣/٢٩١النشر في القراءات العشر     ) (٤
والش�اھد فی�ھ  ٦٦البیت من البحر الطویل وھ�و منس�وب للحص�ین ب�ن الحم�ام  المرئ�ي ف�ي المفض�لیات ص     ) (٥

  نصب " أسوءك باضمار " أن " لیعطف اسم علي اسم . 
ف��ي ة یزی��د والبی��ت منس��وب إلیھ��ا الكلبی��ة زوج معاوی��ة ب��ن أب�ي س��فیان وأم ابن�� ل بن��ت بح��د البی�ت لمیس��ون     ) (٦
" باض�مار أن لیعط�ف عل�ي الل�بس ألن�ھ اس�م وتق�ر فع�ل حت�ي والشاھد فیھ نصب  " تق�ر  ١/٢٨٠ریة مالي الشجاأل

  .  ٢٤٣ص  یكون عطف اسم علي اسم والخبر عنھما واحد وھو أحب اإلیضاح ألبي  علي الفارسي

١٣٠ 



    فس الشفو تقر عیني           أحب إلي من لبس عباءة و ولب

  .)١(أراد: أن تقر عیني   

قال صاحب كتاب الكشف عن وجوه القراءات النصب أحب إلي ألن األكثر علیه 
)٢(.  

  
 

                                                
     ٣٩٦أعراب القراءات السبع  وعللھا البن خالویھ ص   ) (١
      ٢٥٣ -٢/٢٥٢ه القراءات السبع وعللھا وحججھا وجو الكشف  عن   ) (٢

١٣١ 



  المبحث الثالث

  داللة المجرورات

  مجرورات األسماء

  المجرورات ثالثة :

  مجرور بالحرف ومجرور باإلضافة وتابع للمجرور .

  بالحرف : المجرور

عـل إلـي قال ابن الحاجب : سمیت هذه الحروف حروف الجر ألنها تجر معني الف

ســم ، وقــال الرضــي : بــل ألنهــا تعمــل إعــراب الجــر كمــا یقــال حــروف النصــب اال

أي توصـل تضیف الفعـل وحروف الجزم ویسمیها الكوفیون حروف اإلضافة ألنها 

  .)١(سم معناه إلي اال

  علي الجوار : النصب عطفا علي المفعول والجر عطفاً 

الِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْیـِدَیُكْم ِإَلـى ﴿قال تعالي  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ

  .)٢( ﴾اْلَكْعَبینِ  اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى

  القراءة :

كم " بالكسر وقرأ یعقوب قرأ أبوعمرو وابن كثیر وحمزة وأبوبكر عن عاصم " وأرجلِ 

  .)٣(كم " بالفتح والباقون " وأرجلَ 

  حصل خالف بین الفقهاء في حكم غسل الرجلین في الوضوء فكانوا فریقین:

  .)٤(الفریق األول : یري وجوب مسحها 

  .)٥(ري وجوب غسلهاالفریق الثاني : ی

عرابیة التي وردت في القراءتین لقوله " وأرجلكم وهذا الخالف مبني علي الحالة اإل

  .)٦(" من هذه اآلیة إذ وردت قراءة بجر الالم وقراءة أخري بنصبها

                                                
        ٢/٤٩علي متممة األجرومیة  الكواكب  الدریة  ) (١
        ٦سورة المائدة اآلیة   ) (٢
      ١٩٨أتحاف فضالء  التیسییر في القراءات األربع عشر ص    ) (٣
    ١٨٥ - ١/١٨٤ المغني البن قدامة      ) (٤
    ١/٢بدائع الصنائع للكاساني      ١/١٠ونھایة المقتصد البن رشد  بدایة المجتھد   ) (٥
       ١/٤٢٢البنیات في اعراب القرآن للعكبري    ) (٦

١٣٣ 



  

  الداللة النحویة :

 علي " رؤوسـكم " المجـرورة بالبـاء وهـو عطـف من قرأ :" وأرجلكم" بالخفض عطفاً 

ب المجــاورة ، والمعنــي للغســل عطفــا علــي (وجــوهكم وأیــدیكم) والمســح بســب لفظــي

واجب علي قـراءة مـن قـرأ بـالخفض ، والغسـل واجـب علـي قـراءة مـن قـرأ بالنصـب 
والحجــة لمــن خفــض أن اهللا ســبحانه وتعــالي أنــزل القــرآن بالمســح علــي الــرأس  .)١(

  .)٢(والرجل ثم عادت السنة للغسل 

أنه قال : الوضوء  –رضي اهللا عنهما  –عباس وحجة أخري هي ماروي عن ابن 

  .)٣( غسلتان ومسحتان 

وبینـت السـنة أن المـراد بمسـح األرجـل غسـلها ، وذلـك أن المسـح فـي كـالم العــرب 

  .)٤(یكون غسال ویكون مسحا بالید 

ـــن األنبـــاري : المســـح فـــي اللغـــة یقـــع علـــي الغســـل ، ومنـــه یقـــال تمســـحت  قـــال اب

  .)٥(للصالة أي توضأت 

ومــن قـــرأ " أرجلكــم " نصـــبا عطفــه علـــي قولــه " ،اغســـلوا وجــوهكم وأیـــدیكم " آخـــر 

ومعناه التقدیم وقد رویت هذه القراءة عن ابن عباس وبها قرأ الشافعي ورویت عن 

األخبـار الصـحیحة عـن النبـي صـلي اهللا  مسعود وهي أجود القرآتین  لموافقتهاابن 

   .)٦(علیه وسلم في غسل الرجلین 

لین ركن في الوضوء عمال بالقراءة المتـواترة و" أرجلكـم " ولمـا ورد فـي وغسل الرج

  ذلك من النصوص القاطعة .

عــن عبــداهللا بــن عمــر رضــي اهللا عنــه قــال : " تخلــف عنــا  أخــرج أحمــد والشــیخان

رسول اهللا صـلي اهللا وعلیـه وسـلم فـي سـفره ، فأدركنـا وقـد أرهقنـا العصـر ، فجعلنـا 

  قال فنادي بأعلي صوته : نتوضأ ، ونمسح علي أرجلنا

                                                
        ١/٢١٤أعراب القرآن للنحاس   ) (١
       ١٠٤الحجة البن خالویھ ص   ) (٢
       ٢٦٤٧٥حدیث رقم  ٧/٥٠٠مسند اإلمام أحمد بن حنبل    ) (٣
      ١/٣٢٦ي القراءات لألزھري معان    ) (٤
      ١/٢٨٥البیان في غریب إعراب القرآن لألنباري     ) (٥
       ١/٣٢٦معاني القراءات لألزھري    ) (٦

١٣٤ 



  .)١(" وبل لألعقاب من النار مرتین أو ثالثا " 

قــال الزجــاج: الرجــل مــن أصــل الفخــذ إلــي القــدم فلمــا حــّد الكعبــین علــم أن الغســل 

بـالكعبین ، كمـا جـاء فـي تحدیـد  جـوب الغسـل التحدیـدو ینتهي إلیهمـا ، ویـدل علـي 

دیـد ، ویجـوز أن یـراد الغسـل تح الید إلي المرافق ولم یجيء في شيء مـن المسـح 

علي قراءة الخفض ، ألن التحدید بالكعبین یدل علـي الغسـل فینسـق بالغسـل علـي 

  المسح قال الشاعر :

  .)٢( ورمحاً  سیفاً  یا لیت بعلك قد غدا           متقلداً 

وقـــال  رمحــاً  والمعنــي حــامالً  .)٣(قلــد وٕانمــا قــال ذلــك لمجاورتــه الســیف الــرمح ال ی

  اآلخر :

  .)٤(حتي شتت هما له عیناها             وماء بارداً   ها تبناً علفت

  .)٥( والماء الیعلف إنما یسقي فعطفه علي المعني وسقیتها ماء بارداً 

وقال األخفـش یجـوز الجـر علـي اإلتبـاع والمعنـي الغسـل نحـو قـولهم ، وهـذا جحـر 

حــر ) وٕانمــا خفــض لقربــه مــن جوهــو مــن نعــت ( ال خفــض خربــاً  .)٦(ضــب خــرب 

  .)٧(ضب 

ــــه تعــــالي ــــمْ  ﴿قــــال الزركشــــي فــــي قول فقــــد قرئــــت "  ﴾ َواْمَســــُحوْا ِبُرُؤوِســــُكْم َوَأْرُجَلُك

حـداهما إ بحمـلوأرجلكم" بالنصب والجر ، وقالوا في الجواب عنهـا : یجمـع بینهمـا 

   .)٨(علي مسح الخف والثانیة علي غسل الرجلین إذا لم یجد متعلقا سواهما

  

  

  : ظاهرة الحمل علي الجوار

                                                
  كتاب العلم باب من أعاد الحدیث ثالثا لیفھم عنھ حدیث  ١/١٨٩فتح الباريء بشرح صحیح البخاري   ) (١

         ٩٦رقم 
       .   ٢/٣٢١  أمالي بن الشجري    ) (٢
   . ٢٤٤ار  العربیة للثعالبي  ص سرأفقھ اللغة و    ) (٣
     ٢/٣٢١ي ربن الشجا أمالي   ١/٤٩٩خزانة األدب للبغدادي     ) (٤
         ٣/٢٠٧إعراب القرآن للنحاس   ) (٥
        ٢/٤٦٦  معاني القرآن لألخفش   ) (٦
 -ھـ ١٤١٦لفراھیدي تحقیق فخر الدین قباوه الطبعة الخامسة مل في النحو للخلیل بن أحمد اجكتاب ال    ) (٧

      ١٩٦م ، ص ١٩٩٥
        ٢/٥٢البرھان في علوم القرآن  للزركشي    ) (٨

١٣٥ 



اإلعراب الذي یعتمد فیه علي الجر علي الجوار قد ظهر في القـرآن الكـریم وكـالم 

  العرب المنظوم والمنثور .

ذكـر ابـن  ﴾َواْمَسـُحوْا ِبُرُؤوِسـُكْم َوَأْرُجَلُكـمْ ﴿ ومما جاء مـن القـرآن الكـریم قولـه تعـالي

كـالم  وممـا جـاء فـي)١(علـي الجـوار  األنباري أن " أرجلكم " وردت بـالخفض حمـالً 

  )٢(العرب قولهم " هذا جحر ضب خرب " 

  مريء القیس :اوأما في الشعر فقد ورد من شواهده الكثیر ومن ذلك قول 

  )٣(مزمل  دین وبله        كبیر أناس في  بجاثبیرا في عرانكان 

 وكــان حقهــا أن ترفــع ألنــه صــفة ( كبیــر أنــاس ) ولكنــه جرهــا حمــالً  فجر(مزمــل)

  قال الزوزني :لمجاورتها ،  بجاد علي 

وٕاال فالقیاس یقتضي رفعـه ألنـه وصـف كبیـر أنـاس  د" وجر مزمال علي جوار بجا

  أبي الغریب :  ومنه قول )٤(" 

  )٥(بنحلت عري الذنأن لیس وصل إذا ا    یاصاح بلغ ذوي الزوجات كلهم  

حیث روي " كلهم" بالخفض ، وكان الواجب نصبها ألنها صفة لذوي ولكنها جرها 

علــي الزوجــات  للمجــاورة ، قــال الفــراء " فــاتبع " كــل " خفــض الزوجــات  حمـال لهــا

  .  )٦(وهو منصوب ألنه نعت لذوي 

 فأجـازهواختلف النحویون في العطف علي الجوار والمعني للغسل فـي هـذه القـراءة 

  بعضهم وأنكره آخرون .

وأجــازه .  )٧( ﴾ ُكــمْ َواْمَســُحوْا ِبُرُؤوِســُكْم َوَأْرُجلَ  ﴿علــي الجــوار  رجعــل أبوعبیــدة الجــ

  . )٨(األخفش وجعل المعني علي النصب ألن السنة جاءت بالغسل 

                                                
        ٢/٦٠٣بین النحویین : البصریین ، الكوفیین  اإلنصاف في مسائل الخالف  ) (١
       .  ٢/٥٨٢ف الضرب ألبي حیان اإرتش  ١/٤٣٦كتاب سیبویھ    ) (٢
       ١٥٨ص  –م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢مري القیش  حسن السندوبي الطبعة السابعة ا  دیوان  شرح  ) (٣
       . ٣٤٦ص تذكرة النجاة ألبي حیان  ٥٤شرح المعلقات السبع للزوزني ص    ) (٤
        ٥/٩٣عراب لھ شعر قلیل أدرك الدولة الھاشمیة الخزانة ا البیت منسوب ألبي الغریب وھو   ) (٥
      ٢/٧٥معاني القرآن للفراء     ) (٦
       ٦٨مجاز القرآن  ألبي عبیدة ص     ) (٧
         ٢/٤٦٦معاني القرآن لألخفش   ) (٨

١٣٦ 



أما العكبري فقال : ( إنها معطوفة علي ( الرؤوس ) في اإلعراب والحكم مختلـف 

فــالرؤوس ممســوحة واألرجــل مغســولة وهــو اإلعــراب الــذي یقــال هــو علــي الجــوار 

  . )١(  د جاء في القرآن والشعرـي القرآن لكثرته فقــولیس بممتنع أن یقع ف

ِبـَأْكَواٍب  َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَّـُدونَ  ﴿ فمن القرآن غیر هذه القراءة قوله تعالي :

ــن مَِّعــینٍ  ــاِریَق َوَكــْأٍس مِّ وهــن الیطــاق بهــن  .  )٣(  َوُحــوٌر ِعــینٌ ثــم قــال  .  )٢( ﴾َوَأَب

  علي أزواجهن .

 .  )٤(یعطــف باإلســم علــي اإلســم  ومعنــاه مختلــف ) وعلــي هــذا قــال الفــراء : (وقــد 

  ومن الشعر قول زهیر بن أبي سلمي .

  . )٥(طر یاح بها وغیرها         بعدي سوافي المور والقالر  لعب

  . )٦(طر ) علي جوار ( المور ) وحقه الرفع فخفض ( الق

وقــد تطــرق ســیبویه إلــي الحــدیث عــن العطــف بــالجوار فقــال : ( وقــد حملهــم قــرب 

َعـَذاَب َیـْوٍم  ﴿وقولـه تعـالي .  )٧(الجوار علي أن جروا : هذا جحـر ضـب خـرب " 

  . )٨( ﴾مُِّحیطٍ 

  . )٩(والیوم لیس بمحیط وٕانما المحیط العذاب 

وكمــا أن لقــراءة الجــر مؤیــدین فــإن لهــا معارضــین ومنكــرین للجــر علــي الجــوار أو 

  مضعفین منهم :

  . )١٠( ار فال یكون في كلمات اهللا )الزجاج الذي قال : ( فأما الخفض علي الجو 

                                                
        ١/٤٢٢التبیان في أعراب القرآن للعكبري    ) (١
        ١٨-١٧سورة الواقعة اآلیتان    ) (٢
      ٢٢سورة الواقعة اآلیة     ) (٣
       . ٢٢٣حجة القراءت زنجلة ص       ) (٤
       ٨٧ - ٨٦ص  شرح دیوان زھیر    ) (٥
    ٢/٦٠٥االنصاف في مسائل الخالف بین النحویین : البصریین ، والكوفیین     ) (٦
    ١/٦٧ كتاب سیبویھ        ) (٧
      ٨٤سورة ھود اآلیة      ) (٨
       ١/٤٢٣التبیان في إعراب القرآن للعكبري      ) (٩

 ١٣٧        ٢/١٥٣معاني القرآن وإعرابھ للزجاج    ) (١٠



كمــا خطــأ النحــاس مــن قــال بــالجوار فــي كتــاب اهللا وقــال : إن المســح واجــب علــي 

قــراءة مــن قــرأ بــالخفض ، والغســل واجــب علــي قــراءة مــن قــرأ بالنصــب والقراءتــان 

  . )١(بمنزلة آیتین 

ر ومـن المنكــرین للعطــف علــي الجــوار ابــن خالویــه فقــال ( إن الخفــض علــي الجــوا

مستعمل في نظم الشعر لإلضطرار وفي األمثـال والقـرآن ال یحمـل علـي الضـرورة 

  . )٢(وعلي ألفاظ األمثال 

  . )٣(عید الیحمل القرآن علیه ) وقال مكي : ( هو ب

  الجر  علي العطف :

  . )٤( ﴾ ُثُلَثهُ ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُه وَ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبو عمرو ویعقـوب ونـافع وابـن عـامر " نصـفه وثلثـه" خفضـا وقـرأ 

  . )٥(الباقون " نصفه وثلثه " بالنصب 

  الداللة النحویة:

 . )٦( قال الزجاج : من قرأ ونصفه وثلثه فالمعني وتقوم أدنـي مـن نصـفه ومـن ثلثـه

  . )٧( والخفض اختیار أبي عبید وحاتم

ــَن  ﴿وقــال تعــالي ــِذیَن اتََّخــُذوْا ِدیــَنُكْم ُهــُزوًا َوَلِعبــًا مِّ ــوْا َال َتتَِّخــُذوْا الَّ ــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُن َی

    . )٨( ﴾ الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَیاء

  

  

  

                                                
       ١/٣١٤أعراب القرآن للنحاس     ) (١
     ١٠٤ص الحجة البن خالویھ      ) (٢
    ٢٢٠/ ١ القرآن     إعرابمشكل    ) (٣
        ٢٠سورة المزمل اآلیة    ) (٤
      ٣٩٣/ ٢ العشر   النشر في القراءات    ) (٥
         ٥/٢٤٣لقرآن وأعرابھ للزجاج معاني ا  ) (٦
        ١٩/٥٢ الجامع ألحكام القرآن  ٧٣٢ ص وحجة القراءات ٣٥٥الحجة في القراءات السبع     ) (٧
         ٥٧سورة المائدة اآلیة    ) (٨

١٣٨ 



  القراءة:

لكســائي " والكفــار أولیــاء" خفضــا وقــرأ قــرأة قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذا ا

  . )١(الباقون بالنصب 

  الداللة النحویة :

ـَن الَّـِذیَن ُأوتُـوْا اْلِكتَـاَب ِمـن َقـْبِلُكمْ  ﴿ي قولـهـمن قرأ و( الكفـار ) خفضـا عطفـه علـ  مِّ

" وال تتخذوا  َال َتتَِّخُذوْا الَِّذینَ ومن الكفار ، ومن قرأ " والكفار " عطفه علي قوله" ﴾

  . )٢(كفار ال

وحجة من خفضه أنه عطفه علي أقرب العـاملین منـه وهـو قولـه " مـن الـذین أوتـوا 

الكتـــاب " فنهــــاهم اهللا أن یتخــــذوا الیهــــود والمشـــركین أولیــــاء وأعلمهــــم أن الفــــریقین 

 فق: مشـرك ومنـا ق الكفـار ثالثـاً ر ، ولمـا كانـت فـ أتخذوا دیـن المـؤمنین هـزوا ولعبـاً 

تخـذت دیـن المـؤمنین هـزوا بداللـة قولـه " مـن الـذین اد وكتابي ، وكل هـذه الفـرق قـ

أوتــــوا الكتــــاب " و( الكفــــار ) بداللــــة قولــــه فــــي المــــؤمنین أنهــــم قــــالوا " إنمــــا نحــــن 

 الَِّذیَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِه ِإلـهًا آَخـرَ ﴿ ﴾ِإنَّا َكَفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئینَ ﴿ " وبداللة ستهزؤونم

﴾ )٣( .   

ر باالستهزاء فحسن دخولهم في هذه اآلیة فـي االسـتهزاء أیضـا فقد أخبر عن الكفا

مع الذین أوتوا الكتاب ، وهم الیهود  ، فجعل النوعین تفسـیرا للموصـول وهـو قولـه 

ثـــم فســـرهم بنـــوعین: یهـــود ومشـــركین  َال َتتَِّخـــُذوْا الَّـــِذیَن اتََّخـــُذوْا ِدیـــَنُكْم ُهـــُزوًا َوَلِعبـــاً  "

ولـــه" مـــن الـــذین " لظهـــور المعنـــي وقوتـــه ، فوجـــب الخفـــض علـــي العطـــف علـــي ق

  . )٤(ولقرب المعطوف علیه من المعطوف 

  

                                                
         ١٨٦المبسوط في القراءات العشر العشر ص  ٢٤٥السبعة في القراءات ص    ) (١
        ١/٣٣٤ات لألزھري معاني القراء   ) (٢
           ٩٦ -٥٩اآلیتان  سورة الحجر  ) (٣
        ١/٤١٣الكشف عن وجوه القراءات السبع    ) (٤

١٣٩ 



  المجرور باإلضافة

  المضاف إلیه

  المجرور باإلضافة وهي لغة مطلق اإلسناد قال أمري القیس :

  فلما دخلنا أضفنا ظهورنا        إلي كل حادي جدید مشطب

اني من األول منزلة التنوین نحو " واصطالحا :اسناد اسم إلي غیره علي تنزیل الث

غالم زید" فزیـد مجـرور بإضـافة غـالم إلیـه ویسـمي األول مضـافا والثـاني مضـاف 

  إلیه.

یـــد المضـــاف مـــن التنـــوین ونـــوني التثنیـــة والجمـــع ر ویجـــب عنـــد إرادة اإلضـــافة تج

المـــذكر الســـالم ألنهمـــا یشـــبهان التنـــوین مـــن حیـــث أنهمـــا یلیـــان عالمـــة اإلعـــراب 

  كالتنوین.

كورة ألنهمـا یـدالن علـي كمـال ذٕانما وجب تجرید المضاف مـن التنـوین والنـون المـو 

نفصال فال یجمـع بینهمـا اإلسم واإلضافة تدل علي اإلتصال والتنوین یدل علي اال

  ، وما أحسن قول بعضهم :

  كأني تنوین وأنت إضافة         فحیث تراني التحل مكانیا

الم فـال یقـال الغـالم زیـد باإلضـافة إال ویجب ایضا تجرید المضـاف مـن األلـف والـ

وتنقسـم اإلضـافة . )١( إذا كان المضاف صفة مثناة أو مجموعة جمـع مـذكر سـالماً 

إلــــي محضــــة ( أو معنویــــة ) وٕاضــــافة غیــــر محضــــة ( أو لفظیــــة ) وهــــي إضــــافة 

  . )٢(المشتقات إلي معموالتها 

  الخفض علي اإلضافة :

  . )٣( ﴾الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكبِ  ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماء ﴿قال تعالي

  

  

  

                                                
         ٦٣ ٠ ٢/٦٢الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة لألھدل    ) (١
       ١/٢٧٣شرح الكافیة   ٢/٥األصول في النحو البن السراج     ) (٢
       ٦لصافات اآلیة سورة ا    ) (٣

١٤٠ 



  

  القراءة :

وقـرأ عاصـم فـي روایـة أبـي بكـر" بزینـة  قرأ حفـص وحمـزة" بزینـة الكواكـب " خفضـاً 

الكواكـــب " نصــــبا وقـــرأ البصــــریان أبـــوعمرو ویعقــــوب والبـــاقون " بزینــــة الكواكــــب" 

  . )١(مضافا

  الداللة النحویة :

ـــة الكواكـــب " فهـــو  علـــي إضـــافة الزینـــة إلـــي الكواكـــب مـــن إضـــافة مـــن قـــرأ " بزین

المصــدر إلــي مفعولــه أي بتــزیین اهللا الكواكــب أو مــن إضــافة المصــدر إلــي فاعلــه 

  . )٣(وعلي هذه القراءة أكثر القراء  . )٢(أي بأن زینتها الكواكب 

قال إبن الجزري إنها مضافة إلي زینة من إضافة األعم إلي األخص فهي إضافة 

  . )٤(خز بیانیة مثل ثوب 

والحجة لمن حذف التنوین وأضاف: أنه أتي الكـالم علـي أصـل ماوجـب لـه ، ألن 

اإلسم إذا ألقي بنفسه ولم یكن الثاني وصفا لألول وال بدال منه وال مبتدأ بعـده أزال 

التنــوین وعمــل فیــه الخفـــض ألن التنــوین معاقــب لإلضـــافة فلــذلك الیجتمعــان فـــي 

  . )٥(اإلسم 

                                                
         ٣/٢٦٩النشر في القراءات  في العشر   ٣٦٨ ، ص  رلبشا ء اتحاف فضال  ) (١
         ٣٦٧اتحاف فضالء البشر ص   ٦٠٤  زنجلة  ص حجة القراءات    ) (٢
         ١/٤١٣وجوه القراءات السبع  عن الكشف    ) (٣
       ٣/٢٦٩النشر في القراءات العشر   ) (٤
   ٣٠١الحجة في القراءات السبع البن خالویھ  ، ص     ) (٥

١٤١ 



  المبحث الرابع

  لة المجزوماتدال 

  الفعل المضارع المجزوم

  یجزم الفعل المضارع في الحاالت اآلتیة :

  إذا سبق بأحد أحرف الجزم التالیة : لم ، لما ، الم األمر ، ال الناهیة . -١

متـي ، أیـن، إذا سبق بإحدي أدوات الشرط : إن ، إذ ما ، من ، ما ، مهما ،  -٢

 ، حیثما ، أي  أنى

 واالسـتفهامشمل الطلب األمر ، والنهي ، والدعاء ، ی "للطلب  إذا  كان جواباً  -٣

 . "ني ، والترجيم، والت والعرض ، والتحضیض

  جزم الفعل المضارع :

َوْلَیْحُكْم َأْهُل اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل الّلُه ِفیِه َوَمـن لَّـْم َیْحُكـم ِبَمـا َأنـَزَل الّلـُه   ﴿قال تعالي 

  .)١(  ﴾ َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

  القراءة :

ــَیْحُكْم َأْهــُل اِإلنِجیــلِ قــرأ حمــزة وحــده "  " بكســر الــالم وفــتح المــیم وقــرأ البصــریان  َوْل

  .)٢(أبوعمرو ویعقوب والباقون " ولیحكم " بجزم الالم والمیم  

وحجــتهم فــي ذلــك أن اهللا عــز وجــل أمــرهم بالعمــل بمــا فــي اإلنجیــل كمــا أمــر نبینــا 

 ﴿ي الكتـاب بقولـهـیة بعدها بالعمل بما أنزل اهللا إلیه فـصلي اهللا علیه وسلم في اآل

 َوَأنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكتَـاَب ِبـاْلَحقِّ ُمَصـدِّقًا لَِّمـا َبـْیَن َیَدْیـِه ِمـَن اْلِكتَـاِب َوُمَهْیِمنـًا َعَلْیـِه َفـاْحُكم

  .)٣(  ﴾ َبْیَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلهُ 

  الداللة النحویة :

  علي أساس أن الالم الم األمر .وجه القراءة بالجزم 

                                                
    ٤٧سورة المائدة اآلیة )   (١
  ٣/٤١والنشر في القراءات العشر   ٢٤٤السبعة في القراءات ص  )   (٢
   ٤٨سورة المائدة  اآلیة  )   (٣

١٤٣ 



وقرأ حمزة ( ولیحكم أهل اإلنجیل ) علـي أنهـا الم " كـي " قـال أبـوجعفر والصـواب 

إال لیعمــل  بمــا فیــه  عنــدي أنهمــا قراءتــان حســنتان ، ألن اهللا تعــالي لــم ینــزل كتابــاً 

، وٕاذا كانـت الم" كـي " ففـي الكـالم حـذف أي  وأمر بالعمل بما فیه فصحتا جمیعـاً 

  .)١(لیحكم أهل اإلنجیل بما أنزل اهللا فیه أنزلناه علیهم  : و 

َم اللَّـُه  ﴿قال تعالي  َوالَِّذیَن َال َیْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلهًا آَخـَر َوَال َیْقُتلُـوَن الـنَّْفَس الَِّتـي َحـرَّ

ـــَك َیْلـــَق َأثَامـــاً  ـــْل َذِل ـــوَن َوَمـــن َیْفَع ـــاْلَحقِّ َوَال َیْزُن ـــَذاُب َیـــْوَم  ُیَضـــاَعفْ  ﴾﴿ ِإالَّ ِب ـــُه اْلَع َل

  .)٢( ﴾ اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِه ُمَهاناً 

  القراءة :

قـــرأ ابـــن عـــامر " یضـــاعف " و" یخلـــد " بـــالرفع فیهمـــا وقـــرأ البصـــریان أبـــو عمـــرو 

  .)٣(فیهما   مویعقوب وباقي العشرة ( یضاعف ) و ( یخلد) بالجز 

  الداللة النحویة:

" رط ألن " ومن یفعل ذلك " وجوابه " یلـق أثامـاً من جواب الش بدالً  علهفمن جزم ج

و" یلـــق " جـــزم ، ألنـــه جـــواب الشـــرط وســـقط األلـــف مـــن آخـــره عالمـــة  للجـــزم و" 

   .)٤(یضاعف "   بدل من یلق  و" یخلد " نسق علیه 

  الفعل بین نفیه بال النافیة وجزمه بال الناهیة :

افیة فال عمـل لهـا ،  والفعـل إذا  أفادت النهي جزم الفعل بعدها ، وٕاذا كانت ن "ال"

  : مرفوع أو منصوب أو مجزوم حسب العوامل األخري قال تعالي

  .)٥( ﴾ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَال ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اْلَجِحیمِ  ﴿

  

  

  

                                                
    ١/٣٢٧إعراب القرآن للنحاس )  (١
    ٦٩،  ٦٨سورة الفرقان اآلیتان  )   (٢
    ٣/٢٢٠شر في القراءات العشر الن)   (٣
  ٣٠٩إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )   (٤
  ١١٩سورة البقرة اآلیة    )   (٥

١٤٤ 



  القراءة :

وعمرو والبـاقون " وال قرأ یعقوب ونافع" وال تسأل " بفتح التـاء وجـزم الـالم ، وقـرأ أبـ

  .)١(تسأل" بضم التاء والالم  

  الداللة النحویة :

  وجه القراءة بالجزم علي أن تكون " ال " الناهیة .

  ووجه القراءة بالرفع علي أن تكون " ال " النافیة 

قال ابن األنباري في قوله " وال تسأل " قريء بالرفع ، والجزم علي النهـي فمـن قـرأ 

كانـت " ال" نافیــة وكانـت الجملـة بعـدها خبریــة فـي موضـع نصــب  " تسـأل " بـالرفع

  غیر مسؤول عن أصحاب الجحیم . اً رسلناك بالحق بشیر أعلي الحال والتقدیر 

  .)٢(بها   ومن قرأ " ال تسأل " بالجزم كانت " ال " ناهیة وكان الفعل مجزوماً 

                                                
ي طال�ب ــ�ـالتبص�رة ف�ي الق�راءات الس�بع لإلم�ام المق�ريء مك�ي ب�ن أب ٢/٢٥٨الثم�ان  التذكرة في القراءات  )   (١

  ٤٢٩ص 
     ١٢١ - ١/١٢٠نباري البیان في غریب إعراب القرآن لأل )  (٢

١٤٥ 



  المبحث الخامس

  داللة بعض التراكیب النحویة

  داللة التوابع

  : توابع ال

 رهــي الكلمــات التــي تتبــع مــا قبلهــا فــي إعرابهــا فترفــع برفعــه وتنصــب بنصــبه وتجــ

بجره وتجزم بجزمه وتنحصر التوابع في أربعة أبواب هي : النعت والبدل والعطف 

  والتوكید.

  أوال : النعت :

  وهو نوعان . أو تخصیصه النعت : تابع یذكر لتوضیح متبوعه

  النعت الحقیقي : -١

 ذكر لتوضیح متبوعه ببیان صفة من صفاته .وهو تابع ی

  النعت السببي : -٢

مرتبط بـالمنعوت. والنعـت  وهو تابع یذكر لتوضیح متبوعه ببیان صفة في شیيء 

والصفة مصطلحان شائعان فـي كتـب النحـو وجـاء فـي همـع الهوامـع للسـیوطي أن 

لوصـف صطالح الكـوفیین وربمـا قالـه البصـریون واألكثـر عنـدهم ااالتعبیر بالنعت 

  .)١(والصفة

 كــون" الصــفة والنعــت واحــد وقــد ذهــب بعضــهم إلــي أن النعــت ی :قــال ابــن یعــیش

بالحلیــة نحــو طویــل وقصــیر والصــفة تكــون باالفعــال نحــو ضــارب وخــارج ، فعلــي 

وعلــي األول موصــوف  منعــوتهــذا یقــال للبــاريء ســبحانه موصــوف وال یقــال لــه 

  .)٢( منعوت و 

  .)٣(لحین معاوقد استقر الحال علي بقاء المصط

  

  

                                                
      ٢/١١٦مع الھوامع للسیوطي  ھ  )  (١
      ٣/٤٧شرح المفصل البن یعیش  )  (٢
والتبص�رة  ٢/٢٣واألص�ول ف�ي النح�و الب�ن الس�راج  ٥/٢٣٠و ٥٣/  ١/٤٣معاني القرآن وإعرابھ للزج�اج   )  (٣

     ١٦٩ -١/١٥٦ صمیري والتذكرة لل

١٤٧ 



  

  الرفع علي الصفة :

 ﴾َوإَِلى َمْدَیَن َأَخاُهْم ُشَعْیبًا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن ِإَلـٍه َغْیُرهُ  ﴿قال تعالي

)١(.  

  القراءة 

" برفــع الـراء وضــم الهــاء وقــرأ  قـرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقـوب والبــاقون " غیــره

  .)٢(فر " غیره " بخفض الراء وكسر الهاء بعدهاائي وأبوجعسكال

  الداللة النحویة:

إذا كانـت بمعنـي " إال" جعلـت علـي  ختیـار ألن غیـراً من قرأ " غیر " بالرفع هو اال

إعراب مابعد " إال " وأنت قائل مالكم من إله إال اهللا بالرفع و" لو كـان فیهمـا آلهـة 

ه فقلــت لــو كــان فیهمــا آلهــة غیــر اهللا إال اهللا " لــو جعلــت مكــان " إال " غیــر رفعتــ

  وهذا بین واضح .

وحجـــة أخـــري لمـــن رفـــع أن یجعلهـــا نعـــت " إلـــه " قبـــل دخـــول " مـــن " وهـــي زائـــدة 

  .)٣(إله غیره   والتقدیر مالكم 

قُـوَن َأَفـَال َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللدَّاُر اآلِخَرُة َخْیـٌر لِّلَّـِذیَن َیتَّ ﴿وقال تعالي 

  .)٤( ﴾َتْعِقُلونَ 

  القراءة :

قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون " وللــدار اآلخــرة" بالمــین ( اآلخــرة) رفــع 

  .)٥(وقرأ ابن عامر الشامي وحده " ولدار اآلخرة" بالم واحد وخفض اآلخرة

  

  : الداللة النحویة

                                                
      ٨٥سورة األعراف اآلیة  )  (١
      ٣/٧٦النشر في القراءات العشر   ٢٢٦أتحاف فضالء البشر  ، ص  )  (٢
      ١٨٨أعراب القراءات السبع البن خالویھ ص   )  (٣
      ٣٢سورة األنعام اآلیة   )  (٤
 ١٤٨      ٢٠٧تحاف فضالء البشر ص ا ٣/٤٩النشر في القراءات العشر   )  (٥



ود القــراءتین ومــن قــرأ ( مــن قــرأ ( وللــدار اآلخــرة ) فــاآلخرة نعــت للــدار ، وهــي أجــ

رة والعــرب تضــیف الشــیيء إلــي نعتــه ولــدار اآلخــرة) فإنــه إضــاف الــدار إلــي اآلخــ

  .)٢(.)١()  َوَحبَّ اْلَحِصیدِ قول اهللا (ك

ورفع الدار باإلبتـداء وجعـل  روحجة من قرأ بالمین أنه دخل الم اإلبتداء علي الدا

ـــاً  ـــذین " كمـــا قـــال   اآلخـــرة نعت ـــَي   ﴿ :لهـــا والخبـــر " خیـــر لل َوإِنَّ الـــدَّاَر اْآلِخـــَرَة َلِه

.فأتــت ( اآلخــرة ) صــفة لـــ )٤(  ﴾ِتْلــَك الــدَّاُر اْآلِخــَرةُ  ﴿. وقــال تعــالي)٣(  ﴾اْلَحَیــَوانُ 

(الدار) فیهما ولما كانت اآلخرة صفته لم یصح أن  تضـیف الموصـوف إلیهـا وقـد 

م الموصـوف مقـا ىاتسع في هذه الصفة فأقیمت مقام الموصوف كمـا أقیمـت األولـ

اع القـــراء ـ. وهـــو االختیــار الجمــ)٥( ﴾َوَلْآلِخــَرُة َخْیـــٌر لَّــَك ِمــَن اْألُوَلــى﴿قــال تعــالي 

  .)٦(اه في الصفة والتعریف لـ "الدار" ــة معنـه ولصحــعلی

  .)٧( ﴾ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیدُ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

وقــرأ حمـــزة والكســـائي"  فعـــاً قــرأ البصـــریان أبــوعمرو ویعقـــوب والبـــاقون " المجیــد " ر 

 .)٨( المجید" خفضاً 

 
 
 

  

  الداللة النحویة :

                                                
        ٩سورة ق اآلیة)  (١
       ١/٣٥١ات لألزھري معاني القراء )  (٢
      ٦٤سورة العنكبوت اآلیة   )  (٣
      ٨٣سورة القصص اآلیة   )  (٤
       ٤سورة الضحي اآلیة  )  (٥
        ١/٤٣٠الكشف عن وجوه القراءات السبع  )  (٦
       ١٥سورة البروج اآلیة    )  (٧
       ٤٣٦أتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص    )  (٨

١٤٩ 



هللا ذي العــــرش والمجیــــد الرفیــــع الشــــرف بــــدلیل قولــــه  مــــن قــــرأ بــــالرفع جعلــــه نعتــــاً 

. ومـن )٢(. واختـار أبوعبیـد وأبوحـاتم الرفـع )١( ﴾ َرِفیُع الـدََّرَجاِت ُذو اْلَعـْرشِ ﴿تعالي

  للعرش . قرأ بالخفض جعله نعتاً 

َررِ ﴿ال تعالي وق   . )٣( ﴾ الَّ َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأْوِلي الضَّ

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذا ابــن كثیــر وعاصــم وحمــزة " غیــر " برفــع 

  .)٤(الراء وقرأ الباقون " غیر " بنصب الراء 

  الداللة النحویة :

ختیـار فیهـا الرفـع ألن الصـفة أنها نعـت للقاعـدین واال قال الجصاص : الرفع علي

  .)٥(أغلب علي غیر من معني اإلستثناء وٕان كان كالهما جائز 

  ما الرفع من جهتین:أقال الزجاج: ف

أحدهما  أن یكون " غیر" صفة للقاعدین ، وٕان كـان أصـلها أن تكـون صـفة لنكـرة 

رر أي الیسـتوي القاعــدون ، المعنـي الیسـتوي القاعـدون الـذین هــم غیـر أولـي الضـ

  األصحاء والمجاهدون وٕان كانوا كلهم مؤمنین .

قـال : ویجــوز أن تكـون " غیــر " رفعـا علــي اإلسـتثناء المعنــي: الیسـتوي القاعــدون 

نهم یســـاوون المجاهـــدین ألن الـــذي أقعـــدهم عـــن إوالمجاهـــدون إال أولـــو الضـــرر فـــ

  .)٦(الجهاد الضرر 

  .)٧(غیر ) رفعت علي األتباع لـ " القاعدون" راء قراءة الرفع بأن (وقد رجح الف

  

  الجر علي الصفة :

                                                
      ١٥یة سورة غافر اآل    )  (١
        ١٩/٢٩٧والجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ٧٥٧ ص حجة القراءات ٣٦٧ص  الحجة في القراءات السبع   )  (٢
        ٩٥سورة النساء اآلیة   )  (٣
         ١٩٣حاف فضالء البشر ص ات )  (٤
       ٢٤٩/ ٢أحكام القرآن للجصاص    )  (٥
       ٩٣ - ٢/٩٢ني القرآن وإعرابھ للزجاج معا   )  (٦
       ١/٢٨٨معاني القرآن للفراء    )  (٧

١٥٠ 



  .)١( ﴾ ِفي َلْوٍح مَّْحُفوظٍ  َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیٌد   ﴿قال تعالي 

  القراءة :

قـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب والبـــاقون محفـــوظ " بالكســـر وقـــرأ نـــافع المـــدني " 

  .)٢(ظ" بالرفعو محف

  : الداللة النحویة 

 .)٣(للوح ه جعله نعتا للقرآن الكریم ومن خفضه جعله نعتاً من رفع

َوَال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَنـاِئِهنَّ  ﴿وقال تعالي

َأْو َبِنــي َأَخــَواِتِهنَّ َأْو ِنَســاِئِهنَّ َأْو َمــا  َأْو َأْبَنـاء ُبُعــوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخــَواِنِهنَّ َأْو َبِنــي ِإْخــَواِنِهنَّ 

ْرَبةِ    .)٤( ﴾ َمَلَكْت َأْیَماُنُهنَّ َأِو التَّاِبِعیَن َغْیِر ُأْوِلي اْإلِ

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون " غیــر " بخفــض الــراء وقــرأ ابــوجعفر 

  .)٥(وابن عامر " غیر " بنصب الراء 

  النحویة: الداللة

ال  توجیه قراءة " غیر " بالكسر صـفة والمعنـي: الیبـدین زینـتهن إال للتـابعین الـذین

. ویشـكل فـي توجیـه هـذه القـراءة أن " غیـر" )٦(ربه الحاجة إربه لهم في النساء واإل

  . )٧( ﴾ ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ  ﴿ا في قوله تعالي ـكم ف بها النكراتــما توصـإن

ــــي وكـــذلك قولـــه ت ـــِر آِســـنٍ  ﴿عالــ ـــاء َغْی ـــن مَّ ـــه تعـــالي )٨( ﴾ مِّ ُبُیوتـــًا َغْیـــَر  ﴿. وقول

لمعرفـــة ؟ وقـــد أجـــاب  .فكیـــف ســـاغ أن تـــأتي فـــي هـــذا المقـــام وصـــفاً )٩( ﴾َمْســُكوَنةٍ 

                                                
         ٢٢ -٢١سورة البروج اآلیتان   )  (١
         ٤٣٦ ص تحاف فضالء البشر ا )  (٢
        ٣/٦٧٥تفسیر النسقي   ٢/٣٤٨عراب القرآن إ مشكل   )  (٣
         ٣١سورة النور اآلیة   )  (٤
          ٢/٧٣المھذب في القراءات العشر  ٣/٢١٢النشر في القراءات العشر  )  (٥
        ٤٩٧ ص  حجة القراءات زنجلھ )  (٦
       ٣٧سورة إبراھیم اآلیة   )  (٧
        ١٥سورة محمد اآلیة    )  (٨
 ١٥١       ٢٩سورة النور اآلیة    )  (٩



الزجــاج عــن ذلــك بقولــه : وجــاز وصــف التــابعین بـــ " غیــر " وٕان كانــت " غیــر " 

م بأعیــانهم إنمــا و بــه إلــي قــ ف بهــا النكــرة فــإن التــابعین هاهنــا لــیس بمقصــودصــیو 

  .)١(معناه لكل تابع غیر أولي أربة 

ــةِ " ْرَب تبــاع الــذین لیســت لهــم إربــة فــي النســاء " یریــد األ  َأِو التَّــاِبِعیَن َغْیــِر ُأْوِلــي اْإلِ

  .)٢(حاجة مثل الخصي والخنثي والشیخ الهرم 

قولـــه وأصـــل اإلربـــه واألرب والمـــأرب الحاجـــة والجمـــع مـــآرب : أي حـــوائج ومنـــه 

  .)٣(  ﴾َوِلَي ِفیَها َمآِرُب ُأْخَرى ﴿سبحانه

  ومنه قول طرفه :

  .)٤(إذا المرء في الجهل والحوج  والخنا       تقدم یوما ثم ضاعت مآربه 

                                                
       ٤/٤٢معاني القرآن وإعرابھ للزجاج    )  (١
     ١٨/١٢٣تفسیر الطبري   ١٢/٢٤٣تفسیر القرطبي   )  (٢
     ١٨سورة طھ اآلیة   )  (٣
     ١٢/٢٣٤الجامع ألحكام القرآن للقرطبي   )  (٤

١٥٢ 



  داللة البدل

  البدل لغة : 

ـــا ﴿. قـــال تعـــالي)١(معنـــاه العـــوض   ْنَه ـــِدَلَنا َخْیـــرًا مِّ ـــا َأن ُیْب ـــدل )٢( ﴾ َعَســـى َربَُّن .وب

  .)٣(غیره والخلف منه وما یغني غناه ویكون مكانه   الشیيء

  البدل إصطالحا:

 هـو التـابع المقصـود بـالحكم بـال واسـطة بینـه وبـین متبوعـه نحـو" جـاء زیـدا أخـوك"
)٤(.  

" والبـدل هـو مصـطلح  وجـراً  ونصـباً  وحكم البدل أنه یتبع المبدل فـي إعرابـه " رفعـاً 

. أمــــا الكــــوفیین )٨(. والمبـــرد)٧(ألخفــــش . وا)٦(.وقــــد اســـتعمله ســــیبویه )٥(البصـــریین

 لفــراءفیسـتعملون مصـطلحات متعـددة فــي التعبیـر عـن البـدل منهــا الترجمـة وأكثـر ا

  .)٩(وترجمة  وتفسیراً  ومبیناً  من تسمیته تكریراً 

  أقسام البدل :

  للبدل اربعة أنواع

  األول : البدل المطابق أو بدل كل من كل 

  الثاني : بدل بعض من كل

  االشتمالبدل  الثالث :

  الرابع : البدل المباین

  

  

  

                                                
       ٢/١٥٥ علي التوضیح لألزھري  وشرح التصریح ٢/٢٩٤البدریة البن ھشام  اللمحة شرح   )  (١
        ٣٢سورة القلم اآلیة  )  (٢
  البن منظور مادة بدل       لسان العرب )  (٣
      ٢/١٢٢الكواكب الدریة  علي متممة األجرومیة لألھدل    )  (٤
        ٢/١٠٧حاشیة الخضري  ٢/١٥٥شرح التصریح )  (٥
     ١/٤٣١   ١/٣٩٨كتاب سیبویھ    )  (٦
     ١/١٦٤معاني القرآن لألخفش    )  (٧
      ٣/١١١المقتضب  للمبرد   )  (٨
       ٦٩،  ٢/٥٨    ٢/٥٨  ١/٩٣معاني القرآن للفراء  ٢٥علب  مجالس ث )  (٩

١٥٣ 



  

  الرفع علي البدلیة :

ـا َفَعُلـوُه ﴿ي ـــال تعالــق َوَلْو َأنَّا َكَتْبَنا َعَلْیِهْم َأِن اْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوْا ِمـن ِدَیـاِرُكم مَّ

  .)١( ﴾ ِه َلَكاَن َخْیرًا لَُّهْم َوَأَشدَّ َتْثِبیتاً ِإالَّ َقِلیٌل مِّْنُهْم َوَلْو َأنَُّهْم َفَعُلوْا َما ُیوَعُظوَن بِ 

  القراءة :

وقـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو  مـــنهم " نصـــباً  قـــرأ ابـــن عـــامر الشـــامي وحـــده" إال قلـــیالً 

  .)٢(ویعقوب والباقون " إال قلیل منهم " بالرفع 

  الداللة النحویة :

ــ ي اإلســتثناء ، وجــه قــراءة الرفــع بــدل مــن الفاعــل فــي فعلــوه ، والنصــب یكــون عل

واالختیــار الرفــع فــي اإلســتثناء إذا كــان منفیــا وكــان مابعــد "إال " مــن جــنس ماقبلــه 

  .)٣(الرفع علي البدل كقولك : ما في الدار أحد إال زید وما فعلوه إال قلیل

  الجر علي البدل :

  .)٤(  ﴾َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكونَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

بــن عــامر وحفــص " عـــالم ابــن كثیـــر و اقــرأ قارئــا البصــرة أبـــوعمرو ویعقــوب وكــذا 

  .)٥( وقرأ الباقون عالم الغیب رفعاً  الغیب " خفضاً 

  الداللة النحویة :

ـا َیِصـُفونَ  ﴿ه قراءة الجر علي البدل من اهللا في قولـه تعـاليـوج  ﴾ُسـْبَحاَن اللَّـِه َعمَّ
)٧(.)٦(.  

                                                
         ٦٦سورة النساء اآلیة  ) (١
       ٣/٣١النشر في القراءات العشر   )  (٢
        ٨٥إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )  (٣
      ٩٢سورة المؤمنون اآلیة   )  (٤
     ٣٢٠أتحاف فضالء النشر ص    )  (٥
     ٩١سورة  المؤمنون  اآلیة    )  (٦
      ٢/١٨٨البیان في غریب أعراب القرآن لألنباري    )  (٧

١٥٤ 



  داللة العطف

لعطــف لغــة الرجــوع إلــي الشــیيء بعــد اإلنصــراف عنــه والعطــف نوعــان : عطــف ا

  .)١(بیان بغیر حرف وعطف نسق وهو ما كان بحرف 

  عطف البیان

ــــــــان مــــــــــعط . وابــــــــن الســــــــراج )٣(رد ــــــــــ.والمب)٢(ن مصــــــــطلحات ســــــــیبویهـــــــــــف البی
  .)٥(.والفارسي)٤(

  تعریف عطف البیان:

المـراد كمـا یكشـف النعـت وینـزل  هو تابع جامد یشبه النعـت فـي كونـه یكشـف عـن

  من المتبوع منزلة الكلمة الموضحة لكلمة غریبة قبلها كقول الراجز:

  أقسم باهللا أبوحفص عمر          ما مسها من  نقب وال دبر

"فعمــر " عطــف بیــان علــي "ابــوحفص " ذكــر لتوضــیحه والكشــف عــن المــراد بــه، 

  .)٦(اب رضي اهللا عنهوهو تفسیر له وبیان وأراد به سیدنا عمر بن الخط

ـدًا  ﴿قال تعالي ـْیَد َوَأنـُتْم ُحـُرٌم َوَمـن َقَتَلـُه ِمـنُكم مَُّتَعمِّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْقُتُلوْا الصَّ

ــنُكْم َهــْدیًا َبــاِلَغ اْلَكْعَبــِة َأْو كَ  ْثــُل َمــا َقَتــَل ِمــَن الــنََّعِم َیْحُكــُم ِبــِه َذَوا َعــْدٍل مِّ فَّــاَرٌة َفَجــَزاء مِّ

  .)٧( ﴾َطَعاُم َمَساِكیَن َأو َعْدُل َذِلَك ِصَیاماً 

  القراءة :

قـــرأ المـــدنیان نـــافع وأبـــوجعفر وابـــن عـــامر والشـــامي " كفـــارة " بغیـــر تنـــوین طعـــام 

بــالخفض علــي اإلضــافة وقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون "كفــارة طعــام 

  .)٨(مساكن " بالتنوین ورفع الطعام 

  

                                                
          ٢/١٠٢الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة   )  (١
         ٢/١٨٦كتاب سیبویھ   )  (٢
        ٢٠٩/ ٤المقتضب للمبرد   )  (٣
        ٢/٤٥األصول في النحو البن السراج   )  (٤
         ٢١٩اإلیضاح البي علي الفارسي ص  )  (٥
      ٣/٢٤١جامع الدروس العربیة للغالیني     )  (٦
         ٩٥سورة المائدة اآلیة  )  (٧
      ٢٠٣عشر ص  األربعتحاف فضالء البشر في القراءات ا ٣/٤٥النشر في القراءات العشر     )  (٨

١٥٥ 



  

  : النحویةالداللة 

. قـــال )١(مـــن نـــون " كفـــارة " وقـــرأ طعـــام مســـاكین فطعـــام ترجمـــة عـــن قولـــه كفـــارة 

 واالختیــارالقیســي ، الطعــام عطــف بیــان علــي " الكفــارة " ألن الكفــارة هــي الطعــام 

التنوین في كفارة الن علیه المعني وهو األصل وعلیه أكثر القراء وألن الكفارة هي 

  .)٢(الطعام بعینه واإلضافة بعیدة

                                                
          ١/٣٣٩معاني القراءات لألزھري  )  (١
         ١/٤٣٩تفسیر النسقي  ٢/٩٥تفسیر ابن كثیر  ٤٢٥/ ٢زاد المسیر  ١/٤٩١الكشف   )  (٢

١٥٦ 



  داللة التوكید

  التوكید:

ـــــرد )٢(.واألخفـــــش )١(صـــــطالح البصـــــریین كســـــیبویهاهـــــو  ـــــون )٣(.والمب .أمـــــا الكوفی

ولعل مصطلح  .)٥(. وقد اختار ثعلب مصطلح البصریین )٤(فیسمونه ( التشدید ) 

التوكیــد أقــوي فــي الداللــة  مــن مصــطلح " التشــدید " وبــه جــاء التنزیــل قــال تعــالي 

  .)٧(. وأخذ به النحویون)٦(  ﴾ اَألْیَماَن َبْعَد َتْوِكیِدَها َوَال َتنُقُضواْ ﴿

تكریـر یـراد بـه تثبیـت أمـر المكـرر فـي نفـس السـامع نحـو "جـاء  :  تعریف التوكیـد

  .)٨(ونحو " جاء علي  علي "  علي نفسه " 

  نوعا التوكید :

  التوكید نوعان : لفظي ومعنوي .

  عادته .اد و یكون التوكید اللفظي بتكرار اللفظ المؤك

ـــا مضـــافین  ـــع وكـــال وكلت ـــاظ نفـــس وعـــین وكـــل وجمی ـــد المعنـــوي بألف ویكـــون التوكی

  . .)٩(للضمیر

  القراءة :

  التوجد قراءات في التوكید.

                                                
         ) .٢٠٦/ ٢) و( ١/١٦٠كتاب سیبویھ (   )  (١
         ) ٢٩١و   ١/١٣٤معاني القرآن لألخفش (   )  (٢
          ) ٢١١ – ٣/٢١٠المقتضب  للمبرد (   )  (٣
         )٣/١١٢و( ١/١٧٧للفراء (  معاني القرآن  )  (٤
          )٢/٥٩٢مجالس ثعلب ( )  (٥
          ٩١سورة النحیل اآلیة   )  (٦
 ٢٥٥) توجی���ھ اللم���ع ص ٤٥و ٢/١٩واألص���ول ف���ي النح���و (  ٤/٢٢٣مع���اني الق���رآن واعراب���ھ للزج���اج    )  (٧

         ٢٨٤واالیضاح للفارسي ص 
          ٢٣١ص  جامع الدروس العربیة للغالییني  )  (٨
       ٤٠٩قطر الندى وبل الصدى البن ھشام ص     )  (٩

١٥٧ 



  داللة الضمیر

" فـي كتـاب سـیبویه وهـو قولـه اإلضـمار هـو وٕایـاه ،  اإلضـمارلقد جاء مصطلح " 

  .)١(وأنا ونحن وأنت .. والتاء في فعلت 

  .)٢(عمل المضمر للداللة علي الضمیركما است

  ویسمیه الكوفیون الكنایة والمكني .

  .)٣(ل وضمیر الشأن والقصة صمن الضمائر ضمیر الفو 

                                                
         ٣٦٨،  ٢/٦كتاب سیبویھ   )  (١
        ٣٦٦،  ٣٥٥،  ٣٥١،  ٢/٣٥٠المصدر السابق    )  (٢
         ١١١ ضمیر الشأن تقدم الحدیث عنھ في ص   )  (٣

١٥٨ 



  

  داللة ضمیر الفصل

ضـــمیر الفصـــل : هـــو الضـــمیر الـــذي یعتمـــد علیـــه فـــي رفـــع اإلشـــتباه بـــین الخبـــر 

الخبر والصفة  .ولذلك یسمیه البصریون ضمیر الفصل ألنه یفصل بین)١(والصفة 

  .)٢(س معه بح حدا فاصال فال یحصل  بینهما لبأي أص

. )٣(یقول ابن یعیش الفصل مــن عبـارات البصـریین والعمـاد مـن عبـارات الكـوفیین 

  الدعامة . أیضاویسمونه 

ویتبـع اخــتالفهم فــي التســمیة اخــتالفهم فــي إعرابــه فالبصــریون یــرون ال موضــع لــه 

.وسمي ضـمیرا )٤(من اإلعراب  یرون أن له موضعاً  من اإلعراب ، بینما الكوفیون

لمشابهته الضمیر في صورته وسمي " ضمیر فصـل " ألنـه یـؤتي بـه للفصـل بـین 

ماهو خبر أو نعت ألنك إذا قلت : " زهیر المجتهد " جاز أنك ترید اإلخبار وأنـك 

  تریــد النعــت ، فــإذا أردت أن تفصــل بــین األمــرین أول وهلــه وتبــین مــرادك اإلخبــار

ال الصفة أتیت بهذا الضمیر لإلعالم من أول االمر بأن مابعده خبر عما قبلـه ال 

، ثم إن ضمیر الفصـل هـذا یفیـد تأكیـد الحكـم ، لمـا قبلـه مـن زیـادة الـربط نعت له 
)٥(.  

عقـــد ســـیبویه لضـــمیر الفصـــل بابـــا ســـماه " مـــا یكـــون فیـــه هـــو وأنـــت وأنـــا ونحـــن 

الضمیر واشار إلیه إلي ما كـان فصـال وأخواتهن فصال تحدث فیه عن أحكام هذا 

كر ، وضـرب علـي ذلـك عـن حالـه التـي كـان علیهـا قبـل أن یـذفإنه الیغیر مابعـده 

ـــك قولـــك :  ـــه " وذل ـــة علـــي نحـــو قول ـــة كعادتـــه فـــي توضـــیح المســـائل النحوی األمثل

منك وكان عبـداهللا هـو الظریـف ونحـو ذلـك "فصـارت " هـو"   هو خیراً  حسبت زیداً 

ا عـن حالـه قبـل أن تـذكر انـت لغـوا فـي أنهـا ال تغیـر مابعـدهإذا كهاهنـا بمنزلـة مـا 
)٦( .  

                                                
        ١/٢٨٢حاشیة الصبان علي األشموني    )  (١
          ٢/٣٧  ١/١٦١أمالي ابن الشجري  ٢٨٣ -١/٢٨٢حاشیة الصبان   )  (٢
            ٣/١١٠شرح الفصل البن یعیش   )  (٣
         ١٠٠المسألة  ٢/٧٠٦ فاإلنصاف في مسائل الخال  )  (٤
        ١٢٦/ ١جامع الدروس العربیة للغالیني    )  (٥
           ٣٩١ - ٣٩٠/ ٢كتاب سیبویھ  )  (٦

١٥٩ 



. )١(وفائدتــه التوكیــد وأن یعلـــم الســامع أن مــا یـــأتي بــه المــتكلم بعـــده الیكــون نعتـــا 

وضــمیر الفصــل یتوســط بــین المبتــدأ والخبــر واســم كــان وخبرهــا واســم إن وخبرهــا 

  .)٢( ومفعولي ظن )

َن َوَیـْأُمُروَن النَّـاَس ِباْلُبْخـِل َوَمـن َیتَـَولَّ َفـِإنَّ اللَّـَه ُهـَو اْلَغِنـيُّ الَِّذیَن َیْبَخُلـو  ﴿قال تعالي

  .)٣( ﴾ اْلَحِمیدُ 

  القراءة :

قرأ البصریون والكوفیون " هو الغني " بإثبات هو كذلك  كتبت في مصـاحف أهـل 

  العراق ومكة .

أهـل الشـام  وقرأ نافع المدني وابن عامر الشامي بغیر هو وكذلك هو في مصـحف

  .)٤(وأهل المدینة مكتوب 

  الداللة النحویة:

ویسـمیه البصـریون فصـال ومعنـاه إن اهللا هـو  دمن قرأ "فـإن اهللا هـو " " فهـو " عمـا

یـر إلـي قالغني دون الخالئق ، ألن كل غني إنما یغنیه اهللا وكل غني مـن الخلـق ف

  رحمة اهللا .

ن اهللا الغنـي الـذي الیفتقـر إلـي أحـد ومن قرأ "  فـإن اهللا الغنـي الحمیـد " فمعنـاه : إ

  .)٥(و" الحمید" المحمود علي كل حال 

. وٕاثبــــات هــــو أبــــین فــــي التأكیــــد وأعظــــم فــــي األجــــر وهــــو )٦(والقراتــــان متواترتــــان 

  .)٧(االختیار لذلك وألن علیه األكثر 

  
 

 

                                                
         ١٨٥المقدمة الجزولیة في النحو ص   )  (١
          ٢/٣٠٥وجامع الدروس العربیة للغالیینى    ٣/١١٠شرح المفصل البن یعیش    )  (٢
          ٢٤سورة الحدید اآلیة  )  (٣
         ٤١١اتحاف فضالء البشر   ٣/٣٢٨النشر في القراءات العشر    )  (٤
          ٣/٥٧معاني القراءات لألزھري  )  (٥
           ٨/٢٢٦البحر المحیط البي حیان  )  (٦
           ٢/٣١٢كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع  )  (٧

١٦٠ 



  الفصل الرابع 

  المبحث األول

  تعریف علم الصرف وأهمیته وفائدته

  

  رفــــالص

: التحویل والتغییـر والتغلیـب ، فتصـریف الریـاح تحویلهـا مـن وجـه إلـي  التصریف لغة

وجــه ومــن حــال إلــي حــال قــال اللیــث : تصــریف الریــاح صــرفها مــن جهــة إلــي جهــة 

 جعلهــا جنوبــاً  وكــذلك تصــریف الســیول واألمــور واآلیــات وقــال غیــره : تصــریف الریــاح

  لبته.ق في أجناسها، وصرفته في األمر تصریفاً  فجعلها دبوراً  ودبوراً  وصباً  وشماالً 

  المنقلبة من حال إلي حال . فتقلب وصروف الزمن حوادثه

  یيء ، أعمله في غیر وجه كأنه یصرفه عن وجه إلي وجه .شوصّرف ال

  .)١(، وهو من التصرف  النقادوالصیرفي : 

ُف اآلَیاِت َلَعلَُّهْم َیْفَقُهونَ انظُ ﴿قال تعالي ْفَنا  ﴿وقال تعالي.)٢( ﴾ ْر َكْیَف ُنَصرِّ َوَلَقْد َصرَّ

ــاُن َأْكثَــَر َشــْيٍء َجــَدالً  نَس ــاَن اْإلِ ــي َهــَذا اْلقُــْرآِن ِللنَّــاِس ِمــن ُكــلِّ َمَثــٍل َوَك وقــال  .)٣( ﴾  ِف

ِر َبـیْ  ﴿تعالي َیاِح َوالسَّـَحاِب اْلُمَسـخِّ   َن السَّـَماء َواَألْرِض آلَیـاٍت لَِّقـْوٍم َیْعِقلُـونَ َوَتْصِریِف الرِّ

﴾ )٤(.  

  : صطالحاً االتصریف 

قال ابن الحاجب " التصریف " علم بأصول یعـرف بهـا أحـوال أبنیـة الكلـم التـي لیسـت 

  .)٥(وال بناء   بإعراب

  

                                                
           صرف .ة وتاج العروس للزبیدي ماد ١٩٠ -٩/١٨٩لسان العرب البن منظور  )  (١
  ٦٥یة سورة األنعام اآل )   (٢
  ٥٤سورة الكھف اآلیة   )   (٣
  ١٦٤سورة البقرة اآلیة  )   (٤
         ١/١شرح شافیة ابن الحاجب رضي الدین اإلسترابادي  )   (٥

١٦٣ 



  

  أهمیة علم الصرف :

عامـــة وفـــي دراســـة لعلــم الصـــرف " أو التصـــریف " أهمیـــة كبیـــرة فـــي الدراســـة اللغویـــة 

  .)١( ه أشرف شطري العربیة و النحو خاصة ، وقد فطن العلماء إلي أهمیته فعد

فهــذا ابــن عصــفور یقــول فــي مقدمــة كتابــه الممتــع فــي التصــریف: فالــذي یبــین شــرفه 

احتیـاج جمیـع المشـتغلین باللغـة العربیـة مـن نحـوي ولغـوي إلیـه أیمـا حاجـة ألنـه میــزان 

ؤخد جزء كبیر  من اللغـة بالقیـاس والیوصـل إلـي ذلـك إال مـن العربیة أال تري أنه قد ی

  .)٢( طریق التصریف 

وتنـــاول ابـــن األثیـــر أهمیـــة معرفـــة الكاتـــب أو الشـــاعر مبـــاديء التصـــریف" الصـــرف" 

لیستطیع بها إخراج األلفاظ التي تعبر عن معانیه علـى وجـه الصـواب، لتـؤدي معناهـا 

لعلـوم التـي تسـتقي معرفتهـا مـن اللغـة، وأهمهـا الذي اراده بها ، وأكد أهمیته فـي كافـة ا

التي تبحث مفردات النص إلستنباط األحكام ، وكذلك علماء القـراءات،  علوم الشریعة

وذكر أمثلة صرفیة أخطأ فیها الشـعراء والكتـاب والعلمـاء ، وغیـرهم أوقعهـم فیهـا الـوهم 

  .)٣(، وفساد القیاس 

  فائدته :

ا یعــرض لهــا مــن صــحة وٕاعــالل وٕابــدال ونحوهــا تهــا ومــامعرفــة صــور المفــردات وهیئ

  .)٤( وكیفیة تحویل االصل الواحد إلي أمثلة مختلفة 

  نشأة علم الصرف :

علــم النحــو فعــاش  فــي كنفــه فتــرة مــن الــزمن ، فلقــد  لقــد نشــأ علــم الصــرف مصــاحباً 

بحثت مسائل هذا العلم في بدء نشأتها ضمن مسائل علم النحو الذي أطلق علیه علم 

في علم النحـو وتبحـث تحتـه والنحویـون هـم   . فقضایا الصرف كانت موضوعاً ةالعربی

  . الصرفیون قدیماً  أیضاً 

                                                
          ١/٢٧م ١٩٨٧ -ھـ  ١٤٠٧ه الطبعة األولي والممتع في التصریف البن عصفور تحقیق فخر الدین قبا )   (١
           ١/٢٧المصدر السابق  )  (٢
           ٣٧ -١/٣٤المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثیر  )  (٣
           ٦في فن الصرف عبدالملك عبدالرحمن السعدي ص  دإزالة القیود عن ألفاظ المقصو)  (٤

١٦٤ 



ــــن   انوي عــــنهــــوقــــد نقــــل الت ــــدین محمــــد اإلســــترابادي فــــي شــــرحه لشــــافیة اب رضــــي ال

ـــعلــم أن التصــریف جــزء مــن أجــزاء النحــو باالحاجــب:   ال خــالف مــن أهــل الصــناعة ـ
قــدماء فــي مجالســهم او كتــبهم بــین موضــوعات علــم ومــن ثــم لــم یفــرق  بعــض ال .)١(

   النحو وموضوعات علم الصرف .

وممن جمع النحو والصرف سیبویه في الكتاب والمبرد في المقتضب وابن السراج فـي 

ي فـــي األصـــول والصـــیمري فـــي التبصـــرة والتـــذكرة والزمخشـــري فـــي المفصـــل والعكبـــر 

مــع الهوامــع وابــن مالــك فــي والســیوطي فــي ه اللبــاب وأبوحیــان فــي إرتشــاف الضــرب

  ألفیته وفي الكافیة الشافیة وفي التسهیل .

عن النحو ورائد هـذه الفكـرة  مستقالً  وقد حاول بعض العلماء دراسة الصرف موضوعاً 

  المازني في كتابه التصریف .

ابـن بـن بكـر  علم أن أول من دون علم الصرف أبوعثمان  ا" و  .)٢( قال طاش كبري 

  في علم النحو . درجاً ن قبل ذلك منحبیب المازني وكا

سـماه التصـریف المملـوكي وكتـب  وصنف في التصریف أبو الفتح ابـن جنـي مختصـراً 

  ابن الحاجب كتاب الشافیة.

وكتـــب ابـــن عصـــفور األندلســـي " الممتـــع فـــي التصـــریف " وكتـــب ابـــن مالـــك صـــاحب 

 األلفیـــة كتـــاب " مختصـــر فـــي ضـــروري التصـــریف وشـــرحه ووســـمه بالتصـــریف والبـــن

 هشام نزهة الظرف في علم الصرف "

                                                
         ١/٦شرح  شافیة ابن الحاجب للرضي   ١٧،  ١٦صطالحات الفنون اف اكش )   (١
          ١٢٨/ ١مفتاح السعادة ومصباح السیادة في العلوم )   (٢

١٦٥ 



  المبحث الثاني

  دالالت صیغ األسماء

  الجمع :فراد و داللة اإل

  :دباإلفرا ءما قري

ُفوَنَك ِبالَِّذیَن ِمن ُدوِنِه َوَمن ُیْضِلِل اللَُّه َفَمـا َلـُه  ﴿قال تعالي َأَلْیَس اللَُّه ِبَكاٍف َعْبَدُه َوُیَخوِّ

  .)١( ﴾ ِمْن َهادٍ 

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وســائر القــراء ( عبــده) بصــیغة اإلفــراد وقرأحمــزة 

  .)٢( " بصیغة الجمع  هوالكسائي وأبوجعفر " عباد

  الداللة الصرفیة :

ون المقصود هو النبـي صـلي ــــي اإلفراد یكــــجاءت قراءة البصریین بصیغة اإلفراد وعل

ختیار(عبــده ) واال.)٣(  لمقصــود األنبیــاء جمیعــاً اهللا علیــه وســلم ، وعلــي الجمــع یكــون ا

ـــــه تعـــــالي ـــــد قراءتهـــــا قول ـــــه ویؤی ـــــر القـــــراء علی ـــــه وأكث ـــــاَك  ﴿ألن المعنـــــي علی ـــــا َكَفْیَن ِإنَّ

  .)٤(  ﴾اْلُمْسَتْهِزِئینَ 

ِر َمــا َكـاَن ِلْلُمْشــِرِكیَن َأن َیْعُمــُروْا َمَســاِجَد اهللا َشـاِهِدیَن َعَلــى َأنُفِســِهْم ِبــاْلُكفْ  ﴿وقـال تعــالي

  .)٥(  ﴾ ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ 

  القراءة :

( مسـجد ) بـاإلفراد وقـرأ البـاقون  يكبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر المقرأ البصریان أ

  .)٦( ( مساجد ) بصیغة الجمع 

  

                                                
            ٣٦سورة الزمر اآلیة  )  (١
           ٣٧٥اتحاف فضالء البشر ص   ٣/٢٨٠النشر في القراءات العشر  )   (٢
          ٣١٠ -٣٠٩الحجة البن خالویھ ص    ٣/٢٨٠النشر في القراءات العشر  )   (٣
         ٩٥سورة الحجر اآلیة   )   (٤
         ١٧سورة التوبة اآلیة   )   (٥
          ٢/٦٥٧اإلقناع في القراءات السبع  ٢/٣٥٦التذكرة في القراءات الثمان   ٣١٣ص   اتالسبعة في القراء )   (٦

١٦٧ 



  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین بصیغة اإلفراد .

أ " أن یعمروا مسجد اهللا " أراد بیت اهللا الحرام خاصة ألن اهللا تعالي ذكر بعده ومن قر 

    .)١( ﴾ ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ  ﴿

  .)٣(.)٢( ﴾ َ◌َجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ﴿

ــانظُ  ﴿وقــال تعــالي ــَك َف ــا ِإنَّ َذِل ــَد َمْوِتَه ــي اْألَْرَض َبْع ــَف ُیْحِی ــِه َكْی ــاِر َرْحَمــِت اللَّ ــى آَث ْر ِإَل

  .)٤( ﴾  َلُمْحِیي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

  القراءة :

ثر أقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر ونافع وعاصم في روایة أبي بكر " 

  رأ الباقون " آثار " بصیغة الجمع ." بصیغة اإلفراد وق

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءت البصریین بصیغة اإلفراد .

  .)٥(ومن قرأ " آثار " فهو جمع األثر . ومن قرأ ( اثر) فهو من واحد معناه " اآلثار"

ِس َفاْفَسـُحوا َیْفَسـِح اللَّـُه َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجالِ  ﴿وقال تعالي

اللَُّه َلُكْم َوإَِذا ِقیَل انُشُزوا َفانُشُزوا َیْرَفِع اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت وَ 

  .)٦( ﴾ ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرٌ 

  

  

  

  

                                                
          ٢٨سورة التوبة اآلیة  )   (١
  . ١٩سورة التوبة اآلیة  )   (٢
  . ١٤٣إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )   (٣
  ٥٠سورة الروم اآلیة )   (٤
  ٢/٢٦٦ي معاني القراءات لألزھر )   (٥
  ١١سورة المجادلة اآلیة  )   (٦

١٦٨ 



  القراءة :

لمجلـس " علـي التوحیـد وقـرأ عاصـم " قرأ البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب والبـاقون " فـي ا

  .)١(في المجالس " 

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین " المجلس " علي اإلفراد .

صلي اهللا علیـه  –والحجة لمن قرأ باإلفراد أنه أرید بـ ( المجلس ) مجلس النبي محمد 

  .)٢(وسلم 

ذكر فیكــون الخطــاب عامــا أمــا قــراءة الجمــع فــالمراد بـــ ( المجــالس ) مجــالس العلــم والــ

  .)٣(للمؤمنین كافة

. ومكـي قـراءة مـن قـرأ بـاإلفراد ألن التفسـیر أتـي )٤(واإلختیار في القـراءة عنـد الطبـري 

ختیـار ، یه وسلم فوحّد علي المعني وهـو االأنه یراد به مجلس رسول اهللا صلي اهللا عل

  .)٥(ألن األكثر علیه

  ما قريء بالجمع :

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َیْغِفُرونَ َوالَّذِ  ﴿يــقال تعال   .)٦( ﴾یَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ

ْثــِم َواْلَفـَواِحَش ِإالَّ اللََّمـَم ِإنَّ َربَّــَك َواِسـُع اْلَمْغِفــَرةِ ي ـــوقـال تعال  ﴾ الَّــِذیَن َیْجَتِنُبـوَن َكَبـاِئَر اْإلِ

)٧(.  

  

  

  

  

                                                
  ٣٣٠/ ٣النشر في القراءات العشر  )   (١
    ٢/٣١٥الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٣٤٣الحجة البن خالویھ ص )  (٢
  ٣١٥و ٣٤٣المصدران السابقان  )   (٣
   ١٨ - ٢٨/١٧في تأویل آي القرآن للطبري  جامع البیان )   (٤
تفس��یر النس��قي  ٤/٣٢٤تفس��یر اب��ن  كثی�ر   ٨/١٩٢زاد المس�یر  ٢/٣١٥راءات الس��بع الكش�ف ع��ن وج�وه الق��)   (٥
٣/٤٩٣    
   ٣٧سورة الشوري اآلیة  )   (٦
  ٣٢سورة النجم اآلیة   )   (٧

١٦٩ 



  القراءة :

سـائي " كبیــر اإلثـم والفــواحش " بغیــر ألـف فــي السـورتین وقــرأ البصــریان قـرأ حمــزة والك

  .)١(أبوعمرو ویعقوب والباقون " كبائر اإلثم " بألف في السورتین 

  الصرفیة : ةالدالل

  جاءت قراءة البصریین في اآلیتین " كبائر" بصیغة الجمع .

  ار فهي كبیرة.واختلف الناس في الكبائر فقال قوم : كلما أوعد اهللا علیه الن

  وقال آخرون : كلما نهي اهللا عنه فهي كبیرة.

وقال آخرون : كبائر اإلثم أشیاء مخصوصة الشـرك بـاهللا وقتـل الـنفس التـي حـرم اهللا، 

  الوالدین والزنا. وقذف المحصنة وشرب الخمر ، والفرار من الزحف وعقوق 

عـــات كبـــائر فـــي القیـــاس أن یكـــون للطا ذا كانـــت المعاصـــي كبـــائر وصـــغائر وجـــبفـــإ

وصغائر ، وأكبر الطاعات شهادة أن ال إله إال اهللا وحـده الشـریك لـه، كمـا كـان أكبـر 

الكبــائر الشــرك بــاهللا، وأصــغر الطاعــات إماطــة األذي عــن الطریــق، كمــا أن أصـــغر 

  .)٢(الذنوب النظرة

  .)٣( ﴾َوالَِّذیَن ُهْم ِألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  ﴿وقال تعالي

  : القراءة

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب وسائر القراء ( ألماناتهم ) بااللف علي الجمع وقرأ 

  .)٤(ابن كثیر المكي " ألمانتهم " واحدة 

  الداللة الصرفیة:

ـــْأُمُرُكْم َأن ﴿امـــهتجـــاءت قـــراءة البصـــریین " ألمانـــاتهم " بصـــیغة الجمـــع وحج ـــَه َی ِإنَّ الّل

  .)٥(  ﴾ْهِلَهاُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأ

                                                
  ٣/٢٩١في القراءات العشر  النشر  )   (١
    ٣٩٧ -٣٩٦إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )   (٢
   ٨یة سورة المؤمنون اآل )   (٣
   ٢/٤٥٠التذكرة في القراءات الثمان  )   (٤
     ٥٨سورة النساء اآلیة )  (٥

١٧٠ 



وهـذا یعـم  وفعالً  واألمانة والعهد  یجمع كل ما یحمله اإلنسان من أمر دینه ودنیاه قوالً 

معاشـرة النــاس والمواعیــد وغیــر ذلـك ، وغایــة ذلــك حفظــه والقیـام بــه واألمانــة أعــم مــن 

  .)١( العهد وكل عهد فهو أمانة فیما تقدم فیه قول أو فعل أو معتقد

مانة وأمانة مصدر وحق المصدر أن الیجمع لداللته علي القلیـل و" األمانات " جمع أ

علـــي الصـــالة والزكـــاة  والكثیـــر مـــن جنســـه لكنـــه لمـــا اختلفـــت أنـــواع األمانـــة لوقوعهـــا

ج وغیــــر ذلــــك مــــن العبــــادات جــــاز جمعهــــا الخــــتالف أنواعهــــا شــــابهت والطهــــر والحــــ

   .)٢( المفعول به فجمعت كما یجمع المفعول به 

بِّـِه َواْلُمْؤِمُنـوَن ُكـلٌّ آَمـَن ِبالّلـِه َوَمآلِئَكِتـِه  آَمـنَ  ﴿وقال تعالي ُسـوُل ِبَمـا ُأنـِزَل ِإَلْیـِه ِمـن رَّ الرَّ

ُســـِلِه َوَقــاُلوْا َســـِمْعَنا َوَأَطْعَنـــا ُغْفَراَنــَك َربََّنـــا َوإِلَ  ــن رُّ ُق َبـــْیَن َأَحـــٍد مِّ ْیـــَك َوُكتُِبــِه َوُرُســـِلِه َال ُنَفــرِّ

  .)٣( ﴾ اْلَمِصیرُ 

وِحَنـا َوَصـدََّقْت ﴿عالي وقال ت َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن رُّ

  .)٤(  ﴾ ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتینَ 

  

  القراءة :

والكسـائي "  قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب فـي اآلیتـین " كتبـه " بـالجمع وقـرأ حمـزة

في سورة البقرة وقرأ الباقون سوي حفص عن عاصم في سورة التحریم "  كتابه " موحداً 

  .)٥(  كتابه" موحداً 

  

  

  

  

                                                
      ١١/١٠٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي   )  (١
    ٥٢-٢/٥١مشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب   )  (٢
    ٢٨٥سورة البقرة اآلیة   )  (٣
      ١٢سورة التحریم اآلیة )  (٤
     ٣١٧أتحاف فضالء البشر ص   ٣/٢٠٣اءات العشر النشر في القر )  (٥

١٧١ 



  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین " كتبه " بصیغة الجمع .

ف ، ولیشــاكل بــین اللفظــین كتبــه حمــار وحمــر وغــالف وغلــومــن قــرأ كتبــه فهــو مثــل 

والجمـع هـو االختیـار  وارسـل رسـالً  المعني ألن اهللا تعالي قد أنزل كتبـاً  ورسله ولیحقق

  .)١( لعمومه وألن علیه أكثر القراء 

  .)٢(   ﴾َوَتَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُهم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِدیدٌ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

وٕاسكان الكـاف مـن غیـر ألـف فیهمـا  قرأ حمزة والكسائي وخلف ( سكري ) بفتح السین

  .)٣( وقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون بضم السین وفتح الكاف وألف بعدها

  الداللة الصرفیة :

وجــه القــراءة جــاءت بصــیغة الجمــع " ســكاري " علــي وزن " فعــالي " والحجــة أن بــاب 

. جمـع كسـالن )٤(  ﴾ىَقاُموْا ُكَسالَ ﴿" الجماعهم علي قوله ىي " فعالـــفعالن یجمع عل

.   )٥( ﴾ َوَأنـُتْم ُسـَكاَرى ﴿ه " سكاري "  ویقویه إجماعهم علـي قولـه ـوكذلك سكران جمع

)٦(.  

والتفسیر أنك تري الناس سكاري من العذاب والخوف یوم القیامة وما هم بسكاري مـن 

  . )٧(  ﴾َوَلِكنَّ َعَذاَب اللَِّه َشِدیدٌ  ﴿الشراب ، ویدل علي ذلك قوله

َوَقاَل ِلِفْتَیاِنِه اْجَعُلوْا ِبَضاَعَتُهْم ِفي ِرَحـاِلِهْم َلَعلَّهُـْم َیْعِرُفوَنهَـا ِإَذا انَقَلُبـوْا ِإَلـى ﴿ال تعالي وق

  .)٨( ﴾ َأْهِلِهْم َلَعلَُّهْم َیْرِجُعونَ 

                                                
  الكش�ف ع��ن وج�وه الق�راءات الس��بع  ١٥٣ص حج�ة الق��راءات زنجل�ھ  ١٠٥الحج�ة ف�ي الق��راءات الس�بع ص  )  (١
٣٢٣/ ١      
     ٢سورة الحج اآلیة  )  (٢
  ي القراءات السبع التیسیر  ف ٢/٤٤٣التذكرة في القراءات الثمان   ٣/١٩٦النشر في القراءات العشر   )  (٣

     ١٥٦ص 
     ١٤٢سورة النساء اآلیة  )  (٤
     ٤٣سورة النساء اآلیة   )  (٥
      ٤٧٢حجة القراءات زنجلھ ص   )  (٦
   ٣/٤١٠معاني القرآن وإعرابھ للزجاج   )  (٧
 ١٧٢     ٦٢سورة یوسف اآلیة )  (٨



  القراءة :

قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ( لفتیانه ) بألف بعد الیاء ونون مكسورة بعدها وقرأ 

ـــاقون ( لفتیتـــه ) بتـــاء مكســـورة بعـــد الیـــاء مـــن غیـــر ال بصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب والب

  .)١(ألف

  الداللة الصرفیة :

  .)٢(وجه القراءة جاءت علي وزن فعله جمع قله لفتي 

  .)٣( ﴾ِإْذ َأَوى اْلِفْتَیُة ِإَلى اْلَكْهفِ  ﴿وحجة من قرأ ( لفتیته ) قول اهللا عز وجل

  .)٤( ﴾ ْتَیٌة آَمُنوا ِبَربِِّهمْ ِإنَُّهْم فِ  ﴿وقوله تعالي 

قــال أبومنصــور: الفتیــان والفتیــة جمــع الفتــي أراد : ممالكیــه وخدمــه كمــا یقــال صــبیان 

  .)٥(وصبیه وٕاخوان وٕاخوة 

ـــه جمعـــاً  ــــ " فتیـــه " جعل ـــل مـــن ال ومـــن قـــرأ ب جعلـــوا  خـــدملفتـــي ألقـــل العـــدد ، ألن القلی

  . )٦(البضاعة في الرحال 

لیهــا المعنــي ، وهـي القــراءة المختــارة كمــا یــري النحــاس ومكــي وبهـا قــرأ أكثــر القــراء وع
)٧(.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   ٣/١٢٧ءات العشر النشر في القرا ٣٤٩كتاب السبعة في القراءات البن مجاھد ص   )  (١
    ٣/١٢٧النشر في القراءات العشر   )  (٢
    ١٠سورة الكھف اآلیة  )  (٣
   ١٣سورة الكھف اآلیة   )  (٤
   ٢/٤٧معاني القراءات لألزھري   )  (٥
    ٢/١٢الكشف عن وجوه القراءات السبع   )  (٦
  ٢/١٢والكشف    ٢/٣٧إعراب القرآن للنحاس    )  (٧

١٧٣ 



  التذكیر والتأنیث

  ما قريء بالتذكیر :

ٌم َعَلى َأْزَواِجَنا َوإِن ﴿قال تعالي  َوَقاُلوْا َما ِفي ُبُطوِن َهـِذِه اَألْنَعاِم َخاِلَصٌة لُِّذُكوِرَنا َوُمَحرَّ

ْیَتًة َفُهْم ِفیِه ُشَرَكا   .)١( ﴾ ء َسَیْجِزیِهْم َوْصَفُهْم ِإنَُّه ِحِكیٌم َعِلیمٌ َیُكن مَّ

  القراءة :

قرأ ابن كثیر " وٕان یكـن میتـه " بالیـاء والرفـع فـي " میتـه " وقـرأ ابـن عـامر " وٕان تكـن" 

  . بالتاء " میته " رفعاً 

  .)٢(وقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون وٕان یكن میته " بالیاء والنصب "  

  الصرفیة :الداللة 

  جاءت قراءة البصریین بالتذكیر والنصب في " میته" 

كــان " واإلســم   ومــن قــرأ " وٕان یكــن میتــة" بالیــاء و" میتــة " فمــن نصــب جعلهــا خبــر

ذلك  ذكر الفعل للفظ " لف   َوَقاُلوْا َما ِفي ُبُطوِن َهـِذِه اَألْنَعامِ مضمر في " ما" في قوله 

  .)٣(ما "  

مــًا َعَلــى َطــاِعٍم َیْطَعُمــُه ِإالَّ َأن َیُكــوَن  ُقــل الَّ  ﴿وقــال تعــالي َأِجــُد ِفــي َمــا ُأْوِحــَي ِإَلــيَّ ُمَحرَّ

  .)٤( ﴾ َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً 

  القراءة :

قرأ ابـن كثیـر وحمـزة " إال أن تكـون میتـة " بالیـاء والرفـع فـي " میتـه " وقـرأ ابـن عـامر" 

البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب " إال أن یكـون میتـة وٕان تكون " بالتاء " میتة " رفعا وقرأ 

  .)٥(بالیاء والنصب في " میتة"  

  الداللة الصرفیة :

  وجه قراءة البصریین التذكیر والنصب في " میتة "

                                                
    ١٣٩م اآلیة  سورة األنعا  )  (١
      ٣/٦٧النشر في القراءات العشر  ٢٧١ -٢٧٠السبعة في القراءات ص )  (٢
     ١٠٧إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )  (٣
     ١٤٥سورة األنعام اآلیة  )  (٤
    ٣/٦٨النشر في القراءات العشر   ٢٧٢السبعة في القراءات ص   )  (٥

١٧٤ 



  .)١(ومن نصب " میتة " فالمعني : إال أن یكون المحرم " میتة "  

ب " میتـــة" نصــ" و  وقــد رجــح أبـــو جعفــر الطبـــري قــراءة هـــذه اآلیــة بالیـــاء فــي " یكـــون

مخففة الیاء ألن الذي في " یكون " من المكني من ذكر المـذكر وٕانمـا هـو قـل ال أجـد 

  مســفوحاً  ي طــاعم یطعمــه إال أن یكــون ذلــك میتــة أو دمــاً ـــــعل فــي أوحــي إلــي محرمــاً 
)٢(.  

َن ُوُجـــوَهُهْم َوَأْدَبـــاَرُهْم َوَلــْو َتـــَرى ِإْذ َیتَــَوفَّى الَّـــِذیَن َكَفــُروْا اْلَمآلِئَكـــُة َیْضــِرُبو ﴿ قــال تعـــالي 

  . )٣( ﴾َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِریِق 

  القراءة:

ذ تتـوفي " بتـاءین وقـرأ البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب والبـاقون " إقـرأ ابـن عـامر وحـده " 

  .)٤(بتوفي" بیاء وتاء 

  الداللة الصرفیة :

فعــل الجمــع وكــل   مــن قــرأ " تتــوفي " فلتأنیــث الجماعــة ، ومــن قــرأ ( بتــوفي ) فلتقــدیم

مخیـر فـي تـذكیر الفعـل أو تأنیثـه، واألمـر  فأنـت.إذا تقـدم فعـل الجماعـة )٥(ذلك جـائز 

مــا تقــول قــال الرجــال وقالــت الرجــال كبینهمــا قریــب وذلــك إنــك تریــد جماعــة المالئكــة 

  .)٦(المالئكة " كل ذلك صواب    فناداه  َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكةُ 

 "ي تأنیث الجماعـة ـفهو جائز علي تذكیر الجمع، ونادته علوأما فناداه  "قال النحاس 
)٧(.  

  ما قريء بالتأنیث :

َواتَُّقوْا َیْومًا الَّ َتْجِزي َنْفٌس َعن نَّْفٍس َشْیئًا َوَال ُیْقَبـُل ِمْنهَـا َشـَفاَعٌة َوَال ُیْؤَخـُذ  ﴿قال تعالي 

  .)٨(  ﴾ ِمْنَها َعْدٌل َوَال ُهْم ُینَصُرونَ 

                                                
    ١/٣٩٣لألزھري معاني القراءات   )  (١
     ١٢/١٩٦تفسیر  الطبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن   )  (٢
     ٥٠سورة األنفال اآلیة    )  (٣
       ٣/٩٠النشر في القراءات العشر   )  (٤
      ١/٤٤١معاني القراءات لألزھري   )  (٥
       ١٤٠أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )  (٦
       ١٨٩/ ١عراب  القرآن للنحاس إ )  (٧
      ٤٨سورة البقرة اآلیة   )  (٨

١٧٥ 



  القراءة :

أ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذا ابــن كثیــر المكــي " وال تقبــل " بالتــاء وقــرأ البــاقون قــر 

  .)١(بالیاء 

  الداللة الصرفیة :

  . )٢(ء فلتأنیث الشفاعة  اجاءت قراءة البصریین بالتأنیث ومن قرأ بالت

  .)٣( ﴾  ُهْم ُیْسَتْعَتُبونَ َفَیْوَمِئٍذ الَّ َینَفُع الَِّذیَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوالَ ﴿وقال تعالي 

  القراءة :

وقرأ الكوفیـون بالیـاء علـي  التأنیثبالتاء علي تنفع  قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب 

  .)٤(التذكیر  

  الداللة الصرفیة:

لفـظ ( المعــذرة ) ألنهـا مؤنثــة لبالتأنیـث ومــن قـرأ بالتــاء فتنفــع  جـاءت قــراءة البصـریین 
)٥(.  

لُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد َوَال َأن َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ِإالَّ َال َیحِ  ﴿قال تعالي

ِقیباً    .)٦(  ﴾ َما َمَلَكْت َیِمیُنَك َوَكاَن اللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء رَّ

  القراءة :

  .)٧(لباقون " الیحل " بالیاء  ل " بالتاء وقرأ اـوب " ال تحــقرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعق

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین " التحل " بالتاء علي التأنیث .

قـال الزجــاج : مـن قــرأ بالیـاء فــألن المعنـي جمــع النسـاء ، ومــن قـرأ بالتــاء اراد جماعــة 

  .)٨( النساء 

                                                
        ٢/٤٠٠النشر في القراءات العشر  )  (١
      ١/١٤٩معاني القراءات لألزھري   )  (٢
       ٥٧سورة الروم اآلیة  )  (٣
       ٣/٢٤٤النشرفي القراءات العشر   )  (٤
       ٢/٢٦٦معاني القراءات لألزھري  )  (٥
       ٥٢سورة األحزاب اآلیة    )  (٦
  ٢/٣٤٩النشر في القراءات العشر    )  (٧
 ١٧٦   ٤/٢٣٤معاني القرآن وإعرابھ للزجاج     )  (٨



  داللة أبنیة المصادر

والیجمــع ألنــه بمنزلــة اســم  یثنــى  البهم یقــع علــي القلیــل والكثیــر و مــ: اســم   المصــدر

فعــال والمصــدر هــو أصــل األ.)١( وال یجمــع جــنس كالزیــت والعســل والجــنس ال یثنــىال

هـو أصـل  –علـي الـراجح  –سـم وعنه یصدر جمیـع المشـتقات عنـد البصـریین ألن اال

لصــدور  ســماء ولهــذا ســمي مصــدراً اللغــة ومنــه ولــد الفعــل ، والمصــدر مــن  جملــة األ

غیر واحد من  وقد أكد .)٢( ضرب مشتق من الضربافضرب ویضرب و فعال عنه األ

ولــیس الفعــل ، وٕامــامهم فــي هــذا ســیبویه  هــي أصــل ابنیــة اللغــة العلمــاء أن المصــادر

الــذي رأي أن األفعــال مشــتقة مــن األســماء وأمــا الفعــل فأمثلــة أخــذت مــن لفــظ أحــداث 

  .)٣(ائن لم ینقطع ون ولم یقع ، وما هو كــاألسماء، وبنیت لما مضي ، وما یك

  المصدر :

نَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساناً  ﴿قال تعالي ْیَنا اْإلِ   .)٤(   ﴾َوَوصَّ

  القراءة :

  .)٥(قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب " حسنا " وقرأ أهل الكوفة " إحسانا "  

  الداللة الصرفیة :

قــال  اً " علــي وزن " فعــل " مصــدر حســن یحســن حســن وجــه قــراءة البصــریین " حســناً 

ــــْیَنا " إلتفــــاقهم علــــي قولــــه فــــي العنكبــــوت  ختیــــار " حســــناً بعــــض النحــــویین ، اال َوَوصَّ

نَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسناً    .)٧(.)٦(  اْإلِ

  

َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض َوَلـِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل ﴿قال تعالي 

  .)١(  ﴾َلِمینَ َعَلى اْلَعا

                                                
اإلمام أبومحمد القاس�م عل�ي الحری�ري البص�ري حقق�ھ ال�دكتور ف�ائز  ح شرح  ملحة اإلعراب الناظم والشار  )  (١

         ١٠٠ص م ، ١٩٩١ -ھـ  ١٤١٢فارس الطبعة األولي 
         ١٠٠المصدر السابق ، ص  )  (٢
        ١/١٢كتابھ سیبویھ   )  (٣
       ١٥سورة  األحقاف اآلیة    )  (٤
      ٣٩١أتحاف فضالء البشر ص     )  (٥
       ٨سورة العنكبوت اآلیة    )  (٦
        ٤١٣القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  إعراب )  (٧

١٧٧ 



  القراءة :

قــرأ یعقــوب ونافـــع " دفــاع اهللا " بــألف وقــرأ أبــوعمرو والبــاقون " دفــع اهللا " بغیــر ألــف  
)٢(.  

وحجــة أبــوعمرو أن اهللا عــز وجــل ال مــدافع لــه ، وأنــه المنفــرد بالــدفع مــن خلقــه وكــان 

  .)٣(أبوعمرو یقول " إنما الدفاع من الناس والدفع من اهللا "  

  رفیة :الداللة الص

  .)٤( یفتح یقال دفع یدفع دفعاً  –وجه قراءة أبي عمرو أن الفعل ثالثي من باب فتح 

دافــع وهــو بمعنــي دفــع ألن  –ووجــه قــراءة یعقــوب أن الفعــل ربــاعي علــي وزن فاعــل 

  .)٥(الفعل في الواقع من واحد ومثله طارقت النعل وعاقبت اللص

السـوء ، ودفـع  كیقال : دافع اهللا عن وقال أبومنصور : المعني في الدفاع والدفع واحد

  بدلیل قول أبي ذؤیب الهذلي :.)٦(عنك السوء

  .)٧(ع م       فإذا المنیة أقبلت ال تدفولقد حرصت بأن أدافع عنه

ثنـین المعنـي لهـا فـي هـذا الموضـع اقال مكي من قرأ بغیر ألف أن المفاعلة التي مـن 

رهم ، وال یدافعه أحد فیما یدفع فحملـه ألن اهللا هو الدافع عن المؤمنین وغیرهم ما یض

علـــي " دفـــع " أولـــي ألنـــه مصـــدره الـــذي الیصـــرف عنـــه إلـــي غیـــره إال بـــدلیل وروایـــة 

  .)٨(ختیار دفع بغیر ألف ألنه تعالي منفرد بالدفع والجماع القراء علیهواال

  مصدر المرة :

  هو المصدر الذي یذكر لبیان عدد الفعل .

الفعـل الثالثـي مصـدر علـي وزنـه ( فعلـه) كجلـس جلسـه ة من مر یصاغ للداللة علي ال

   .)٩(وأكل أكله 

                                                                                                                                       
      ٢٥١اآلیة   ةرة البقرسو    )  (١
          ١٦١أتحاف فضالء البشر ص  )  (٢
  ١٤٠حجة القراءات ألبى زرعة زنجلھ ص   )  (٣
        ٥/١٥٢الدر المصون  ١٦١تحاف  فضالء البشر ص ا ٤٧٨ – ٤٧٧حجة القراءات زنجلھ ص    )  (٤
       ١/٣٠٥الكشف    )  (٥
       ١/٢١٥ لألزھريمعاني القراءات    )  (٦
       ٣٦٤إبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع ص    )  (٧
       ١/٣٠٥الكشف عن وجوه القراءات السبع     )  (٨
      ٧٦شذا العرف في فن الصرف ص   )  (٩

١٧٨ 



ْنُهَمـا ِمَئـَة َجْلـَدٍة َوَال تَْأُخـْذُكم ِبِهَمـا َرْأَفـٌة  ﴿وقال تعـالي الزَّاِنَیـُة َوالزَّاِنـي َفاْجِلـُدوا ُكـلَّ َواِحـٍد مِّ

  .)١( ﴾ِفي ِدیِن اللَّهِ 

  القراءة :

لهمزة وقرأ البصریان أبـوعمرو ویعقـوب والبـاقون " قرأ ابن كثیر وحده " رافه " مفتوحة ا

  .)٢(رأفة " ساكنة الهمزة 

  الداللة  الصرفیة :

. تقول )٣(جاءت قراءة البصریین " رأفة " ساكنة الهمزة علي وزن " فعله" وهو األصل 

  المرة الواحدة. رأفةرؤف یرؤف رأفه ، فال

  مصدر  الهیئة :

  و " وقفت وقفه"هو مایذكر لبیان نوع الفعل وصفته نح

وفــي الحــدیث : إذا . )٤(مصــدر الهیئــة مــن الفعــل الثالثــي علــي وزن " فعلــه " غویصــا

  .)٥(قتلتم فأحسنوا القتلة " 

  .)٦( ﴾ َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت َعَلْیَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنَّا َقْومًا َضالِّینَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

شین واأللـف وقـرأ البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب " قرأ حمزة والكسائي " شقاوتنا " بفتح ال

  .)٧(شقوتنا" بكسر السین من غیر ألف 

  

  

  

  

                                                
        ٢سورة النور اآلیة     )  (١
      ٢/٤٥٧  التذكرة في القراءات الثمان    )  (٢
       ٢/٢٥١آن للنحاس إعراب القر   )  (٣
       ٧٦شذا العرف في فن الصرف ص     )  (٤
       ١٦٦٦٤حدیث رقم  ٥/١٠٣مسند اإلمام أحمد     )  (٥
       ١٠٦سورة المؤمنون اآلیة     )  (٦
       ٣/٢٠٧النشر في القراءات العشر     )  (٧

١٧٩ 



  الداللة الصرفیة :

  وجه قراءة البصریین " شقوتنا" علي مصدر الهیئة وشقوه وزنها "فعله" قال الشاعر

  .)١(من عنائه وشقوته           بنت ثمان عشرة من حجته كلف

  مي :یالمصدر الم

رب وء بمیم زائدة  یصاغ مـن الثالثـي علـي وزن مفعـل نحـو منصـر ومضـهو اسم مبد

  .)٢(اسم المفعول ، كمكرم ، ومعظم ومقام ةنومن غیر الثالثي : یكون علي ز 

  .)٣( ﴾َوِتْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلمَّا َظَلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلِكِهم مَّْوِعداً ﴿وقال تعالي 

  القراءة :

عاصـــم : ( لمهلكهـــم ) بفـــتح المـــیم والـــالم وقـــرأ حفـــص عـــن عاصـــم  قـــرأ أبـــوبكر عـــن

  (لملكهم) بفتح المیم وكسر الالم .

  .)٤(لكهم "  بضم المیم وفتح الالمهوقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون " لم

  الداللة الصرفیة :

  هلك ) علي ضربین :مقال أهل البصرة تأویل ( ال

  علي المصدر ومعناه : الهالكهم . -١

علي الوقت والمعني : وقـت أهالكهـم قـالوا وهـو االختیـار ، ألن المصـدر مـن  -٢

 .(أفعل) في المكان یجيء علي ( مفعل)

  .)٥( ﴾ َوُقـل رَّبِّ َأْدِخْلِنـي ُمـْدَخَل ِصـْدٍق َوَأْخِرْجِنـي ُمْخـَرَج ِصـْدقٍ  ﴿يــــال تعالــق    

)٦(. 

                                                
       ٢٩٣اعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص     )  (١
         ٧٧ - ٧٦شذا العرف في فن الصرف ص    )  (٢
         ٥٩سورة الكھف اآلیة   )  (٣
           ٣/١٦٤النشر في القراءات العشر  )  (٤
          ٨٠سورة اإلسراء اآلیة   )  (٥
        ٤٢٢ -٤٢١حجة القراءات ألبي زرعة زنجلھ ص    )  (٦

١٨٠ 



  داللة أبنیة المشتقات

  داللة اسم الفاعل :

  .)١(اعل تسمیة بصریة أما الكوفیون فیسمونه الفعل الدائم  اسم الف

  تعریفه :

اســم مشــتق یــدل علــي مــن وقــع منــه الفعــل ویعمــل اســم الفاعــل عمــل فعلــه المبنــي 

  للمعلوم فیأخذ حكم هذا الفعل في التعدي واللزوم .

سـماه " اسـم الفاعــل الـذي جـري مجـري الفعـل المضـارع فــي  ولقـد عقـد سـیبویه بابـاً 

ول فــي المعنــي فــإذا أردت فیــه مــن المعنــي مــا أردت فــي ( یفعــل كــان ذكــره المفعــ

غـدا  ، فمعناه وعمله مثل : هـذا یضـرب زیـداً  ، وذلك قولك ضارب زیدا غداً  منوناً 
)٢(.  

بااللف والالم ، واألصل في عمله أن  أو مضافاً  ویعمل اسم الفاعل إذا كان منوناً 

  . )٣(مبرد وغیرهما  یكون منونا ، وهذا نجده عند سیبویه وال

  .)٤(  ﴾َفاِلُق اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

" " بــالخفض وقــرأ الكوفیــون " وجعــل اللیــل ســكناً قــرأ البصــریان " جاعــل اللیــل ســكناً 

  .)٥(بالنصب  

  الداللة الصرفیة :

َفــاِلُق  ﴿علــي وزن فاعــل، والحجــة قولــه ســبحانه وتعــالي مــن قــرأ " جاعــل" جعلــه 

   ﴾اِإلْصَباِح َوَجَعَل اللَّْیَل َسَكنًا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباناً 

  .)٦(قال الزجاج ألن في " جاعل " معني " جعل " وبه نصبت سكنا   

                                                
          ٥٣لس ثعلب مجا ٢٣ -١/٢٢معاني القرآن للفراء   )  (١
          ١١٨ - ٢/١١٧والمقتضب  ١/١٦٤الكتاب   )  (٢
           ٦/٦٨وشرح المفصل  البن یعیش    ١/١٦٤الكتاب  )  (٣
        ٩٦سورة األنعام اآلیة    )  (٤
         ٢/٣٢٩التذكرة في القراءات الثمان   )  (٥
         ٢/٢٧٤للزجاج  وإعرابھمعاني القرآن   )  (٦

١٨١ 



فاعل الق ورد فوقال ابن خالویه " وجاعل اللیل " جعلوه اسم الفاعل مثل ضارب و 

  .)١(علي فاعل أحسن من رد فعل علي فاعل  

َضَرَب اللَُّه َمَثًال رَُّجًال ِفیِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلمًا لَِّرُجـٍل َهـْل  ﴿وقال تعالي

  .)٢( ﴾َیْسَتِوَیاِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َیْعَلُمونَ 

  القراءة :

" بــاأللف وكســر الــالم وقــرأ البــاقون بغیــر وعمرو ویعقــوب " ســالماً قــرأ البصــریان أبــ

  .)٣(ألف وفتح الالم 

  الداللة الصرفیة :

" علي صیغة اسم الفاعل علي وزن فاعل ومن قرأ "  وجه قراءة البصریین " سالماً 

اســم فاعـــل والمـــراد العـــین .)٤(" فمعنـــاه الخـــالص ، وقـــد ســلم یســـلم فهـــو ســـالمســالماً 

  .)٥(ؤمن الموحد والشخص وهو الم

َفانَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َلِقَیا ُغَالمًا َفَقَتَلـُه َقـاَل َأَقَتْلـَت َنْفسـًا َزِكیَّـًة ِبَغْیـِر َنْفـٍس  ﴿وقال تعالي 

  .)٦( ﴾ لََّقْد ِجْئَت َشْیئًا نُّْكراً 

  القراءة :

قـرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذلك أهــل الحجــاز ابــن كثیــر ونــافع " زاكیــة" 

  .)٧(ألف وقرأ الباقون " زكیة " ب

  الداللة الصرفیة:

  جاءت قراءة البصریین " زاكیة " علي صیغة اسم الفاعل

ــا قــال  أبــوعمرو : الزاكیــة: التــي لــم تــذنب قــط والذكیــة التــي أ ذنبــت ثــم تابــت وكلت

  .)٨(القراءتین حسنة 

                                                
         ١٠٤أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص   )  (١
         ٢٩مر اآلیة سورة الز  )  (٢
         ٣/٢٨٠النشر في القراءات العشر   )  (٣
        ٢/٣٣٨معاني القراءات للألزھري  )  (٤
         ٢/٢٣٨الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٣٥٣/ ٤  عرابھ للزجاج إ معاني القرآن و  )  (٥
          ٧٤سورة الكھف اآلیة  )  (٦
       ٢٣٧المبسوط في القراءات العشر ص    )  (٧
        ٢٣٤إعراب  القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص    )  (٨

١٨٢ 



ـٌد َأَبـا َأَحـٍد مِّـن رَِّجـاِلُكمْ  ﴿وقال تعالي  ُسـوَل اللَّـِه َوَخـاَتَم النَِّبیِّـیَن  مَّا َكـاَن ُمَحمَّ َوَلِكـن رَّ

  .)١( ﴾َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیماً 

  القراءة :

قــرأ عاصــم وحــده " وخــاتم النبیــین " بفــتح التــاء وقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب 

  .)٢(والباقون " وخاتم النبیین " بكسر التاء 

  الداللة الصرفیة :

علیـه الصـالة  –كـون " خـاتم " اسـم فاعـل مـن " خـتم " أي أنـه وجه قـراءة الكسـر ی

  ختم النبیین فأرسل آخرهم .  -والسالم

صـلي  –(وخاتم ) بالكسر وهو االختیار ألنه فاعل  من ختم األنبیاء فهو خـاتمهم 

  .)٣(مثل جمعهم فهو جامعهم  –اهللا علیه وسلم 

ْأُتوُكم مِّـن َفـْوِرِهْم َهــَذا ُیْمـِدْدُكْم َربُُّكـم ِبَخْمَسـِة َبَلى ِإن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َویَ  ﴿وقال تعالي

ِمینَ    .)٤( ﴾ آالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

  القراءة :

قـرأ البصـریان أبـوعمرو ویعقـوب وكـذا ابــن كثیـر وعاصـم " مسـومین " بكسـر الــواو 

  .)٥(وفتحها الباقون 

  الداللة الصرفیة :

لمعنــــي أنهــــم ســــوموا أنفســــهم وخیــــولهم بعالمــــات مــــن كســــر أراد اســــم الفاعــــل، وا

  .)٦(مخصوصة 

ومــن فــتح أراد اســم المفعــول جعلــوه مــن التســویم وهــو العالمــة للخیــل وذلــك بجــز 

  .)٧(یها صنوا

                                                
          ٤٠سورة األحزاب اآلیة   )  (١
          ٣٥٥تحاف فضالء البشر ص ا  )  (٢
           ٣٥٠ویھ ص الوعللھا البن خإعراب القراءات السبع   )  (٣
         ١٢٥سورة آل عمران اآلیة     )  (٤
           ١٧٩تحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للدمیاطي ص ا   )  (٥
           ٨/٢١٥تفسیر الفخر الرازي  ١١٣الحجة في القراءات السبع ص    )  (٦
         ١١٣الحجة في القراءات السبع ص     )  (٧

١٨٣ 



َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنـوْا َال َیِحـلُّ َلُكـْم َأن َتِرثُـوْا النَِّسـاء َكْرهـًا َوَال َتْعُضـُلوُهنَّ  ﴿يـوقال تعال

ــاْلَمْعُروفِ ِلَتــ  ﴾ْذَهُبوْا ِبــَبْعِض َمــا آَتْیُتُمــوُهنَّ ِإالَّ َأن َیــْأِتیَن ِبَفاِحَشــٍة مَُّبیَِّنــٍة َوَعاِشــُروُهنَّ ِب
)١(.  

  القراءة :

رة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذا نــافع المــدني " مبینــة " بكســر الیــاء وقــرأ ـــــقــرأ قارئــا البص

  .)٢(  ء وقرأ الباقون بالكسر ن عاصم " مبینة " بفتح الیاــابن كثیر وأبوبكر ع

  الداللة الصرفیة :

من قرأ بالكسر اراد اسم الفاعل ومن قرأ بالفتح اراد اسم المفعول وعلي قراءة الفتح 

  ظهره وضح أمرها.میكون المعني عندهم فاحشة مكشوفة أي فاحشة 

  .)٣(ومن كسر جعلها " فاعله" أي : هي التي تبین علي صاحبها فعله 

ْسَتنِفَرٌة  ﴿وقال تعالي ْت ِمن َقْسَوَرةٍ  َكَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّ   .)٤( ﴾  َفرَّ

  القراءة :

قـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر " مســـتنفرة " بفـــتح الفـــاء وقـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب 

  .)٥( والباقون " مستنفرة " بكسر الفاء

  الداللة الصرفیة :

  ل .نها جاءت بصیغة اسم الفاعأوجه قراءة الكسر " مستنفرة " 

فهـــي اســـم مفعـــول   .)٦( ومـــن قـــرأ ( مســـتنفرة ) فمعنـــاه منفـــره كـــأن الصـــیاد نفرهـــا 

  .)٧( بمعني  مذعورة 

  

                                                
          ١٩سورة النساء اآلیة    )  (١
            ٣/٢٧النشر في القراءات العشر   )  (٢
             ١٩٦حجة القراءات زنجلھ ص  )  (٣
          ٥١ -٥٠سورة المدثر اآلیتان     )  (٤
          ٤٢٧اتحاف فضالء البشر ص  ٣/٣٤٨النشر في القراءات العشر     )  (٥
          ٣/١٠٤معاني القراءات لألزھري    )  (٦
 ١٨٤     ٧٣٤ص  حجة القراءات زنجلة        )  (٧



فهـــي اســـم فاعـــل یقـــال : نفـــر واســـتنفر  .)١( ومـــن قـــرأ ( مســـتنفرة ) فمعناهـــا نـــافرة 

  وأنشد ابن اإلعرابي  .)٢( ونفرته واستنفرته 

  .)٣( ن لغربدعمحمرة أإربط حمارك إنه مستنفر          في إثر 

 ﴾ َكَذِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َواْلَفْحَشـاء ِإنَّـُه ِمـْن ِعَباِدَنـا اْلُمْخَلِصـینَ  ﴿ي ــوقال تعال

)٤(.  

  القراءة:

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقـوب وكـذا ابـن كثیـر وابـن عـامر ( المخلصـین ) بكسـر 

  .)٥( الالم وقرأ الباقون ( مخلصین ) بفتح الالم 

  لة الصرفیة :الدال 

  جاءت قراءة البصریین بصیغة اسم الفاعل 

ُمْخِلِصـیَن َلـُه  ﴿المخلصین بكسر الالم ألن اهللا تعالي وصفهم باإلخالص كما قال

  .)٧( یقال : أخلص یخلص  إخالصا فهو مخلص  .)٦(  ﴾الدِّینَ 

  بین اسم الفاعل والصفة المشبهة

  .)٨(  ﴾ َماِلِك َیْوِم الدِّینِ ﴿قال تعالي 

  القراءة:

  .)٩(قرأ ابوعمرو " ملك " من غیر ألف وقرأ یعقوب " مالك " بألف  

  

  

  
                                                

         ٣/١٠٤معاني القراءات لألزھري     )  (١
        ٣/١٠٤المصدر السابق      )  (٢
ات البیت من البحر الكامل وقد ورد غیر منس�وب ف�ي مع�اني الق�رآن وإعراب�ھ للزج�اج والحج�ة ف�ي الق�راء    )  (٣

  .        ٧٣٤ص   وحجة القراءات ٣٥٥ص  السبع 
            ٢٤سورة یوسف اآلیة  )  (٤
            ١٢٦ -٣/١٢٥النشر في القراءات العشر   )  (٥
            ٥سورة البینة اآلیة  )  (٦
            ١٨١إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ  ص   )  (٧
         ٤آلیة سورة الفاتحة ا    )  (٨
          ١٢٢اتحاف فضالء البشر ص      )  (٩

١٨٥ 



  الداللة الصرفیة:

وجــه قــراءة ابــي عمــرو أن " ملــك" علــي وزن " فعــل" مــن أوزان  الصــفة المشــبهة 

  وجه قراءة یعقوب  أن " مالك " علي وزن فاعل .

ة الشــیيء وصــحته وذكــر ابــن فــارس أن " ملــك : المــیم والــالم أصــل یــدل علــي قــو 

. وقــد ذكــر )١(یقــال أملــك عجینــة  قــوي عجنــه وشــده ، وملكــت الشــیيء : قویتــه  

أبوزرعــة حجــة مــن قــرأ " ملــك " فقــال ( مــن قــرأ " ملــك " هــي أن وصــفه " بالملــك" 

 لَِّمـِن اْلُمْلـُك اْلَیـْومَ  ﴿أبلغ في المدح من وصفه بـ( المالـك) وبــه وصـف نفسـه فقـال 

ذلك وانفراده بـه یومئـذ ، فمدحـه نفسـه أحـق وأولـي مـن غیـره .فامتدح  بملك )٢(  ﴾

و( الملك) إنما هو مـن ( ملـك ) المـن ( مالـك ) ألنـه لـو كـان مـن (مالـك) لقیـل ( 

لمــن الملــك ) بكســر المـــیم والمصــدر مــن ( الملــك ( الملـــك ) یقــال : ( هــذا ملـــك 

حیح الملـك) عظیم الملك) واالسم من ( المالك ) ( الملك ) یقال : ( هذا مالك صـ

  .)٣(بكسر المیم) 

وروي عن أبي عمـرو بـن العـالء أنـه قـال" ملـك " یجمـع معنـي " مالـك " و" مالـك" 

معنــاه : مالـك  ذلـك الیـوم بعینـه  ﴾ َماِلـِك َیـْوِم الـدِّینِ ﴿الیجمع معني" ملك " ألنـه  

.وقــال أبوعبیـد بــن )٤(و( ملـك یـوم الــدین) معنــاه ملــك ذلـك الیــوم بمـا فیـه فهــو أعـم 

  .)٦(. إن كل ملك مالك ولیس كل مالك ملكا )٥(سالم 

وقــال ابــن خالویــه : والملــك أخــص مــن المالــك وأمــدح ألنــه قــد یكــون المالــك غیــر 

  .)٧(ملك وال یكون الملك إال مالكا 

ووجه قراءة " مالك" أن اللفظة أربعة أحرف وزیادة المبني تـدل علـي زیـادة المعنـي 

  ادة الحسنات .غالبا ، كذلك فإنها تفید في زی

                                                
         ٣٥٢-٥/٣٥١مقاییس اللغة البن فارس     )  (١
       ١٦سورة غافر اآلیة      )  (٢
        ٧٨حجة القراءات زنجلھ  ص      )  (٣
          ١/٢٧الكشف عن وجوه القراءات السبع     )  (٤
  أول من جمع القراءات وصنف فیھا       أبوعبید بن سالم     )  (٥
         ٧٧حجة القراءات زنجلھ ص     )  (٦
             ٦٢الحجة في القراءات السبع ص  )  (٧

١٨٦ 



  .   )٢(.)١(  ﴾ ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ  ﴿واحتج من قرأ " مالك" بقوله تعالي

  .)٣(وذكر ابن مجاهد أن القراءتین قد رویتا عن النبي صلي اهللا علیه وسلم  

وقال مكي" إن القـراءتین صـحیحتان حسـنتان ، غیـر أن القـراءة بغیـر األلـف أقـوي 

ن العموم ألن كل ملك مالك وال تقول : كل مالك ملك فـ" ملـك في نفسي لما فیه م

  .)٤("  أعم في المدح وأیضًا فإن أكثر القراء العامة علي ملك 

  داللة أبنیة المبالغة

وهـــي مشـــتقة للداللـــة علـــي الوصـــف والمبالغـــة فیـــه یقـــول ســـیبویه : " وأحـــروا اســـم 

بنــاء فاعــل ألنــه یریــد بــه مــا  الفاعــل إذا أرادوا أن یبــالغوا فــي األمــر مجــراه إذا كــان

  .)٥(أراد بفاعل من إیقاع الفعل إال أنه یرید أن یحدث عن المبالغة 

وال تعمـل إن لـم تـدل  .)٦( النحاة لعملها أن تـدل علـي التكثیـر أو المبالغـة  طواشتر 

  .)٧( علي الكثرة

 ه خمــس هــي فعــول ، وفعــال ، ومفعــال ، وفعــل ، وفعیــل ـوعــدها ســیبویه ومــن تبعــ
  .)٩( والكوفیون الیجیزون عمل شیيء منها   .)٨(

  .)١٠(  ﴾َوإِنَّا َلَجِمیٌع َحاِذُرونَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وكــذا أهــل الحجــاز ابــن كثیــر ونــافع" حــذرون" 

  .)١١( بغیر الف وقرأ الباقون " حاذرون " بألف 

  الداللة الصرفیة :

  ذرون" بصیغة المبالغة جاءت قراءة البصریین " ح

                                                
           ٢٦سورة آل عمران اآلیة    )  (١
           ٦٢الحجة في القراءات السبع البن خالویھ ص    )  (٢
           ١٠٤كتاب السبعة البن مجاھد ص   )  (٣
             ١/٢٩الكشف عن وجوه القراءات السبع   )  (٤
          ٦/٧٠شرح المفصل البن یعیش  ٢/١١٢المقتضب للمبرد  ١١٠/ ١كتاب سیبویھ    )  (٥
         ٧٢ -٦/٧٠شرح  المفصل  ١١٧ - ٢/١١٦، المقتضب  ١/١١٠الكتاب     )  (٦
          ٥/٨٧ھمع الھوامع للسیوطي      )  (٧
        ٧٠/ ٦شرح  المفصل  البن یعیش  ١/١١٠كتاب سیبویھ      )  (٨
        ٥/٨٧ھمع الھوامع  ٢/٢٠٢شرح الكافیة للرضي      )  (٩

           ٥٦سورة الشعراء اآلیة    )  (١٠
         ٢/٤٧٠التذكرة في القراءات الثمان     )  (١١

١٨٧ 



وابـو عبیـده یـذهب إلـي أن  .)١( وقال الزجاج : الحاذر المستعد ، والحذر المتـیقظ 

  معني حذرون وحاذرون واحد وهو قول سیبویه وأنشد سیبویه :

  .)٢( نجیه من األقدار مورا التضیر وآمن        ما لیس محذر أ

  .)٣( ﴾ وتًا َفاِرِهینَ َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبیُ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قـرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وأهــل الحجـاز ابــن كثیــر ونــافع " فــرهین" بغیــر 

  .)٤( ألف وقرأ الباقون " فارهین " بألف

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین " فرهین " علي صیغة المبالغة .

شـرین وبطـرین مـن خیـر یقـال رجـل ومن قرأ بغیر ألف اراد المبالغة أي " فـرهین وأ

فره: أي بطر ، ورجـل فـاره أي " حـاذق ، ورجـال فـرهین أي معجبـین بصـنعتهم أو 

  آمنین .

ومــن قــرأ " فــارهین " اراد اســم الفاعــل مــن الفراهــة والحــذق فــي العمــل أي حــاذقین 

 .)٥( فارهین 

                                                
          ٤/٩٢ للزجاج  وإعرابھ  معاني القرآن   )  (١
          ١١٣/ ١كتاب سیبویھ    )  (٢
            ١٤٩سورة الشعراء اآلیة   )  (٣
           ٤٧٢السبعة في القراءات ص  ٢/٤٧١التذكرة في القراءات الثمان    )  (٤
          ٥١٩ص  حجة القراءات زنجلھ     )  (٥

١٨٨ 



  داللة اسم المفعول

فعــل ویعمــل اســم المفعــول اســم مشــتق یــدل علـي مــن وقــع علیــه ال اســم المفعــول :

  عمل فعله" المبني للمجهول " فیرفع نائب الفاعل .

َوَال َتْجَعْل َیَدَك َمْغُلوَلًة ِإَلـى ُعُنِقـَك َوَال َتْبُسـْطَها ُكـلَّ اْلَبْسـِط َفَتْقُعـَد َمُلومـًا ﴿قال تعالي 

  .)١( ﴾ مَّْحُسوراً 

َال َعاِصـَم اْلَیـْوَم  ﴿ویجيء المفعـول بـه علـي لفـظ الفاعـل ومثـال ذلـك قولـه سـبحانه

 ﴾ ِمن مَّاء َداِفقٍ   ﴿وم من أمره وقولهــأي ال معص.)٢( ﴾ِمْن َأْمِر الّلِه ِإالَّ َمن رَِّحمَ 

قال أبوعبیـدة  .)٥( أي مرضي بها .)٤( ﴾ِعیَشٍة رَّاِضَیةٍ  ﴿ِفيفوق وقوله دأي م .)٣(

لسـبب فـي : " مجاز مرضیة فخرج مخرج لفظ صفتها والعرب تفعل ذلك إذا كـان ا

  .)٦( شیيء یقال : نام لیلة وٕانما ینام هو فیه 

  .)٧(   ﴾َوَلُه اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ ﴿قال تعالي  

  القراءة :

قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون " المنشــئات " بفــتح الشــین وقــرأ حمــزة " 

  .)٨( المنشئات " بكسر الشین

  ة :الداللة الصرفی

من قرأ " المنشـئات " بفـتح الشـین جعلـه اسـم مفعـول مـن الفعـل الماضـي الربـاعي" 

  أنشيء "

  

                                                
                ٢٩سورة اإلسراء اآلیة  )  (١
               ٤٣اآلیة سورة ھود  )  (٢
               ٦سورة الطارق اآلیة  )  (٣
             ٢١سورة الحاقة اآلیة    )  (٤
              ٢٦٨تأویل مشكل القرآن البن قتیبة ص   )  (٥
              ٢٧٧مجاز القرآن البي عبیده ص   )  (٦
               ٢٤سورة الرحمن اآلیة  )  (٧
               ٤٠٦واتحاف فضالء البشر ص  ٣/٣٢١ي القراءات العشر النشر ف )  (٨

١٨٩ 



الشـرع " وهـي مفعولـة ألنهـا .)١( قال أبوعبیـده : " المنشـئات المجریـات المرفوعـات 

  أنشئت وأجریت أي  : فعل بها اإلنشاء .

 فوعات الشرع وعند فتح الشین تكون اسم مفعول بمعني أجریت فهي مجرأة أو المر 
  .)٣( وهي قراءة مقدمة عند العلماء ألنها أبین وألن الجماعة أجمعوا علیها.)٢(

َوَیْجَعُلوَن ِلّلـِه َمـا َیْكَرُهـوَن َوَتِصـُف َأْلِسـَنُتُهُم اْلَكـِذَب َأنَّ َلهُـُم اْلُحْسـَنى َال ﴿قال تعالي 

ْفَرُطونَ    )٤( ﴾ َجَرَم َأنَّ َلُهُم اْلنَّاَر َوَأنَُّهم مُّ

  القراءة :

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والبـاقون " مفرطـون " بفـتح الـراء وقـرأ نـافع وحـده " 

  )٥(مفرطون"

  الداللة الصرفیة :

اســم المفعــول والتفــریط هــو  وجــه قــراءة الفــتح أن " مفرطــون " جــاءت علــي صــیغة

ومـن قــرأ بفـتح الــراء )٦(وفـرط فــي األمـر أي قصــر فیـه وضــیعه حتـي فــات التضـییع

ْفَرطُــونَ م مفعــولین ألنــه فــي التفســیر جعلهــ أي منســیون قــال أبــوعمرو :    َوَأنَّهُــم مُّ

  . )٧(مقدمون إلي النار 

                                                
                ٢٦٦مجاز القرآن ألبي عبیده ص  )  (١
                ٥/١٠٠معاني القرآن وأعرابھ للزجاج   )  (٢
               ٣٠١/ ٢والكشف عن وجوه القراءات السبع  ٣/١٩٣أعراب القرآن للنحاس  )  (٣
               ٦٢ورة النحل اآلیة س   )  (٤
              ٢٧٩تحاف فضالء البشر ص ا ٣٧٤ ص السبعة في القراءات    )  (٥
              ٥/٣٣٩١لسان العرب البن منظور مادة فرط    )  (٦
               ٢٠٧إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص   )  (٧

١٩٠ 



  داللة الصفة المشبهة

: اســم مشــتق لغیــر تفضــیل للداللــة علــي ثبــوت صــفة لصــاحبها  الصــفة المشــبهة

  ثبوتا عاما في األزمنة الثالثة :

  .)١( ﴾ْهَلْكَناَها َأنَُّهْم َال َیْرِجُعونَ َوَحَراٌم َعَلى َقْرَیٍة َأ ﴿قال تعالي

  القراءة :

سكان الـراء مـن غیـر ألـف وقـرأ ي وأبوبكر " حرم " بكسر الحاء وإ قرأ حمزة والكسائ

  .)٢(البصریان أبوعمرو یعقوب والباقون " حرام" بألف 

  الداللة الصرفیة :

لمشـبهة وهمـا وجه قراءة البصریین أن " حـرام" علـي وزن فاعـل مـن أوزان الصـفة ا

لغتان في وصف الفعل الذي وجب تركه یقال هذا حرم وحرام كمـا یقـال فیمـا أبـیح 

  .)٣(فعله هذا حل وحالل

  .)٤(و" حرام" أكثر من " حرم " قراءة وهي قراءة الجمهور 

  ﴾ َوَحَراٌم َعَلى َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َأنَُّهْم َال َیْرِجُعونَ  ﴿قال ابن قتیبه في تفسیره

  رام علیهم أن یرجعوا ویقال حرام : واجب وقال الشاعرأي ح

  ه إال بكیت علي عمروو ال أري الدهر باكیا        علي شج فإن  حراماً 

  .)٥(أي واجبا 

  .)٦(وعد النحاس هذا الوجه من القراءة من أحسن ماقیل فیها وأجله 

                                                
                 ٩٥سورة األنبیاء اآلیة  )  (١
                ٣/١٩٤النشر في القراءات العشر  ٣١٢ ص تحاف فضالء البشرا )  (٢
               ٣/١٩٤النشر في القراءات العشر   )  (٣
                ٦/٣٣٨البحر المحیط ألبي حیان    )  (٤
                 ٢٨٨تفسیر غریب القرآن البن قتیبھ ص  )  (٥
                ٢/٢١٣القرآن للنحاس  إعراب )  (٦

١٩١ 



  المبحث الثالث

  دالالت صیغ األفعال

  الفعل وأوزانه

  بین فاعل وفعل

ـنُكم مِّـن اْلَغـآِئِط َأْو َالَمْسـُتُم ﴿ل تعالي قا َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجـاء َأَحـٌد مِّ

  . )١( ﴾النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیدًا َطیِّباً 

  القراءة :

كسائي "لمستم قرأ قارئا البصرة أبو عمرو ویعقوب ( أو المستم ) بااللف وقرأ حمزة وال

  . )٢(" بغیر ألف 

  الداللة الصرفیة :

  .وجه قراءة البصریین أن ( المستم ) علي وزن فاعل 

ثنـین : الرجـل یالمـس المــرأة اوال مسـتم بـاأللف أي جـامعتم والمالمسـة التكـون إال مـن 

والمرأة تالمس الرجل وحجتهما ما روي في التفسیر ، قال علي بـن أبـي طالـب قولـه " 

لنســــاء " أي جــــامعتم ولكــــن اهللا یكنــــي وعــــن ابــــن عبــــاس " أو المســــتم" هــــو المســــتم ا

الغشــیان والجمــاع وقــال " إن اهللا كــریم یكنــي عــن الرفــث والمالمســة والمباشــرة والــنفش 

. وذكــر ابـن الســكیت فـي إصــالح المنطـق : أن اللمــس إذا  )٣(واإلفضـاء هــو الجمـاع 

لمـرأة إذا جامعتهـا علـي أن اللمـس قرن بالنسـاء یـراد بـه الـوطء تقـول العـرب : لمسـت ا

  . )٤(بین الدالئل  فیحمل علیه توفیقاً  یحتمل الجماع إما حقیقة أو مجازاً 

. لمـس المـرأة والمسـها بمعنـي  )٦(. " وأساس البالغـة "  )٥(وجاء في " تاج العروس " 

  جامعها .

                                                
  ٤٣)  سورة النساء اآلیة  (١
  ٢/٢٥٠ )    النشر في القراءات العشر  (٢
  ٢٠٦ - ٢٠٥حجة القراءات البي زرعة زنجلھ ص )      (٣
  ١/٤٦سائي ابدائع الصنائع للك)    (٤
  للزبیدي مادة لمس   تاج العروس)    (٥
  لمس  مادة للزمخشري أساس البالغة)    (٦

١٩٣ 



سـة ویفـرق والمسـته مالم بـن األعرابـي لمسـته لمسـاً ابن منظور في اللسـان : قـال اقال 

ثنـین ابینهما: اللمس قد یكون معرفة الشیيء بالشیيء والمالمسـة أكثـر مـا جـاءت مـن 
)١( .  

ولقد بینـت اآلیـة الكریمـة اآلنفـة الـذكر بعـض نـواقض الوضـوء ومـن بینهـا لمـس المـرأة 

األجنبیــة وهــي التــي یحــل للرجــل نكاحهــا وقــد حصــل خــالف بــین العلمــاء فــي المعنــي 

  المراد من اللمس .

ــة اللمــس فــاخ تالف القــراءتین فــي الفعــل أدي إلــي اخــتالف المــذاهب الفقهیــة فــي دالل

  وٕالیك موجز اقوالهم .

ذهب فریق من الفقهـاء إلـي أن لمـس المـرأة التـي لیسـت بمحـرم یـنقض الوضـوء ألنهـم 

فسروا اللمس بمس البشـرة ومـنهم ابـن مسـعود وابـن عمـر وبعـض التـابعین وٕالیـه ذهـب 

  . )٢(الشافعي 

یـق آخــر أن لمسـها الیــنقض الوضـوء ألنهــم فسـروا اللمــس بالجمـاع ، ومــنهم وذهـب فر 

.وذهـب فریـق ثالـث وهـم المالكیـة  )٣(ابن عباس وبعض التابعین وٕالیـه ذهـب ابوحنیفـة 

والمشـهور عــن أحمـد وهــو المـروي عــن الثــوري واسـحاق والشــعبي وعلقمـة وأبــي عبیــدة 

مــرأة مــن دون حائــل یكــون ناقضــا والنخعــي والحكــم وحمــاد . قــالوا : إن لمــس الرجــل ال

للوضــوء إذا كــان بشــهوة أي  : قارنتــه اللــذة أو قصــد اللــذة فــي تفصــیل لهــم فــي ذلــك 

ســواء أكــان وقــع مــن دون حائــل أو بحائــل بــاي عضــو إتفــق وأمــا إذا كــان بغیــر شــهوة 

  . )٤(فال ینتقض الوضوء 

  بین تفاعل وأفعل 

  . )٥( ﴾ ِخَرةِ َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اْآل  ﴿قال تعالي

  

  

                                                
  ٥/٤٠٧٣لسان العرب البن منظور مادة لمس )    (١
وتخریج الفروع علي األصول  ٥/٢٢٤ والجامع ألحكام القرآن للقرطبي   ١/٢٥٧ة مغني ابن  قدام)    (٢

  ١٧١للزنجاني ص
  ٧٢تخریج الفروع علي األصول للزنجاني ص  ١/٢٥٧ مغني ابن قدامة   )    (٣
  ١/٢٧ھد ونھایة المقتصد بدایة المجت ١٢٠ – ١/١١٩رح الكبیر علي الشحاشیة  الدسوقي  )    (٤
  ٦٦ل اآلیة مسورة الن )    (٥

١٩٤ 



  القراءة :

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب وكذلك ابـن كثیـر وأبـوجعفر ( بـل أدرك علمهـم) بقطـع 

ل من غیر ألف وقـرأ البـاقون بوصـول الهمـزة وتشـدید الـدال الدا وٕاسكانالهمزة مفتوحة 

  . )١(مفتوحة وألف بعدها 

  الداللة الصرفیة :

م " مــن أدرك یـــدرك علــي وزن أفعـــل یفعـــل جــاءت قـــراءة البصــریین " بـــل أدرك علمهـــ

  ألف قطع . األلفقراءة البصریین  ىفعل

وعلــي قــراءة البــاقین األلــف ألــف وصــل وكســرة الــالم مــن بــل لســكونها وســكون الــدال 

  . )٢(المدغمة 

وقــال أبوســعید الضــریر : أمــا أنــا فــاقرأ ( بــل أدرك علمهــم فــي اآلخــرة ) ومعناهــا عنــده 

  الذي كانوا یوعدون حق ، وأنشد قول األخطل : أي : علموا في اآلخرة أن

  . )٤(.  )٣(شرب الكدر موأدرك علمي في سواءة أنها          تقیم علي األوتار وال

  بین فعل وفاعل :

َوإِن َطلَّْقُتُموُهنَّ ِمن َقْبِل َأن َتَمسُّوُهنَّ َوَقـْد َفَرْضـُتْم َلهُـنَّ َفِریَضـًة َفِنْصـُف َمـا ﴿قال تعالي 

  . )٥( ﴾  مْ َفَرْضتُ 

  القراءة :

قــــــرأ قارئــــــا البصــــــرة أبــــــو عمــــــرو ویعقــــــوب ( تمســــــوهن) بغیــــــر ألــــــف  وقــــــرأ حمــــــزة 

  . )٦(والكسائي"تماسوهن" بضم التاء وٕاثبات األلف

  الداللة الصرفیة:

  وجه قراءة " تمسوهن" من مس الثالثي علي وزن فعل

                                                
    ٣/٢٢٩النشر في القراءات العشر )   (١
  ٣٢٧إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  )    (٢
  ١/١٨٣ دیوان األخطل )    (٣
  ٢/٢٤٤معاني القراءات لالزھري  )    (٤
  ٢٣٧بقرة اآلیة سورة ال  )    (٥
   ١/٩٥المھذب في القراءات العشر  ١٥٩حاف فضالء البشر ص ات)    (٦

١٩٥ 



الــواطيء الرجــل یــراد بــه الــوطء أو المباشــرة و  هنــاوحجــة مــن قــرأ بغیــر ألــف أن المــس 

قد أجمعوا علي تـرك الفعـل  دون المرأة فهو فعل واحد فبابه " فعل " ال" فاعل " وایضاً 

. ولـم  )١( ﴾ َوَلْم َیْمَسْسـِني َبَشـرٌ ﴿عن قول مریم رضي اهللا عنها  في قول تعالي مخبراً 

علیـه  األكثـریقل یماسني فدل علي أن الفعل للزوج وحده الواطيء وهـو االختیـار ألن 

  . )٢(ن القراء وألنه أصح في المعني المقصود م

ســیبویه ومــن تابعــه " مــس " الثالثــي یقولــون " ضــربها وســفرها ومســها ..  دوتــرجح عنــ

  . )٣(الخ 

  بین فعل وفاعل :

ُقـوْا ِدیـَنُهْم َوَكـاُنوْا ِشـَیعًا لَّْسـَت ِمـْنُهْم ِفـي َشـْيٍء ِإنََّمـا َأْمـُرُهمْ  ﴿قال تعـالي ِإَلـى  ِإنَّ الَّـِذیَن َفرَّ

  . )٤( ﴾الّلِه ثُمَّ ُیَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنوْا َیْفَعُلونَ 

  القراءة :

  . )٥(قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب " فرقوا" وقرأ حمزة والكسائي " فارقوا" 

  الداللة الصرفیة :

  من قرأ " فرقوا " بالتشدید جعله علي وزن فعل .

  اعلومن قرأ( فارقوا ) جعله من المفارقة علي وزن ف

. كمــا  )٦(وذكــر الطبــري أنهمــا قراءتــان معروفتــان وهمــا متفقتــا المعنــي غیــر مختلفــین 

 نذهب إلي الرأي نفسه مكي فقال ( القراءتان متقاربتـان ألن مـن فـارق اإلیمـان فقـد بـا

وضـعف  –.وذهب أبوحیان إلي أن معني القراءتین واحد تقول : ( ضـاعف  )٧( منه )

 ()٨( .  

  

                                                
      ٤٧سورة آل عمران اآلیة  )  (١
    ١/١٢٠تفسیر النسقي  ١/٢٧٩زاد المسیر  ١/٢٩١الكشف )    (٢
  ١/٢٩٨والبحر المحیط  ٢/٣٣٧والحجة  ١/١٥٥ومعاني القرآن للفراء   ٤/٩  سیبویھكتاب   )    (٣
    ١٥٩سورة األنعام اآلیة )    (٤
   ٣/٦٩النشر في القراءات العشر  )    (٥
  ١٢/٢٦٨تفسیر الطبري    )    (٦
  ١/٤٥٨الكشف في وجوه القراءات   )    (٧
    ٤/٢٦٠البحر المحیط ألبي حیان  )    (٨

١٩٦ 



  بین فعل وفاعل

  . )١( ﴾ َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعیَن َلْیَلةً  ﴿ال جل وعزوق

  القراءة :

 ﴿ وب وكــــذلك أبــــوجعفر ( وٕاذ وعــــدنا ) وكــــذلك قولــــه:ـــــــقــــرأ البصــــریان أبــــوعمرو ویعق

ر بغیـ    )٣(﴾ َواَعـْدَناُكْم َجاِنـَب الطُّـوِر اْألَْیَمـنَ ◌َ وَ  ﴿ . )٢( ﴾ َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلةً 

  .  )٤(ألف وقرأ سائر القراء " وواعدناكم : بالف 

  الداللة الصرفیة :

  من قرأ " وعدنا " بغیر ألف جعله علي وزن " فعل "

وقـــد احـــتج قارئـــا البصـــرة أبـــوعمرو ویعقـــوب لقراءتهمـــا بـــأن المواعـــدة إنمـــا تكـــون بـــین 

رو بقــول اهللا اآلدمیـین ، وأمـا اهللا عــز وجـل فإنـه المنفــرد بالوعـد والوعیـد وٕاســتدل أبـوعم

  . )٦(.   )٥( ﴾ ِإنَّ الّلَه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ  ﴿عز وجل

  بین فعل یفعل وفعل بفعل :

َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئیَل اْلَبْحَر َفَأَتْوْا َعَلى َقْوٍم َیْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم لَُّهْم َقـاُلوْا  ﴿قال تعالي

  . )٧( ﴾ ًا َكَما َلُهْم آِلَهٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَهُلونَ َیا ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإَلـه

  القراءة :

حمزة والكسائي "یعكفون بكسر الكاف وقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والبـاقون "  قرأ 

  . )٨( یعكفون"بضم الكاف .

  

  

                                                
     ٥١سورة  البقرة اآلیة   )    (١
      ١٤٢سورة األعراف اآلیة  )    (٢
  ٨٠ة طھ اآلیة  سور  )    (٣
     ١٣٥أتحاف فضالء البشر في القراءات االربع عشر ص   )    (٤
  ٢٢سورة إبراھیم اآلیة    )    (٥
  ٩٦حجة القراءات ألبي زرعة زنجلھ ص     )    (٦
  ١٣٨سورة األعراف اآلیة   )    (٧
    ٢/٣٤٥التذكرة في القراءات الثمان   ٢/٢٧١النشر في القراءات العشر      )    (٨

١٩٧ 



  

  الداللة الصرفیة :

  یعـرش ویعــرش) همـا لغتــان : تقـول ( عكــف یعكـف ویعكــف ) وكـذلك  (عــرش       
)١( .  

  

  التشدید والتخفیف

  قراءة التشدید :

 ﴾َال ُیَؤاِخـُذُكُم الّلـُه ِبـاللَّْغِو ِفـي َأْیَمـاِنُكْم َوَلــِكن ُیَؤاِخـُذُكم ِبَمـا َعقَّـدتُُّم اَألْیَمـانَ  ﴿قـــال تعالــي
)٢( .  

  القراءة :

وقـرأ أبـوبكر بن كثیر ونافع وحفص " عقدتم" مشـددة اقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب و 

  . )٣(وحمزة والكسائي " عقدتم " خفیفة" وقرأ ابن عامر " عاقدتم " بااللف 

  الداللة الصرفیة :

  من قرأ " عقدتم " بالتشدید جعله علي وزن " فعل "

 )٤( ﴾َوَال َتنُقُضـوْا اَألْیَمـاَن َبْعـَد َتْوِكیـِدَها ﴿ولهـوحجتهم " عقدتم " أي وعدتم وتصدیقها قـ

. 

جمـــع وهـــي  هـــو ضـــد اللغـــو فـــي الیمـــین واللغـــو مـــالم یكـــن باعتقـــاد وأخـــري والتوكیـــد  

والتشـدید یـراد بـه  الفعـل إلـي كـل حـالف عقـد علـي نفسـه یمینـاً  أسـندوا یمان" فكـأنهماأل"

 )٥(كثرة الفعل وتردده من فاعلیه أجمعین فصار التكرار ال لواحد فحسن حینئذ التشـدید

.  

قام زیادة  مبني ، وهو إشارة إلي زیادة المعنـي كما یمكن أن یكون التشدید في هذا الم

علي وفـق قاعـدة الصـرفیین : زیـادة المبنـي تـدل علـي زیـادة المعنـي والتشـدید علـي مـا 

                                                
  ٢٩٤حجة القراءات زنجلة ص       )    (١
      ٨٩سورة المائدة اآلیة   )    (٢
      ٢٠٢أتحاف فضالء البشر ص  ٣/٤٤النشر في القراءات العشر   )    (٣
      ٩١سورة النحل اآلیة   )    (٤
      ٢٣٤حجة القراءات ألبي زرعة زنجلھ ، ص   )    (٥

١٩٨ 



یــري بعــض العلمــاء یقتضــي التكریــر ، فــال تجــب الكفــارة إال إذا كــرر الحــدث، أي : 

  . الحلف علي الشیيء مراراً 

  . )١( ﴾اْلَكَواِفرِ َوَال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم ﴿وقال تعالي 

  القراءة :

ــــوب  " والتمســــكو " بتشــــدید الشــــین وقــــرأ البــــاقون "  ــــا البصــــرة أبــــوعمرو ویعق قــــرأ قارئ

  . )٢(والتمسكوا " بالتخفیف 

  الداللة الصرفیة :

  وجه قراءة البصریین جاءت بالتشدید 

  .  )٤(یفید القوة .والتشدید  )٣( ﴾َوالَِّذیَن ُیَمسَُّكوَن ِباْلِكَتابِ ﴿وحجتهما قوله تعالي 

قال الزجاج : المعني أنهـا إذا كفـرت فقـد زالـت العصـمة بینهـا وبـین المـؤمن. أي : قـد 

  . )٥(فقد عصمه عقد النكاح وأصل العصمة : الحبل وكل ما أمسك شیئاً  تأنب

  . )٦( ﴾ الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلكَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قوب وأهـل الحجـاز ابـن كثیـر ونـافع وابـن عـامر الشـامي " قرأ البصریان أبوعمرو  ویع

  . )٧(فعدلك " مشددة وقرأ الكوفیون " فعدلك " مخففة

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین بالتشدید

 االختیـار. وقـال بعـض النحـویین :  )٨(ومن قرأ " فعـدلك " فمعنـاه قومـك تقویمـا حسـنا 

  . )٩(التشدید

                                                
     ١٠ سورة الممتحنة اآلیة   )    (١
     ٤١٤اتحاف فضالء البشر ص  ٣/٣٢٣النشر في القراءات العشر     )    (٢
       ١٧٠سورة األعراف اآلیة  )    (٣
      ٢/٣١٩الكشف عن وجوه القراءات السبع   )    (٤
     ٥/١٥٩معاني القرآن وإعرابھ للزجاج    )    (٥
    ٧سورة اإلنفطار اآلیة     )    (٦
    ٣/٣٦٠النشر في القراءات العشر  ٤٣٤ ص ف فضالء البشرحاات    )    (٧
     ٣/١٢٦معاني القراءات لألزھري    )    (٨
     ٤٩٦ ص إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ   )    (٩

١٩٩ 



  . )١( ﴾ َن ُیَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمََّهاِتِهمْ الَِّذی ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب وأهــل الحجــاز ابــن كثیــر ونــافع " بظهــرن" بحــذف 

األلف وتشدید الهاء والظاء وفتح الیـاء وقـرأ ابـن عـامر وحمـزة والكسـائي " یظـاهرون " 

اء واأللــف وقـرأ عاصـم وحــده " یظـاهرون " بضــم الیـاء واأللــف بفـتح الیـاء وتشــدید الظـ

  . )٢(والتخفیف 

  الداللة الصرفیة :

 –وجــه قــراءة أبــي عمــرو ویعقــوب أن الفعـــل خماســي علــي وزن تفعــل ینفعــل تظهـــر 

  . )٣(یتظهرن فأدغمت التاء في الظاء 

غمــت قــال أبومنصــور مــن قــرأ " یظهــرن " بتشــدید الظــاء والهــاء فاألصــل یتظهــرن فأد

. وتشـــدید  )٥(. وحجتهمــا قــراءة أبـــي ( یظهــرن )  )٤( التــاء فــي الظـــاء وشــددت ایضـــاً 

الهاء هو األصل ألنها عین الفعل. أما تشدید الظـاء فقـد حسـن اإلدغـام فیـه ألنـه نقـل 

  . )٦(وهو الظاء  –إلي األقوي  –وهو التاء  –من األضعف 

لَّـَة ِإْبـَراِهیَم َحِنیفـًا َوَمـا ُقْل ِإنَِّني َهَداِني َربِّي ِإَلى  ﴿وقال تعالي ْسَتِقیٍم ِدینًا ِقَیمًا مِّ ِصَراٍط مُّ

  . )٧( ﴾َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

  

  

  القراءة :

مفتوحــة القــاف  قیمــاً  نــاً دیقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب ونــافع وأبــوجعفر المــدنیان "

  . )٨(اءمشددة الیاء وقرأ الباقون " دینا قیما " بكسر القاف خفیفة الی

                                                
    ٢سورة المجادلة اآلیة     )    (١
    ٤١١تحاف فضالء البشر ص وا ٣/٢٢٩النشر في القراءات العشر     )    (٢
    ٣/٢٤٢واعراب القرآن للنحاس       ٢/٣١٣الكشف عن وجوه القراءات السبع  )   (٣
       ٣/٥٩معاني القراءات لألزھري   ) (٤
   ٨/٢٣٢البحر المحیط   )    (٥
       ٢/٣١٣الكشف عن وجوه القراءات السبع )    (٦
  ١٦١سورة األنعام اآلیة  )    (٧
  ٣/٧٠النشر في القراءات البشر )    (٨

٢٠٠ 



  الداللة الصرفیة :

  " بالتشدید .جاءت قراءة البصریین " قیماً 

المسـتقیم  . وقـال الشـوكاني الـدین  )٢(.  )١( ﴾َوَذِلَك ِدیُن اْلَقیَِّمـةِ ﴿وحجمها قوله تعالي 

  . )٣( الذي ال عوج فیه

یم فر : ( القیم ) و( القیم ) بمعني واحد وهمـا لغتـان معناهمـا الـدین المسـتقوقال أبوجع

وأنهما قراءتان مشهورتان.. غیر أن فتح القـاف وتشـدید الیـاء أعجـب إلـي ألنـه أفصـح 

  . )٤(اللغتین وأشهرهما 

  . )٥( ﴾َوَأن َتَصدَُّقوْا َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ ﴿وقال تعالي

  القراءة :

والدال وقـرأ قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب والباقون ( وأن تصدقوا ) بتشدید الصاد 

  . )٦(عاصم وحده ( تصدقوا ) خفیفة ( الصاد ) 

  الداللة الصرفیة :

جاءت قراءة التشدید علي أصل الكلمة ألن األصل تتصدقوا فأدغمت التاء في الصاد 

  . )٧(وشددت 

  . )٨(والتشدید یفید التكثیر وهو المختار عند القیسي 

  

سُ ﴿وقال تعالي    . )٩( ﴾ُل َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبواْ َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُّ

  القراءة :

                                                
  ٥سورة البینة اآلیة )    (١
  ١٠٩إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )    (٢
فتح القدر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر تألیف محمد بن علي بن محمد  )    (٣

  ٢/١٨٤الشوكاني
  ٤٥٩ - ١/٤٥٨قراءات السبع الكشف عن وجوه ال ١٥٢الحجة للقراء السبعة ص  ١٢/٢٨٢تفسیر الطبري )    (٤
  ٢٨٠سورة البقرة اآلیة )    (٥
  ١٦٦أتحاف فضالء البشر في القراءات االربع عشر ص )    (٦
  ١/٢٣٣زھري معاني القراءات لأل)    (٧
  ٣١٩/ ١ الكشف عن وجوه القراءات السبع)    (٨
  ١١٠سورة یوسف اآلیة )    (٩

٢٠١ 



قـرأ أهـل الحجــاز والبصـرة والشـام وهــم نـافع وابــن كثیـر وأبـوعمر ویعقــوب  وابـن عــامر 

"كذبوا " بالتشدید وقرأ أهل الكوفة وهم عاصم وحمزة والكسائي وكذلك ابوجعفر وخلـف 

  . )١(" بالتخفیف ا " كذبو 

  الداللة الصرفیة :

ــذَِّبْت ُرُســلٌ ﴿قــراءة البصــریین بالتشــدید . وحجتهمــا قولــه تعــالي جــاءت  ــْد ُك .  )٢( ﴾َوَلَق

  . )٣( ﴾َفَكذَُّبوا ُرُسِلي﴿وقوله 

فمن شدد فالظن هاهنا لألنبیاء وهو ظن علم ویقین ومعنـاه : حتـي إذا اسـتئس الرسـل 

ي : مــن قــومهم أن یؤمنــوا وظنــوا أي : علمــوا أن قــومهم قــد كــذبوهم جــاءهم نصــرنا أ

  جاء الرسل نصرنا.

ومن قرأ بالتخفیف فالظن ظن شك وهو الكافر ، والتقدیر : فظن الكافر أن الرسـل قـد 

  . )٤(كذبوا فیما أوعدوا أن یأتیهم من النصر 

  ماقريء بالتخفیف :

  . )٥( ﴾َفَتَقبََّلَها َربَُّها ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفََّلَها َزَكِریَّا ﴿قال تعالي

  القراءة :

قــرأ أهــل الكوفــة " كفلهــا " مشــددة وقــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب والبــاقون" كفلهــا" 

  . )٦(مخففة 

  

  

  الداللة الصرفیة :

تعد إلي مفعول واحد وهو ضمیر المؤنثة الغائبة وجه قراءة التخفیف أن الفعل ثالثي م

  . )١(عائد إلي مریم والفاعل زكریا 

                                                
   ٣/١٢٩النشر في القراءات العشر  )    (١
  ٣٤سورة األنعام اآلیة  )    (٢
  ٤٥سورة سبأ اآلیة  )    (٣
   ٣٦٧ -٣٦٦حجة القراءات زنجلھ  ٣/١٣٢معاني القرآن وإعرابھ للزجاج )    (٤
   ٣٧سورة آل عمران اآلیة )    (٥
  ١٨٣أتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص  )    (٦

٢٠٢ 



  . )٣(  .ولم یقل یكفل )٢( ﴾َأیُُّهْم َیْكُفُل َمْرَیمَ  ﴿ختیار التخفیف لقولهقال أبوعمرو اال

ُكْم َكْیُدُهْم َشْیئاً ﴿وقال تعالي    . )٤( ﴾َوإِن َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُّ

  راءة :الق

قــرأ البصـــریان ابــوعمرو ویعقـــوب وأهــل الحجـــاز ابــن كثیـــر ونــافع " الیضـــركم" بكســـر 

  . )٥(الضاد خفیفة وقرا الباقون بضم الضاد والراء مشددة

  الداللة الصرفیة :

الكســرة علــي  فاســتثقلت )بكمیركم مثــل (یضــر وجــه قــراءة التخفیــف أن االصــل ( الیضــ

كم ) ثـم دخـل الجـزم علـي یر یضـ ال فصـارت (الیاء فنقلت إلي الساكن الصـحیح قبلهـا 

. ومـــن قـــرأ الیضـــركم  )٦(الـــراء فـــالتقي ســـاكنان فحـــذفت الیـــاء فصـــارت ( الیضـــركم ) 

.  )٧( ﴾َال َضـْیَر ِإنَّـا ِإَلـى َربَِّنـا ُمنَقِلُبـونَ  ﴿ال اهللا تعـاليـــا قـن الضـیر كمــف أخذه مــفخف

)٨( .  

  . )٩(  َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قرأ ابوجعفر وحده ( كدب ) بالتشدید وقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب والباقون "كذب" 

  . )١٠(بالتخفیف 

  الداللة الصرفیة :

  جاءت قراءة البصریین بالتخفیف 

                                                                                                                                       
    ١٠٨لحجة في القراءات السبع البن خالویھ ص ا ٣٤٢- ١/٣٤١الكشف عن وجوه القراءات السبع  )   (١
  ٤٤سورة آل عمران  اآلیة  )    (٢
  ٦٩عراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص ا)   (٣
  ١٢٠سورة آل عمران اآلیة  )    (٤
   ٣/١٢النشر في القراءات العشر  ٢١٥السبعة البن مجاھد ص )    (٥
  ١٧١ص  حجة القراءات زنجلھ  )    (٦
    ٥٠سورة الشعراء اآلیة  )    (٧
    ٧٣أعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )    (٨
  ١١سورة النجم اآلیة   )    (٩

     ٣/٣١٧النشر في القراءات العشر  )   (١٠

٢٠٣ 



فمعنـاه : مـا كـذب فـؤاد محمـد فـي مـا رأي بعینـه ومـن قـرأ (  من قرأ( ما كـذب ) مخففـاً 

ــــة كــــذباً  مــــا كــــذب ) مشــــددا فمعنــــاه ــــؤاد رؤیــــة عین ــــم یجعــــل الف ــــراءة  : ل والمختــــار الق

  . )١(بالتخفیف

َوَال َتْقَرُبـوُهنَّ َحتـََّى َیْطهُـْرَن َفـِإَذا َتَطهَّـْرَن َفـْأُتوُهنَّ ِمـْن َحْیـُث َأَمـَرُكُم الّلـُه ِإنَّ ﴿وقال تعالي 

  . )٢( ﴾الّلَه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرینَ 

  ءة :القرا

قرأ حمزة والكسائي وأبوبكر :" یطهرن " بتشـدید الطـاء والهـاء وقـرأ البصـریان أبـوعمرو 

  . )٣(ویعقوب والباقون " یطهرن " بتخفیف الطاء وضم الهاء 

  الداللة الصرفیة :

اء فأدغمــت التــاء فــي مــمــن قــرأ ( حتــي یطهــرن ) واألصــل یتطهــرن والتطهــر یكــون بال

  الطاء فشددت .

نقطـع الـدم ، وجـائز ایطهرن ) فالمعني : یطهـرن مـن دم الحـیض إذا ومن قرأ ( حتي 

  . )٤(أن یكون یطهرن الطهر التام بالماء بعد انقطاع الدم 

وقال ابن العربي ( طهر ) تستعمل فیما الكسب لإلنسان فیه وهو انقطاع دم الحیض 

  . )٥(. أما ( تطهر ) فتستعمل فیما یكتسبه اإلنسان بفعله وهو اإلغتسال بالماء

قــال ابــن خالویــه : ( الحجــة لمــن شــدد: أنــه طــابق بــین اللفظــین لقولــه " فــإذا تطهــرن" 

والحجة لمن خفف : أنه أراد : حتي ینقطـع الـدم ، ألن ذلـك لـیس مـن فعلهـن ثـم قـال: 

فإذا تطهرن یعني بالماء ، ودلیله علي ذلك قـول العربـي : طهـرت المـرأة مـن الحـیض 

  . )٦(، فهي طاهر 

                                                
    ٣/٣٧معاني القراءات لألزھري )    (١
  ٢٢٢سورة البقرة اآلیة   )    (٢
  ١/٩١والمھذب في القراءات العشر  ١٥٧ت األربع عشر ص أتحاف فضالء البشر في القراءا )    (٣
   ١/٢٠٢زھري معاني القراءات لأل  )    (٤
  ١/٢٣١ بن العربي  أحكام القرآن ال )    (٥
    ٩٦الحجة في القراءات السبع البن خالویھ ص )    (٦

٢٠٤ 



خــرى فقــراءة (یطهــرن) قــول : فــإن كــل قــراءة مفضــیة إلــي معنــي القــراءة األوخالصـة ال

. كمــا أنــه یجــوز أن یكــون (یطهــرن) أیضــا  )١(لمعنــي قــراءة التخفیــف  بالتشــدید مبینــة

  . )٢(اغتسلنإذا  تاماً  بمعني (یطهرن ) ، ألنهن إنما یطهرن طهراً 

بعینـه  "یطهـرن" مشـدداً  هـو بمعنـي قولـه ولذلك قال أبوحنیفة : ( حتي یطهرن ) مخففـاً 

ِفیـِه ِرَجـاٌل ُیِحبُّـوَن َأن َیَتَطهَّـُروْا َوالّلـُه  ﴿، ولكنه جمع بین اللغتین في اآلیة كقوله تعالي

  . )٤(.  )٣( ﴾ُیِحبُّ اْلُمطَّهِِّرینَ 

قـال الـرازي : " مــن خفـف فهـو زوال الــدم مـن طهـرت المــرأة مـن حیضـها ، إذا انقطــع 

الــدم ومــن قــرأ بالتشــدید فهــو علــي  هن حتــي یــزول عــنهنالمعنــي : التقربــو الحــیض ، و 

  . )٥(معني یتطهرن

استنبط الفقهاء من هـذه اآلیـة مباشـرة الرجـل المرأتـه حالـة انتهـاء الحـیض وقـد اختلفـوا 

  في المراد بهذه الطهارة .

فذهب الجمهور منهم أن المراد بها االغتسال فـال یجـوز وطء المـرأة الحـائض  -١

  . )٦(بعد انقطاعه واغتسالها منه  عند اكتمال الحیض إال

 )٧(وقد أكد ابن رشد نسبة هذا الرأي إلي جمهور العلماء منهم مالك والشـافعي

.  

وذهــب بعضــهم إلــي جــواز إتیانهــا قبــل اإلغتســال إذا إنقطــع الــدم لتمــام المــدة  -٢

  . )٨(القصوي المقررة وهي عشرة أیام ومن هؤالء أبوحنیفة وأصحابه

  

  ف :بین التشدید والتخفی

  . )١( ﴾ َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُتْخِرُج اَلَمیََّت ِمَن اْلَحيِّ  ﴿قال تعالي

                                                
    ١/٢٢٨ن البن العربي وأحكام القرآ ٢/١٨٤وروح المعاني لاللوسي  ١/٢٢٧في علوم القرآن  اإلتفان )    (١
    ١/٢٩٧ومعاني القرآن وإعرابھ للزجاج  ١/٣٢٦الموضح في وجوه القراءات )    (٢
    ١٠٨سورة التوبة اآلیة  )    (٣
  . ١/١٧٨ البحر المحیط ألبي حیان  ٣/٨٨الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ٢/٣٩٧تفسیر الطبري   )    (٤
    ٦/٦٨ التفسیر الكبیر   )    (٥
     ٦/٦٨والتفسیر الكبیر للإلمام الفخر الرازي  ١/١٥٥البیان في غریب اعراب القرآن لألنباري     )    (٦
    ١/٤١بدایة المجتھد ونھایة المقتصد البن رشد     )    (٧
      ١/٤١المصدر السابق     )    (٨

٢٠٥ 



  القراءة :

قرأ أبوعمرو وابن كثیر وابن عامر ( المیـت ) بـالتخفیف وقـرأ یعقـوب والبـاقون (المیـت 

  . )٢()بالتشدید 

  الداللة الصرفیة :

تة ومعناهما واحد خففـت أو ثقلـت كقـول قال أبوعبیدة ( میت ) مخففة وهي تخفیف می

  ابن الرعالء :

  لیس من مات فاستراح بمیت        إنما المیت میث األحیاء

  . )٣(إنما المیت من یعیش ذلیــال         سیئا باله قلیل الرجاء 

ـــین التشـــدید  )٤(وهـــو مثـــل قولـــه هـــین وهـــین ولـــین ولـــین   . وهـــذا یعنـــي أنـــه الفـــرق ب

ال فكالهمـا لغتـان ، والقــرآن قـد جـاء بلغــات مختلفـة ، وٕان كــان والتخفیـف فـي اإلســتعم

  . )٥(كلها فصیحة 

ومن زعم أن المخفف لما قد مات والمشدد لما قد مات ولما لم یمت فیحتاج إلي دلیل 
)٦( .  

: فإنه ال فرق في العربیة بین ما كـان ذا روح فمـات وبـین مـا لـم یكـن  وخالصة القول

 )٨(. كما أن ( المیت ) مخفـف عـن (المیـت)  )٧(ا لم یمت ذا روح ، وبین ما مات وم

. ولهـــذا فقـــد جـــاء شـــیيء مـــن فیعـــل فـــي المـــذكر والمؤنـــث ســـواء قـــال اهللا جـــل وعـــز 

  . )١٠(.  )٩( ﴾َوَأْحَیْیَنا ِبِه َبْلَدًة مَّْیتاً ﴿

وهذا الوزن ( فیعل ) یقودنا إلي األصل ( میت ) إذ األصل فیه عند الفراء: (مویت ) 

( فیعــل ) وعنـد ســیبویه : ( میـوت ) علــي وزن( فیعـل) فلمــا اجتمعـت الــواو  علـي وزن

والیاء والسابق منهما ساكن فقلبت الـواو یـاء وأدغمـت فـي الیـاء فالتشـدید ألجـل ذلـك . 

                                                                                                                                       
       ٢٧یة سورة آل عمران اآل )    (١
      ١٢٦ص  المبسوط في القراءات العشر )    (٢
    ٦٧ -  ٦٦مجاز القرآن ألبي عبیدة  ص     )    (٣
    ١/٢٤٨معاني القراءات لألزھري  ٣/١٩١ الفخر الرازي   )    (٤
   ٣٠٠ -٢٩٩  صالمنصف   )    (٥
       ١/١١٠القراءات وعلل النحویین فیھا  ٢/٤٢١البحر  المحیط  )    (٦
  .   ١/٣٦٦ الموضح في وجوه  القراءات وعللھا   )    (٧
       ٧٨٢مفردات الفاظ القرآن ص  )    (٨
     ١١سورة ق اآلیة   )    (٩

      ٦٤٣/ ٣كتاب سیبویھ   )    (١٠

٢٠٦ 



أما من خفف فإنه كره الجمع بین یاءن والتشدید ثقیل ، فخفف باختزال إحدي الیـاءین 

  . )١( ، والیحیل معناه.مـختزالهما الیخل بلفظ االساإذا كان 

  

  
 

  

                                                
ویھ تتصحیح الفصیح البن  درس ٢/٥٨٥  ١/١٥٣عراب  سر صناعة اإل ١٠٧الحجة البن خالویھ ص    )    (١

     ٥٤١ - ٥٤٠ص

٢٠٧ 



  المبحث الرابع

  الداللة اللغویة وأثرها في المعني

  . )١( ﴾ َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسناً  ﴿قال تعالي  

  القراءة :

  . )٢(" بفتح الحاء والسین  " بضم الحاء وقرأ یعقوب  " حسناً  قرأ أبوعمرو " حسناً 

  الداللة اللغویة :

ـــبعض أي قولـــوا للنـــاس  الفـــرق بـــین القـــراءتین أن ( الحســـن)  یجمـــع  و( الحســـن ) یت

  . )٣(الحسن في األشیاء ، فما یجمع أولي مما یتبعض 

ذا حســن وزعــم  " قــوالن  : المعنــي قولــوا للنــاس قــوالً  قــال الزجــاج : وفــي قولــه " حســناً 

" فــي معنـي " حســن " كمــا قیــل ( البخــل والبخــل  األخفـش أنــه یجــوز أن یكــون " حســناً 

  . )٤(لسقم ) والسقم وا

ة أثر في الصـیاغ ). وقد كان لضبط حرفي الحاء والسین بالحركة في لفظة : ( حسناً 

  النحویة والمصطلحات اإلعرابیة فقد ذكر ابن خالویه : 

سـم والحجـة لمـن فـتح: ن الحجة لمن ضم الحاء في ( الحسن ) أنه أراد المصدر واالأ

لموصــوف واالول أصــوب كمــا یــري ابـــن ، فأقــام الصــفة مقـــام ا حســناً  أنــه اراد : قــوالً 

  . )٥(سم خالویه ، ألن الصفة مفتقرة إلي الموصوف كافتقار الفعل إلي اال

مــایقع ( فعــل  وقــد جــاء ( الحســن ) و ( الحســن  بمعنــي كقولــك عــرب وعــرب وكثیــراً 

  . )٦(والبخل والرشد والرشد "  كالبخلوفعل ) بمعني واحد 

  . )٧( ﴾َأْو ُننِسَها َما َننَسْخ ِمْن آَیةٍ  ﴿وقال تعالي

  

                                                
     ٨٣)    سورة البقرة اآلیة  (١
   ١٤٠اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص )      (٢
    ١٦٣)    كتاب السبعة في القراءات البن مجاھد ص  (٣
    ١٠٣)    حجة القراءات البي زرعة زنجلھ ص  (٤
إمالء ما من بھ الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع  ٨٤)    الحجة في القراءات السبع ص  (٥

    ١/٤٧القرآن 
لسان العرب  ٢٨٧ -١/٢٨٦الموضح في وجوه القراءات وعللھا  ١/١٦٤معاني القرآن وإعرابھ للزجاج    )  (٦
  ٢/١٦الجامع ألحكام القرآن للقرطبي   ٣/٨٧٧
     ١٠٦)   سورة البقرة اآلیة  (٧

٢٠٩ 



  القراءة :

  . )١(قرأ أبوعمرو " ننسأها " بالفتح والهمز وقرأ یعقوب " ننسها " بضم النون 

  الداللة اللغویة :

أو  بــدل حكمهــانحجــة أبــوعمرو أن ذلــك مــن التــأخیر فتأویلــه : ( مــا ننســخ مــن آیــة ف

ا نرفـع بـین آیــة أو أت بخیـر منهـا ویكـون المعنـي : مـنـوخر بتـدیل حكمهـا فـال تبطلـه نـ

خرتها ومنـه قـولهم نسـأ رفعها ، ومنه قولهم نسأت اإلبل عن الحوض إذا أننؤخرها فال 

تهم أنـا أك وأنسا اهللا  أجلـك . وقـد أنتسـا القـوم : إذا تـأخروا وتباعـدوا ، ونسـاهللا في أجل

. . ومنه الحدیث " مـن  أحـب أن یبسـط  لـه فـي رزقـه وینسـأ لـه فـي أثـره  )٢(تهمر : أخ

  . )٣(یصل رحمهفل

نســها ، نوحجــة یعقــوب قــراءة أبــي وســعد بــن أبــي الوقــاص وقــراءة أبــي بــن كعــب : أو 

معنــاه ( ننســك نحــن یــا محمــد ) وقــرأ ســعد " أو تنســها : المعنــي : أو تنســها یامحمــد 

  . )٤(وقراءتهما تدل علي النسیان 

  . )٥( ﴾ مِّْثُلهُ  ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرحٌ  ﴿وقال تعالي

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب " قرح " بالفتح وقرأ أهل الكوفة غیـر حفـص " قـرح" 

  . )٦(بضم القاف 

  الداللة اللغویة :

. قــال األخفــش  )٧(قــال أكثــر النحــویین : همــا لغتــان القــرح والقــرح مثــل الجهــد والجهــد 

  . )٨( وقرحاً  هما مصدران لقرح قرحاً 

                                                
      ١٤٥)  اتحاف فضالء البشر في القراءات االربع عشر ص  (١
  ة نسي   ماد ٣/٨٦٦)  مجمل اللغة البن فارس  (٢
وتحریم قطعیتھا حدیث  مكتاب البروالصلة واآلداب باب صلة الرح ٦/١١٤)    صحیح مسلم بشرح النووي  (٣

     ٢٥٥٧رقم 
     ١١٠ - ١٠٩)    حجة القراءات زنجلة ص  (٤
     ١٤٠)    سورة آل عمران اآلیة  (٥
    ٣/١٣)    النشر في  القراءات العشر  (٦
  ٧٤لسبع وعللھا البن خالویھ ص )     اعراب القراءات ا (٧
    ١/٤٠٨تفسیر ابن كثیر  ١/٣٥٦الكشف  ١/٤٢٠)      معاني القرآن لألخفش  (٨

٢١٠ 



قـد أعــاد كثیـر مــن العلمـاء قراءتــي الفـتح والضــم فـي قــرح ، وقـرح إلــي الفـرق اللغــوي ول

.وقیــل المفتـــوح: الجـــرح  )١(بینهــا إذ ( القـــرح ) الجــراح بأعیانهـــا و( القـــرح) الــم الجـــراح

ن خـارج . وقیل ( القرح ) األثر مـن الجراحـة مـن شـیيء یصـیبه مـ )٢(والمضموم ألمه 

هــــا كمـــا أن (القــــرح) بالضـــم اإلســــم وبــــالفتح رة ونحو شـــبال( القـــرح ) اثرهــــا مـــن داخــــل 

المصدر قال أبوجعفر( أولي القراءتین بالصواب قراءة من قرأ ( قرح ) بفتح القاف في 

الحـــرفین إلجمـــاع أهـــل التأویـــل علـــي أن معناهـــا: القتـــل والجـــرح فـــذلك یـــدل علـــي أن 

  . )٣(القراءة هي الفتح 

ُزُنَك الَِّذي َیُقوُلوَن َفِإنَُّهْم َال ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكـنَّ الظَّـاِلِمیَن ِبآَیـاِت َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَیحْ  ﴿قال تعالي

  . )٤( ﴾الّلِه َیْجَحُدونَ 

وقـرأ نـافع وحـده(   زنك) بفتح الیاء وضم الـزايحقرأ أبوعمرو ویعقوب وسائر القراء ( ی

  . )٥(یحزنك) بضم الیاء وكسر الزاي 

  الداللة اللغویة :

فرقــان وهــو أن( أحزنتـه) أدخلتــه فــي الحــزن،  ه بــین ( أحزنتـه ) و ( حزنتــه)قـال ســیبوی

  . )٦(و( حزنته ): أوصلت إلیه الحزن

) والحجـة لمـن ضـم الیـاء:  فالحجة لمن فتح الیـاء : أنـه أخـذه مـن ( حـزن بحـزن حزنـاً 

) وبینهمـا فـرق فـي المعنـي كمـا أشـار سـیبویه مـن  ن یحـزن حزنـاً ز أنه أخذه من : ( أخ

  . )٧(قبل 

إال أن قـراءة الفـتح هـي . )٨(وٕان هناك من یعدها لغتـین  إذ یقـال حزننـي كـذا وأحزننـي 

وهي اللغة الفصیحة لقـولهم : محـزون والیقـال محـزن ألن مـن قـال : أحزنـت  االختیار

                                                
  ٧٤اعراب القراءات السبع وعللھا ص  ٤/٢١٧الجامع ألحكام القرآن  ١١٤)     الحجة البن خالویھ ص  (١
       ٢/٥٥٧ب مادة قرح لسان العر ١/١١٢مشكل إعراب القرآن  ١٧٩)  اتحاف فضالء البشر ص  (٢
     ٣/٦٢البحر المحیط ألبي حیان  ١/٣٨٤)    الموضح في وجوه القراءات وعللھا  (٣
       ٣٣)  سورة األنعام اآلیة  (٤
       ٢٠٧)   اتحاف فضالء البشر ص  (٥
      ٢٤٦)    حجة القراءات زنجلھ ص  (٦
     ١١٦)     الحجة البن خالویھ ص  (٧
     ٦٧، ٥٦/ ٤كتابھ سیبویھ  ٢٤٦راءات ص حجة الق)      (٨

٢١١ 



ألمـر أنشــدني احزننـي  واالختیــار والمفعـول محزنـاً  وجـب أن یكـون الفاعــل محزنـاً  فالنـاً 

  بن عرفه :ا

  . )١(ي بالفراف فإنني         ال تستهل من الفراق شؤوني ال تحزنین

الَّ ُجَناَح َعَلْیُكْم ِإن َطلَّْقُتُم النَِّسـاء َمـا َلـْم َتَمسُّـوُهنُّ َأْو َتْفِرُضـوْا َلهُـنَّ َفِریَضـًة ﴿قال تعالي 

 اْلَمْعُروِف َحّقـًا َعَلـى اْلُمْحِسـِنینَ َوَمتُِّعوُهنَّ َعَلى اْلُموِسـِع َقـَدُرُه َوَعَلـى اْلُمْقِتـِر َقـْدُرُه َمتَاعـًا ِبـ

﴾ )٢( .  

  القراءة :

قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب ( قدره ) بالسـكون وقـرأ ابـن عـامر وحمـزة والكسـائي 

  . )٣(وحفص ( قدره ) بفتح الدال 

  الداللة اللغویة :

وحجــة البصــریین أن ( القــدر ) مصــدر مثــل ( الوســع ) وفــي معنــاه كقولــك : ( قــدر 

  . )٤(رهم ) أي : وسعهدفالن ألف 

قال األخفش : القدر والقدر وهم یختصمون في القدر والقدر ودلیل اإلسـكان فـي قولـه 

ــْدِرهِ ﴿تعــالي  ــْدراً  ﴿وقولــه  ﴾َحــقَّ َق ــْد َجَعــَل اللَّــُه ِلُكــلِّ َشــْيٍء َق وقــد كــان  . )٦(  . )٥( ﴾َق

فـتح (الـدال) أو  اد مـن خـالللهاتین القراءتین احتماالن  في الوصول إلي المعني المـر 

نهــا بالتســكین ( قــدر ) الطاقــة وبالتحریك(قـــدر): إقــدر ) فقیــل :  –تســكینها : ( قــدر 

الوسـع یقـال فـالن ینفـق علـي قـدره أي علــي  وقیـل : ( القـدر ) بالتسـكین  .)٧(المقـدار 

ل للشیيء یقا وسعه ، وأكثر ما یستعمل ( القدر ) بالتحریك للشیيء ، إذا كان مساویاً 

                                                
      ٩٨اعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص )     (١
         ٢٣٦سورة البقرة اآلیة  )  (٢
      ١/٩٥المھذب في القراءات العشر   ١٥٩ ص البشر ءاتحاف فضال)     (٣
      ١٣٧حجة القراءات زنجلة ص )     (٤
      ٣یة سورة الطالق اآل)     (٥
       ٢٩٩ -  ١/٢٩٨الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا )    (٦
        ٢/٢٣١روح المعاني لأللوسي  ١٥٩اتحاف فضالء البشر ص )    (٧

٢١٢ 



المصـدر والحجـة لمـن حـرك فالحجة لمن أسـكن  : أنـه أراد   .)١(: هذا علي قدر هذا 

  .)٢(أنه أراد االسم

ویري آخرون أن   .)٣(ومعني اآلیة أي اعطوهن متعة الطالق علي قدر الغني والفقر 

القــدر ، والقــدر لغتــان ال مزیــة الحــداهما علــي اآلخــر فــي المعنــي الــداللي وقیــل همــا 

  قال الشاعر : .)٤( یع معاني القدرلغتان في جم

  .)٥(ث الیدريیحولألمر یأتي المرء من           وائب والقدر أال یالقومي للن

جــاءت بهمــا  األمــة ، قراءتــان قــد  ي  عنهمــا والقــول عنــدي أنهمــا جمیعــاً ر وقــال الطبــ

قـرأ  حیل القراءة باحداهما معني في األخري بل هما متفقتا المعنـي  فبـأي القـراءتینوالت

  .)٦(یب مص القاريء فهو للصواب 

ــا َفَصــَل َطــاُلوُت ِبــاْلُجُنوِد َقــاَل ِإنَّ الّلــَه ُمْبَتِلــیُكم ِبَنَهــٍر َفَمــن َشــِرَب ِمْنــُه  ﴿وقــال تعــالي َفَلمَّ

  .)٧( ﴾َفَلْیَس ِمنِّي َوَمن لَّْم َیْطَعْمُه َفِإنَُّه ِمنِّي ِإالَّ َمِن اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدهِ 

  :القراءة 

  .)٨(قرأ أبوعمرو" غرفة بیده " بفتح الغین وقرأ یعقوب " غرفه " بالضم 

  الداللة اللغویة:

والحجـة مــا ذكرهــا الیزیــدي عـن أبــي عمــرو فقــال : مــا كـان بالیــد فهــو ( غرفــه) بــالفتح 

  وما كان بإناء فهو( غرفه ) بالضم .

ن مـاء ) فالغرفـه مـ وحجة من قرأ بالضم ما جاء في التفسـیر  : ( إال مـن اغتـرف كفـاً 

بالضم الماء قـال الزجـاج : غرفـه أي مـرة واحـدة بالیـد ومـن قـرأ ( غرفـه) كـان معنـاه : 

  .)٩(مقدار ملء الید 

                                                
        ١/١٤٢إعراب القرآن للنحاس )    (١
        ٩٨الحجة البن خالویھ ص )   (٢
        ٩٠تفسیرغریب القرآن البن قتیبة ص  )    (٣
      مادة ( قدر ) ٥/٣٥٤٥لسان العرب   ٢/٤٧٧التفسیر الكبیر )      (٤
      ة بن حشرم كما في اللسانالبیت لھدب)      (٥
    ٥/١٣٦   جامع البیان للطبري)    (٦
       ٢٤٩سورة البقرة اآلیة )     (٧
       ١٦١اتحاف فضالء البشر ص  ٢/٤٣٦النشر في القراءات العشر )     (٨
     ١٤٠ص    حجة القراءات زنجلھ )   (٩

٢١٣ 



( فالغرفة بالید مفتوح وفي اإلناء مضموم) وقیل الضم لما تسعه الید والغرفـة بـالفتح : 

لــي مــا فــي یـــده وقــال المبــرد : ( غرفــه ) بـــالفتح : مصــدر یقــع ع  .)١(المــرة الواحــدة 

  .)٢(الكف أو ما اغترف به  ملءوكثیره و( الغرفة ) بالضم : اسم 

فحجــة مــن ضــم :أنــه وقــد كــان لكــل مــن فــتح الــدال أو ســكونه حجــة ودلیــل علــي ذلــك 

فعدي الفعل إلیه ، ألنه مفعول به كأنه قال : إال من اغترف مـاء  جعله اسم المغترف

والشــرب هــو الشــیيء   فشــربوا منــه ه :علــي قــدر مثــل مــلء الیــد ویقــوي الضــم أن بعــد

ـــه  المعـــروف، وهـــو الغرفـــة بالضـــم اســـم للمـــاء المغتـــرف ، وحجـــة مـــن فـــتح : أن جعل

فهو نصب علي المصـدر والمفعـول بـه محـذوف تقـدیره : إال مـن اغتـرف مـاء  مصدراً 

وقد ذكر بعض المفسـرین : أنـه لـم یـرد غرفـه الكـف، وٕانمـا  .)٣(غرفه أي : مرة واحدة 

  )٤(ة الواحدة بقربه ، أو جره وما أشبه ذلك أراد المر 

وقـد فـرق )٥(وقد آثر أبوجعفر الفتح ، ألنه سیاق الكالم یدل علي القلیـل ، فـالفتح أشـبه

راء بــین غرفــه وغرفــه فقــال یــونس : ( غرفــت غرفــه واحــدة ، وفــي اإلنــاء یــونس ، والفــ

هـم نحـو : الغرفـة وهذا الفرق بین ( فعله وفعلـه ) شـائع فـي كثیـر مـن كالم )٦(غرفه ) 

  )٧(والغرفة 

یـري یــذكر أن مــن شــواهد حكمــة العــرب فــي تصــریف كالمهــم: أنهــا جعلــت فعلــه والحر 

بفــتح الفــاء كنایــة عــن المــرة الواحــدة ، وبكســرها كنایــة عــن الهیئــة وبضــمها كنایــة عــن 

  )٨(القدر، لتدل كل صیغة علي معني تختص به ، وتمتنع من المشاركة فیه 

ن فتحــت العــین فمفعــول إتعلــق بــه اخــتالف فــي المعنــي النحــوي إذ ومثــل هــذا الفــرق ی

  )٩(مطلق ، وٕان ضممتها فمفعول به ، ومثلهما حسوت حسوة وحسوة

                                                
        ٩٩ص  الحجة البن خالویھ )    (١
       ٥٤٣مجمل اللغة    ٤/٩٢ المخصص   ٢/٦٣٣تفسیر الطبري )     (٢
         ٩٩والحجة للقراء السبعة ص    ١/٣٠٤الكشف )    (٣
          ٢/٢٦٥البحر المحیط ألبي  حیان  )   (٤
        ١/٤٠٣الكشف    ١/١٥٠س القرآن للنحا إعراب )    (٥
          ٤٣٥/ ١آدب  الكاتب البن قتیبة   ٤/٤١٤المخصص البن سیده  )   (٦
          ٢/٥٢٨شرح الفصیح للزمخشري  )   (٧
         ١٤١درة الغواص في أوھام الخواص للحریري ص  )    (٨
        ١/٢١٥معاني القراءات  لألزھري  ٦٨٨/ ٢مغني اللبیب )     (٩

٢١٤ 



َفَمْن َخاَف ِمـن مُّـوٍص َجَنفـًا َأْو ِإْثمـًا َفَأْصـَلَح َبْیـَنُهْم َفـَال ِإْثـَم َعَلْیـِه ِإنَّ الّلـَه  ﴿وقال تعالي

  )١( ﴾ َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

  ة :القراء

  )٢(قرأ أبو عمرو" موص " بالتخفیف وقرأ یعقوب ( موص) بالتشدید

  الداللة اللغویة :

  )٣(قال أبومنصور هما لغتان : وصي وأوصي فأقرأ كیف شئت 

وقــد روي عــن أبــي عمــرو أنــه فــرق بــین الــوجهین فیقــال : مــا كــان عنــد المــوت فهــو 

ي صـي حاجـة قیـل : و (موص ) ألنه یقال : ( أوصـي فـالن بكـذا وكـذا ) فـإذا بعـث فـ

   . )٤(فالن بكذا 

َوَمـا  ﴿وحجة من شدد الصاد مـن ( مـوص ) أنـه أخـذه مـن  : ( وصـي ) ودلیلـه قولـه

ــْیَنا ِبــِه ِإْبــَراِهیمَ  . والحجــة لمــن خفــف أنــه أخــذه مــن ( أوصــي ) ودلیلــه قولــه  )٥( ﴾ َوصَّ

ـــذََّكِر ِمْثـــُل َحـــظِّ األُن﴿ .والقراءتـــان متكافئتـــان   )٦( ﴾ ثََیـــْینِ ُیوِصـــیُكُم الّلـــُه ِفـــي َأْوَالِدُكـــْم ِلل

حســنتان لكــل واحــدة منهمــا شــاهد قــد أجمــع علیــه ، وكــان التخفیــف أفضــل ،ألن أكثــر 

  . )٧( ءالقراء علیه وألنه أخف علي القاري

 بن األنباري هما لغتان معناهما واحد كما تقول مهل وأمهل ووصـي وأوصـي قـالاقال 

ى ِبَها ِإْبَرا ﴿ : تعالي   .)٨(وقرأ أهل المدینة ( وأوصي ) والمعني واحد ﴾ِهیُم َبِنیهِ َوَوصَّ

                                                
        ١٨٢سورة البقرة اآلیة )     (١
       ١٥٤اتحاف فضالء البشر  ص )      (٢
         ١٩٢/ ١معاني القراءات لألزھري )    (٣
     ١٢٤ - ١٢٣)  حجة القراءات زنجلة ص  (٤
   ١٣)    سورة الشوري اآلیة  (٥
    ١١)    سورة النسا اآلیة :  (٦
إعراب القرآن   ١٣٢/ ٢تفسیر الطبري   ٢/٢٨والبحر المحیط  ١/٢٨٢سبع )    الكشف عن وجوه القراءات ال (٧

 ٢/٢٦٩الجامع ألحكام القرآن للقرطبي    ١١٠/ ١للنحاس 
    ١/٩٤وإعراب القرآن للنحاس  ٣٧٥ص  لألنباري  )   شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات (٨

٢١٥ 



وقــد أیــد ابــن خالویــه ذلــك ، فــذكر أن : ( صــیغتي فعــل ، وأفعــل تأتیــان لمعنــي واحــد 

نحــو : كــرم وأكــرم ، ولمعنیــین مختلفــین نحــو فــرط أي : قصــر ، وأفــرط : إذا تجــاوز 

  . )١(الحد 

یـه ومـن سـار علـي  نهجهـم : أنهمـا لغتـان ویستفاد مما ذكره ابـن األنبـاري ، وابـن خالو 

واردتان في القـرآن الكـریم ، وفـي  فصـیح كـالم العـرب ، وفیهمـا زیـادة معنـي ومبنـي ، 

  . )٢(فإن ( أوصي ) و( وصي ) كالهما صواب كثیر في الكالم 

  . )٣( ﴾ هاً َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َیِحلُّ َلُكْم َأن َتِرُثوْا النَِّساء َكرْ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

، كرهــاً قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب " كرهــا " بفــتح الكــاف وقــرأ عاصــم والكســائي 

  . )٤(بضم الكاف 

  الداللة اللغویة :

اختلف الناس في الضم والفتح فقال ابن عباس " مـن قـرأ " كرهـا " بالضـم أي بمشـقة، 

عـــل ابـــن عبـــاس (الكـــره) فعـــل أي اجبـــر علیـــه ج ) بـــالفتح أي إجبـــاراً  ومـــن قـــرأ ( كرهـــاً 

ه علیــه صــاحبه تقــول ( كرهــت الشــیيء كرهــا ، وأكرهــت ر اإلنســان ، و( الكــره ) مــا أكــ

) قال أبوعمرو : ( الكره ) ما كرهته ، والكره مـا اسـتكرهت علیـه )  علي الشیيء كرهاً 

  .    )٦(.    )٥( ﴾ ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرهٌ ﴿ویحتج في ذلك في قوله اهللا جل وعز 

  .   )٧(وقال األخفش : ( هما لغتان : مثل الضعف والضعف والفقر والفقر) 

  

اسـتكرهت  مـا) بالضـم : ل ) بالفتح لما كرهته و( كرهـاً  فمن فرق بینهما جعل ( كرهاً   

  .     )٨(ق علیك أوشعلیه 

                                                
   ٨٨بن خالویھ ص)    الحجة في القراءات السبع ال (١
 ١/٣١٥الموضح في وجوه القراءات وعللھا  ١٥٤تحاف فضالء البشر ص ا ٢٣٦ /٢معاني القرآن للفراء    ) (٢

 ١/١٩٢ معاني القراءات لألزھري    ٢/٢٢٦التفسیر الكبیر 
 ١٩)      سورة النساء اآلیة  (٣
  ٢٧/ ٣، النشر في القراءات  العشر    ١٨٨تحاف فضالء البشر ص ا)      (٤
      ٢١٦یة اآللبقرة )  سورة ا (٥
   ١٩٥)     حجة القراءات ألبي زرعة بن زنجلھ ص  (٦
  ١٩٥)      المصدر السابق ص  (٧
    ٧٠٧ومفردات آلفاظ القرآن ص  ١/٣٦٨حاشیة الجمل علي الجاللین  ١٢٢الحجة البن خالویھ ص )      (٨

٢١٦ 



 بــن جریــر الطبــري بســنده عــن أبــي أمامــه ســهل بــن حنیــف قــال : لمــا تــوفياوأخــرج 

 اهللا الجاهلیـة فـأنزل  وكـان لهـم ذلـك فـي األسلت اراد أبنه أن یتـزوج أمرأتـه ابوقیس بن

   .    )١( ﴾ َال َیِحلُّ َلُكْم َأن َتِرُثوْا النَِّساء َكْرهاً  ﴿

غیرها ضـرب  من قال الزجاج هذه اآلیة نزلت ألنهم كانوا إذا مات زوج المرأة وله ولد

بها ، فتزوجهـا علـي العقـد الـذي كـان عقـده أبـوه مـن  وقال : أنا أحق ابنه علیها حجاباً 

  .    )٢(أن ذلك حرام  –عز وجل  –یرثها ما ورثت من أبیه فأعلــم اهللا لتزوجها 

ْقُبوَضةٌ  ﴿قال تعالي   .    )٣( ﴾ َوإِن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبًا َفِرَهاٌن مَّ

  القراءة :

یــر المكــي ( فــرهن ) بغیــر ألــف وقــرأ یعقــوب والبــاقون " قــرأ أبــوعمرو البصــري وابــن كث

  .    )٤( باأللففرهان " 

  الداللة اللغویة :

أن یفصل بین الرهـان فـي الخیـل وبـین الـرهن جمـع الـرهن وقـال  أرادمن قرأ ( فرهن ) 

رهــن : جمــع الرهــان وقــال غیــره : رهــن ورهــن مثــل ســقف وســقف . ومــن قــرأ (   ءالفــرا

  .    وأنشد أبوعمرو في الرهن  )٥( فرهان ) فهو جمع رهن

  .   )٦(ك الرهنبلبانت سعاد وأمسي دونها عدن            وعلقت عندها من ق

وأخبرني المنذري  عن الحسن بن فهم عن ابن سالم عن یـونس قـال : الـرهن والرهـان 

  .   )٧(واحد عربیتان ، والرهن في الرهن أكثر ، والرهان في الخیل أكثر 

ْلِم َكآفَّةً  ﴿وقال تعالي   .   )٨( ﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ

  القراءة :

                                                
    ١٠٥/ ٧تفسیر الطبري  )     (١
 ٣٠/ ٢بھ للزجاج )       معاني القرآن واعرا (٢
  ٢٨٣)      سورة البقرة اآلیة  (٣
 ٤٤٧ -  ٤٤٦/ ٢النشر في  القراءات العشر  )    (٤
        ٢٣٧ - ١/٢٣٦)    معاني القراءات لألزھري  (٥
 عمرو    بروایة  أبي ١٧/٤٩العرب مادة رھن  في لسان البیت من البحر البسیط وھو لقعنب  )     (٦
      ٢٣٧/ ١ءات لألزھري )    معاني  القرا (٧
      ٢٠٨)    سورة البقرة اآلیة  (٨

٢١٧ 



قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب ( السلم ) بالكسـر : فـي اإلسـالم وقـرأ نـافع وابـن كثیـر 

  .   )١(والكسائي ( السلم ) بالفتح أي : في المسالمة 

  الداللة اللغویة :

  الشاعر :قال قوم هما لغتان قال 

  .   )٢(أنائل إنني  سلم          ألهلك فأقبلي سلمي 

دخلوا في الصلح والمسالمة ، وترك ا(السلم ) بفتح  السین : الصلح والمسالمة بمعني 

.   أما ( السلم ) بكسر السـین ، فـإن القـراء  مختلفـون فـي  )٣(الجزیة  وٕاعطاءالحرب 

اإلسـالم بمعنـي ادخلـوا فـي اإلسـالم كافـة تأویله : ( فمنهم من یوجهه إلي الصـلح إلـي 

دخلــوا فــي الصــلح ومــن ذلــك قــول زهیــر بــن أبــي ا، ومــنهم مــن یوجهــه إلــي الصــلح ، 

  سلمي .

  .   )٤(بمال ومعروف من األمر نسلم           وقد قلتما إن تدرك السلم واسعاً 

ي ( إال عمـرو فــرق بـین  ( السـلم ) و( السـلم ) فقـال الكســائ أبـاوقـد ذكـر الكسـائي أن 

دخلــوا فــي الســلم" وقــال : هــو فــي اإلســالم اأن ابــا عمــرو فــرق بینهمــا ، وقرأهــا هنــا " 

دري: ( السـلم ) اإلسـالم و( السـلم ) الصـلح حسالمة ، وقال عاصم الجموهي بالفتح ال

  .   )٥(و( السلم ) اإلستسالم 

  .   )٦( ﴾ َوَحَشْرَنا َعَلْیِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبالً  ﴿قال تعالي

  

  

  

  القراءة :

) بالضم وقرأ نافع وابـن عـامر قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب وكذا ابن كثیر ( قبالً 

  .   )١(( قبال ) بكسر القاف 

                                                
    ١٥٦)      اتحاف فضالء البشر ص  (١
    ١٣٠)      حجة القراءات ألبي زرعة زنجلھ ص  (٢
   ١٣٠ ص وحجة القراءات ٩٥)       الحجة البن خالویھ ص  (٣
   ٢/٣٣٦)       تفسیر الطبري  (٤
     ٢٠٦/ ٥التفسیر الكبیر  ١/٥٨٤الكشاف  ١/١٢٥نحاس )     اعراب القرآن لل (٥
      ١١١)    سورة األنعام اآلیة  (٦

٢١٨ 



  الداللة اللغویة :

" جمــع ( قبیــل ) ومعنــاه الكفیـل لیكــون المعنــي : لــو حشــرنا علــیهم  قـال الزجــاج " قــبالً 

  .   )٢(وا  لیؤمنوا كل شیيء فتكفل لهم بصحة ما یقول ، ما كان

) الجماعــة والكفیــل والمــراد بقــراءة الً راءات أن المــراد بقــراءة الضــم ( قــبوداللــة هــذه القــ

  الكسر ( قبال) المعاینة .

والحجــة لمــن كســر أنــه  قبــیالً  فالحجـة لمــن ضــم : أنــه أراد جمیــع ( قبیــل ) یعنـي قبــیالً 

  .   )٣( اراد : مقابلة وعیاناً 

  .   )٤( ﴾ ُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً َوَال َتُقو  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب ( السالم ) بألف وقرأ نافع وابن عامر وحمزة (السلم ) 

  .   )٥(بغیر ألف 

  الداللة اللغویة :

طــي الرجــل بیــده مــن قــرأ بغیــر ألــف ( الســلم ) وفــتح الــالم یعنــي المقــادة ، وهــو أن یع

: لمـا روي عـن ابـن عبـاس  االختیـارویستسلم ، والسالم : هو السالم المعروف، وهو 

َ◌َال َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى  ﴿فأنزل اهللا سلم علیهم فقتلوه ، قدروا أنه فعل ذلك خوفاً  أن رجالً 

  .   )٦( ﴾ِإَلْیُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً 

ـْن َأْعَمـاِلُكْم َشـْیئًا ِإنَّ اللَّـَه َغُفـوٌر رَِّحـیمٌ َوإِن ُتِطیعُ ﴿وقال تعالي   وا اللََّه َوَرُسوَلُه َال َیِلـْتُكم مِّ

﴾ )٧(   .  

  القراءة :

                                                                                                                                       
     ٢١٥)     اتحاف فضالء البشر ص  (١
       ٢٦٨ -  ٢٦٧)     حجة القراءة ألبي زرعة زنجلة ص  (٢
      ١٤٨والحجة البن خالویھ ص  ٢/٥٠١معاني القرآن لألخفش  ٢/٥٥)     الكشاف  (٣
       ٩٤)    سورة النساء اآلیة  (٤
      ٢٤ -٢٣  /٣)     النشر في القراءات العشر  (٥
         ٨٦)  إعراب القراءات السبع وعللھا البن خالویھ ص  (٦
        ١٤)   سورة الحجرات اآلیة  (٧

٢١٩ 



قـــرأ قارئـــا البصـــرة أبـــوعمرو ویعقـــوب ( یـــألتكم ) بهمـــزة ســـاكنة بـــین الیـــاء والـــالم وقـــرأ 

  .   )١( زهم الباقون بكسر الالم من غیر

  الداللة اللغویة :

إذا نقصه ودلیل هذه القراءة قول اهللا في  ( ال یألتكم ) فهو من : الته یالته ألتاً من قرأ 

    )٣(: أي : ما نقصناهم )٢( ﴾ َوَما َأَلْتَناُهم مِّْن َعَمِلِهم مِّن َشْيءٍ  ﴿سورة الطور

  .   )٤(قال مكي هما لغتان یقال : الت یلبت ككال یكیل وألت بألت

ألـت بألـت ، والحجـة لمـن تـرك الهمـز أنـه أخـذه مـن  والحجة لمن همز : أنه أخذه مـن

  .   )٥(الت یلیت ومعناهما الینقصكم 

 
 

  

  

  
 

 

                                                
        ٣١١/ ٣ري  ز)   النشر في القراءات العشر البن الج (١
       ٢١آلیة )    سورة الطور ا (٢
       ٢٦ -٣/٢٥)    معاني القراءات لألزھري  (٣
       ٢/٢٨٤)    الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا  (٤
 ٣/٤٠١تفسیر النسقي  ٤٧٧/ ٧زاد المسیر في علم التفسیر  ٣٣١ – ٣٣٠)    الحجة في القراءات السبع ص  (٥

       ٤/٢١٩تفسیر ابن كثیر 

٢٢٠ 



  الفصل الخامس 

  المبحث األول

  االحتجاج وتطورهتعریف 

  

هــو تقــدیم الحجــة ، والحجــة كمــا یعرفهــا الجرجــاني : " مــا دل علــي صــحة :  االحتجــاج

  .)١( الدعوي)

وكلمة ( الحجة ) في كتب االحتجاج ال یراد بها الدلیل، ألن دلیـل القـراءة صـحة إسـنادها 

اريء لنفسه قراءتـه مـن بـین القـراءات وتواترها، وٕانما یراد بها وجه االختیار لماذا اختار الق

  الصحیحة المتواترة التي أتقنها؟

ــیالً  تــارة یراعــي  ، ومعنویــا تــارة ، ونقلیــاً  حینــاً  ، ولغویــاً  حینــاً  نحویــاً  یكــون هــذا الوجــه تعل

، أو أحادیث أسـتانس بهـا فـي اختیـاره ، فهـي تعلیـل االختیـار ال دلیـل علـي صـحة  أخباراً 

  .)٢(القراءة 

  للقراءات شأنه شأن غیره من العلوم مّر في تطوره بعدة مراحل أو خطوات.واالحتجاج  

  المرحلة األولي :

ابـن عبـاس أنـه قـرأ (  عبارة عن احتجاجات فردیة لبعض القراءات وتتمثـل فیمـا روي مـثالً 

 ﴿واحـتج بقولـه .)٤(  .)٣( ﴾ َوانُظـْر ِإَلـى الِعَظـاِم َكْیـَف ُننِشـُزَها﴿ننشرها ) من قوله تعـالي 

  .)٥( ﴾ُثمَّ ِإَذا َشاء َأنَشَرهُ 

  

  

  

                                                   
           ٧٢التعریفات للجرجاني ص   )  (١
          ٣٥ - ٣٤مقدمة حجة القراءات ألبي زرعة زنجلھ ص    )  (٢
              ٢٥٩سورة البقرة اآلیة  )  (٣
           ١/١٤٦طبقات القراء البن الجزري  )  (٤
            ٢٢سورة عبس اآلیة    )  (٥

٢٢٣ 



  المرحلة الثانیة:

تتمثل في عمل هارون بن موسي األعـور والـذي قـال عنـه أبوحـاتم السجسـتاني " أنـه أول 

  .)١(من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها ، وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده

  المرحلة الثالثة :

ي بـن مجاهـد وذلـك فـي كتابـه المشهور(السـبعة فـي أحمد بن موس ءهیأ لها اإلمام المقري

  القراءات ) 

  بالقراءات الشاذة : االحتجاج

  أو أكثر من شروط القراءة الصحیحة. القراءة الشاذة : هي التي فقدت شرطاً 

  القراءة في الصالة بالشاد:

فــي  الصــالة ولكـن یجــوز تعلمهــا وتعلیمهـا وتــدوینها القـراءة الشــاذة التجـوز القــراءة بهــا فـي

الشــرعیة منهــا  الكتــب وبیــان وجههــا مــن حیــث اللغــة واإلعــراب والمعنــي وٕاســتنباط األحكــام

واإلســتدالل بهــا علــى وجــه مــن وجــوه اللغــة  العربیــة  علــي القــول بصــحة االحتجــاج بهــا ،

   .)٢(مطبقة علي ذلك  وحدیثاً  وفتاوي العلماء قدیماً 

القـراءة بالشـاد وأنـه  وزأنـه التجـ وحكي اإلمـام أبـوعمر بـن عبـدالبر اجمـاع المسـلمین علـي

  .)٣( .ها أ بالیصلي  خلف من یقر 

  حكم العمل بالقراءة الشاذة :

  ستنباط األحكام الشرعیة منها:ایري جمهور العلماء جواز العمل بالقراءات الشاذة و 

 ُعوْا ْقطَ َوالسَّـاِرُق َوالسَّـاِرَقُة فَـا"قطع یمین السارق مستدلین علي ذلك بقـراءة ابـن مسـعود  -١

  .)٥(   .)٤( "أیمانهما 

  

                                                   
          ٢/٢٤٨طبقات القراء     )  (١
       ١٠ص    القراءة الشاذة وتوجیھھا من لغة العرب    )  (٢
          ١٩منجد المقرئین ومرشد الطالبین ص        )  (٣
          ٣٨سورة المائدة اآلیة      )  (٤
         ١٠/٢٩٥بري طسیر التف  ٦/١٦٧تفسیر القرطبي       )  (٥

٢٢٤ 



"  أیضـاً احتج الحنفیة علـي وجـوب التتـابع فـي صـوم كفـارة الیمـین بقـراءة ابـن مسـعود  -٢

  .)٢(  .)١(فصیام ثالثة أیام متتابعات " 

  االحتجاج بالشواذ في اللغة والنحو :

حـــویین إذا كـــان القـــرآن الكـــریم هـــو المصـــدر األول للتشـــریع اإلســـالمي فـــإن اللغـــویین والن

المصدر األول من مصادر االحتجـاج فـي اللغـة والنحـو  –وشاذه  ه متواتر  – جعلوه أیضاً 

 -أفصــــح كــــالم وأبلغــــه –عــــز اســــمه  –ر هــــذا بقــــول : كالمــــه ر فهــــذا هــــو البغــــدادي یقــــ

  .)٣(ویجوزاالستشهاد بمتواتره وشاذه 

في صحة وأنه ضارب .رضنا أن نري وجه قوة ما یسمي اآلن شاذاً غكما یقول ابن جني" 

فیقـول  ویزید السیوطي األمر وضوحاً )٤(الروایة بجرانه آخذ في سمت العربیة مهلة میدانه 

وقـد  أو شـاذاً  سـواء أكـان متـواتراً  بـه فـي العربیـةبه جاز االحتجـاج  ء:" كل ماورد أنه قري

،  أطبـق النــاس علـي االحتجــاج بـالقراءات الشــاذة فــي العربیـة إذا لــم تخـالف قیاســا معروفــاً 

تلـك بعـض .)٥(القیـاس علیـه  رولو خالفته یحتج بها في مثل الحـرف بعینـه وٕان لـم یجـبل 

همیـة القـراءات الشـاذة بالنسـبة لنـا مـدي إدراك اللغـویین والنحـویین أ حالنصوص التي توض

  حتجاج بها في اللغة والنحو .لال

  االستشهاد بالشواذ في تقریر القواعد النحویة :

  راءات الشاذة في توضیح بعض القواعد النحویة مثل :من الق احتج النحویون بكثیر

 صاحب الحال : - ١

یــنص النحویــون علــى أن األصــل فــي صــاحب الحــال أن یكــون معرفــة كقولــك " جــاء زیــد 

ین ذكروا أن صاحب الحال قـد یجـيء " فصاحب الحال هو" زید" معرفة ولكن النحوی راكباً 

واحتجــوا علــي ذلــك بقــراءة أبــي بوصــف ،  ومنهــا أن یكــون مخصوصــاً  .)٦(كــرة بمســوغاتن

                                                   
          ٨٩سورة المائدة اآلیة      )  (١
         ٦/٢٨٣ جامع البیان     )  (٢
          ١/٤خزانة اآلدب للبغدادي     )  (٣
          ١/٣٢المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا البن جني      )  (٤
         ١/٧٥واإلتقان في علوم القرآن  ٤٨اإلقتراح في أصول النحو ص      )  (٥
  ٣١٦ -  ٢/٣٠٨انظر بالتفصل ھذه المسوغات في أوضح المسالك     )  (٦

٢٢٥ 



) أنـه حـال مـن  ) ( مصـدقاً ( ولمـا جـاءهم كتـاب مـن عنـد اهللا مصـدقاً  وابن مسعود الشـاذة

نكرة التي هـي ( كتـاب ) والـذي سـوغ مجـي الحـال مـن النكـرة هنـا أن هـذه النكـرة وصـفت ال

  .)١(قبل مجيء الحال منها بقوله " من عند اهللا " 

ـْن ِعنــِد الّلـِه ُمَصـدِّقٌ َولَ ﴿والقـراءاة المتـواترة هـي  ــا َجـاءُهْم ِكتَـاٌب مِّ برفـع (مصــدق)  .)٢(  ﴾مَّ

  علي أنه نعت لـ ( كتاب ).

  تذكیر المضاف وتأنیثه : - ٢

لــك كر مـن المضــاف إلیــه المؤنــث تأنیثـه وبــالعكس وشــرط ذســب المضــاف المــذقـد یكت

قراءة فمن األول .)٣( ستغناء عنه بالمضاف إلیه في الصورتین صالحیة المضاف لال

ــیَّاَرةِ ت ﴿الحســن البصــري  حیــث جــاء الفعــل ( تلتقطــه ) مؤنثــاً  .)٤( ﴾ ْلَتِقْطــُه َبْعــُض السَّ

والقــراءة  .)٥( إلضــافة لفــظ ( بعــض ) وهــو مــذكر إلــي لفــظ ( الســیارة ) وهــو مؤنــث 

  .)٦(  ﴾ َیْلَتِقْطُه َبْعُض السَّیَّاَرةِ ﴿المتواترة 

  عمال واإلهمال :أن المصدریة بین اإل -٣

ـــأن المصــدریة الفعــل المضــارع نح تنصــب  ﴾ َوَأن َتُصــوُموْا َخْیــٌر لَُّكــمْ  ﴿و قولــه تعــاليــ

حیــث نصــبت ( أن) الفعلــین" .)٨(  ﴾َوالَّــِذي َأْطَمــُع َأن َیْغِفــَر ِلــي﴿وكقولــه تعــالي  .)٧(

 .)٩( تصوموا" و" یغفر" 

                                                   
           ٢/٣١٢أوضح المسالك البن ھشام     )  (١
               ٨٩سورة البقرة اآلیة    )  (٢
              ١٠٣ - ٣/١٠١أوضح المسالك   )  (٣
           ٢/٣٠٥والكشاف للزمخشري  ٥/٢٨٤ حبان  ىالبحر المحیط ألب   )  (٤
         ١٠٣/ ٣أوضح السالك      )  (٥
          ١٠سورة یوسف اآلیة     )  (٦
           ١٨٤سورة البقرة اآلیة    )  (٧
            ٨٢اآلیة  ءسورة الشعرا   )  (٨
            ٤/١٥٦أوضح المسالك    )  (٩



لــي ع بیـد أن بعـض العــرب یهملـون "أن " المصــدریة فـال تعمــل عنـدهم النصــب حمـالً 

 ﴿صند كقراءة ابن محیـأختها (ما ) المصدریة الستوائهما في الداللة علي معني واح

َضــاَعةَ  ــْن َأَراَد َأن ُیــِتمَّ الرَّ علــي حــین جــاءت القــراءة  .)٢( برفــع الفعــل" یــتم"  .)١( ﴾ ِلَم

  .)٣( المتواترة بنصبه 

  القراءات الشاذة واللهجات :

لمعرفـــة  أصـــیالً  مصـــدراً  –قـــراءات المتـــواترة باإلضـــافة إلـــي ال –تعـــد القـــراءات الشـــاذة 

اللهجــات العربیـــة التـــي كانـــت ســـائدة قبـــل اإلســالم ، وفـــي هـــذا یقـــول صـــاحب تفســـیر 

التحریـر مــا نصــه : إن القــراء قــد اختلفــوا فــي وجــوه النطــق بــالحروف والحركــات ، وأن 

و مزیــة القــراءات مــن هــذه الجهــة أنهــا حفظــت أبنــاء العربیــة مــالم یحفظــه غیرهــا، وهــ

  .)٤( تحدید كیفیات نطق العرب ، وبیان اختالف اللهجات 

  وفیما یلي بعض اللهجات العربیة التي عرفت من خالل القراءات الشاذة .

  لهجة التلتلة : - ١

تنســــب هــــذه اللهجــــة إلــــي قــــیس وتمــــیم وأســــد وربیعــــة وهــــي عبــــارة عــــن كســــر حــــرف 

  .)٥( المضارعة كقولك : أنا إعلم ، وأنت تعلم ، ونحن نعلم .. وهكذا

 ﴿ي قولـه تعـاليـومن شواهده القراءة الشـاذة المرویـة عـن یحیـي بـن وثـاب واألعمـش فـ

  .)٧(حیث قرأ الفعل " نستعین " بكسر النون  .)٦( ﴾ِإیَّاَك َنْعُبُد وإِیَّاَك َنْسَتِعینُ 

  بي سلمي:أهذا ومن أمثلة اللهجة قول زهیر بن 

  نساء أدري         اقوم آل حصن أم خالإوما أدري وسوف 

                                                   
          ٢٢٣یة سورة البقرة اآل    )  (١
         ٢/٢١٣والبحر المحیط البي حیان  ١/٣٧٠الكشاف      )  (٢
            ١٥٦ -٤/١٥٥أوضح المسالك إلي ألفیة ابن مالك البن ھشام   )  (٣
            ١/٥١تفسیر التحریر والتنویر البن عاشور   )  (٤
             ١٢٠فصول في فقھ العربیة ص    )  (٥
             ٥ورة الفاتحة اآلیة س   )  (٦
            ١/١٤٦تفسیر القرطبي  ١/١١٥والمحرر الوجیز  ١/٥٦انظر البحر المحیط    )  (٧

٢٢٦ 



  .خالإبكسر حرف المضارعة في 

  

  

  لهجة اإلستنطاء : - ٢

إذا جـاورت الطـاء وقـد روي ذلـك عـن سـعد  وهـي عبـارة عـن جعـل العـین السـاكنة نونـاً 

  .)١(بن بكر وهذیل واألزد وقیس واألنصار وأهل الیمین 

 ﴾رَ ِإنَّـا َأْعَطْیَنــاَك اْلَكــْوثَ  ﴿وله تعــاليـومـن شــواهده قــراءة الحسـن وطلحــة بــن مصـرف قــ
  وهي قراءة شاذة . .)٣(" إنا أنطیناك الكوثر "  : هكذا .)٢(

كذلك فمن شواهد هذه اللهجة حدیث النبي صلي اهللا علیه وسلم " ال مانع لما أنطیـت 

صلي اهللا علیه وسلم " الیـد المنطیـة خیـر مـن الیـد  وال منطي لما منعت " وقوله أیضاً 

  السفلي " ومنه قول األعشي :

  الملوك          تصان الجالل وتنطي الشعیرا ك خیر جیادیادج

  ة :حفحالف - ٣

ینســب هــذا اللقــب إلــي قبیلــة هــذیل باتفــاق جمیــع اللغــویین وهــو عبــارة عــن قلــب الحــاء 

حیث قرأها ابن .)٥( ﴾َحتَّى ِحینٍ ﴿  ومن شواهده في القرآن الكریم قوله تعالي.)٤( عیناً 

  .)٦(مسعود " عتي حین " 

  الكشكشة : - ٤

ب إلـي ربیعـة ومضـر كمـا یعـزي إلـي بكـر وبنـي عمـرو بـن تمـیم ونـاس یعزي هذا اللقـ

  .أو إلحاقها شیناً  من أسد ، وهو عبارة عن إبدال كاف المؤنثة شیناً 

  كقول الراجز :
                                                   

             ١٢٠فصول في فقھ العربیة ص     )  (١
              ١سورة الكوثر اآلیة   )  (٢
            ١٢/٥٠لقرطبيوتفسیر ا ١٥/٥٨٢والمحرر الوجیز  ٨/١٥٩انظر البحر المحیط    )  (٣
                 ١٣٨فصول في فقھ العربیة ص  )  (٤
                ٣٥سورة یوسف اآلیة   )  (٥
              ٥/٣٠٧والبحر المحیط  ٥/٢٠وتفسیر القرطبي  ١/٣٤٣المحتسب  )  (٦

٢٢٧ 



  هل لك أن تنتفعي وأنفعش

  فتدخلین اللذ معي في اللذ معش

  

  .)١(كما أورد المبرد قولهم للمرأة " جعل اهللا البركة في دارش " 

  الشاعر : ویقول

  .)٢(ش جیدها          ولونش إال أنها غیر عاطلدفعیناش عیناها وجی

 ﴿" لقولـه تعـالي ش تحـتش سـریاً لظاهرة قراءة من قـرأ :" قـد جعـل ربـومن شواهد هذه ا

وكذلك قراءة من قرأ :" إن اهللا اصطفاش وطهرش "  .)٣(  ﴾َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیاً 

  .)٤( ﴾الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهََّركِ  ِإنَّ  ﴿لقوله تعالي

  االحتجاج بالشواذ في تفسیر القرآن :

للقراءات الشـاذة دور كبیـر فـي تفسـیر الـنص القرآنـي وتوضـیح معنـاه ، وهـذا مـا فطـن 

القـراءة المشـهورة  إلیه العلماء یقول أبوعبید القاسم : المقصد من القراءة الشاذة تفسیر 

  .)٥(وتبیین معانیها 

أي  –فیقـــول : " فهـــذه الحـــروف ومـــا شـــاكلها  الزركشـــي هـــذا المعنـــي وضـــوحاً ویزیـــد 

قـــد صـــارت مفســـرة للقـــرآن وقـــد كـــان یـــروي مثـــل هـــذا عـــن بعـــض  –القـــراءات الشـــاذة 

التابعین في التفسیر فیستحسن ذلك ، فكیف إذا روي من كبار الصحابة ثم صار فـي 

ا یسـتنبط مـن هـذه الحـروف نفس القراءة ، فهو اآلن أكثر من التفسـیر وأقـوي وأدنـي مـ

   .)٦(صحة التأویل 

                                                   
                ٢/٢٢٣الكامل للمبرد    )  (١
                ١٤٤ - ١٤٢فصول في فقھ العربیة ص     )  (٢
                  ٢٤سورة مریم اآلیة    )  (٣
                  ٤٢سورة آل عمران اآلیة    )  (٤
                  ١٢٠فضائل القرآن  ص    )  (٥
                   ١/٣٧٧البرھان في علوم القرآن   )  (٦

٢٢٨ 



تجاهاتــه وتنوعـت مناحیــه وذلــك استشـهاد بــالقراءات الشـاذة فــي التفســیر قـد تعــددت واال

  علي النحو التالي:

  

  

  الشواذ وتفسیر األلفاظ المبهمة :  -  أ

لتــي حوتهــا المجملــة والمبهمــة ا األلفــاظافــاد العلمــاء مــن القــراءات الشــواذ فــي توضــیح 

َوَكـاَن َوَراءُهـم مَِّلـٌك َیْأُخـُذ ُكـلَّ  ﴿فـي قولـه تعـالي ري ذلـك واضـحاً المتـواترة ، نـالقراءات 

أي یأخذ كل سفینة صحیحة أو سلیمة أو نحـو ذلـك بـدلیل قـراءة  .)١( ﴾ َسِفیَنٍة َغْصباً 

" وقراءة ابن عبـاس  ابن عباس ، وعثمان بن عفان: " یأخذ كل سفینة صالحة غصباً 

  .)٢(" سفینة صحیحة "  – وسعد بن جبیر أیضاً  –

  الشواذ وٕازالة اللبس المنوط بالقراءات المتواترة :-ب

علــي معرفــة صــحة تأویــل اآلیــة وموضــحة لحكــم  قــد تــأتي القــراءة الشــاذة وتكــون عونــاً 

یقتضي الظاهر خالفه یظهر ذلك بوضوح في قراءة عمـر وابـن مسـعود" فامضـوا إلـي 

من القـراءة المتـواترة   وهم الذي یتبادر إلي الذهنفقد رفعت هذه القراءة الت .)٣(ذكر اهللا 

ألن القــراءة الثانیــة " أي المتــواترة " یتــوهم منهــا وجــوب .)٤( ﴾َفاْســَعْوا ِإَلــى ِذْكــِر اللَّــهِ  ﴿

الســرعة فــي المشــي إلــي صــالة الجمعــة ولكــن القــراءة الشــاذة رفعــت هــذا التــوهم، ألن 

  .)٥(المضي لیس من مدلوله السرعة 

                                                   
                   ٧٩سورة الكھف اآلیة     )  (١
                ١٦/١٦ يرتفسیر الطب ١١/٣٤تفسیر القرطبي  ٩/٣٧٨المحرر الوجیز  ٦/١٥٣البحر المحیط    )  (٢
                 ١٨/٩٨تفسیر القرطبي    )  (٣
                   ٩سورة الجمعة اآلیة    )  (٤
                ١/٢٩النشر في القراءات العشر    )  (٥

٢٢٩ 



  مضـوا ) هـو مـا أكـداه القـراءة الشـاذة ( فدیر بالذكر أن المعنـي الـذي تفیـهذا ومما جد

علیه النبي صلي اهللا علیه وسلم حیث روي أنه قال : " إذا أقیمـت الصـالة فـال تأتوهـا 

  .)١(، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا   وعلیكم السكینة تمشون أتوهاو وأنتم تسعون 

                                                   
                  ٩٠٨لي الجمعة حدیث رقم كتاب الجمعة باب المشي إ ١/٢٧١صحیح البخاري    )  (١

٢٣٠ 



  

  المبحث الثاني

  یه لقراءة البصرییناحتجاج سیبو 

  : نبذة عن سیبویهأوالً 

بشــر وأبــا الحســن وأبــا عثمــان وأثبتهــا  أبــار ویكنــي اســمه : هــو عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــ

  . ویلقب بسیبویه . )١(شر بأبو 

  نشأته :

انتقـل وهـو شـاب صـغیر  ولد سیبویه في قریة البیضاء إحدي قري شیراز . وفیها نشـأ، ثـم

  ربیة في ذلك الزمن وأكثرها علمًا وحركة وحضارة.إلى البصرة أشهر المدن الع

علـي دراسـة  وفي هذا الجو المتسع بـالعلم والفـن عكـف أوًال علـي دراسـة الحـدیث والفقـه ثـم

و وتتلمــذ علــي الخلیــل بــن أحمــد فأخــذ عنــه اللغــة وعلــم النحــو إلــي أن وصــل مرتبــة النحــ

العقیــدة ، وقــد أثنــي الكمــال وهــو حــدث وقبیــل الشــباب حــاز علــي قــدر كبیــر مــن العلــم و 

ـــن یستقبلاي ســیبویه وكـــبــان دراســته علــاالخلیــل فــي   المعروفــة " مرحبــاً  ه الخلیــل بترحیبتــهــ

  .  وقیل إن الخلیل لم یثن علي أحد  بمثل  ما أثني علي سیبویه . )٢(بزائر الیمل " 

  دراسته :

الدینیــة القــراءات  هــبط ســیبویه البصــرة والدراســة اإلســالمیة نوعــان : دینیــه وأدبیــه وتشــمل

والتفسیر والحدیث والفقه ، وتشمل األدبیة اللغـة والنحـو والصـرف وروایـة الشـعر وغیرهـا . 

، وٕانمــا كانـــت  مرســـوماً  خطــة موضـــوعة وال منهجــاً  ولــم تكـــن الدراســة یومئـــذ تلتــزم طبعـــاً 

خاصـــة فـــي بیـــوت الخلفـــاء  عقـــدها العلمـــاء بالمســـاجد أو دراســـةرة فـــي حلقـــات یحـــدراســـته 

علوم الـدین ثـم انصـرف إلـي علـوم األدب  السلطان والجاه وقد طلب سیبویه أوالً  بوأصحا

                                                   
     ١٠٦النحویین ص  مراتب )     (١
      ١٣٤/ ٣عیان یات األوف ١٦/١١٨ومعجم األدباء  ٦٧)    طبقات النحویین واللغویین ص  (٢

٢٣٢ 



طــي كــان ســیبویه فــي ف.   قــال الق )١(وغلــب علیــه النحــو حتــي صــار فیــه اإلمــام األعظــم 

  .   )٢(أول أیامه صحب الفقهاء وأهل الحدیث

قة حمـاد بـن ویذكرون في سبب تعلمه النحو أنه قدم من البصرة لیكتب الحدیث ، فلزم حل

ســلمة بــن دینــار والمحــدث المشــهور حینئــذ ، فبینمــا هــو یســتملي علــي حمــاد قــول النبــي 

إال مـــن لـــو شـــئت أخـــذت علیـــه لـــیس أبـــا  أصـــحابيصـــلي اهللا علیـــه وســـلم : ( لـــیس مـــن 

  الدرداء ). 

فقال سیبویه : لیس أبوالدراء حیث ظنه اسم لیس فقـال حمـاد: لحنـت یـا سـیبویه لـیس هـذا 

فیه  تلحننيال  علماً  سأطلبٕانما ( لیس ) ها هنا استثناء ، فقال سیبویه: هبت ، و ذحیث 
بـن عمـر واألخفـش الكبیـر ،  ، فلزم حلقات النحـویین واللغـویین وفـي مقـدمتهم عیسـي  )٣(

  رع.بویونس بن حبیب ولزم الخلیل ، وأخذ منه كل ما عنده في النحو والصرف ف

  تصاصه به.في طلبه النحو واخ وكانت هذه القصة سبباً 

  شیوخه :

  .   )٤(أما شیوخه الذین أخذ عنهم كما جاء في بغیة الوعاة 

  .   )٥(مرة  ٥٢٢الخلیل بن أحمــد الفراهیدي روي عنـه سیبویه في كتابه أكثر من  -١

 .   )٦(عیسـي بن عمـر الثقفي روي عنه سیبویـه فــي كتابه اثنتین وعشرین مرة  -٢

 .   )٧(تابه مائتي مرة یونس بن حبیب روي عنه سیبویه في ك -٣

 

 .   )٨(وأربعین مرة  ابوالخطاب االخفش روي عنه سیبویه في كتابه سبعاً  -٤

   تالمیذه :

                                                   
      ٦٠ )     سیبویھ إمام النجاة تألیف علي النجدي ص (١
     ٢٥٥/ ٢الرواة  أنباه  )      (٢
   ٥/٢٥٥الطیب من غصن األندلس الرطیب  )        نفح (٣
        ٣٦٦ ص )  بغیة الوعاة (٤
      ٨٩)    سیبویھ إمام النحاة علي النجدي  (٥
       ٩١)   المرجع السابق  (٦
      ٩٠)    المرجع السابق ص  (٧
      ٩١)    المرجع السابق ص  (٨

٢٣٣ 



تتلمــذ علـــي ســیبویه علمـــاء كبــار مثـــل األخفــش األوســـط ســعید بـــن مســعدة واألخفـــش 

  .االصغر علي بن سلیمان وقطرب 

  أهمیة الكتاب ومكانته :  

لــذي یعتبــر أجـل ســفر فــي األبحـاث اللغویــة حیــث ال شـك أن المطــالع لكتــاب سـیبویه ا

یضم في جنباته كل ماله صلة باللغة ، ففیه أبحاث في األصوات وفـي طبیعتهـا وفیـه 

فـي  وأبحاث،  بأنواعهافي الصرف وفي االشتقاق واألبنیة وأبحاث في البالغة  أبحاث

یترتــب القــراءات وفــي التجویــد وفقــه اللغــة وفــي العــروض وفــي لهجــات العــرب ، ومــا 

هائــل مـــن المعلومـــات علــي اختالفهـــا مــن مـــذاهب وآراء یكــاد  یغـــرق فـــي هــذا الكـــم ال

صـــطالحات والشـــواهد ولـــذلك كـــان لهـــذا الكتـــاب النصـــیب األوفـــر مـــن والتراكیـــب واال

  .   )١(حیث درسوا مسائله وشرح شواهده وأمثلته هاهتمام العلماء بعد

  عامة : أثر الكتاب علي نحاة البصرة خاصة والنحو العربي

سیبویه غني عن التعریف فهو أشرف من أن یعرف فقد ذاع ذكره بین األنام قاطبـة ، 

 وب صـبح قبلــة الدراســین علـي مــر العصــور وهـب علمــاء النحــو مـن كــل حــدب وصــأو 

  یرنون إلیه مادحین .

كمـا أطلقــوا علیــه قــرآن النحــو أو البحــر وهـذه األلقــاب إن دلــت علــي شــيء فإنمــا علــي 

مـن أصـول نحویـة وصـرفیة  یمته العلمیـة ألنـه أول كتـاب جمـع كثیـراً عظمة الكتاب وق
)٢(   .  

عند النحویین واللغویین العـرب وغیـرهم فكـان یقـال  لقد كان كتاب سیبویه والیزال علماً 

أن  أرادبالبصرة : قرأ فالن الكتاب ، فیعلم أنه كتاب سیبویه ، وكان المبرد یقول لمـن 

لـه ، وكـان المـازني یقـول : مـن  بـت البحـر .؟ تعظیمـاً یقرأ في كتاب سیبویه : هل رك

فــي النحــو بعــد ســیبویه  فلیســتح . ویقــول الســیرافي : وعمــل  كبیــراً  اراد أن یعمــل كتابــاً 

  كتابه الذي لم یسبقه إلي مثله أحد قبله ، ولم یلحق به من بعده .

                                                   
        ١)   كتاب شرح أبنیة سیبویھ ، سعید بن مبارك ص  (١
     ١٥٧)     ظاھرة الشذوذ في النحو العربي فتحي عبدالفتاح ص  (٢

٢٣٤ 



ألهمیـة  ولقد عني النحویون بصریون وكوفیون بهـذا الكتـاب ولـم یقتصـر هـذا  اإلدراك

 " الكتــاب " علــي علمــاء البصــرة بــل إن الكســائي رأس الكوفــة وجــد الفــوز بأرومــة هــذا

خفـش قولـه " جاءنـا الكسـائي إلـي البصـرة ، فسـالني أن العلم أن یقرأ الكتاب إذ ورد لأل

.   وزاد أبـــو  )١( اً اقــرأ علیــه أو اقرئـــه كتــاب ســـیبویه ففعلــت فوجـــه إلــي خمســـین دینــار 

  .   )٢(لروایة السابقة قال " وقرأ علیه كتاب سیبویه سرا " الطیب اللغوي علي ا

العصــبیة علــي ســیبویه مــات وتحــت رأســه  وهــذا الفــراء وهــو خلیفــة الكســائي كــان زائــداً 

  .   )٣(كتاب سیبویه 

  مادته :

كتاب سیبویه كتاب جامع لقواعد اللغة نحوها وصرفها وأصواتها واستشهد سـیبویه فـي 

هد ، اسـتعان بهـا لتوضـیح اآلراء ومناقشـة القضـایا ، وتقعیـد كتابه بمجموعة من الشوا

  القواعد .

  ستشهاد بالقرآن الكریم :اال

بأربعمائــة  استشــهد ســیبویهنجــد االستشــهاد بــالقراءات ولهــا مالئــًا كتــاب ســیبویه ، وقــد 

   .    )٤(آیة من كتاب اهللا العزیز  وسبع عشرین

ســــیبویه حینمــــا وضــــع القواعــــد ودون مهمــــا ل تــــه مصــــدراً اوكــــان القــــرآن الكــــریم وقراء

  .   )٥(األصول

والصـرفیة وقد استشهد سیبویه بالقراءات في العدید مـن الموضـوعات اللغویـة والنحویـة 

.  

  

  

  

                                                   
       ٤٠)   أخبار النحویین البصریین ص  (١
      ٣٤)    مراتب النحویین ص  (٢
      ١٦/١٢٢)    معجم األدباء  (٣
       ٧٦١ - ٧٣٨ص ، عضمیة   تاب سیبویھ للمؤلف محمد عبدالخالق)        قمت بھذا اإلحصاء من فھارس ك (٤
  . ٢،  ص  )    دراسات في كتاب سیبویھ / الدكتور خدیجة الحدیثي (٥

٢٣٥ 



  

  مناظراته :

سائي في المسـألة الزنبوریـة وقـد سـمیت كـذلك نسـبة إلـي الزنبـور الـذي كته مع المناظر 

  علیها. هتناظر مورد في العبارة ال

ن نورد قصة المناظرة التي كانت بینه وبین الكسائي كما رواها الفراء قـدم ویجدر بنا أ

سیبویه علي البرامكة فعزم یحیي بن خالد علي الجمع بینه وبین الكسائي فجعل لـذلك 

، فلما حضر تقـدمت أنـا واألحمـر فـدخلنا فـإذا بمثـال فـي صـدر المجلـس ، فقعـد  یوماً 

والفضـل ، ومـن حضـر بحضـورهم ، ثـم  علیه یحیي ، وقعد علي جانب المثال جعفـر

حضر سیبویه فأقبل علیه األحمر ، فساله عـن مسـالة فأجـاب فیهـا سـیبویه فقـال لـه : 

عـن ثالثـه فأجـاب فقـال  سألهعن ثانیة فأجابه ، فقال : أخطأت ثم  سألهأخطأت ، ثم 

علیــه فقلــت :  فأقبلــت: أخطــأت ، فقــال ســیبویه: هــذا ســوء أدب ویســتمر الفــراء فیقــول 

بین ل فیمن قال : هؤالء أبون ومررت بـأأو عجلة ولكن ما تقو  حدةً في هذا الرجل  إن

، فقلت لـه أعـد النظـر ،  وأخطأأو أویت ؟ فقدر  أیتكیف تقول علي مثال ذلك من و 

جیب وال یلت أعد النظر ثالث مرات قفقدر فاخطأ فقلت أعد النظر ، فقدر فأخطأ ، ف

ت أكلمكما أو یحضر صاحبكما حتي أنـاظره سیب ، فلما كثر ذلك علیه قال :  لیص

ســالك ؟ فقــال: ال بــل أ، فحضــر الكســائي  فأقبــل علــي ســیبویه ، فقــال : تســألني أو 

تسألني أنت ، فاقبل علیه الكسائي فقال : ما تقول أو كیف تقـول : قـد كنـت أظـن أن 

و هـ العقرب أشد لسـعة مـن الزنبـور فـإذا هـو هـي أو فـإذا هـو إیاهـا قـال سـیبویه : فـإذا

عـــن مســـائل مـــن هـــذا النـــوع  ســـألهوالیجـــوز النصـــب ، فقـــال الكســـائي لحنـــت ثـــم هي،

والقائم بالنصب قال سـیبویه فـي ذلـك علـي الرفـع  بالرفع خرجت فإذا عبداهللا القائممثل:

ترفــع  فــي ذلــك كلــه ،   العــرب ،دون النصــب فقــال الكســائي لــیس هــذا كــالم العــرب

كما فمــن یحكــم رئیســا بلــدی وأنتمـااختلفتمــا وتنصـب فــدفع ســیبوبه قولــه فقـال  یحیــي قــد 

هذه العـرب ببابـك قــد وفـدوا علیـك وهـم فصـحاء النـاس فاســألهم ، بینكمـا قـال الكسـائي:

ســتكان سـیبویه ، وقــال : اتبعوا الكسـائي ، فافقـال یحیــي : أنصـفت فأحضــروا فسـئلوا فــ

٢٣٦ 



لیـه ، وكـانوا لسـنتهم التجـري عأیها الوزیر سألتك إال مـا أمـرتهم أن ینطقـوا بـذلك فـإن أ

أصـلح اهللا الـوزیر إنــه  ٠لیحیــي  ٠إنمـا قـالوا : الصــواب مـا قالـه الشــیخ فقـال الكسـائي 

أمر لــه یحیــي بعشــرة آالف فـ،  یـت أال تــرده خائبــاً أفــإن ر  قـد وفــد إلیــك مـن بلــده مــؤمالً 

  درهم .

 رأســهإلــي مســقط  ولـم یقــم ســیبویه فــي بغــداد بعــد هــذه الحادثــة بــل رحــل عنهــا متوجهــاً 

  .   )١(فارس 

خـــتالف بیـــنهم أن الجـــواب كمـــا قـــال افالبصـــریون مـــن األخفـــش وأصـــحاب ســـیبویه ال 

.   واحتجــوا  )٢(سـیبویه وهــو فـإذا هــو هـي ، وهــذا موضـع رفــع ولـیس موضــع نصـب 

بأن قالوا : إنما قلنا الیجوز إال الرفع ألن " هو " مرفوع باإلبتداء ، والبد للممبتـدأ مـن 

عنـه إال مـا وقـع الخـالف فیـه فواجـب أن  راً یكون خب ، ولیس هاهنا ما یصلح أن خبر

ذا هـو هـي " بوجه ما ، فوجب أن یقال " فـإ صوباً والیجوز أن یكون من  یكون مرفوعاً 

  .   )٣(فهو : راجع إلي الزنبور ألنه مذكر ، وهي : راجع إلي العقرب ألنه مؤنث 

ه ألن " إذا " هـذه وقال ابن الشجري : " إن الصحیح فـي هـاتین المسـألتین قـول سـیبوی

هي المكانیة الموضوعة للمفاجأة فهي تؤدي معني الظرف الذي یشار به إلـي المكـان 

  .   )٤(سم المرفوع بعدها علي أنه مبتدأ وهي خبره وهو هناك وثم فیجوز أن یقتصر اال

  .   )٥(وقال ابن هشام في جواب سیبویه : فإذا هو هي " هذا وجه الكالم 

  

  

  .   )٧( ﴾ َفِإَذا ِهَي َحیَّةٌ   ﴿وقوله.   )٦( ﴾ َفِإَذا ِهَي َبْیَضاء ﴿مثل قوله تعالي 

                                                   
 – ١٦/١١٩دباء ومعجم األ ٦٠ونزھة األلباء ص  ٢٦٦وبغیة الوعاء  ٦٨)   طبقات النحویین واللغویین ص  (١

    ١٨٢ -  ١/١٨١ مغني اللبیب ١/٤٣٩لي ابن الشجري أما ١٢٠
   ١٢٠ -  ١٦/١١٩)    معجم األدباء  (٢
    ٩٩المسألة  ٢/٧٠٤نصاف في مسائل الخالف )   اإل (٣
     ١/٤٣٩ابن الشجري  لى)  أما (٤
    ١٨٢ - ١٨١/ ١)   مغني اللبیب عن كتب األعاریب البن ھشام  (٥
    ١٠٨)   سورة األعراف اآلیة  (٦
  ٢٠)     سورة طھ اآلیة  (٧

٢٣٧ 



  أهم المسائل التي استشهد بها سیبویه لقراءة البصریین: ثانیا:

  : المبتدأ :أوالً 

ـاِلَحاِت ًأْم َحِسَب الَِّذیَن اْجَتَرُحوا السَّیَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُهْم َكالَّـِذیَن آَمُنـوا َوَعِملُـوا  ﴿قال تعالي الصَّ

  .   )١(  ﴾َسَواء مَّْحَیاُهم َوَمَماُتُهْم َساء َما َیْحُكُموَن 

  القراءة :

  ) بالرفع وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالنصب.قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب ( سواءٌ 

استشــهد ســیبویه لقــراءة البصــریین بقولــه : مــررت بعبــد اهللا خیــر منــه أبــوه فلــذلك هــذا ومــا 

  .   )٢(أشبهه

  ر :: الخب  ثانیاً 

ْنُهْم ِلَم َتِعُظوَن َقْومًا الّلُه ُمْهِلُكُهْم َأْو ُمَعذُِّبُهْم َعَذابًا َشِدیدًا َقـاُلوْا  ﴿قال تعالي َوإَِذ قَاَلْت ُأمٌَّة مِّ

  .   )٣( ﴾َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ 

  القراءة :

" بــالرفع وقــرأ حفــص بالنصــب استشــهد ســیبویه  " معــذرةٌ  قــرأ البصــریان أبــوعمرو  ویعقــوب

مـن أمـر لیمـوا علیـه: ولكـنهم  مسـتأنفاً  لقراءة البصریین بقوله" لم یریدوا أن یعتـذروا اعتـذاراً 

  .   )٤() ؟ قالوا موعظتنا معذرة إلي ربكمقیل لهم : " لم تعظون (قوماً 

  

  : الرفع علي الفاعل لكان التامة : ثالثاً 

َیــا أَیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َال َتــْأُكُلوْا َأْمــَواَلُكْم َبْیــَنُكْم ِباْلَباِطــِل ِإالَّ َأن َتُكــوَن ِتَجــاَرًة َعــن  ﴿قـال تعــالي

  .   )١( ﴾َتَراٍض مِّنُكْم 

                                                   
     ٢١)   سورة الجاثیة اآلیة (١
    ١/٣٤)    كتاب سیبویھ  (٢
    ١٦٤)    سورة األعراف اآلیة  (٣
  ١/٣٢٠)      كتاب سیبویھ  (٤

٢٣٨ 



  القراءة :

.   )٢(" بالنصــب" بــالرفع وقــرأ أهــل الكوفــة "تجــارةً  قــرأ البصــریان أبوعمـــرو ویعقــوب " تجــارةٌ 

 )٣(والرفـع أكثـر على وجه النصبنصب یلقراءة البصریین بقوله وبعضهم استشهد سیبویه 

  .  

  : الحال : رابعاً 

ْزِق ُقـْل ِهـي ِللَّـِذیَن  ﴿قال تعالي َم ِزیَنَة اللّـِه الَّتِـَي َأْخـَرَج ِلِعَبـاِدِه َواْلطَّیَِّبـاِت ِمـَن الـرِّ ُقْل َمْن َحرَّ

  .   )٤( ﴾ ْوَم اْلِقَیاَمةِ آَمُنوْا ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َخاِلَصًة یَ 

  القراءة :

" بــــالرفع  " بالنصـــب وقـــرأ نــــافع " خالصـــةٌ  قـــرأ قارئـــا البصــــرة أبـــوعمرو ویعقـــوب خالصــــةً 

  . )٥(" بالرفع والنصب والنصب أكثر استشهد سیبویه لقراءة البصریین بقوله " خالصةٌ 

  ) :: كسر همزة ( إنَّ  خامساً 

  . )٦(  ﴾َها ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنوَن َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنَّ  ﴿قال تعالي 

  القراءة :

 " وكـذا ابـن كثیـر وقـرأ البـاقون  قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب " إنها" بكسـر همـزة " إنَّ 

  . )٧( بفتح همزة إنّ 

َوَمـا ُیْشـِعُرُكْم  استشهد سیبویه لقراءة البصریین بقوله سألت الخلیل عن قول اهللا عز وجـل 

  ما منعها أن تكون كقولك : َأنََّها ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنوَن 

وما یدریك أنه الیفعل ؟ فقال : الیحسن ذلك فـي هـذا الموضـع إنمـا قـال ، ومـا یشـعركم، 

  . )١(ثم أبتدأ فأوجب فقال " إنها إذا جاءت الیؤمنون " 

                                                                                                                                                        
  ٢٩)      سورة النساء اآلیة  (١
     ٣/٢٤٩ النشر في القراءات العشر )   (٢
   ٢/٣٤٩كتاب سیبویھ )      (٣
    ٣٢یة سورة األعراف اآل)     (٤
     ٩٢ -  ٢/٩١كتاب سیبویھ )    (٥
      ١٠٩سورة األنعام اآلیة  )    (٦
      ٢١٥اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص  )    (٧

٢٣٩ 



  ) : فتح همزة (إنّ  سادساً 

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ  َوإِنَّ ﴿قال تعالي    . )٢(  ﴾َهِذِه ُأمَّ

  القراءة :

" بفـــتح الهمـــزة وتشـــدید النــون وقـــرأ الكوفیـــون بكســـر  نّ أقــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقــوب "

  . )٣(الهمزة وتشدید النون 

نَّ َهــِذِه أوَ ﴿ : استشــهد ســیبویه لقــراءة البصــریین بقولــه ســألت الخلیــل عــن قولــه جــل ذكــره

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقونِ  فقال إنما هو علي حـذف الـالم كأنـه قـال : وألن هـذه ﴾ ُأمَّ

  . )٤(أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 

  : ما یكون المستثني فیه بدالً  سابعاً 

ا َفَعُلوهُ ِإالَّ َقِلیٌل مِّْنُهمْ ﴿قال تعالي    . )٥( ﴾ مَّ

  القراءة :

" بالنصـب استشـهد " بـالرفع وقـرأ ابـن عـامر " قلـیالً  قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب " قلیـلٌ 

سیبویه لقراءة البصریین بقوله " حـدثني یـونس أن أبـا عمـرو كـان یقـول : الوجـه مـا أتـاني 

نـه كما أالقوم إال عبداهللا ولو كان هذا بمنزلة أتاني القوم لما جـاز أن تقـول: مـا أتـاني أحـد

  . )٦(األول االسمن ـي في هذا الموضع مبدل مالیجوز أتاني أحد ، ولكن المستثن

  : رفع الفعل علي األستئناف : ثامناً 

                                                                                                                                                        
   ٣/١٢٣كتاب سیبویھ )     (١
      ٥٢سورة المؤمنون اآلیة )    (٢
     ٣١٩تحاف فضالء البشر صا)    (٣
      ١٢٧ - ٣/١٢٦كتاب سیبویھ )    (٤
      ٦٦سورة النساء اآلیة )    (٥
     ٣١٢ -  ٢/٣١١)   كتاب سیبویھ  (٦

٢٤٠ 



ــا ِهـــَي َوإِن ُتْخُفوَهــا َوُتْؤُتوَهــا اْلفَُقـــَراء َفهُــَو َخْیــٌر لُُّكـــْم  ﴿قــال تعــالي ــَدقَاِت َفِنِعمَّ ِإن ُتْبـــُدوْا الصَّ

  . )١( ﴾ن َسیَِّئاِتُكمْ َوُیَكفُِّر َعنُكم مِّ 

  القراءة :

قـرأ قارئـا البصــرة أبـوعمرو ویعقــوب "نكفـر " بــالنون ورفـع الــراء وقـرأ نــافع وحمـزة والكســائي 

جــاءت قــراءة البصــریین بــالرفع علــي  . )٢(وأبــوجعفر وخلــف " نكفــر " بــالنون وجــزم الــراء 

  . )٣(كالم وهو الجید "االستئناف واستشهد سیبویه لوجه الرفع بقوله " والرفع هنا وجه ال

  : العطف علي المعني: تاسعاً 

  . )٤( ﴾ َوُحوٌر ِعینٌ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

 " خفضـاً عـینٍ  وحـورٍ وقرأ حمزة والكسائي " قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب " حورعین" رفعاً 

.  

لـه استشهد سیبویه لقراءة الرفع بقوله " لما كان المعني في الحدیث علي قوله لهم فیها حم

  . )٥(علي شيء الینقص األول في المعني 

  

  

  

  : : نصب الفعل المضارع بأن مضمره جوازاً  عاشراً 

َوَمـا َكــاَن ِلَبَشـٍر َأن ُیَكلَِّمــُه اللَّـُه ِإالَّ َوْحیــًا َأْو ِمـن َوَراء ِحَجــاٍب َأْو ُیْرِسـَل َرُســوًال  ﴿قـال تعــالي

  . )١( ﴾َحِكیمٌ  َفُیوِحَي ِبِإْذِنِه َما َیَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ 

                                                   
    ٢٧١سورة البقرة اآلیة   )    (١
       ١٦٥)   اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص  (٢
    ٩٠/ ٣)     كتاب سیبویھ  (٣
      ٢٢)   سورة الواقعة اآلیة  (٤
      ١/١٧٢)   كتاب سیبویھ  (٥

٢٤١ 



  القراءة :

 . )٢()  ) وقــرأ نـــافع برفــع الـــالم مــن ( یرســـلُ  قــرأ البصــریان  بنصـــب الــالم مـــن ( یرســلَ 

َأْو ُیْرِسـَل َرُسـوًال استشهد سیبویه لقراءة البصریین بالنصب فقـال سـألت الخلیـل عـن قولـه " 

كانـت هـذه الكلمـة سـوي هـذه التـي قبلهـا ولـو  النصب محمول علـي أنْ  "  فقال إنّ  َفُیوِحيَ 

كـان فـي  ِإالَّ َوْحیـًا َأْو ِمـن َوَراء ِحَجـابٍ هذه لم یكن للكالم وجه، ولكنه لما قـال :  علي أنْ 

الیجري علـي إال فـأجري علـى أن هـذه كأنـه قـال  معني إال أن یوحي وكان أو یرسل فعالً 

 ةوكـان بمنزلـ " وٕاال أن یرسـل كـان حسـناً  إال وحیاً  ي أو یرسل ألنه لو قال :ح: إال أن یو 

أو أن  إذ لـم یجـز أن یقولـوا : أو إال یرسـل فكأنـه قـال إال وحیـاً  اإلرسال، فحملـوه علـي أنْ 

  . )٣(یرسل 

  حادي عشر :

  " المعموله لفعل الظن الرفع بعد " أنْ 

  . )٤( ﴾ َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنةٌ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

وكــذا حمــزة والكسـائي وخلــف وقــرأ  فـع نــون ( تكـون)ر بقـرأ قارئــا البصـرة أبــوعمرو ویعقــوب 

  الباقون بنصب نون ( تكون ).

استشــهد ســـیبویه بقــراءة البصـــریین بقولــه كأنـــك قلــت : قـــد حســبت أنـــه الیقــول ذاك وٕانمـــا 

حسنت أنه ههنا ألنك قد أثبت هذا في ظنك كمـا أثبتـه فـي علمـك وأنـك أدخلتـه فـي ظنـك 

  . )٥( علي أنه ثابت اآلن كما كان في العلم

  

  

                                                                                                                                                        
      ٥١یة سورة الشوري اآل)    (١
     ٣٨٤ربع عشر ص تحاف فضالء البشر في القراءات األ)  ا (٢
     ٣/٤٩)   كتاب سیبویھ  (٣
       ٧١)   سورة المائدة اآلیة  (٤
      ١/١٦٦)   كتاب سیبویھ  (٥

٢٤٢ 



  عشر : إبدال الفعل من الفعل : ثاني

ُیَضـاَعْف َلـُه اْلَعـَذاُب َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة َوَیْخلُـْد ﴿  . )١( ﴾َوَمن َیْفَعْل َذِلَك َیْلَق َأثَامـاً ﴿قال تعالي 

  . )٢( ﴾ِفیِه ُمَهاناً 

  القراءة :

ن قـــــرأ البصـــــریان أبـــــوعمرو ویعقـــــوب " یضـــــاعف " و "یخلـــــد" بـــــالجزم  فیهمـــــا وقـــــرأ ابــــــ

  . )٣( عامر"یضاعف" و " یخلد" بالرفع فیهما .

استشـهد سـیبویه بقـراءة البصـریین بقولـه : جزمـت ( یضـاعف لـه العـذاب ) ألن مضـاعفة 

  . )٤( فلذلك جزمت ( یضاعف )  مالعذاب لقي اآلثا
  

                                                   
      ٦٨)   سورة الفرقان اآلیة  (١
   ٦٩)      سورة الفرقان اآلیة  (٢
    ٢٢٠/ ٣)      النشر في القراءات العشر  (٣
    ٣/٨٧)     كتاب سیبویھ  (٤

٢٤٣ 



  المبحث  الثالث

  أهم المسائل النحویة التي احتج بها أبوزرعة لقراءة البصریین

  ة:عنبذة عن أبي زر 

هــو عبــدالرحمن بـــن محمــد بــن زنجلـــة مــن رجـــال المئــة الرابعــة الحافلـــة بأمثلــة الفارســـي، 

  والسیرافي ، وابن فارس ، وابن جني .

(حجـــة  . مـــن آثـــاره ( كتــاب التفســـیر)، كــان ابـــن زنجلـــة مــالكي المـــذهب ، وكـــان قاضــیاً 

علـي طالبـه  ملـي فیهـاأالقراءات ) ، ( شرف القـراء فـي الوقـف واإلبتـداء ) ،( مجـالس لـه 

  . )١(في فن اإلقراء )    بحوثاً 

  ولحجة القراءات قیمته العلمیة بین الكتب إذ أنه یختص بالقراءات وحججها .

  المسائل النحویة :

  : الفاعل :أوالً 

ُل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَما َكاُنوْا ِإذًا مُّنَظِرینَ  ﴿قال تعالي   . )٢(   ﴾◌ً  َما ُنَنزِّ

  القراءة :

بفـتح النـون والـراء مشـددة مبنیـًا للفاعـل وقـرأ  تنـزل )مـا قـرأ البصـریان ابـوعمرو ویعقـوب ( 

حمـــزة والكســـائي وخلـــف بنـــونین األولـــي مضـــمومة واألخـــرى مفتوحـــة وكســـر الـــزاي مبنیـــًا 

  )٣( للفاعل ( المالكئة نصبًا مفعوًال به )

 ﴿ اجمـاعهم علـي قولــه.ع وحجــتهم ـاحـتج أبوزرعـة لقـراءة البصــریین فقـال ( المالئكـة ) رفـ

وُح ِفیَها ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ ُل ِإالَّ ِبَأْمِر َربِّكَ ﴿ . )٤( ﴾◌ً  َتَنزَّ    )٦(.  )٥(  ﴾◌ً  َوَما َنَتَنزَّ

  

                                                   
  .       ٢٩،  ٢٧،  ٢٦لقراءات البن زنجلة : ص )   حجة ا (١
       ٨)    سورة الحجر اآلیة  (٢
      ٢٧٤اتحاف فضال البشر في القراءات األربع عشر ص )      (٣
        ٤)    سورة القدر اآلیة  (٤
       ٦٤)     سورة مریم اآلیة  (٥
     ٣٧١)      حجة القراءات البن زنجلة ص  (٦

٢٤٥ 



  : نائب الفاعل : ثانیاً 

َل اْلَمَالِئَكُة َتنِزیالً ﴿قال تعالي    . )١( ﴾◌ً  َوَیْوَم َتَشقَُّق السََّماء ِباْلَغَماِم َوُنزِّ

  اء :القر 

(نزل) بنون واحدة وتشدید الزاي وفتح الالم ورفع المالئكة قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب 

وقــرأ ابــن كثیــر بنــونین األولــى مضــمومة والثانیــة ســاكنة مــع تخفیــف الــزاي ، ورفــع الــالم 

احتج أبوزرعة لقراءة البصریین بقوله نزل علي مـا لـم یسـم فاعلـه وهـو  ونصب المالئكة ،

  . )٢() الیكون إال مصدر ( نزل ) ن (تنزیالً اإلختیار أل

  : المبتدأثالثاً 

   )٣(﴾◌ً  َواْمَرَأتُُه َقآِئَمٌة َفَضِحَكْت َفَبشَّْرَناَها ِبِإْسَحاَق َوِمن َوَراء ِإْسَحاَق َیْعُقوبَ ﴿يقال تعال

  القراءة :

) بالرفع وقرأ حفص وابن عـامر وحمزة(یعقـوب قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب ( یعقوب )

احتج أبوزرعة لقراءة البصریین فقـال مـن قـرأ ( یعقـوب ) فرفعـه ابتـداء مـؤخر  . )٤(بالفتح 

  .)٥( معناه التقدیم والمعني ( ویعقوب یحدث لها من وراء اسحاق )

  : الخبر  رابعاً 

ــْؤُذوَن النَِّبــيَّ َوِیُقوُلــوَن ُهــَو ُأُذٌن ُقــْل ُأُذُن َخْیــرٍ ﴿قــال تعــالي  ــْنُهُم الَّــِذیَن ُی ــِه  َوِم ــْؤِمُن ِبالّل ــْم ُی لَُّك

  . )٦( ﴾◌ً  َوُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَرْحَمٌة لِّلَِّذیَن آَمُنوْا ِمنُكمْ 

  

  

  

                                                   
       ٢٥الفرقان اآلیة  )    سورة (١
       ٥١١حجة القراءات زنجلة ص )     (٢
    ٧١)    سورة ھود اآلیة  (٣
  ٢٥٨اتحاف فضالء البشر ص   ٣/١١٨)      النشر في القراءات العشر  (٤
    ٣٧٤)     حجة القراءات زنجلة ص   (٥
     ٦١سورة التوبة اآلیة  )      (٦

٢٤٦ 



  القراءة :

احــتج )١(قــرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب( رحمــة ) بــالرفع وقــرأ حمــزة (رحمــة) بــالخفض

داء ألنــه كــان ســبب أبوزرعــة بقــراءة البصــریین بقولــه" رحمــة " أي " هــو رحمــة " خبــر ابتــ

  . )٢(المؤمنین في إیمانهم 

  خامسا : المفعول به :

  . )٣(  ﴾◌ً  َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنوا َیْحَذُرونَ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب ( نــري ) بــالنون وفــتح الیــاء فرعــون وهامــان وجنودهمــا 

  . )٤(وقرأ حمزة والكسائي و( یري) بالیاء فرعون وهامان وجنودهما كله بالرفع بالنصب 

احتج أبوزرعة بقراءة البصریین بقوله وحجتهم أن ما قبلـه للمـتكم فینبغـي أن یكـون مابعـده 

َوُنِریـُد َأن نَُّمـنَّ َعلَـى الَّـِذیَن اْسُتْضـِعُفوا ﴿أیضا كـذلك لیكـون الكـالم مـن وجـه ، والـذي قبلـه 

  . )٥( ﴾◌ً  اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ ِفي 

  . )٦(" وتمكن لهم  " فأجروا علي لفظ ما تقدمه لیأتلف الكالم 

  : المفعول المطلق : سادساً 

َشـَهاَدةُ َأَحـِدِهْم َأْرَبـُع َوالَِّذیَن َیْرُموَن َأْزَواَجهُـْم َوَلـْم َیُكـن لَّهُـْم ُشـَهَداء ِإالَّ َأنُفُسـُهْم فَ ﴿قال تعالي 

اِدِقینَ    . )٧( ﴾◌ً  َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّ

  

  القراءة :

                                                   
        ٢٤٣اتحاف فضالء البشر ص  )      (١
    ٣٢٠حجة القراءات زنجلة  ، ص )        (٢
       ٦)    سورة القصص اآلیة  (٣
       ٢٣٣/ ٣النشر في القراءات العشر  )     (٤
     ٥)      سورة القصص اآلیة  (٥
        ٥٤٢)   حجة القراءات البن زنجلة ص  (٦
 ٢٤٧       ٦)    سورة النور اآلیة  (٧



 )١(قرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب ( اربع ) بالنصب وقرأ حمزة والكسـائي ( اربـع) بـالرفع 

شــهد . احــتج أبوزرعــة بقــراءة البصــریین بقولــه " مــن نصــب اربــع " فــالمعني:(فعلیهم أن ن

  . )٢(كما تقول: شهدت شهادة  المصدر بشهادات ) وینتصب إنتصا أربعأحدهم 

  : فتح همزة ( إن ) سابعاً 

  . )٣(  ﴾◌ً  َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّْستَِقیمٌ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

دید النون وكذا ابن كثیـر ونـافع قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب ( إن ) بفتح األلف وتش

  . )٤(وقرأ الباقون ( إن ) بكسر األلف وتشدید النون 

ــَالِة ﴿احــتج أبوزرعــة بقــراءة البصــریین بقولــه " مــن فــتح حملــه علــي قولــه  َوَأْوَصــاِني ِبالصَّ

َكاِة َما ُدْمُت َحّیاً  إذا وبــ ( أن اهللا ربـي وربكـم ) وكـان أبـوعمرو یتأولهـا علـي"  . )٥( ﴾ َوالزَّ

  . )٦(قضي أمرا " وقضي " أن اهللا ربي وربكم " فـ ( أن ) فى موضع نصب 

  ة إن :ز ثامنًا : كسر هم

  . )٧(﴾ِإنَّا ُكنَّا ِمن َقْبُل َنْدُعوهُ ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ  ﴿قال تعالي 

  القراءة :

ـــه بكســـر همـــزة ( إن ) علـــى  رأ نـــافع وقـــ االســـتئنافقـــرأ  البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب إن

  . )٨(والكسائي ( أنه ) بفتح همزة ( إن ) 

احتج أبوزرعة بقراءة البصریین فقال : " إنـه بكسـر األلـف قطعـوا الكـالم ممـا قبلـه واختـار 

  . )١(أبوعبید الكسر وقال إن ربنا كذلك على كل حال 

                                                   
     ٣/٢٠٩راءات العشر  النشر في الق)       (١
       ٤٩٥)    حجة القراءات زنجلة ص  (٢
       ٣٦)      سورة مریم اآلیة  (٣
      ١٤٩والتیسیر في القراءات السبع ص  ٢/٥٢٥)      التذكرة في القراءات الثمان  (٤
      ٣١)      سورة مریم اآلیة  (٥
       ٤٤٤)       حجة القراءات زنجلة ، ص  (٦
       ٢٨سورة الطور اآلیة        )   (٧
        ٣/٣١٥)       النشر في القراءات العشر  (٨

٢٤٨ 



  : كان الناقصة : تاسعاً 

ــاَل َذرَّةٍ  ﴿قــال تعــالي ــُه َأْجــرًا  ِإنَّ الّلــَه َال َیْظِلــُم ِمْثَق ــن لَُّدْن ــْؤِت ِم ــُك َحَســَنًة ُیَضــاِعْفَها َوُی َوإِن َت

  . )٢( ﴾◌ً  َعِظیماً 

  القراءة :

.  )٣( ا وقرأ ابن كثیر ونـافع " حسـنة" رفعـاً ــقرأ البصریان أبوعمرو ویعقوب " حسنة " نصب

احــتج ابوزرعــة بقــراءة البصــریین فقــال : " وٕان تــك حســنة " بالنصــب خبــر " كــان" واالســم 

  . )٤(مر فمعناه إن تك زنة الذرة حسنة المعني : إن  تك فعلته حسنة یضاعفها مض

  : :تشدید لكنّ  عاشرا ً 

  . )٥(  ﴾◌ً  َوَما َكَفَر ُسَلْیَماُن َوَلـِكنَّ الشَّْیاِطیَن َكَفُروْا ُیَعلُِّموَن النَّاَس السِّْحرَ ﴿قال تعالي 

  القراءة :

بالتشـدید وقــرأ ابــن عــامر وحمــزة والكســائي (  قـرأ قارئــا البصــرة أبــوعمرو ویعقــوب ( ولكــن)

  . )٦(ولكن ) خفیفة 

احــتج أبوزرعــة بقــراءة البصــریین فقــال : إن دخــول الــواو " ولكــن " یــؤذن باســتئناف الخبــر 

َوَلِكـنَّ الظَّـاِلِمیَن  ﴿بعدها وأن العرب تؤثر تشدیدها ونصـب األسـماء بعـدها ، وفـي التنزیـل

َوَلِكـنَّ َأْكثَـَرُكْم ِلْلَحـقِّ ﴿ . )٨( ﴾◌ً  َوَلـِكنَّ َأْكَثَرُهْم َال َیْعَلُمونَ ﴿ . )٧(  ﴾◌ً  ِبآَیاِت الّلِه َیْجَحُدونَ 

  . )١٠(.وأنها بالتشدید للواو  التي في أولها  )٩(  ﴾◌ً  َكاِرُهونَ 

                                                                                                                                                        
      ٦٨٤)   حجة القراءات زنجلة ، ص  (١
          ٤٠)  سورة النساء اآلیة  (٢
          ٣٠/ ٣النشر في القراءات العشر  )   (٣
          ٢٠٣)   حجة القراءات زنجلھ ص  (٤
   ١٠٢اآلیة )   سورة البقرة  (٥
  . ١٤٤اتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر ص )     (٦
  ٣٣)    سورة األنعام اآلیة  (٧
   ٣٧)    سورة األنعام اآلیة  (٨
  ٧٨)    سورة الزخرف اآلیة  (٩

  ١٠٩ - ١٠٨)    حجة القراءات زنجلة  (١٠

٢٤٩ 



  حادي عشر : ( أن ) المخففة :

  . )١( ﴾◌ً  اِلِمینَ َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّ  ﴿قال تعالي

  القراءة :

قرأ قارئـا البصـرة أبـوعمرو ویعقـوب ( أن ) سـاكنة النـون ( لعنـة ) مرفوعـة وقـرأ ابـن كثیـر 

  . )٢(وابن عامر وحمزة والكسائي ( أن ) بتشدید النون ، ونصب (لعنة ) 

 احــتج ابوزرعــة بقــراءة البصــریین فقــال مــن خفــف أنــه أراد ( أن) الخفیفــة عــن (أن) الثقیلــة

  . )٤(.    )٣( ﴾◌ً  َأالَّ َیْقِدُروَن َعَلى َشْيءٍ  ﴿كما قال اهللا عز وجل

  ثاني عشر : النعت :

  . )٥(  ﴾◌ً  َعاِلَیُهْم ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرقٌ ﴿قال تعالي 

  القراءة : 

وقـــرأ ابـــن كثیـــر "  اً اســـتبرق " خفضـــ" و  قـــرأ البصـــریان أبـــوعمرو ویعقـــوب " خضـــر " رفعـــاً 

 )٦(جمیعاً  " خفضاً واستبرقٍ  وقرأ حمزة والكسائي " خضرٍ  " رفعاً  و" استبرقٌ  خفضاً "  خضرٍ 

 ة البصریین فقال من قرأ"خضر" بالرفع فهو أحسـن ألنـه یكـون نعتـاً ءاقر واحتج أبوزرعة ل .

  . )٧(للثیاب 

  ثالث عشر : الممنوع من الصرف :

  . )٨( ﴾◌ً  َوَأْغَالًال َوَسِعیراً  ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َسَالِسَال ﴿قال تعالي 

  القراءة :

                                                   
  ٤٤)    سورة األعراف اآلیة  (١
  ٢٢٥ -  ٢٢٤واتحاف فضالء البشر ص  ٧٥ – ٣/٧٤ر النشر  في القراءات العش)     (٢
  ٢٩اآلیة  )    سورة الحدید (٣
  حجة القراءات زنجلة  )     (٤
  ٢١ )   سورة اإلنسان اآلیة  (٥
  ٤٣٠ - ٤٢٩اتحاف فضالء البشر ص  )     (٦
   ٧٤٠حجة القراءات زنجلة ص )    (٧
  ٤سورة اإلنسان اآلیة )     (٨

٢٥٠ 



وقــرأ المــدنیان نــافع وأبــوجعفر  قــرأ البصــریان أبــوعمرو ویعقــوب ( سالســل ) بغیــر تنــوین

    . )١(والكسائي ( سالسًال) بالتنوین 

ن( فعالــل) التنصــرف احــتج أبوزرعــة لقــراءة البصــریین بقولــه ( سالســل ) بغیــر تنــوین أل

ها حرفـا مشـدد أو حرفـان خفیفـان أو أكثـر فإنـه الینصـرف فـي ألـف وبعـد وكل جمـع ثالثـه

.  )٢( َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَهـا اْسـُم اللَّـِه َكِثیـراً ﴿ي ـــمعرفة وال نكرة نحو " مساجد " قال اهللا تعال

)٣( .  

  رابع عشر : اسم لیس 

  . )٤(  ﴾◌ً  لَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكمْ ﴿قال تعالي 

  : القراءة

  )٥( قرأ قارئا البصرة أبوعمرو ویعقوب برفع ( البر) وقرأ حمزة وحفص بنصب(البر)

معني : ( البـر ) كلـه تـولیتكم فیكـون ( فـالاحتج أبوزرعة لقراءة البصـریین فقـال ومـن رفـع 

ا قـراءة أبـي " لـیس البـر بـأن تولـوا " أال مـهتالبر ) اسم لیس ، ویكون أن تولوا الخبر وحج

 )٦(ر ، والباء ال تدخل في اسم لیس إنما تـدخل خبرهـا . ــلباء علي الخبتري كیف أدخل ا

.  

   
 
 

                                                   
   ٣/٣٥٠العشر  النشر في القراءات )    (١
   ٤٠سورة الحج اآلیة  )    (٢
    ٧٣٧حجة القراءات زنجلة  ص  )   (٣
  ١٧٧سورة البقرة اآلیة )     (٤
    ١٥٣)   اتحاف فضالء البشر ص  (٥
    ١٢٣حجة القراءات زنجلة  ص )   (٦

٢٥١ 



  

  الخاتمــــــــــــــــــة
  
  



  ةــــــالخاتم

َوَما َتْوِفیِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْیِه  ﴿ الصالحات القائل في كتابه بنعمته تتم الذي الحمد هللا

والصالة والسالم علي معلم البشریة سیدنا محمد صلي اهللا علیه   ﴾َتَوكَّْلُت َوإَِلْیِه ُأِنیبُ 

  .فصح من نطق بالضاد أوسلم 

عشنا فیها مع القرآن الكریم دراسة وتدبرا یمكن إیجاز  بعد هذه الرحلة المباركة التي

  أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة .

  : ملخص البحثِ : أوالً 

هو كالم اهللا المعجز المنزل علي محمد صلي اهللا علیه وسلم  : القرآن الكریم -١

  المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته .

 لعلم الذي یعني بكیفیة أداء كلمات القرآن الكریم واختالفها معزواً علم القراءات : هو ا -٢

 إلي ناقله.

 النحو : علم استخرجه المتقدمون فیه من استقراء كالم العرب . -٣

 علم النحو كانوا یسمونه من قبل علم اإلعراب واإلعراب فرع المعني. -٤

ا االسم قال وحین یتحدث أهل اللغة عن بدء وضع النحو وأسبابه یطلقون علیه هذ

ختل من كالم العرب فأحوج إلي تعلم اإلعراب اول ما أعلم أن اأبوالطیب اللغوي : "و 

." .. 

اإلعراب عنصر من عناصر تحدید المعاني ولهذا قالوا فیه هو اإلبانة عن المعاني  -٥

قال الجرجاني " األلفاظ مغلقة علي معانیها حتي یكون اإلعراب هو الذي . باأللفاظ 

 األغراض كامنة فیها حتي یكون هو المستخرج لها . " یفتحها وٕان

ولي من وضع النحو كان تجنب ظاهرة اللحن وخشیة تأثیر ذلك علي النص الغایة األ -٦

 صبح النحو الوسیلة األساسیة لفهم النص القرآني.أالقرآني . و 

 أول من وضع النحو أبو األسود الدؤلي بإشارة من اإلمام علي رضي اهللا عنه. -٧

 مذهب البصري نظیره الكوفي بنحو مائة عام .سبق ال -٨

 البصریون هم الذین وضعوا أسس النحو العربي . -٩

٢٥٣ 



 مدرسة البصرة أول مدرسة نحویة في تاریخ النحو والنحاة . -١٠

 علم القراءات من أشرف العلوم منزلة الرتباطه بتالوة الكتاب العزیز . -١١

في  ع اللغوي الذي كان سائداً القراءات القرآنیة هي المرآة الصادقة التي تعكس الواق -١٢

في معرفة  صل المصادر جمیعاً أشبه الجزیرة قبل اإلسالم ونحن نعتبر القرآن 

 اللهجات العربیة .

لإلعراب أهمیته القصوي في توجیه كثیر من القراءات وٕایضاح معانیها مثل قوله  -١٣

  ﴾ ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیدُ  َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد  ﴿تعالي 

واإلعراب هو الذي یوضح معني كل  ،دت قراءتان بلفظ( المجید ) بالرفع والجرور 

  للعرش. هللا ذي العرش ومن قرأ بالجر جعله نعتاً  من قرأ بالرفع جعله نعتاً . قراءة 

ُسولُ ﴿وقوله تعالي   ،قرئت " یقول " بالرفع والنصب ﴾ َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َیُقوَل الرَّ

یقول بمعني ( إلي أن ) والتقدیر وزلزلوا إلي أن فالنصب علي إضمار ( أن ) 

  الرسول . والرفع قراءة نافع ویكون المعني وزلزلوا حتي قال الرسول .

فإن  ،) بالخفض والنصب وأرجلكمشرعیة متعددة كقراءة (  تقدم القراءة أحكاماً  -١٤

ا النبي صلي مالخفض یقتضي فرض المسح والنصب یقتضي فرض الغسل فبینه

  وسلم فجعل المسح لالبس الخف والغسل لغیره. .اهللا علیه 

وقد تكون القراءة للجمع بین حكمین مختلفین كقراءة ( یطهرن ) و(یطهرن)  -١٥

الجمع بینهما وهو أن الحائض الیقربها زوجها حتي  بالتخفیف والتشدید ینبغي

 . باالغتسالتغتسل بانقطاع حیضها وتطهر 

عج النحو ومد بفي القراءة والعربیة وأول من  بي اسحاق كان إماماً أعبداهللا بن  -١٦

 القیاس وشرح العلل .

 اء البصرة ونحاتها وكان یهتم  بالقیاس.عیسي بن عمر الثقفي من قرّ  -١٧

أبوعمرو بن العالء هو إمام البصرة وأحد القراء السبعة وكان أعلم الناس بالقرآن  -١٨

 والعربیة وكالم العرب ولغاتها وغریبها.

هو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب وعمل أول الخلیل بن أحمد  -١٩

 كتاب العین المعروف الذي به یتهیأ ضبط اللغة.

٢٥٤ 



 وأقیسة تفرد بها. آراءالبصرة ونحاتها وكانت له   یونس بن حبیب من قراء -٢٠

ها انتهت إلیه رئاسة القراء ئیعقوب البصري أحد القراء العشرة وٕامام البصرة ومقر  -٢١

بالحروف  رأیتل عنه ابوحاتم السجستاني هو أعلم من من بعد أبي عمرو قا

وأروي الناس لحروف القرآن وحدیث  في القراءات وعلله ومذاهبه واالختالف

 الفقهاء .

في علم التصریف وهو الذي فصله عن النحو الذي كان  كان المازني إماماً  -٢٢

 قیسته.أبأبنیته و  مستقالً  علماً  وأقامهبه في كتاب سیبویه ،  وطاً لمخ

  ثانیا : النتائج :

  تختلف باختالف وجوه اإلعراب. المعاني  -١

 تعد الحركة وسیلة من وسائل اللغة في التفریق بین المعاني المختلفة. -٢

 عرابیة.رعیة بمقتضي الداللة اإلشال األحكاممن  الفقهاء استنبطوا كثیراً  -٣

 تعدد القراءات سند لقواعد مختلفة نحویة وصرفیة . -٤

 ة باألحكام النحویة .ر األحكام الفقهیتأث -٥

 اء القرآن الكریم .معظم نحاة البصرة من قرّ  -٦

 ر في بناء الكلمات واختالف مدلوالتها.أثللحركات  -٧

 أي تغییر في بنیة الصیغ الصرفیة یؤدي إلي تغییر في داللتها التي كانت علیها. -٨

 عمله في كان التامة والناقصة . علىمعني الفعل  یؤثر -٩

 القرآن الكریم وكالم العرب المنظوم والمنثور . علي الجوار في رورد الج -١٠

 البصرة أبوعمرو ویعقوب في بعض القراءات القرآنیة . اختالف قاري -١١

استشهاد سیبویه بالقراءات القرآنیة في العدید من الموضوعات اللغویة  -١٢

 والنحویة والصرفیة .

 استشهاد سیبویه البصري لقراءة البصریین في الكتاب. -١٣

 ة لقراءة البصریین في كتابه حجة القراءات .استشهاد أبوزرع -١٤

في اللغة  جادتهما للقراءات عالمانإابوعمرو ویعقوب البصریان إلي جانب  -١٥

 وفي القواعد النحویة .

١٦-   

٢٥٥ 



  : التوصیات ثالثاً 

  بعلوم العربیة المختلفة أصواتها وصرفها ونحوها وبالغتها ونقدها.  االهتمام -١

آن الكریم ألنه مصدر ثر الینضب النحویة من خالل القر  األسالیبدراسة  -٢

 . وزاد روحي ال تشبع النفس منه مطلقاً   أبداً  همعین

اء البصرة والكوفة في المستوي إجراء دراسة مماثلة وعقد مقارنة بین قرّ  -٣

 الصوتي .

 البحث في مجال القراءات القرآنیة ألنه علم عزیز ال تنقطع فوائده. -٤

ل اهللا أسأض الموضوع ومناقشته في عر  قد وفقتلي أن أكون موفي الختام أ

لوجهه  سمائه الحسني وصفاته العلي أن یجعل ماسطر فیه خالصاً أالعلي القدیر ب

وأن ینفع به طالب العلم وأهل العربیة  ،وأن یجعله في میزان الحسنات ،الكریم

  علم وصلي اهللا علي سیدنا محمد صلي اهللا علیه وسلم .أواهللا أعلي و 

  

  وتوفیقهتم البحث بعون اهللا 

  وآخراً  والحمد هللا أوالً 

  

  : الباحث

  أحمد بابكر حسن                       

  م٢٠٠٩دیسمبر  ١٤االثنین                         

  هـ١٤٣٠ذو الحجة  ٢٧الموافق                          

 

٢٥٦ 



  

  

  

  
  

  

  

  

  
  
  

  
 
 
 
 
  

  

  - وتحتوي علي :

  أوًال : فهرس اآلیات القرآنیــــة 

  ثانیًا : فهرس األحادیث النبویـــة

  ثالثًا : فهرس األمــثال العربیــة

  رابعًا : فهرس األبیات الشعریـــة

  خامساً : فهــرس  األعــــالم

  ع: فهرس المصادر والمراج سادساً 

 سابعًا : فهــرس المحتویـــات

  
  
 

  

  الفھــــــــــــارس

  



  فهرس اآلیات القرآنیة

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  ـــــةاآلیــــــــــــــــــ  الرقم

  سورة الفاتحة

  ﴾اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ ﴿  ١
٩١  ٢  

  ﴾َماِلِك َیْوِم الدِّینِ ﴿  ٢
١٨٥  ٤  

  ﴾یَّاَك َنْعُبُد وإِیَّاَك َنْسَتِعینُ إ ﴿  ٣
٢٢٧  ٥  

  سورة البقرة

  ﴾َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ  لَّْیَس اْلِبرَّ ﴿  ٤
٢٥١، ٧٢  ١٧٧   

  ﴾َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكینٍ ﴿  ٥
٧٢  ١٨٤  

ُســوُل َوالَّـِذیَن آَمُنــوْا َمَعـُه َمتَــى َنْصــُر ﴿  ٦ َوُزْلِزُلـوْا َحتَّــى َیقُـوَل الرَّ

  ﴾لّلِه َقِریبٌ الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر ا

١٢٩،  ٧٢  ٢١٤  

  ﴾َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ﴿  ٧
١٠٢،  ٧٢  ٢١٩  

  ﴾َوإِن َیأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهمْ ﴿  ٨
٧٤  ٨٥  

َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا َأْو ِإْثمـًا َفَأْصـَلَح َبْیـَنُهْم َفـَال ِإْثـَم ﴿  ٩

  ﴾ٌر رَِّحیمٌ َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفو 

٢١٥،  ٧٤  ١٨٢  

ــــوْا اْلِعــــدََّة َوِلُتَكبِّــــُروْا الّلــــَه َعَلــــى َمــــا َهــــَداُكْم َوَلَعلَُّكــــْم وَ ﴿  ١٠ ِلُتْكِمُل

  ﴾َتْشُكُرونَ 

٧٤  ١٨٥  

ــى َمْیَســَرٍة َوَأن َتَصــدَُّقوْا َخْیــٌر ﴿  ١١ ــاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَل َوإِن َك

  ﴾لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 

١٠٥، ٧٤  ٢٨٠ ،

٢٠١  

٢٥٩ 



  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ْلِم َكآفَّةً ﴿  ١٢   ﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ
٢١٨،  ٧٥  ٢٠٨  

ــِه ِإنَّ الّلــَه َغُفــوٌر  ﴿  ١٣ ــاٍغ َوَال َعــاٍد َفــال ِإْثــَم َعَلْی َفَمــِن اْضــُطرَّ َغْیــَر َب

  ﴾رَِّحیمٌ 

٧٥  ١٧٣  

َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الـدَّاِع ِإَذا ﴿  ١٤

  ﴾َدَعانِ 

٧٦  ١٨٦  

ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َیا ُأْوِلي اَألْلَبابِ ﴿  ١٥   ﴾َوَتَزوَّ
٧٦  ١٩٧  

  ﴾ َوَأن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم ﴿  ١٦
٢٢٦،  ٨٩  ١٨٤  

ـــَو التَّـــوَّاُب ﴿  ١٧ ـــُه ُه ـــِه ِإنَّ ـــاَب َعَلْی ـــاٍت َفَت ـــِه َكِلَم بِّ َفَتَلقَّـــى آَدُم ِمـــن رَّ

  ﴾الرَِّحیمُ 

٨٥  ٣٧  

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنـِزَل ِفیـِه اْلُقـْرآُن ُهـًدى لِّلنَّـاِس َوَبیَِّنـاٍت ﴿  ١٨

  ﴾مَِّن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ 

٩٣  ١٨٥  

مَّْعُلوَمــاٌت َفَمــن َفــَرَض ِفــیِهنَّ اْلَحــجَّ َفــَال َرَفــَث  اْلَحــجُّ َأْشــُهرٌ ﴿  ١٩

  ﴾َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 

١١٢  ١٩٧  

ــُه  ﴿  ٢٠ ــا َیقُــوُل َل ــَماَواِت َواَألْرِض َوإَِذا َقَضــى َأْمــرًا َفِإنََّم ــِدیُع السَّ َب

  ﴾ُكن َفَیُكونُ 

١١٣  ١١٧  

  ﴾ا َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدهَ ﴿  ٢١

  

١١٥  ٢٣٣  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

٢٦٠

 



ــن َقْبــِل َأن َیــْأِتَي  ﴿  ٢٢ ــا َرَزْقَنــاُكم مِّ َیـا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َأنِفُقــوْا ِممَّ

  ﴾َكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َوالْ 

١٢٨  ٢٥٤  

ــَحاِب ﴿  ٢٣ ــَأُل َعـــــْن َأْصـــ ــِذیرًا َوَال ُتْســـ ــاْلَحقِّ َبِشـــــیرًا َوَنـــ ــا َأْرَســـــْلَناَك ِبـــ ِإنَّـــ

  ﴾اْلَجِحیمِ 

١٤٤  ١١٩  

ِر َبـْیَن السَّـَماء َواَألْرِض ﴿  ٢٤ َیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ َوَتْصِریِف الرِّ

  ﴾نَ آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلو 

١٦٣  ١٦٤  

بِّــِه َواْلُمْؤِمُنــوَن ُكــلٌّ آَمــَن ﴿  ٢٥ ُســوُل ِبَمــا ُأنــِزَل ِإَلْیــِه ِمــن رَّ آَمــَن الرَّ

ُسِلهِ  ُق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُّ   ﴾ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرِّ

١٧١  ٢٨٥  

ْیئًا َوَال ُیْقَبــُل ِمْنَهــا َواتَُّقــوْا َیْومــًا الَّ َتْجــِزي َنْفــٌس َعــن نَّْفــٍس َشــ﴿  ٢٦

  ﴾َشَفاَعٌة َوَال ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَال ُهْم ُینَصُرونَ 

١٧٥  ٤٨  

ـــَدِت اَألْرُض ﴿  ٢٧ ـــَبْعٍض لََّفَس ـــاَس َبْعَضـــُهْم ِب َوَلـــْوَال َدْفـــُع الّلـــِه النَّ

  ﴾َوَلـِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمینَ 

١٨٧  ٢٥١  

ـــْد َفَرْضـــُتْم َلهُـــنَّ َوإِن َطلَّْقتُ ﴿  ٢٨ ـــوُهنَّ َوَق ـــن َقْبـــِل َأن َتَمسُّ ُمـــوُهنَّ ِم

  ﴾َفِریَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ 

١٩٥  ٢٣٧  

  ﴾َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعیَن َلْیَلةً ﴿  ٢٩
١٩٧  ٥١  

َأَمَرُكُم َوَال َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َیْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْیُث ﴿  ٣٠

  ﴾الّلُه ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرینَ 

٢٠٤  ٢٢٢  

  ﴾َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿  ٣١
٢٠٩  ٨٣  
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٢٦١

 



  ﴾َما َننَسْخ ِمْن آَیٍة َأْو ُننِسَها﴿  ٣٢
٢٠٩  ١٠٦  

ــ﴿  ٣٣ ــوُهنُّ َأْو َتْفِرُضــوْا الَّ ُجَن ــْم َتَمسُّ ــْیُكْم ِإن َطلَّْقــُتُم النَِّســاء َمــا َل اَح َعَل

َلُهـــنَّ َفِریَضـــًة َوَمتُِّعـــوُهنَّ َعَلـــى اْلُموِســـِع َقـــَدُرُه َوَعَلـــى اْلُمْقِتـــِر َقـــْدُرُه 

  ﴾َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِنینَ 

٢١٢  ٢٣٦  

ُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ الّلَه ُمْبَتِلیُكم ِبَنَهٍر َفَمن َفَلمَّا َفَصَل َطا﴿  ٣٤

َشــِرَب ِمْنـــُه َفَلــْیَس ِمنِّـــي َوَمــن لَّـــْم َیْطَعْمــُه َفِإنَّـــُه ِمنِّــي ِإالَّ َمـــِن 

  ﴾اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدهِ 

٢١٣  ٢٤٩  

  ﴾ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكمْ ﴿  ٣٥
٢١٦  ٢١٦  

ْقُبوَضةٌ وَ ﴿  ٣٦   ﴾إِن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبًا َفِرَهاٌن مَّ
٢١٧  ٢٨٣  

  ﴾َوانُظْر ِإَلى الِعَظاِم َكْیَف ُننِشُزَها﴿  ٣٧
٢٢٣  ٢٥٩  

  ﴾َوَلمَّا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدِّقٌ ﴿  ٣٨
٢٢٦  ٨٩  

َضاَعةَ مَ لِ ﴿  ٣٩   ﴾ْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرَّ
٢٢٧  ٢٣٣  

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِن ُتْخُفوَهـا َوُتْؤُتوَهـا اْلُفَقـَراء ﴿  ٤٠ ِإن تُْبُدوْا الصَّ

  ﴾َفُهَو َخْیٌر لُُّكْم َوُیَكفُِّر َعنُكم مِّن َسیَِّئاِتُكمْ 

٢٤١  ٢٧١  

ــاَس ﴿  ٤١ ــْیاِطیَن َكَفــُروْا ُیَعلُِّمــوَن النَّ ـــِكنَّ الشَّ َوَمــا َكَفــَر ُســَلْیَماُن َوَل

  ﴾سِّْحرَ ال

٢٤٩  ١٠٢  

      سورة آل عمران  

ــِه ُتْرَجــُع ﴿  ٤٢ ــي اَألْرِض َوإَِلــى الّل ــَماَواِت َوَمــا ِف ــا ِفــي السَّ ــِه َم َوِلّل

  ﴾اُألُمورُ 

٧٤  ١٠٩  
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٢٦٢

 



ـــاِئٌم ُیَصـــلِّي ِفـــي اْلِمْحـــ﴿  ٤٣ ـــَه َفَناَدْتـــُه اْلَمآلِئَكـــُة َوُهـــَو َق َراِب َأنَّ الّل

  ﴾ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى

٧٤  ٣٩  

  ﴾ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه ِللَّهِ ﴿  ٤٤
٩١  ١٥٤  

ـــــَة ُمَباَركــــًا َوُهـــــًدى ﴿  ٤٥ َل َبْیــــٍت ُوِضــــَع ِللنَّـــــاِس َللَّــــِذي ِبَبكَّ ِإنَّ َأوَّ

  ﴾لِّْلَعاَلِمینَ 

٩٧  ٩٦  

ــ﴿  ٤٦ ن َفــْوِرِهْم َهـــَذا ُیْمـــِدْدُكْم َبَلــى ِإن َتْصــِبُروْا َوَتتَُّقــوْا َوَیـــْأُتوُكم مِّ

ِمینَ    ﴾َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

١٨٣  ١٢٥  

  ﴾ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ ﴿  ٤٧
١٨٧  ٢٦  

  ﴾َقاَلْت َربِّ َأنَّى َیُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشرٌ ﴿  ٤٨
١٩٦  ٤٧  

  ٢٠٢  ٣٧  ﴾ا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفََّلَها َزَكِریَّاَفَتَقبََّلَها َربُّهَ ﴿  ٤٩

  ﴾َأیُُّهْم َیْكُفُل َمْرَیمَ ﴿  ٥٠
٢٠٣  ٤٤  

ُكْم َكْیُدُهْم َشْیئاً َوإِن ﴿  ٥١   ﴾َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُّ
٢٠٣  ١٢٠  

  ﴾َمیََّت ِمَن اْلَحيِّ َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُتْخِرُج الَ ﴿  ٥٢
٢٠٦  ٢٧  

ْثُلهُ ﴿  ٥٣   ﴾ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
٢١٠  ١٤٠  

  ﴾ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهََّركِ ﴿  ٥٤
٢٢٩  ٤٢  

      سورة النساء  

ـــــاَل َذرٍَّة َوإِن َتـــــُك َحَســـــَنًة ُیَضـــــاِعْفَها﴿  ٥٥ ـــــُم ِمْثَق  ِإنَّ الّلـــــَه َال َیْظِل

  ﴾َوُیْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجرًا َعِظیماً 

٢٤٩،  ٧٢  ٤٠  
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٢٦٣

 



  ﴾َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبهِ ﴿  ٥٦
٧٤  ١  

  ﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن النَّارِ ﴿  ٥٧
٧٦  ١٤٥  

  ﴾ُه َأن ُیَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعیفاً ُیِریُد اللّ ﴿  ٥٨
٨٧  ٢٨  

  ﴾َ◌ َلْم َیُكِن الّلُه ِلَیْغِفَر َلُهمْ ﴿  ٥٩
١٠٧  ١٦٨  

َالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى﴿  ٦٠   ﴾َال َتْقَرُبوْا الصَّ
١١٩  ٤٣  

  ﴾َما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ ﴿  ٦١
١٢٤  ١٥٧  

ا الَِّذیَن آَمُنوْا َال تَـْأُكُلوْا َأْمـَواَلُكْم َبْیـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َیا َأیُّهَ ﴿  ٦٢

  ﴾َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكمْ 

٢٣٩، ١٢٤  ٢٩  

َررِ ﴿  ٦٣   ﴾الَّ َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأْوِلي الضَّ
١٥٠  ٩٥  

َلــــْیِهْم َأِن اْقُتُلــــوْا َأنُفَســــُكْم َأِو اْخُرُجــــوْا ِمــــن َوَلـــْو َأنَّــــا َكَتْبَنــــا عَ ﴿  ٦٤

  ﴾ِدَیاِرُكم مَّا َفَعُلوُه ِإالَّ َقِلیٌل مِّْنُهمْ 

٢٤٠،  ١٥٤  ٦٦  

  ﴾ِإنَّ الّلَه َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها﴿  ٦٥
١٧٠  ٥٨  

َالِة َقاُموْا ُكسَ ﴿  ٦٦   ﴾اَلىَوإَِذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ
١٧٢  ١٤٢  

ــًا َوَال ﴿  ٦٧ ــاء َكْرهــ ــوْا النَِّســ ــْم َأن َتِرثُــ ــوْا َال َیِحــــلُّ َلُكــ ــِذیَن آَمُنــ ــا الَّــ ــا َأیَُّهــ َیـ

ــْأِتیَن ِبَفاِحَشـــٍة  ــَبْعِض َمـــا آَتْیُتُمـــوُهنَّ ِإالَّ َأن َیـ ــْذَهُبوْا ِبـ َتْعُضـــُلوُهنَّ ِلتَـ

َبیَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ    ﴾مُّ

٢١٦،  ١٨٤  ١٩  

َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحـٌد مَّـنُكم مِّـَن اْلَغـاِئِط ﴿  ٦٨

  ﴾َطیِّباً  َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیداً 

  

١٩٣  ٤٣  
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٢٦٤ 



  ﴾ّلُه ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََیْینِ ُیوِصیُكُم ال﴿  ٦٩
٢١٥  ١١  

  ﴾َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً ﴿  ٧٠
٢١٩  ٩٤  

      سورة المائدة  

  ﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَلیِه اْلَوِسیَلةَ ﴿  ٧١
٥٣  ٣٥  

  ﴾َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبیَِّناتِ ﴿  ٧٢
٧٦  ٣٢  

  ﴾َواُألُذَن ِباُألُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص ﴿  ٧٣
٧٦  ٤٥  

ِإْذ َقاَل اْلَحَواِریُّوَن َیا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َهْل َیْسَتِطیُع َربَُّك َأن ُیَنزَِّل   ٧٤

  ﴾ًة مَِّن السََّماِء َقاَل اتَُّقوْا الّلَه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ َعَلْیَنا َمآِئدَ 

٨٦  ١١٢  

اِدِقیَن ِصْدُقُهمْ ﴿  ٧٥   ﴾َقاَل الّلُه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ
١٠١  ١١٩  

   ﴾َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموْا َوَصمُّوْا ﴿  ٧٦
٢٤٢،  ١١٠  ٧١  

ـــالِة فاْغِســـُلوْا ُوُجـــوَهُكْم َیـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آ﴿  ٧٧ َمُنـــوْا ِإَذا ُقْمـــُتْم ِإَلـــى الصَّ

  ﴾َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبینِ 

١٣٣  ٦  

ــا َأیُّهَــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َال َتتَِّخــُذوْا الَّــِذیَن اتََّخــُذوْا ِدیــَنُكْم ُهــُزو ﴿  ٧٨ ًا َی

  ﴾َوَلِعبًا مَِّن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَیاء

١٣٨  ٥٧  

َوْلَیْحُكْم َأْهُل اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل الّلُه ِفیِه َوَمـن لَّـْم َیْحُكـم ِبَمـا ﴿  ٧٩

  ﴾َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

١٤٣  ٤٧  

ـــْیَن َیَدْیـــِه ِمـــَن َوَأنَزلْ ﴿  ٨٠ ـــا َب ـــاْلَحقِّ ُمَصـــدِّقًا لَِّم ـــَك اْلِكتَـــاَب ِب ـــا ِإَلْی َن

  ﴾اْلِكَتاِب َوُمَهْیِمنًا َعَلْیِه َفاْحُكم َبْیَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلهُ 

١٤٣  ٤٨  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ــْیَد َوَأنــُتْم ُحــُرٌم َوَمــن َقَتَلــُه َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َال تَ ﴿  ٨١   ١٥٥  ٩٥ْقُتُلــوْا الصَّ

٢٦٥ 



ـــِه َذَوا  ْثـــُل َمـــا َقَتـــَل ِمـــَن الـــنََّعِم َیْحُكـــُم ِب ـــدًا َفَجـــَزاء مِّ ِمـــنُكم مَُّتَعمِّ

ـــاُم َمَســـاِكیَن َأو  ـــاَرٌة َطَع ـــِة َأْو َكفَّ ـــاِلَغ اْلَكْعَب ـــْدیًا َب ـــنُكْم َه َعـــْدٍل مِّ

  ﴾َعْدُل َذِلَك ِصَیاماً 

ـــا ﴿  ٨٢ ــــِكن ُیَؤاِخـــُذُكم ِبَم ـــي َأْیَمـــاِنُكْم َوَل ـــاللَّْغِو ِف ـــُه ِب َال ُیَؤاِخـــُذُكُم الّل

  ﴾َعقَّدتُُّم اَألْیَمانَ 

٢٢٥،  ١٩٨  ٨٩  

  ﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِدَیُهَما﴿  ٨٣
٢٢٤  ٣٨  

      سورة األنعام  

  ﴾وْا َوالّلِه َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكینَ ثُمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُهْم ِإالَّ َأن َقالُ ﴿  ٨٤
٧٣  ٢٣  

  ﴾َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َقْتَل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكآُؤُهمْ ﴿  ٨٥
٧٣  ١٣٧  

  ﴾َوآُتوْا َحقَُّه َیْوَم َحَصاِدهِ ﴿  ٨٦
٧٥  ١٤١  

ونِّي ِفي الّلِه ﴿  ٨٧ ُه َقْوُمُه َقاَل َأُتَحاجُّ   ﴾َوَقْد َهَدانِ َوَحآجَّ
٧٦  ٨٠  

  ﴾َلَقد تََّقطََّع َبْیَنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ ﴿  ٨٨
٨٦  ٩٤  

َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللـدَّاُر اآلِخـَرُة َخْیـٌر لِّلَّـِذیَن ﴿  ٨٩

  ﴾َیتَُّقوَن َأَفَال َتْعِقُلونَ 

١٤٨  ٣٢  

ُف اآلَیاِت َلَعلَُّهْم َیْفَقُهونَ  انُظْر َكْیفَ ﴿  ٩٠   ﴾ُنَصرِّ

  

١٦٣  ٦٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ٌم ﴿  ٩١ َوَقاُلوْا َمـا ِفـي ُبطُـوِن َهــِذِه اَألْنَعـاِم َخاِلَصـٌة لِّـُذُكوِرَنا َوُمَحـرَّ

ــــْم ِفیــــِه ُشــــرَ  ــــًة َفُه ْیَت ــــا َوإِن َیُكــــن مَّ ــــى َأْزَواِجَن ــــَیْجِزیِهْم َعَل َكاء َس

  ﴾َوْصَفُهْم ِإنَُّه ِحِكیٌم َعِلیمٌ 

١٧٤  ١٣٩  

٢٦٦ 



مـًا َعَلـى َطـاِعٍم َیْطَعُمـُه ﴿  ٩٢ ُقل الَّ َأِجـُد ِفـي َمـا ُأْوِحـَي ِإَلـيَّ ُمَحرَّ

  ﴾ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً 

١٧٤  ١٤٥  

ـــــاِلُق اِإلْصـــــَباِح َوَجَعـــــَل اللَّْیـــــَل َســـــَكناً ﴿  ٩٣ ـــــْمَس َواْلَقَمـــــَر  َف َوالشَّ

  ﴾ُحْسَباناً 

١٨١  ٩٦  

ُقــوْا ِدیــَنُهْم َوَكــاُنوْا ِشــَیعًا لَّْســَت ِمــْنُهْم ِفــي َشــْيٍء ﴿  ٩٤ ِإنَّ الَّــِذیَن َفرَّ

  ﴾ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى الّلِه ثُمَّ ُیَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنوْا َیْفَعُلونَ 

١٩٦  ١٥٩  

ــَداِني َربِّــي﴿  ٩٥ ــي َه ــْل ِإنَِّن ــَة  ُق لَّ ــًا ِقَیمــًا مِّ ْســَتِقیٍم ِدین ِإَلــى ِصــَراٍط مُّ

  ﴾ِإْبَراِهیَم َحِنیفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

٢٠٠  ١٦١  

  ﴾َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما ُكذُِّبواْ ﴿  ٩٦
٢٠٢  ٣٤  

وَن َفـِإنَُّهْم َال ُیَكـذُِّبوَنَك َوَلِكـنَّ َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقولُـ﴿  ٩٧

  ﴾الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت الّلِه َیْجَحُدونَ 

٢٥٠،  ٢١١  ٣٣  

  ﴾َوَحَشْرَنا َعَلْیِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبالً ﴿  ٩٨
٢١٨  ١١١  

  ﴾َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنونَ ﴿  ٩٩
٢٣٩  ١٠٩  

  ﴾ْم َال َیْعَلُمونَ َوَلـِكنَّ َأْكَثَرهُ ﴿  ١٠٠

  

٢٥٠  ٣٧  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

      سورة األعراف  

َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْیَك َقـاَل َلـن َتَراِنـي َوَلــِكِن انُظـْر ِإَلـى ﴿  ١٠١

  ﴾اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني

٧٥  ١٤٣  

٢٦٧ 



  ﴾َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبیَِّناتِ ﴿  ١٠٢
٧٦  ١٠١  

  ﴾ُقِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ثُمَّ ِكیُدوِن َفَال تُنِظُرونِ ﴿  ١٠٣
٧٦  ١٩٥  

ــــْم َأْو ﴿  ١٠٤ ــــُه ُمْهِلُكُه ــــَم َتِعُظــــوَن َقْومــــًا الّل ــــْنُهْم ِل ــــٌة مِّ ــــْت ُأمَّ َوإَِذ َقاَل

  ﴾َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ  ُمَعذُِّبُهْم َعَذابًا َشِدیدًا َقاُلواْ 

٢٣٨،  ١٠٠  ١٦٤  

ــاِت ِمــَن ﴿  ١٠٥ ــاِدِه َواْلطَّیَِّب ــَي َأْخــَرَج ِلِعَب ــِه الَِّت ــَة الّل َم ِزیَن ــْل َمــْن َحــرَّ ُق

ــاِة الــدُّْنَیا َخاِلَصــًة َیــْوَم  ْزِق ُقــْل ِهــي ِللَّــِذیَن آَمُنــوْا ِفــي اْلَحَی الــرِّ

ُل اآلَیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ اْلِقَیاَمِة كَ    ﴾َذِلَك ُنَفصِّ

١٢٠  ٣٢  

ــُدوْا الّلــَه َمــا َلُكــم ﴿  ١٠٦ َوإَِلــى َمــْدَیَن َأَخــاُهْم ُشــَعْیبًا َقــاَل َیــا َقــْوِم اْعُب

  ﴾مِّْن ِإَلـٍه َغْیُرهُ 

١٤٨  ٨٥  

  ﴾َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلةً ﴿  ١٠٧
١٩٧  ١٤٢  

  ﴾وَن ِباْلِكَتابِ َوالَِّذیَن ُیَمسَّكُ ﴿  ١٠٨
١٩٩  ١٧٠  

  ﴾َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْیَضاء ِللنَّاِظِرینَ ﴿  ١٠٩
٢٣٨  ١٠٨  

  ﴾َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمینَ ﴿  ١١٠
٢٥٠  ٤٤  

  سورة األنفال

ْكُب َأْسَفَل ِمنُكمْ ﴿  ١١١   ﴾َوالرَّ

  

٩١  ٤٢  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  ـــــــــــــــــةاآلیــــــ  الرقم

ـــــُة َیْضـــــِرُبوَن ﴿  ١١٢ َوَلـــــْو تَـــــَرى ِإْذ َیتَـــــَوفَّى الَّـــــِذیَن َكَفـــــُروْا اْلَمآلِئَك

  ﴾ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِریقِ 

١٧٥  ٥٠  

  سورة التوبة

٢٦٨ 



  ﴾هُ َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُ ﴿  ١١٣
١٤  ٣  

ــٍة ﴿  ١١٤ ــَر ِمــن ُكــلِّ ِفْرَق ــْوَال َنَف ــُروْا َكآفَّــًة َفَل ــوَن ِلَینِف َوَمــا َكــاَن اْلُمْؤِمُن

  ﴾مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّینِ 

٧٩  ١٢٢  

ـــى ﴿  ١١٥ ــ ـــاِهِدیَن َعَل ـــاِجَد اهللا َشــ ـــُروْا َمَســ ــ ـــِرِكیَن َأن َیْعُم ـــاَن ِلْلُمْشــ ــ ــا َك ــ َمـ

  ﴾ُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ َأنُفِسِهْم ِبالْ 

١٦٧  ١٧  

  ﴾ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ ﴿  ١١٦
١٦٨  ٢٨  

  ﴾َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ﴿  ١١٧
١٦٨  ١٩  

  ﴾یِه ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأن َیَتَطهَُّروْا َوالّلُه ُیِحبُّ اْلُمطَّهِِّرینَ فِ ﴿  ١١٨
٢٠٥  ١٠٨  

ــوَن ُهــَو ُأُذٌن ُقــْل ُأُذُن َخْیـــٍر و﴿  ١١٩ ــْؤُذوَن النَِّبـــيَّ َوِیُقوُل ــْنُهُم الَّــِذیَن ُی َ◌ِم

  ﴾ُنوْا ِمنُكمْ لَُّكْم ُیْؤِمُن ِبالّلِه َوُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَرْحَمٌة لِّلَِّذیَن آمَ 

٢٤٦  ٦١  

  سورة یونس

ـــا َأنَجـــاُهْم ِإَذا ُهـــْم َیْبُغـــوَن ِفـــي اَألْرِض ِبَغْیـــِر اْلَحـــقِّ َیـــا َأیَُّهـــا ﴿  ١٢٠ َفَلمَّ

ــا  ــمَّ ِإَلیَنــ ــدُّْنَیا ثُــ تَــــاَع اْلَحَیــــاِة الــ ــُیُكْم َعَلــــى َأنُفِســــُكم مَّ النَّــــاُس ِإنََّمــــا َبْغــ

  ﴾ْم َتْعَمُلونَ َمْرِجُعُكْم َفُنَنبُِّئُكم ِبَما ُكنتُ 

١٠٠  ٢٣  

ــا ﴿  ١٢١ َفَلــْوَال َكاَنــْت َقْرَیــٌة آَمَنــْت َفَنَفَعَهــا ِإیَماُنَهــا ِإالَّ َقــْوَم ُیــوُنَس َلمَّ

  ﴾آَمُنواْ 

  

١٢٥  ٩٨  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة هود

  ﴾ِنهِ َیْوَم َیْأِت َال َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإذْ ﴿  ١٢٢
٧٦  ١٠٥  

  ﴾َقاُلوْا َیا ُشَعْیُب َما َنْفَقُه َكِثیرًا مِّمَّا َتُقولُ ﴿  ١٢٣
٧٩  ٩١  

٢٦٩ 



  ﴾َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّلِه ِإالَّ َمن رَِّحمَ ﴿  ١٢٤
١٨٩،  ١٢٥  ٤٣  

ـــاء ﴿  ١٢٥ ـــَماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َمـــا َش ـــا َداَمـــِت السَّ ـــا َم ـــِدیَن ِفیَه َخاِل

  ﴾َربُّكَ 

١٢٦  ١٠٧  

  ﴾َوإِنَِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم مُِّحیطٍ ﴿  ١٢٦
١٣٧  ٨٤  

ــــْرَناَها ِبِإْســــَحاَق َوِمــــن َوَراء ﴿  ١٢٧ َواْمَرَأتُــــُه َقآِئَمــــٌة َفَضــــِحَكْت َفَبشَّ

  ﴾ِإْسَحاَق َیْعُقوبَ 

٢٤٦  ٧١  

  سورة یوسف

  ﴾َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْومًا َصاِلِحینَ ﴿  ١٢٨
١٠٧  ٩  

  ﴾َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َیْبُكونَ ﴿  ١٢٩
١١٩  ١٦  

  ﴾َفالّلُه َخْیٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمینَ ﴿  ١٣٠
١٢٢  ٦٤  

َوَقاَل ِلِفْتَیاِنِه اْجَعُلوْا ِبَضاَعَتُهْم ِفـي ِرَحـاِلِهْم َلَعلَّهُـْم َیْعِرُفوَنهَـا ﴿  ١٣١

  ﴾ْم َیْرِجُعونَ ِإَذا انَقَلُبوْا ِإَلى َأْهِلِهْم َلَعلَّهُ 

١٧٣  ٦٢  

ــا ﴿  ١٣٢ ــ ــــْن ِعَباِدَنـــ ـــــُه ِمـــ ــاء ِإنَّــ ــ ــوَء َواْلَفْحَشـــ ــ ـــــُه السُّـــ ـــِرَف َعْنــ ــ ــَذِلَك ِلَنْصــ ــ َكـــ

  ﴾اْلُمْخَلِصینَ 

  

  

١٨٥  ٢٤  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ُسُل َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبواْ ﴿  ١٣٣   ﴾َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُّ
٢٠٢  ١١٠  

  ﴾َیْلَتِقْطُه َبْعُض السَّیَّاَرةِ ﴿  ١٣٤
٢٢٦  ١٠  

  ﴾ثُمَّ َبَدا َلُهم مِّن َبْعِد َما َرَأُوْا اآلَیاِت َلَیْسُجُننَُّه َحتَّى ِحینٍ ﴿  ١٣٥
٢٢٨  ٣٥  

٢٧٠ 



  سورة الرعد

ـــَأ﴿  ١٣٦ ـــْم َیْی ـــاَس َأَفَل ـــَدى النَّ ـــوْا َأن لَّـــْو َیَشـــاُء الّلـــُه َلَه ـــِذیَن آَمُن ِس الَّ

  ﴾َجِمیعاً 

٥٣  ٣١  

  سورة إبراهیم

َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم َوِعنَد الّلِه َمْكُرُهْم َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ﴿  ١٣٧

  ﴾ِمْنُه اْلِجَبالُ 

٧٣  ٤٦  

  ﴾وْا َعن َسِبیِلهِ َوَجَعُلوْا ِلّلِه َأنَدادًا لُِّیِضلُّ ﴿  ١٣٨
٧٤  ٣٠  

  ﴾َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعیدِ ﴿  ١٣٩
٧٦  ١٤  

َالَة َوُینِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا ﴿  ١٤٠ ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوْا ُیِقیُموْا الصَّ

  ﴾ِخَاللٌ  َوَعالِنَیًة مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِه َوالَ 

١٢٨  ٣١  

یَِّتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ﴿  ١٤١ بََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ   ﴾رَّ
١٥١  ٣٧  

  ◌ِ ﴾ِإنَّ الّلَه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقّ ﴿  ١٤٢
١٩٧  ٢٢  

  سورة الحجر

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿  ١٤٣   ﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
١  ٩  

الَِّذیَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِه ِإلـهًا آَخـَر ، َفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئیَن ِإنَّا كَ ﴿  ١٤٤

  ﴾َفَسْوَف َیْعَلُمونَ 

١٣٩  ٩٦،  ٩٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ُل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَما َكاُنوْا ِإذًا مُّنَظِرینَ ﴿  ١٤٥   ﴾َما ُنَنزِّ
٢٤٥  ٨  

  سورة النحل

َواْصِبْر َوَما َصـْبُرَك ِإالَّ ِبالّلـِه َوَال َتْحـَزْن َعَلـْیِهْم َوَال تَـُك ِفـي ﴿  ١٤٦
١٠٦،  ٧٥  ١٢٧  

٢٧١ 



  ﴾َضْیٍق مِّمَّا َیْمُكُرونَ 

  ﴾ِإنَّ الّلَه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ ﴿  ١٤٧
١١٣  ٩٠  

َر َلُكـــــُم اللَّْیـــــَل َواْلنََّهـــــاَر وَ ﴿  ١٤٨ ـــــخَّ الشَّـــــْمَس َواْلَقَمـــــَر َواْلنُُّجـــــوُم َوَس

َراٌت ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلونَ    ﴾ُمَسخَّ

١٢٠  ١٢  

  ﴾َوَال َتنُقُضوْا اَألْیَماَن َبْعَد َتْوِكیِدَها﴿  ١٤٩
١٩٨،   ١٥٧  ٩١  

َكـِذَب َأنَّ َلهُـُم َوَیْجَعُلوَن ِلّلِه َمـا َیْكَرُهـوَن َوَتِصـُف َأْلِسـَنُتُهُم الْ ﴿  ١٥٠

ْفَرُطونَ    ﴾اْلُحْسَنى َال َجَرَم َأنَّ َلُهُم اْلنَّاَر َوَأنَُّهم مُّ

١٩٠  ٦٢  

  سورة اإلسراء

ـــــــوَن ﴿  ١٥١ ــــــــِكن الَّ َتْفَقُه ـــــــَدِه َوَل ـــــــْيٍء ِإالَّ ُیَســـــــبُِّح ِبَحْم ـــــــن َش َوإِن مِّ

  ﴾َتْسِبیَحُهمْ 

٧٩  ٤٤  

  ﴾َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدقٍ  َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدقٍ ﴿  ١٥٢
١٨٠  ٨٠  

َوَال َتْجَعـْل َیـَدَك َمْغُلوَلـًة ِإَلـى ُعُنِقـَك َوَال َتْبُسـْطَها ُكـلَّ اْلَبْسـِط ﴿  ١٥٣

  ﴾َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسوراً 

  

  

١٨٩  ٢٩  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الكهف

ـــ﴿  ١٥٤ ـــِه ُقـــِل اللَّ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َأْبِصـــْر ِب ـــُب السَّ ـــُه َغْی ـــا َلِبثُـــوا َل ـــُم ِبَم ُه َأْعَل

  ﴾َوَأْسِمْع َما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َوَال ُیْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحداً 

١١٤  ٢٦  

ـــا ﴿  ١٥٥ ـــاَل َأَخَرْقَتَه ـــِفیَنِة َخَرَقَهـــا َق ـــي السَّ ـــا ِف ـــا َحتَّـــى ِإَذا َرِكَب َفانَطَلَق
١١٧  ٧١  

٢٧٢ 



  ﴾ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْیئًا ِإْمراً 

َفانَطَلَقــا َحتَّــى ِإَذا َلِقَیــا ُغَالمــًا َفَقَتَلــُه َقــاَل َأَقَتْلــَت َنْفســًا َزِكیَّــًة ﴿  ١٥٦

  ﴾ِبَغْیِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْیئًا نُّْكراً 

١٨٢  ٧٤  

ِلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ ﴿  ١٥٧   ﴾َسِفیَنٍة َغْصباً َوَكاَن َوَراءُهم مَّ
٢٣٠  ٧٩  

  سورة مریم

َوَیــِرُث ِمــْن آِل َیْعُقــوَب ، َفهَــْب ِلــي ِمــن لَّــُدنَك َوِلّیــًا َیِرثُِنــي ﴿  ١٥٨

  ﴾َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّیاً 

٧٣  ٦ -٥  

  ﴾َقاَلْت َأنَّى َیُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغّیاً ﴿  ١٥٩
١٠٦  ٢٠  

  ﴾ َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا ِإالَّ َسَالماً الَ ﴿  ١٦٠
١٢٦  ٦٢  

  ﴾َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیاً ﴿  ١٦١
٢٢٩  ٢٤  

ُل ِإالَّ ِبَأْمِر َربِّكَ ﴿  ١٦٢   ﴾َوَما َنَتَنزَّ
٢٤٥  ٦٤  

ْسَتِقیمٌ ﴿  ١٦٣   ﴾َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ
٢٤٨  ٣٦  

َكاِة َما ُدْمُت َحّیاً ﴿  ١٦٤ َالِة َوالزَّ   ﴾َوَأْوَصاِني ِبالصَّ

  

  

٢٤٨  ٣١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة طه

ــْم َطِریقــًا ِفــي اْلَبْحــِر َیَبســًا الَّ َتَخــاُف َدَركــًا َوَال  ﴿  ١٦٥ َفاْضــِرْب َلُه

  ﴾َتْخَشى

٧٣  ٧٧  

ــاِلَحاِت َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفــَال َیَخــاُف ُظْلمــًا  َوَمــن َیْعَمــْل ِمــنَ ﴿  ١٦٦ الصَّ
١١٤  ١١٢  

٢٧٣ 



  ﴾َوَال َهْضماً 

َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْیَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلـى َغَنِمـي َوِلـَي ﴿  ١٦٧

  ﴾ِفیَها َمآِرُب ُأْخَرى

١٥٢  ١٨  

  ﴾َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب الطُّوِر اْألَْیَمنَ ﴿  ١٦٨
١٩٧  ٨٠  

  األنبیاء سورة

ـــمُّ الـــدَُّعاء ِإَذا َمـــا ﴿  ١٦٩ ُقــْل ِإنََّمـــا ُأنـــِذُرُكم ِبـــاْلَوْحِي َوَال َیْســـَمُع الصُّ

  ﴾ُینَذُرونَ 

٨٦  ٤٥  

  ﴾َوَحَراٌم َعَلى َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َأنَُّهْم َال َیْرِجُعونَ ﴿  ١٧٠
١٩١  ٩٥  

  سورة الحج

ــــُروا َوَیُصــــدُّوَن َعــــن  ◌ِ ﴿  ١٧١ َســــِبیِل اللَّــــِه َواْلَمْســــِجِد ِإنَّ الَّــــِذیَن َكَف

  ﴾اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفیِه َواْلَبادِ 

٩٦  ٢٥  

  ﴾ُقْل َأَفُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلُكُم النَّارُ ﴿  ١٧٢
١٠١  ٧٢  

ــ﴿  ١٧٣ ــاَس ُســَكاَرى َوَمــا ُهــم ِبُســَكاَرى َوَلِكــنَّ َعــَذاَب اللَّ ِه َوَتــَرى النَّ

  ﴾َشِدیدٌ 

  

١٧٢ ٢ 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم اللَِّه َكِثیراً ﴿ ١٧٤
٢٥١ ٤٠ 

 سورة المؤمنون 

  ﴾َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكونَ ﴿ ١٧٥
١٥٤ ٩٢ 

  ﴾ِه َعمَّا َیِصُفونَ ُسْبَحاَن اللَّ ﴿  ١٧٦
١٥٤  ٩١  

٢٧٤ 



  ﴾َوالَِّذیَن ُهْم ِألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ ﴿  ١٧٧
١٧٠  ٨  

  ﴾َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت َعَلْیَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنَّا َقْومًا َضالِّینَ ﴿  ١٧٨
١٧٩  ١٠٦  

  ﴾َفاتَُّقونِ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم ﴿  ١٧٩
٢٤٠  ٥٢  

  سورة النور

اِدِقینَ  ﴿  ١٨٠   ﴾َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ
٩٨  ٩  

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَیْسـتَْأِذنُكُم الَّـِذیَن َمَلَكـْت َأْیَمـاُنُكْم َوالَّـِذیَن ﴿  ١٨١

َالَث َمــرَّاٍت ِمــن َقْبــِل َصــَالِة اْلَفْجـــِر َلــْم َیْبُلُغــوا اْلُحلُــَم ِمــنُكْم ثَـــ

ـَن الظَِّهیـَرِة َوِمـن َبْعـِد َصـَالِة اْلِعَشـاء  َوِحیَن َتَضـُعوَن ِثَیـاَبُكم مِّ

  ﴾َثَالُث َعْوَراٍت لَُّكمْ 

٩٩  ٥٨  

ـــُكوَنٍة ِفیهَـــا ﴿  ١٨٢ ـــَر َمْس ـــًا َغْی ـــْدُخُلوا ُبُیوت ـــاٌح َأن َت ـــْیُكْم ُجَن ـــْیَس َعَل لَّ

  ﴾َمتَاٌع لَُّكمْ 

١٥٢  ٢٩  

ْنُهَمــــا ِمَئــــَة َجْلــــَدٍة َوَال ﴿  ١٨٣ الزَّاِنَیـــُة َوالزَّاِنــــي َفاْجِلــــُدوا ُكــــلَّ َواِحــــٍد مِّ

  ﴾تَْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اللَّهِ 

  

١٧٩  ٢  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ــ﴿  ١٨٤ ــْم َوَل ــِذیَن َیْرُمــوَن َأْزَواَجُه ْم َیُكــن لَّهُــْم ُشــَهَداء ِإالَّ َأنُفُســُهْم َوالَّ

اِدِقینَ    ﴾َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّ

٢٤٧  ٦  

  سورة الفرقان

َل اْلَمَالِئَكُة َتنِزیالً ﴿  ١٨٥   ﴾َوَیْوَم َتَشقَُّق السََّماء ِباْلَغَماِم َوُنزِّ
٢٤٦،  ٨٨  ٢٥  

ــو ◌َ ﴿  ١٨٦ ــنَّْفَس الَّ ــِه ِإَلهــًا آَخــَر َوَال َیْقُتلُــوَن ال ــَع اللَّ ِذیَن َال َیــْدُعوَن َم
١٤٤  ٦٨  

٢٧٥ 



َم اللَّـــُه ِإالَّ ِبــاْلَحقِّ َوَال َیْزُنـــوَن َوَمـــن َیْفَعــْل َذِلـــَك َیْلـــَق  الَِّتــي َحـــرَّ

  ﴾َأثَاماً 

  ﴾ُیَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِه ُمَهاناً ﴿  ١٨٧

  

٢٤٣،  ١٤٤  ٦٩  

  سورة الشعراء

  ﴾َوإِنَّا َلَجِمیٌع َحاِذُرونَ ﴿  ١٨٨
١٨٧  ٥٦  

  ﴾َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوتًا َفاِرِهینَ ﴿  ١٨٩
١٨٨  ١٤٩  

  ﴾َال َضْیَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمنَقِلُبونَ ﴿  ١٩٠
 ٢٠٣  ٥٠  

  ﴾َم الدِّینِ َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َیْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیوْ ﴿  ١٩١
٢٢٦  ٨٢  

  لمسورة الن

  ﴾ِإالَّ َمن َظَلمَ  ِإنِّي َال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلونَ ﴿  ١٩٢
١٢٦  ١١-١٠  

  سورة القصص

  ﴾َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه َال ُیْفِلُح الظَّاِلُمونَ ﴿  ١٩٣
١٠٧  ٣٧  

  ﴾َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزیَنِتهِ ﴿  ١٩٤
١١٩  ٧٩  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنوا َیْحَذُرونَ ﴿  ١٩٥
٢٤٧  ٦  

َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم ﴿  ١٩٦

  ﴾ْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ َأِئمًَّة َونَ 

٢٤٧  ٥  

  سورة العنكبوت

  ﴾َوإِنَّ الدَّاَر اْآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَیَواُن َلْو َكاُنوا َیْعَلُمونَ ﴿  ١٩٧
١٤٩  ٦٤  

٢٧٦ 



نَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسناً ﴿  ١٩٨ ْیَنا اْإلِ   ﴾َوَوصَّ
١٧٧  ٨  

  سورة الروم

ـــفَ ﴿  ١٩٩ ـــِه َكْی ـــِت اللَّ ـــاِر َرْحَم ـــى آَث ـــانُظْر ِإَل ـــَد  َف ـــي اْألَْرَض َبْع ُیْحِی

  ﴾َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِیي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

١٦٨  ٥٠  

  ﴾َفَیْوَمِئٍذ الَّ َینَفُع الَِّذیَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوَال ُهْم ُیْسَتْعَتُبونَ ﴿  ٢٠٠
١٧٦  ٥٧  

  سورة األحزاب

َســاء ِمــن َبْعــُد َوَال َأن َتَبــدََّل ِبِهــنَّ ِمــْن َأْزَواٍج َال َیِحــلُّ َلــَك النِّ ﴿  ٢٠١

ــى  ــَك َوَكــاَن اللَّــُه َعَل ــَك ُحْســُنُهنَّ ِإالَّ َمــا َمَلَكــْت َیِمیُن ــْو َأْعَجَب َوَل

ِقیباً    ﴾ُكلِّ َشْيٍء رَّ

١٧٦  ٥٢  

ُسوَل اللَِّه وَ ﴿  ٢٠٢ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَّ َخـاَتَم مَّا َكاَن ُمَحمَّ

  ﴾النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیماً 

١٨٣  ٤٠  

  سورة سبأ

ِبي َمَعُه َوالطَّْیَر َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِدیدَ ﴿  ٢٠٣   ﴾َیا ِجَباُل َأوِّ
٣٢  ١٠  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾ارِ َبْل َمْكُر اللَّْیِل َوالنَّهَ ﴿  ٢٠٤
١٠٠  ٣٣  

  ﴾َفَكذَُّبوا ُرُسِلي َفَكْیَف َكاَن َنِكیرِ ﴿  ٢٠٥
٢٠٢  ٤٥  

  سورة یسن

  ﴾َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدیمِ ﴿  ٢٠٦
٩٥  ٣٩  

  صافاتسورة ال

  ﴾ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماء الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكبِ ﴿  ٢٠٧
١٤٠  ٦  

٢٧٧ 



  ورة الزمرس

  ﴾َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َتَرى الَِّذیَن َكَذُبوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ ﴿  ٢٠٨
٩٢  ٦٠  

اللَُّه َیَتَوفَّى اْألَنُفَس ِحـیَن َمْوِتهَـا َوالَِّتـي َلـْم َتُمـْت ِفـي َمَناِمهَـا ﴿  ٢٠٩

ْخـَرى ِإَلـى َأَجـٍل َفُیْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْیهَـا اْلَمـْوَت َوُیْرِسـُل اْألُ 

  ﴾ُمَسم�ى ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ 

١١٧  ٤٢  

ُفوَنــَك ِبالَّــِذیَن ِمــن ُدوِنــِه َوَمــن ﴿  ٢١٠ ــَدُه َوُیَخوِّ َأَلــْیَس اللَّــُه ِبَكــاٍف َعْب

  ﴾ُیْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

١٦٧  ٣٦  

ُجًال ِفیِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلمًا َضَرَب اللَُّه َمَثًال رَّ ﴿  ٢١١

  ﴾لَِّرُجٍل َهْل َیْسَتِوَیاِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َیْعَلُمونَ 

١٨٢  ٢٩  

  سورة غافر

  ﴾َقاُلوا َأَوَلْم َتُك تَْأِتیُكْم ُرُسُلُكم ِباْلَبیَِّناتِ ﴿  ٢١٢
٧٦  ٥٠  

  ﴾نَفُعُهْم ِإیَماُنُهمْ َفَلْم َیُك یَ ﴿  ٢١٣
١٠٦  ٨٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرشِ ﴿  ٢١٤
١٥٠  ١٥  

  ﴾لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ﴿  ٢١٥
١٨٦  ١٦  

  سورة فصلت

َلْت آَیاُتُه قُ ﴿  ٢١٦   ﴾ْرآنًا َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَلُمونَ ِكَتاٌب ُفصِّ
  (أ)  ٣

  ﴾َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ﴿  ٢١٧
١٢١  ٣٧  

  سورة الشوري

ــــَرى َوَمــــْن ﴿  ٢١٨ ــــِذَر ُأمَّ اْلُق ــــًا لِّتُن ــــَك ُقْرآنــــًا َعَرِبّی ــــا ِإَلْی َوَكــــَذِلَك َأْوَحْیَن
  (أ)  ٧

٢٧٨ 



  ﴾َحْوَلَها

  ﴾ُلوَن ِفي آَیاِتَنا َما َلُهم مِّن مَِّحیصٍ َوَیْعَلَم الَِّذیَن ُیَجادِ ﴿  ٢١٩
١٣٠  ٣٥  

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضـُبوا ُهـْم ﴿  ٢٢٠ َوالَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ

  ﴾َیْغِفُرونَ 

١٦٩  ٣٧  

َوَمـــــا َكـــــاَن ِلَبَشـــــٍر َأن ُیَكلَِّمـــــُه اللَّـــــُه ِإالَّ َوْحیـــــًا َأْو ِمـــــن َوَراء ﴿  ٢٢١

ـــيٌّ ِحَجـــاٍب َأ ـــُه َعِل ـــِه َمـــا َیَشـــاُء ِإنَّ ـــوِحَي ِبِإْذِن ْو ُیْرِســـَل َرُســـوًال َفُی

  ﴾َحِكیمٌ 

٢٤٢  ٥١  

  سورة الزخرف

  ﴾َلَقْد ِجْئَناُكم ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهونَ ﴿  ٢٢٢
٢٥٠  ٧٨  

  سورة الدخان

  ﴾ِإن ُكنُتم مُّوِقِنینَ َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْیَنُهَما ﴿  ٢٢٣

  

٩٧  ٧  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الجاثیة

  ﴾َوإَِذا ِقیَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْیَب ِفیَها﴿  ٢٢٤
٩٤  ٣٢  

ْم َكالَّـــِذیَن آَمُنـــوا ًأْم َحِســـَب الَّـــِذیَن اْجَتَرُحـــوا السَّـــیَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُهـــ﴿  ٢٢٥

اِلَحاِت َسَواء مَّْحَیاُهم َوَمَماُتُهْم َساء َما َیْحُكُمونَ    ﴾َوَعِمُلوا الصَّ

٢٣٨، ٩٥  ٢١  

  سورة األحقاف

نَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساناً ﴿  ٢٢٦ ْیَنا اْإلِ   ﴾َوَوصَّ
١٧٧  ١٥  

  سورة محمد

٢٧٩ 



ــِة الَِّتــي ُوِعــَد اْلُمتَُّقــوَن ﴿  ٢٢٧ ــُل اْلَجنَّ ــِر َمَث ــاء َغْی ــن مَّ ِفیَهــا َأْنَهــاٌر مِّ

  ﴾آِسنٍ 

١٥٢  ١٥  

  سورة الفتح

ُسـوُل اللَّـِه َوالَّـِذیَن َمَعـُه َأِشـدَّاء َعَلـى اْلُكفَّـاِر ُرَحَمـاء ﴿  ٢٢٨ مَُّحمٌَّد رَّ

  ﴾َبْیَنُهمْ 

٨٩  ٢٩  

  ﴾َوَكاَن اللَُّه َعِلیمًا َحِكیماً ﴿  ٢٢٩
١٠٤  ٤  

  سورة الحجرات

ــْن َأْعَمـــاِلُكْم َشـــْیئًا ِإنَّ َوإِن ُتِطیُعــوا اللَّـــ﴿  ٢٣٠ َه َوَرُســوَلُه َال َیِلـــْتُكم مِّ

  ﴾اللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

٢٢٠  ١٤  

  سورة ق

ـــَماِء َمـــاًء مَُّباَركـــًا َفَأنَبْتَنـــا ِبـــِه َجنَّـــاٍت َوَحـــبَّ  ﴿  ٢٣١ ْلَنـــا ِمـــَن السَّ َوَنزَّ

  ﴾اْلَحِصیِد 

١٤٩  ٩  

  رقم الصفحة  یةرقم اآل  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوَأْحَیْیَنا ِبِه َبْلَدًة مَّْیتاً ﴿  ٢٣٢
٢٠٦  ١١  

  سورة الطور

  ﴾َیَتَناَزُعوَن ِفیَها َكْأسًا الَّ َلْغٌو ِفیَها َوَال تَْأِثیمٌ ﴿  ٢٣٣
١٢٨  ٢٣  

  ﴾َوَما َأَلْتَناُهم مِّْن َعَمِلِهم مِّن َشْيءٍ ﴿  ٢٣٤
٢٢٠  ٢١  

  ﴾ُه ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ ِإنَّا ُكنَّا ِمن َقْبُل َنْدُعو ﴿  ٢٣٥
٢٤٨  ٢٨  

  سورة النجم

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع ﴿  ٢٣٦   ١٦٩  ٣٢الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ

٢٨٠ 



  ﴾اْلَمْغِفَرةِ 

  ﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿  ٢٣٧
٢٠٣  ١١  

  سورة الرحمن

  ﴾َجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوَلُه الْ ﴿  ٢٣٨
١٨٩  ٢٤  

  سورة الواقعة

ِبَأْكَواٍب َوَأَباِریَق َوَكْأٍس مِّن ،  َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدونَ ﴿  ٢٣٩

  ﴾مَِّعینٍ 

١٣٧  ١٨،  ١٧  

  ﴾ َوُحوٌر ِعینٌ ﴿  ٢٤٠
٢٤١  ٢٢  

  الحدیدسورة 

َیْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَمن َیَتَولَّ َفِإنَّ اللََّه الَِّذیَن َیْبَخُلوَن وَ ﴿  ٢٤١

  ﴾ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیدُ 

١٦٠  ٢٤  

ِلَئالَّ َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل ﴿  ٢٤٢

  ﴾اللَّهِ 

٢٥٠  ٢٩  

  فحةرقم الص  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة المجادلة

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس ﴿  ٢٤٣

  ﴾َفاْفَسُحوا َیْفَسِح اللَُّه َلُكمْ 

١٦٨  ١١  

َهاِتِهمْ ﴿  ٢٤٤   ﴾الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمَّ
٢٠٠  ٢  

  سورة الممتحنة

  ﴾َال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ وَ ﴿  ٢٤٥
١٩٩  ١٠  

  سورة الجمعة

٢٨١ 



َالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة ﴿  ٢٤٦ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

  ﴾َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ 

٢٣٠  ٩  

  سورة الطالق

  ﴾َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً ﴿  ٢٤٧
٢١٢  ٣  

      رة التحریمسو   

َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن ﴿  ٢٤٨

وِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتینَ    ﴾رُّ

١٧١  ١٢  

  سورة القلم

  ﴾َعَسى َربَُّنا َأن ُیْبِدَلَنا َخْیرًا مِّْنَها﴿  ٢٤٩
١٥٣  ٣٢  

  سورة الحاقة

  ﴾َما اْلَحاقَّةُ  اْلَحاقَّةُ ﴿  ٢٥٠
٩٠  ٢،  ١  

  ﴾َفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیةٍ ﴿  ٢٥١

  

١٨٩  ٢١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة المعارج

ٍب َیْوَم َیْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراعًا َكَأنَُّهْم ِإَلى ُنصُ ﴿  ٢٥٢

  ﴾ُیوِفُضونَ 

٧٥  ٤٣  

  سورة المزمل

ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُه ﴿  ٢٥٣

  ﴾َوُثُلَثهُ 

١٣٨  ٢٠  

  سورة المدثر

٢٨٢ 



  ﴾َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّینَ ﴿  ٢٥٤
١٠٦  ٤٣  

ْسَتنِفَرةٌ ﴿  ٢٥٥ ْت ِمن  َكَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّ   ﴾َقْسَوَرةٍ  َفرَّ
١٨٤  ٥١،  ٥٠  

  سورة اإلنسان

  ﴾َعاِلَیُهْم ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرقٌ ﴿  ٢٥٦
٢٥٠  ٢١  

  ﴾ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َسَالِسَال َوَأْغَالًال َوَسِعیراً ﴿  ٢٥٧
٢٥١  ٤  

  سورة النبأ

  ﴾الَّ َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا َوَال ِكذَّاباً ﴿  ٢٥٨
٧٥  ٣٥  

  

  

  سورة عبس

  ﴾ثُمَّ ِإَذا َشاء َأنَشَرهُ ﴿  ٢٥٩
٢٢٣  ٢٢  

      سورة اإلنفطار  

  ﴾الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلكَ ﴿  ٢٦٠
١٩٩  ٧  

  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة البروج

  ﴾َفعَّاٌل لَِّما ُیِریدُ  ،ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیدُ  ،َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ﴿  ٢٦١
١٥،  ١٤ 

،١٦  

٩١  

  ﴾ِفي َلْوٍح مَّْحُفوظٍ  ،َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیدٌ ﴿  ٢٦٢
١٥١  ٢٢،  ٢١  

  سورة الطارق

  ﴾ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ ﴿  ٢٦٣
١٨٩  ٦  

  سورة الغاشیة

٢٨٣ 



  ﴾الَّ َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیةً ﴿  ٢٦٤
٨٨  ١١  

  سورة اللیل

ِ◌الَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه  ، نَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُتْجَزىَوَما ِألََحٍد عِ ﴿  ٢٦٥

  ﴾اْألَْعَلى

١٢٤  ٢٠،  ١٩  

  سورة الضحي

  ﴾َوَلْآلِخَرُة َخْیٌر لََّك ِمَن اْألُوَلى﴿  ٢٦٦
١٤٩  ٤  

  سورة القدر

وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمرٍ ﴿  ٢٦٧ ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ   ﴾تََنزَّ
٢٤٥  ٤  

  سورة البینة

  ﴾َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّینَ ﴿  ٢٦٨
٢٠١، ١٨٥  ٥  

  سورة القارعة

  ﴾َما اْلَقاِرَعةُ  ، اْلَقاِرَعةُ ﴿  ٢٦٩

  

٩٠  ٢،  ١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الكوثر

  ﴾اَك اْلَكْوَثرَ ِإنَّا َأْعَطْینَ ﴿  ٢٧٠
٢٢٨  ١  

  سورة المسد

  ﴾َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ ﴿  ٢٧١
٩٧  ٤  

  سورة اإلخالص

  ﴾ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ﴿  ٢٧٢
٩١  ١  

 

٢٨٤ 



  األحادیث النبویة فهرس 

رقم   مصدره  ـثـــالحدیــــــــــ  الرقم

  الصفحة

إذا أقیمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون   ١

وعلیكم السكینة ، فما أدركتم  وأتوها تمشون

  فصلوا وما فاتكم فأتموا.

  ٢٣٠  صحیح البخاري

فلیبدأ بنفسه ، فإن كان   إذا كان أحدكم فقیراً   ٢

فعلي  ن كان فضالً ، فإ فعلي عیاله فضالً 

فهاهنا ، وها هنا  ذي قرابته، فإن كان فضالً 

.  

  ١٠٣  سنن ابي داؤود

أقرأني جبریل علي حرف فراجعته فلم أزل   ٣

  أستزیده ویزدني حتي انتهي إلي سبعة أحرف

فتح الباري شرح صحیح 

  البخاري

٦٣  

  ١١٩  صحیح مسلم  أقرب ما یكون العبد من ربه وهو ساجد  ٤

الیستطیع  أدركته فریضة الحج زمناً إن أبي   ٥

أن یحج إن حججت عنه أینفعه ذلك ؟ فقال 

لها أرأیت لو كان علي أبیك دین فقضیته 

أكان ینفعه ذلك؟ قالت نعم قال : فدین اهللا 

  أحق بالقضاء

  ٤٨  صحیح البخاري

  ٥٨  سنن الترمذي  إن الدال علي الخیر كفاعله  ٦

شيء  إن اهللا عز وجل كتب اإلحسان علي كل  ٧

، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وٕاذا ذبحتم فأحسنوا 

  الذبح ولیحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته

  

  ١٧٩  مسند اإلمام أحمد

ـــث  الرقم رقم   مصدره  الحدیـــــــــــــ

٢٨٧ 



  الصفحة

فاقرؤوا ما  أحرفأنزل القرآن علي سبعة   ٨

  تیسر منه

فتح الباري بشرح صحیح 

  البخاري

٦٤  

 أنزل القرآن علي سبعة أحرف كلهن شافً   ٩

  وكافٍ 

  ٦٤  سنن النسائي

  ١٠٧  صحیح مسلم بشرح النووي  .. .إن یكنه فلن تسلط علیه ...  ١٠

رضاها الثیب تعرب عن نفسها والبكر   ١١

  تهاصم

  ١٦  بن ماجةاسنن 

... الحمد هللا الذي وفق رسول رسول اهللا لما   ١٢

  یحبه ویرضاه

  ٤٨  سنن أبي داؤود

یر الصدقة ما كان عن ظهر غني وابدأ بمن خ  ١٣

  تعول

  ١٠٣  صحیح مسلم بشرح النووي

صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته فإن غمي   ١٤

  علیكم الشهر فعدوا ثالثین .

  ٩٤  صحیح مسلم بشرح النووي

فتح الباري بشرح صحیح   .ها بما معك من القرآن ..ك. فقد أنكحت..  ١٥

  البخاري

٥٠  

  ٩٨  صحیح مسلم  امال یدخل الجنة نم  ١٦

  ج  سنن أبي داؤود  الیشكر اهللا من الیشكر الناس  ١٧

لعل أحدكم أن یكون الحن بحجته من اآلخر فمن   ١٨

قضیت له بشیيء من حق أخیه فإنما أقطع له 

  قطعة من النار

  ١١  موطأ اإلمام مالك

فتح الباريء بشرح صحیح   اللهم علمه الدین وفقهه في التأویل  ١٩

  البخاري

٧٩  

ـــث  الرقم رقم   مصدره  الحدیـــــــــــــ

٢٨٨ 



  الصفحة

من أحب أن یبسط له في رزقه وینسأ له في   ٢٠

  اثره فلیصل رحمه

  ٢١٠  صحیح مسلم بشرح النووي

  ١٣٤  مسند اإلمام أحمد بن حنبل  الوضوء غسلتان ومسحتان  ٢١

فتح الباري بشرح صحیح   ویل لألعقاب من النار  ٢٢

  البخاري

١٣٥  

 

٢٨٩ 



  

  

  األمثال العربیة فهرس 

  

ـــــــــــــــال   الرقم رقم   األمثـ

  الصفحة

  ٥٣  أوسعتهم سبًا وأدوا باإلبل   ١

  ٨٩  تسمع بالمعیدي خیر من أن تراه  ٢

  ٥٣  تمرة خیر من جرادة  ٣

  ٥٣  رجع بخفي  حنین  ٤

  ٥٣  الصیف ضیعت اللبن  ٥
  
  
  
 

٢٩١ 



  فهرس األبیات الشعریة

ــریة  الرقم ـــــ ـــــ   رقم الصفحة  األبیات الشعــ

    قافیة الهمزة  

  ١٠٥  اءـمه الشتر فإن الشیخ یه         تاء  فأدفئوني   ــــإذا كان الش  ١

  ١٠٦  اءــوبینكم المودة واإلخ      ي      ـــألم أك جاركم ویكون بین  ٢

  ٢٠٦  إنما المیت میت  األحیاء          یت  ــلیس من مات فاستراح بم  ٣

  ٢٠٦  اءــباله قلیل الرج سیئاً             الً ◌ُ ـــمن یعیش ذلی المیت إنما  ٤

  ٢٢٧  اءـحصن أم نس آل أقوم          أدري   خالإوف ـوما أدري وس  ٥

ــــــة الباء       قافی

  ٩٨  رطبظهر ألمة  ولم تمش بین القوم بالحطب ال ىمن البیض لم تصطد عل  ٦

ــسراة بني أبي بك  ٧   ١٠٥  العراب ة ـان المسومـي كــعل       ر تسامي ـــ

  ١٠٦  ل هذا التجنبــك اً ـــولم یك حق     ب  ـذهبت من الهجرات في كل مذه  ٨

  ١٠٩  هبـب أشــإذا كان یوم ذو كواك        يــل بن شیبان ناقتـفدي لبني ذه  ٩

  ١٣٦  أن لیس وصل إذا انحلت عري الذنب       مـات كلهـذوي الزوج بلغ یا صاح  ١٠

ـــربط حمارك إنه مستنفإ  ١١   ١٨٥  رة عمدن لغربـــأحم إثري ـف        ر ــ

    قافیة الحاء  

  ١٣٥  اً ـــــــورمح متقلدا سیفاً  ــــــدا    یا لیبت بعلك قد غ  ١٢

    قافیة الدال  

  ٣٦  ادـرو وحمــــعم أبيبعد     ه   ــــبكاال فأیا طالب العلم    ١٣

  ٩٤  ودـــإنما الریب ما یقول الحس    مة ریب ـلیس في الموت یا أمی  ١٤

  ١٢٤  دا سالف األمـأقوت وطال علیه   ند   ــــفالس ءیادار میه بالعلیا  ١٥

  ١٢٤  دـوما بالربع من أح عیت جواباً     ا  ــیالال أسائلهصوقفت فیها أ  ١٦

  ١٢٤  والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد    ها ــــنما أبیاإال أواري ال ی  ١٧

ــریة  الرقم ـــــ ـــــ   رقم الصفحة  األبیات الشعــ

٢٩٣ 



    قافیة الراء  

  ٢١  أم بصارا الً ـأغشاهن سه     ه  ــــــسواء حین جاهدها علی  ١٨

  ٣٢  غیر ما أحدث عیسي بن عمر  كله    عاً ـــــــطل النحو جمیب  ١٩

  ٣٢  س وقمرــفهما للناس شم    جامع    ذاـــــــذاك إكمال وه  ٢٠

  ٣٣  لمستمسك منها بحبل غرور     مه  ــــــرهبدنیاه أك وٕان أمرأً   ٢١

  ٤٦  منثور نالقط بحاصب كندیف    ا  ـشام تضربنــمستقبلین شمال ال  ٢٢

  ٤٦  علي زواحف تزجي محهاریر    نا ــــعلي عمائمنا یلقي وأرحل  ٢٣

  ١٣٧  المور والقطر  يفبعدي سوا    وغیرها    هاـــــلعب الریاح ب  ٢٤

  ١٥٥  ب وال دبرـن نقـما مسها م    ص عمر  ـــــأقسم باهللا أبوحف  ٢٥

  ١٨٨  ن األقدارــنجیه مس مما لی     ن ـــیر وآمـتضال  حذر أموراً   ٢٦

  ١٩٥  تقیم علي األوتار والمشرب الكدر ـــي سواءة أنها  وأدرك علمي ف  ٢٧

  ٢٢٨  تصان الجالل وتنطي الشعیرا     اد الملوك ـــــجی جیادك خیر  ٢٨

    قافیة السین  

  ١٢٤  ال العیسإ یر و ـــإال الیعاف   ها أنیس   ـــــــوبلدة لیس ب  ٢٩

    قافیة العین  

  ٣٢  ناقع  في أنیابها السم شي ضئیلة         من الرقـفبت كأني ساورتن  ٣٠

  ٤٦  ر ینتفعـــــوبه في كل أم      ع   ـــیاس یتبـحو قنإنما ال  ٣١

  ٤٦  عــفاتس مر في المنطق مراً   و الفتي       ـــالنح نصرفإذا ما   ٣٢

  ٨٧  عــأن ترد الودائ وال بد یوماً    هلون إال ودائع      وما المال واأل  ٣٣

  ١٠١  ا بوداعــعتهر ل الفراق و بق   اع     ــسلمي بغیر مت من أرحلت  ٣٤

  م تأكلهم الضبعــفإن قومي ل   ر      ــنت ذا نفبا خراشة أما أأ  ٣٥

  

١٠٨  

ــریة  الرقم ـــــ ـــــ   رقم الصفحة  األبیات الشعــ

٢٩٤ 



  ١٠٩  ذا كواكب أشنعا إذا كان یوماً    ا      ــتعلمون بالءن د هلبني أس  ٣٦

  ١٠٩  إذا كانت الحو الطوال  فكأنما        كساها السالح األرجوان المضلعا  ٣٧

  ١٧٨  ت ال تدفعــــفإذا المنیة أقبل  رصت بأن أدافع عنهم       ولقد ح  ٣٨

    قافیة الفاء  

  ١٢  أو مجلف من المال إال مسحتاً   وعض زمان یا بن مروان لم یدع     ٣٩

  ١٣١  ي من لبس الشفوفــأحب إل    ي ـــــس عباءة وتقر عینولب  ٤٠

    قافیة الالم  

  ١٠٧  اء الزالالــبه الم یجد مراً       ضمریمّر  مـــــف ومن یك ذا  ٤١

  ١٣٦  اد مزملــكبیر أناس في بج    ه ــــلببیرا في عرانین و ثكان   ٤٢

  ٢٢٩  اطلع یر ـولونش إال أنها غ  یدها  ـــش جدعیناها وج شفعینا  ٤٣

    قافیة المیم  

  ٣٢  ر السالمـــولیس علیك یامط  ها  ــــــعلی سالم اهللا یامطراً   ٤٤

  ٣٥  هل غطي علیه النعیمـــوج  ال   ــــحلم أضاعه عدم الم رب  ٤٥

  ١٠٦  تحذف نون وهو حذف ما التزم    زم ــــومن مضارع لكان منج  ٤٦

  ١٠٧  مــة  فقد أبدت المرآة جبهة ضیغـــفإن لم تك المرآة ابدت وسام  ٤٧

  ١٠٧  اـــوٕان مظلوم أبداً  رف   إن ظالماً ـــــالتقربن الدهر آل مط  ٤٨

  ٢١٨  سلمنـبمال ومعروف من األمر    اً ــا إن ندرك السلم واسعموقد قلت  ٤٩

  ١٣٠  وءك علقماــسأوآل سبیع أو  ــــزة  فلوال رجال من رزام أع  ٥٠

  ١٠٨  فكیف إذا مررت بدار قــوم       وجیران لنا كانوا كـــــرام  ٥١

    قافیة النون  

  ٥٣  ناـه منبره عزیـحولیكونوا       يــــفجاؤوا یهرعون إلیه حت  ٥٢

  ٩٣  نااط الناس عریـوال أمانة وس    اء له ـــإني كأني أري من الحی  ٥٣

ــریة  الرقم ـــــ ـــــ   رقم الصفحة  األبیات الشعــ

  ١٠٨  قالت : وٕان !؟ معدماً  كان فقیراً        قالت بنات العم : یاسلمي وٕان   ٥٤

٢٩٥ 



  ١١١  د أنـلة من بعجمجعل ا ربوالخ    ن   ـوٕان تخفف أن فاسمها أستك  ٥٥

  ٢١٧  هنر ــبانت سعاد وأمسي دونها عدن       وعلقت عندها من قبلك ال  ٥٦

    قافیة الهاء  

  ٩٨  ة    ففر عنها وجانب من تعاطاهاــة نار ویك محرقـــإن النمیم  ٥٧

  ١٠٧  اــــته أمه بلبانهذأخوها غ   ـــه ه أو تكنه فإنـــفإن لم یكن  ٥٨

  ١٣٥  ة عیناهاـــحتي شتت همال    اء بارداً ــــوم ناً ـــبعلفتها ت  ٥٩

  ١٥٢  اعت مآربهـثم ض تقدم یوماً   إذا المرء في الجهل والحوج  والخنا     ٦٠

  ١٨٠  ن حجتهــم عشرهبنت ثمان  ـــه  ن عنائه وشقوتــــكلف م  ٦١

    قافیة الواو  

  ١٩١  بكیت علي عمروعلي شجوه إال     یاً ــري الدهر باكأال  فإن حراماً   ٦٢

    افیة الیاءق  

  ١٢  ي موالیاـــولكن عبداهللا مول    هـــفلو كان عبداهللا مولي هجوت  ٦٣

  ٥٣  يــإن یأخذوك تكحلي وتخضب   ة ــــإن الرجال لهم إلیك وسیل  ٦٤

  ٥٣  وٕان كنت عن ارض العشیرة نائبا   ه ـــــبناأنا  األقواملقد یئس   ٦٥

  ٩٣  اــیوٕان كان كاس تقلب عریاناً     يـمن التق ثیاباً إذا المرء لم یلبس   ٦٦

  ٩٣  وال خیر فیمن كان هللا عاصیــا    هــوخیر لباس المرء طاعة رب  ٦٧

  ١٤٠  فحیث تراني  التحــــل مكانیا  ة ــــكأني تنوین وأنت إضاف  ٦٨

  ٢١٢  ال تستهـــل من الفراق شؤوني  راق فإننـيــــالتحزنیني بالف  ٦٩

  ٢١٣  ولألمر یأتي المرء من حیث الیدري  درــي للنوائب والقــیالقوم  أال  ٧٠

ـــمـــأنائل إنن  ٧١ ـــ   ٢١٨  ي ـــلي سلمألهـــلك فأقبــ    ي سل
 

٢٩٦ 



  المــــــــفهرس األع

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل

  األخفش :  ١

  سعید بن مسعدة األخفش األوسط البصري لزم سبیویه وروي كتابه.

  ٢٣٧  ٢١٩، ٢١٠، ١٥٧، ١٥٣، ١٣٦، ١٣٥، ١٢٥، ١٢٣، ١١٨، ٣٨ص 

  األزهري:  ٢

  اللغة المشهورین . أئمةبن أحمد األزهري واحد من  محمد

، ١٦٠، ١٥٦، ١٤٩، ١٤١، ١٣٩، ١٣٤،  ١١٧،  ١٠٢، ٩٩، ٩٢، ٨٧، ٧ص 

٢٠٤، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٥، ١٨٥، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٣، ١٦٨ ،

٢٢٠،  ٢١٧،  ٢١٥،  ٢١٤، ٢٠٦  

  األشموني:  ٣

  كان مكبا علي العلم ال هم له إال العلم والطاعة علي بن محمد بن عیسي األشموني

  ١٥٩،  ٩ص 

  األنباري:  ٤

حمد بن عبداهللا األنباري النحوي من أكثر النحاة عنایة بموضوع عبدالرحمن م

  الخالف بین البصریین والكوفیین .

، ١٣٦، ١٣٤، ١٢٨، ١٢٦، ١١٠، ١٠٣، ٩٨، ٩٤، ٩٢، ٨٩، ٤٤، ١٦ص 

٢٣٧، ٢٠٥، ١٥٩، ١٥٤، ١٤٥  

  البخاري :  ٥

یه وسلم سماعیل بن إبراهیم وهو الحافظ لحدیث الرسول صلي اهللا علإمحمد بن 

  البخاري  حب الجامع المعروف بصحیحصا

  ٢٣٠، ١٣٥، ٧٩،  ٦٣،  ٥٠ص 

  

  

٢٩٨ 



ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل

  البغدادي :  ٦

  عبدالقادر عمر البغدادي صاحب خزانة اآلدب

  ٢٢٥،  ١٣٥، ١٠٥، ٥١،  ٤٨ص 

  الجرجاني :   ٧

  الغة عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني إمام في العربیة واللغة والب 

  ١١٢،  ١٦ص 

  بن جني :ا  ٨

  عثمان بن جني أبوالفتح النحوي من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصریف 

  ٢٢٨،  ٢٢٥،  ٢٠٧،  ١٠٥، ٤٢، ٣٣،  ١٦،  ٨ص 

  الجوهري :  ٩

  سماعیل بن حماد الجوهري إمام في اللغة العربیة واألدبإ

  ٧٠،  ٧ص 

  ابن الحاجب :  ١٠

  شتغل بالقراءات وعلم العربیة .ابن الحاجب االمعروف بأبوعمرو عثمان بن عمر 

  ١٦٥،  ١٦٣، ١١١،  ١٠٤،  ٨ص 

  أبوحیان :  ١١

  محمد بن یوسف بن علي األندلسي نحوي عصره ولغویه ومفسره .

، ٢١٤، ٢١١،  ٢٠٦،  ٢٠٥،  ٢٠٠،  ١٩٦، ١٩١، ١٦٠، ١٣٦، ١١٠ص 

٢٣٠،  ٢٢٨، ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢١٥  

  

  

  

  

٢٩٩ 



ـــــ  الرقم ـــــ ــمالعل ـــــ   ــــــــــ

  بن خالویه:ا  ١٢

  ن بن أحمد بن خالویه إمام كبیر من أئمة العربیة .یالحس

،  ١٤١،   ١٣٨،  ١٣٤ ،  ١٢٥ ،  ١١٨،  ١١٧ ،١١٥، ٩٦ ، ٩٢   ص 

٢٠٩، ٢٠٧ ، ٢٠٥ ، ٢٠٠، ١٨٦،١٨٧، ١٨٣، ١٧٢ ،١٦٩، ١٦٧ ،  ١٥٠ ،

٢١٩، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٤، ٢١٣، ٢١١   .  

  ابن خروف :   ١٣

  مام في النحو واللغة إبن محمد بن علي  علي

  ٥١ص 

  الخلیل :  ١٤

ر صستخرج العروض وحاعبدالرحمن بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراهیدي أول من 

  أشعار العرب 

  ٢٣٣  ،١٣٥، ٤٩، ٣٦، ٣٤، ٢١ص 

  الرضي :  ١٥

ي نجم  األئمة صاحب شرح الكافیة البن ذسترابارضي الدین محمد بن الحسن اإل

  .الحاجب 

  ١٨٧،  ١٦٥،  ١٦٣، ١١١،  ١٠٥، ٨٥، ٥١، ٨ص 

  الزجاج :  ١٦

معاني القرآن اج شیخ أبي علي الفارسي وصاحب  أبواسحاق إبراهیم بن السري الزج

.  

، ١٣٨،  ١٣٧، ١٢٣، ١٢٠، ١١٤،  ١١٣، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٣، ٩٢، ٨٦ص 

١٩٠ ،  ١٨٨، ١٨٥، ١٨٢، ١٨١، ١٧٦، ١٧٢، ١٥٧، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٧ ،

٢١٧، ٢٠٩،  ٢٠٥ ، ٢٠٢،  ١٩٩  

  

٣٠٠ 



ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل

  الزجاجي:  ١٧

أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي النحوي كان من أفاضل األئمة في النحو 

  .ألدب اة و لغوال

  ١٠٣، ٨٠، ١٨، ١٦، ١٣ص 

  الزمخشري :  ١٨

  التفسیر واللغةو  الزمخشري من أئمة العلم بالدینمود بن عمر بن محمد بن أحمدمح

  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢١٤، ١٩٣،  ٨،  ٧ص 

  ابن السراج :  ١٩

محمد ابن السري النحوي  أبوبكر بن السراج النحوي أحد العلماء المشهورین باللغة 

  والنحو

  ١٥٧، ١٥٥، ١٤٧،  ١٤٠،  ١٢٦، ١٢٣،  ٨٦، ٨٩،  ٨ص 

  ابن سالم :  ٢٠

  هل البصرةمحمد بن سالم بن عبداهللا الجمحي إمام في األدب من أ

  ٤٦، ٣١، ٢٥،  ١٣ص 

  سیبویه :  ٢١

  عمرو بن عثمان بن قنبر إمام النحاة وصاحب الكتاب أعلم الناس بالنحو بعد الخلیل 

 ٨٩، ٥١، ٥٠، ٤٩ ،٤٢، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ١٣، ٧ص  

،١٣٦، ١٢٦، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١١٨، ١١٧، ١١٣، ١١١، ١٠٩، ١٠٠ ،

٢١١، ٢٠٦، ١٨٨، ١٨١، ١٧٧، ١٥٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥٥، ١٥٣، ١٣٧ ،

٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠، ٢٣٩، ٢٣٨، ٢٣٧، ٢٣٦،  ٢٣٥، ٢٣٤،  ٢٣٢، ٢١٥  ،

٢٤٣  

  

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل
٣٠١ 



  ابن سیده :  ٢٢

  علي بن أحمد بن سیده اللغوي النحوي األندلسي

  ٢١٤،  ٧٠ص 

  السیوطي :  ٢٣

، كان عالما موسوعیا قل أن یجود يعبدالرحمن بن الكمال أبوبكر محمد األسیوط

  الزمان بمثله

 ، ١٠٥، ١٠٢،  ١٥٦، ٥٥، ٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٥، ٤٤،  ٩ص 

٢٣٧، ١٥٩، ١٣٥  

  الشافعي :    ٢٤

  هو اإلمام الكبیر الذائع الصیت أبوعبداهللا بن إدریس الشافعي

  ٨١، ٨٠ص 

  ابن الشجري :  ٢٥

  في النحو واللغة . ماماً هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة كان إ

  ٢٣٧،  ١٥٩،  ١٣٥ص 

  الطبري :  ٢٦

  محمد بن جریر بن یزید أبوجعفر الطبري المؤرخ المفسر .

 ٢١٧، ٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣، ٢٠٥،  ٢٠١، ١٩٦، ١٧٥،  ١٦٩، ١٥٢، ٩٦ص 

 ،٢٣٠، ٢٢٥، ٢٢٤،  ٢١٨  

  ابن عباس:  ٢٧

رآن ابن عم رسول اهللا ترجمان الق العباس بن عبدالمطلب اإلمام الحبر عبداهللا بن

  صلي اهللا علیه وسلم

  ٢٣٠، ٢٢٣، ٥٢ص 

  

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل
٣٠٢ 



  : أبوعبیدة   ٢٨

نساب لم بالنحو والغریب واألخبار واألهو الشیخ اإلمام اللغوي األدیب المفسر الشاعر العا

  أبوعبیده معمر بن المثني البصري .

  ٢٠٦،  ١٩٠،  ١٨٩،  ١٣٦، ١١٤، ١٠٥، ٩٦،  ٨٦ص 

  ابن عصفور :  ٢٩

  علي بن مؤمن بن محمد المعروف بابن عصفور حامل لواء العربیة باألندلس

  ١٦٤،  ٩ص 

  العكبري :  ٣٠

  كانت له معرفة بعلوم القرآن والجبر وغوامض العربیة. أبوالبقاء عبداهللا بن الحسین

  ٢٠٩،  ١٣٧، ١٣٣، ١١٣، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠١، ٩٤، ٩٢، ٨٥ص 

  أبوعلي الفارسي :  ٣١

  الحسن بن أحمد بن عبدالغفار أوحد زمانه في علم العربیة

  ١٥٧، ١٥٥، ١٣٠، ١١٥،  ١٠٤ص 

  : بن العالء البصري وأبوعمر   ٣٢

بن عمار البصري النحوي أحد القراء السبعة المشهورین وٕامام أهل البصرة في  نزبا

  القراءات والنحو وللغة

 ،٩٨،٩٩، ٩٧، ٩٦، ٩٥،  ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٦٧، ٤٦، ٣٦، ٣٣ ص

١٢٨، ١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٨، ١١٧، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١١، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠ ،

١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨،  ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٣، ١٣٠، ١٢٩  ،

١٧٦ ،١٧٥، ١٧٤، ١٧٣، ١٧٢، ١٧١،  ١٧٠  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١ ،

١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨،  ١٧٧ ،

٢٠٦،  ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠٢،  ٢٠١،  ٢٠٠، ١٩٩، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣، ١٩١ ،

٢٣٩، ٢٣٨، ٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨، ٢١٧، ٢١٦، ٢١٥، ٢١٣، ٢١٢، ٢١١،  ٢١٠، ٢٠٩ ،

٢٥١، ٢٥٠، ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥، ٢٤٢، ٢٤١، ٢٤٠،  

  

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل
٣٠٣ 



  ابن فارس :  ٣٣

  أحمد بن فارس بن زكریا اللغوي .

  ٢١٤،  ٢١٠، ١٨٦، ٥٤، ٥٢، ٢٢،  ١٧ص 

  الفراء :  ٣٤

  برع الكوفیین وأعلمهم.أیحیي بن عبداهللا بن منظور الدیلمي كان من 

   ،٢٣٥، ١٨١ ،١٥٣،١٥٧، ١٥٠، ١٣٦، ١٢٦، ١١٨، ١١٠، ٩٥، ٤٩، ٣٨ص 

  ابن قتیبة:  ٣٥

  باللغة والنحو وغریب القرآن ومعانیه عبداهللا بن مسلم كان عالماً 

  ٢١٣، ١٩١، ١٨٩، ١٢٤، ٩٣،  ٤٦،٦٦ ،١٣ص 

  القرطبي :  ٣٦

العلماء العارفین و  كان من عباده الصالحینمحمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 

  ومن مصنفاته(الجامع ألحكام القرآن )

، ٢١١ ،٢٠٩ ،٢٠٥، ١٩٤، ١٧١، ١٥٢، ١٥٠ ،١٣٨، ١١٧، ٩٣، ٨٨ص : 

٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٧، ٢٢٤،  ٢١٥  

  القیسي :   ٣٧

  مكي بن أبي طالب من أهل التبحر في علوم القرآن والعربیة

، ١٢٠، ١١٤، ١١٣، ١٠٢، ١٠٠، ٩٨، ٩٧، ٩٥، ٩٤،  ٩٣، ٨٨، ٨٥ص : 

١٨٦،  ١٧٨، ١٧١، ١٦٠، ١٤٥، ١٣٨، ١٣١،  ١٣٠،  ١٢٧، ١٢٥، ١٢١ 

،٢٢٠، ٢١٥ ، ٢١٢،  ١٩٠  

  ابن كثیر :  ٣٨

  إسماعیل بن كثیر كان قدوة العلماء والحفاظ وعمدة أهل المعاني واأللفاظ.

  ٢٢٠،  ٢١٠،  ١٦٩،  ١٥٦ص : 

  

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل
٣٠٤ 



  :الكسائي   ٣٩

  ئمة القراء وشیخ نحاة الكوفةحسن علي بن حمزة الكسائي أحد األأبوال

  ٢٣٦، ٢٣٥، ٤٩، ٤٦، ٣٨ص 

  مالك:  ٤٠

  عالمأبوعبداهللا مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد األئمة األ

  ٣٣، ٢٩، ١١ص 

  ابن مالك :  ٤١

  أبوعبداهللا محمد بن عبداهللا بن مالك إمام في العربیة واللغة .

  ،٨٧، ٤٩، ٩ص 

  المبرد :  ٤٢

  غزیر العلم كثیر الحفظ أبوالعباس محمد بن یزید كان عالماً 

 ١٨٧، ١٨١ ١٥٧،  ١٥٥، ١٥٣،  ١٢٦، ١٢٣، ١١٨، ١٠٥،  ٨٩، ٤٢ص : 

 ،٢٢٩  

  ابن مسعود:  ٤٣

   وفقهاً  عبداهللا بن مسعود من أكابر الصحابة علماً 

  ٢٣٠، ٢٢٨، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٤،  ١٣٤ص 

  مسلم :  ٤٤

  هو اإلمام الكبیر الحافظ مسلم بن الحجاج بن مسلم صاحب الصحیح.

  ٢١٠، ١٠٧، ٩٤، ٦٣ص 

  ابن منظور:  ٤٥

  علم من أعالم اللغة العربیة . مد بن مكرممح

 ١٩٤، ١٩٠، ١٦٣،  ١٥٣،  ١٢٤،  ٧٩، ٧٠، ٦٦، ٥٨، ٤٥،  ١٠، ٧ص 

،٢١٣،  ٢١١، ٢٠٩   

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ  ٣٠٥  العل



  النابغة :  ٤٦

  زیاد بن معاویة ویكني أبا أمامه وهو من الطبقة األولي 

   ١٢٤،  ٣٢ص 

  النحاس :  ٤٧

  سماعیل النحاس النحوي.إحمد بن محمد أأبوجعفر 

،  ١٣٥،  ١٣٤،  ١٢٨، ١٢٥، ١٢٣، ١١٨، ١١٣، ١١١، ١١٠، ٩٩، ٨٦ص 

٢١٥،  ٢١٤،  ٢١٣، ٢٠٠،  ١٩١، ١٨٧،  ١٧٩،  ١٧٥،  ١٧٣، ١٤٤،  ١٣٨  

٢١٨  

  ابن هشام :  ٤٨

كان بارعا في النحو  ابومحمد عبداهللا جمال الدین بن یوسف بن هشام األنصاري

  واللغة

  ٢٣٧،  ٢٢٧،  ٢٢٦،  ٢١٤،  ١٥٧،  ١٥٣، ١١٨،  ٨٧ ص

  یعقوب  الحضرمي البصري   ٤٩

  بالعربیة ووجوهها والقرآن واختالفه  یعقوب بن اسحاق بن یزید أحد القراء العشرة كان عالماً 

،  ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٦،  ٦٧ص 

١٢١،  ١٢٠،  ١١٨،  ١١٧،  ١١٥،  ١١٤،  ١١٣، ١١١،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠  ،

١٤٥،  ١٤٤،  ١٤٣،  ١٤١،  ١٣٩،  ١٣٨، ١٣٣،  ١٣٠،  ١٢٩،  ١٢٨، ١٢٢  ،

١٧١، ١٧٠،  ١٦٩،  ١٦٨،  ١٦٧، ١٥٥،  ١٥٤، ١٥١،  ١٥٠،  ١٤٩،  ١٤٨  ،

١٨٤،  ١٨٣،  ١٨٢، ١٨٠، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٧، ١٧٦، ١٧٥، ١٧٤،  ١٧٣،  ١٧٢ ،

١٩٨، ١٩٧، ١٩٦، ١٩٥، ١٩٣،  ١٩١،  ١٩٠،  ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥ ،

٢١٣،  ٢١٢،  ٢١١،  ٢١٠، ٢٠٩، ٢٠٦، ٢٠٤،  ٢٠٣، ٢٠٢، ٢٠١،  ٢٠٠، ١٩٩ 

 ،٢٤٢، ٢٤١،  ٢٤٠،  ٢٣٩،  ٢٣٨،  ٢٢٠،  ٢١٩،  ٢١٨،  ٢١٧،  ٢١٦،  ٢١٥ ،

٢٥١، ٢٥٠،  ٢٤٩، ٢٤٨، ٢٤٧، ٢٤٦، ٢٤٥،  

ــم  الرقم ـــــ ـــــــــــــــ ـــــ   العل
٣٠٦ 



  ابن یعیش :  ٥٠

  بن علي بن یعیش النحويیعیش 

، ١٨١، ١٦٠،  ١٤٧،  ١٢٦،  ١٢٤،  ١٢٣، ١١٢، ١٠٥، ٩٤، ٨٩، ٨١ص

١٨٧  

  
 
 
 
 

 

٣٠٧ 



  عـــــادر والمراجــرس المصــفه

  عــــــــــــــــــــــــــــــالمرج  الرقم

  القرآن الكریم:  ١

  إبراز المعاني من حرز األماني  في القراءات السبع لإلمام الشاطبي:  ٢

تألیف اإلمام عبدالرحمن بن اسماعیل بن إبراهیم تحقیق إبراهیم عطوة 

  مطبعة مصطفي البابي الحلبي.

  اف فضالء البشر في القراءات األربع عشر:إتح  ٣

تألیف الشیخ أحمد بن محمد بن أحمد الدمیاطي رواه وصححه وعلق علیه 

  علي محمد الضباع دار الندوة ، بیروت لبنان.

  اإلتقان في علوم القرآن :  ٤

  هـ١٣٦٨جالل الدین السیوطي مطبعة الحجازي القاهرة 

  أحكام القرآن البن العربي :  ٥

صوله وخرج أحادیثه محمد عبدالقادر دار الكتب العلمیة بیروت راجع أ

  م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

  أحكام القرآن للجصاص :  ٦

  هـ١٣٣٥أحمد علي الجصاص مطبعة األوقاف  اإلسالمیة 

  اإلحكام في  أصول األحكام :  ٧

 -هـ ١٤٢١علي محمد األمدي تحقیق عبدالمنعم إبراهیم الطبعة األولي 

  م٢٠٠٠

  لنحویین البصریین :أخبار ا  ٨

تألیف ابي سعید الحسن بن عبداهللا السیرافي تحقیق محمد إبراهیم البنا 

  م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة األولي 

  أدب الكاتب :  ٩

تصنیف أبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة تحقیق محمد محي الدین 

  م١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢الطبعة الرابعة 

٣٠٩ 



  ـــــــــعالمرجـــــــــــــــــــــ  الرقم

  إزالة القیود عن ألفاظ المقصود في فن الصرف :  ١٠

  م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣تألیف عبدالملك عبدالرحمن السعدي الطبعة األولي 

  األزهیة في علم الحروف :  ١١

  تألیف علي بن محمد النحوي الهروي تحقیق عبدالمعین الملوحي

  البالغة : أساس  ١٢

م محمود بن عمر الزمخشري الطبعة تألیف العالمة جار اهللا أبي القاس

  م١٩٦٥ -هـ ١٣٨٥األولي 

  العربیة : أسرار  ١٣

األنباري تحقیق فخر صالح قداره الطبعة األولي  تتصنیف اإلمام أبي البركا

  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

  إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین:  ١٤

 - هـ ١٤٠٦ألولي تالیف عبدالمجید الیماني تحقیق عبدالمجید دیاب الطبعة ا

  م١٩٨٦

  األشباه والنظائر في الفقه :  ١٥

تألیف أبي الفضل جالل الدین عبدالرحمن السیوطي تخریج وتعلیق خالد 

  م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩عبدالفتاح الطبعة الثالثة 

  اإلصابة في تمییز الصحابة :  ١٦

  تألیف ابن حجر العسقالني أحمد بن علي تحقیق علي محمد البجاوي

  في النحو : األصول  ١٧

ألبي بكر محمد بن سهل بن السراج تحقیق عبدالحسین الفتلي الطبعة الثالثة 

  م مؤسسة الرسالة١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  : داداألض  ١٨

  تألیف محمد بن القاسم األنباري تحقیق محمد أبوالفضل

  

  

٣١٠ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  عراب القراءات السبع وعللها:إ  ١٩

أبي جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن خالویه األصبهاني ضبط لیف تأ

  م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧نصه وعلق علیه أبومحمد األسیوطي الطبعة األولي 

  إعراب القرآن:  ٢٠

 -هـ ١٤٠٦المنسوب إلي الزجاج تحقیق إبراهیم األنباري الطبعة الثالثة 

  .م دار الكتاب اللبناني بیروت لبنان١٩٨٦

  :عراب القرآنإ  ٢١

ألبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل النحاس تحقیق محمد محمد تامر 

  م ، دار الحدیث القاهرة٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨وآخرون الطبعة 

  إعراب ثالثین سورة من القرآن :  ٢٢

  حمد المعروف بابن خالویهأتألیف أبي عبداهللا الحسین بن 

والمستعربین األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب   ٢٣

  :والمستشرقین 

  تألیف خیر الدین الزركلي الطبعة السادسة

  اإلغراب في جدل اإلعراب :  ٢٤

ألبي البركان األنباري تحقیق سعید األفغاني طبعة الجامعة السوریة دمشق 

  م١٩٥٦ -هـ ١٣٧٧

  األغاني :  ٢٥

  ألبي الفرج االصفهاني دار الكتب المصریة 

  النحو:اإلقتراح في علم أصول   ٢٦

لإلمام الحافظ جالل عبدالرحمن السیوطي تحقیق أحمد محمد قاسم الطبعة 

  م١٩٥٦ -هـ  ١٣٩٦األولي 

  اإلقناع في القراءات السبع:  ٢٧

تألیف أبي جعفر احمد بن علي بن احمد بن الباذش تحقیق عبدالمجید 

  .هـ١٤٠٣قطامش الطبعة األولي 

٣١١ 



  ــعالمرجــــــــــــــــــــــــــــ  الرقم

  أمالي ابن الشجري :  ٢٨

هـ ١٤١٣تألیف هبة اهللا بن علي تحقیق محمود محمد الطبعة األولي 

  م١٩٩٢

  :أمالي ابن القالي   -٢٩

 -هـ ١٤٠٧سماعیل القاسم القالي البغدادي الطبعة الثانیة إتألیف أبي علي 

  م١٩٨٧

  أمالي الزجاجي :  ٣٠

م هارون الطبعة الثانیة ألبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق تحقیق عبدالسال

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧

  : اإلمتاع والمؤانسة  31

تألیف أبي حیان التوحیدي صححه وضبطه وشرح غریبه أحمدأمین وأحمد 

  الزین 

  :مامن به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع القرآن ءإمال  ٣٢

 -هـ ١٣٩٩ري الطبعة األولي بتألیف أبي البقاء عبداهللا بن الحسین العك

  م دار الكتب العلمیة بیروت لبنان١٩٧٧

  إنباه الرواه علي أنباه النحاة :  ٣٣

ي تحقیق محمد فطتألیف الوزیر جمال الدین أبي الحسن علي بن یوسف الق

  م١٩٥٥ -هـ ١٣٧٤أبوالفضل الطبعة األولي مطبعة دار الكتب المصریة 

  والكوفیین: اإلنصاف في مسائل الخالف بین النحویین البصریین  ٣٤

  تألیف كمال الدین أبي البركات عبدالرحمن بن محمد األنباري

  اإلیضاح في شرح المفصل :   ٣٥

تألیف عمرو بن عثمان المعروف بابن الحاجب تحقیق موسي بناي العلیلي 

  مطبعة العاني بغداد 

  : اإلیضاح في علل النحو  ٣٦

  م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ ةانیأبوالقاسم الزجاجي تحقیق مازن المبارك الطبعة الث

٣١٢ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  اإلیضاح :  ٣٧

حمد عبدالغفورالفارسي تحقیق كاظم بحر الطبعة أتألیف أبي علي الحسن بن 

  م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الثانیة 

  بن مالك:اأوضح المسالك علي الفیة   ٣٨

  تألیف أبي محمد عبداهللا بن هشام األنصاري

  : لصنائع في ترتیب الشرائعبدائع ا  ٣٩

ود الكاساني الحنفي الطبعة األولي ععالء الدین أبي بكر بن س اإلمامتألیف 

  م .١٩٩٦ -هـ ١٤١٧

  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد:  ٤٠

  محمد بن أحمد بن رشد القرطبي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  البرهان في علوم القرآن :  ٤١

  بداهللا الزركشي تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیمبدرالدین محمد بن ع

  :بغیة الوعاه في طبقات اللغویین والنحاة  ٤٢

 - هـ  ١٣٨٤للحافظ جالل الدین عبدالرحمن السیوطي الطبعة األولي 

  م مطبعة عیسي البابي الحلبي١٩٦٥

  البیان في غریب إعراب القرآن :  ٤٣

ید مراجعة مصطفي السقا تألیف أبوالبركات بن األنباري تحقیق طه عبدالحم

  م١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  تأویل مشكل القرآن :  ٤٤

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١البن قتیبة شرحه ونشره أحمد صقر الطبعة الثالثة  

  تاج العروس من جواهر القاموس :  ٤٥

  محمد مرتضي الحسیني الزبیدي

  تاریخ آداب اللغة العربیة :  ٤٦

  جورجي زیدان

  

٣١٣ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  اإلسالمي: مدنتاریخ الت  ٤٧

  تألیف جورجي زیدان

  تاریخ النحو وأصوله:  ٤٨

  سالم هارونلبدالحمید السید تحقیق عبداعتألیف 

  تاریخ بغداد :  ٤٩

تألیف اإلمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي تحقیق 

م دار الكتب العلمیة ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧بعة األولي عبدالقادر عطا الط

  بیروت لبنان

  التبصرة في القراءات السبع :  ٥٠

أبي محمد مكي بن أبي طالب تحقیق محمد غوث  تألیف اإلمام المقريء

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة الثانیة 

  : التبصرة والتذكرة  ٥١

الطبعة  یري تحقیق فتحي أحمدمسحاق الصإتألیف عبداهللا بن علي بن 

  م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢األولي 

  التبیان في إعراب القرآن :  ٥٢

ري تحقیق محمد علي البجاوي طبع بتألیف أبي البقاء عبداهللا الحسین العك

  حیاء الكتب العربیة عیسي البابي الحلبي وشركاهإبدار 

  علي األصول : تخریج الفروع  ٥٣

الصالح الطبعة  شهاب الدین محمود بن أحمد الزنجاني تحقیق محمد أدیب

  م١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠األولي 

  تذكرة النجاة :  ٥٤

رناطي األندلسي تحقیق عفیف عبدالرحمن غال أبوحیان تألیف محمد یوسف

  م مؤسسة الرسالة ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الطبعة األولي 

  

  

٣١٤ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  التذكرة في القراءات الثمان:  ٥٥

حسن طاهر بن عبدالمنعم بن غلبون تحقیق أیمن رشدي لإلمام أبي ال

  م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢الطبعة األولي 

  تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد:  ٥٦

البن مالك تحقیق محمد كامل الناشر دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 

  م١٩٦٨ -هـ  ١٣٧٨

  التسهیل في علوم التنزیل :  ٥٧

م ١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الطبعة الثانیة تألیف محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 

  دار الكتاب العربي 

  تصحیح الفصیح :  ٥٨

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩البن درستویه تحقیق محمد بدوي القاهرة 

  التعریفات :  ٥٩

أبي الحسن علي بن محمد الجرجاني وضع حواشیه وفهارسه محمد باسل 

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة الثانیة 

  تفسیر  البحر المحیط :   ٦٠

الفكر للطباعة والنشر  دار یف محمد بن یوسف الشهیر بأبي حیانتأل

    م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الطبعة الثانیة والتوزیع ، 

  تفسیر التحریر والتنویر :  ٦١

  تألیف الشیخ محمد الظاهر بن عاشور

  تفسیر  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور :  ٦٢

هـ ١٤٠٣طبعة األولي ، دار الفكر ، بیروت التألیف جالل الدین السیوطي 

  م .١٩٨٣ -

  :ي القرآن )الطبري ( جامع البیان في تأویل أتفسیر   ٦٣

  ألبي جعفر محمد بن جریر الطبري حققه محمود محمد شاكر

  

٣١٥ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  تفسیر غریب القرآن :  ٦٤

 -هـ ١٣٩٨ر أبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة تحقیق السید أحمد صق

  دار الكتب العلمیة بیروت لبنان م١٩٧٨

  تفسیر القرآن العظیم :  ٦٥

  الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقي أبيتألیف اإلمام 

  التفسیر الكبیر :  ٦٦

  لإلمام الفخر الرازي الطبعة الثانیة الناشر دار الكتب العلمیة طهران

  تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان:  ٦٧

  لیف الشیخ عبدالرحمن بن ناصر السعديتأ

  تفسیر النسفي المسمي بمدارك التنزیل وحقائق التأویل :  ٦٨

لإلمام الجلیل أبي البركات عبداهللا بن أحمد بن محمود النسفي منشورات دار 

  الكتاب العربي بیروت لبنان

  تلقیح األلباب علي فضائل اإلعراب:  ٦٩

بن السراج األندلسي المعروف بتألیف أبي بكر محمد بن عبدالملك ا

  م ٢٠٠٦الشنتریني تحقیق أحمد حسن الطبعة األولي 

  تهذیب التهذیب :  ٧٠

  بن حجر العسقالني ال

  تهذیب تاریخ دمشق الكبیر :  ٧١

بن عساكر الإلمام الحافظ المؤرخ ثقة الدین أبوالقاسم علي بن الحسن المعروف ب

  م ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧الثالثة  هذبه ورتبه الشیخ عبدالقادر بدران الطبعة

  تهذیب اللغة :  ٧٢

  ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري تحقیق عبداهللا درویش

  تهذیب النحو :  ٧٣

  تألیف عبدالحمید السید

  

٣١٦ 



  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  التوطئة :  ٧٤

طبع ألبي علي الشلوبیني تحقیق یوسف أحمد المطوع دار التراث العربي لل

  والنشر 

  التیسیر في القراءات السبع :  ٧٥

م ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤تألیف أبي عمرو عثمان بن سعید الداني الطبعة الثانیة 

  الناشر دار الكتاب العربي

  جامع الدروس العربیة :  ٧٦

تألیف الشیخ مصطفي الغالییني مراجعة عبدالمنعم خفاجة الطبعة الثامنة 

  م١٩٩٣هـ  ١٤١٤والعشرون 

  جامع ألحكام القرآن :ال   ٧٧

  تألیف عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي

  الجمل في النحو:  ٧٨

صنعه أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي تحقیق علي توفیق الطبعة 

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانیة 

  الجمل في النحو :  ٧٩

هـ ١٤١٦للخلیل بن أحمد الفراهیدي تحقیق فخر الدین قباوة الطبعة الخامسة 

  م١٩٩٥ -

  جواهر األدب :  ٨٠

  تألیف أحمد الهاشمي 

  بن مالك :احاشیة الخضري علي شرح ابن عقیل علي ألفیة   ٨١

  م١٩٤٠هـ ١٣٥٩تألیف محمد الدمیاطي الشهیر بالخضري الطبعة األخیرة 

  حاشیة الدسوقي علي الشرح الكبیر :  ٨٢

  تألیف الشیخ شمس الدین محمد عرفه الدسوقي

  

 ٣١٧  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم



  حاشیة الصبان علي شرح االشموني علي ألفیة ابن مالك :  ٨٣

  العربیة عیسي البابي الحلبيحیاء الكتب إدار 

  حجة القراءات :  ٨٤

  بي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة تحقیق سعید األفغانيأل

  الحجة في القراءات السبع:  ٨٥

  م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩یه تحقیق عبدالعال مكرم الطبعة الثالثة بن خالو الإلمام 

  الحجة في علل القراءات السبع:  ٨٦

ألبي علي الحسن بن أحمد الفارسي تحقیق علي النجدي ناصف وعبدالفتاح 

  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣شلبي الهیئة المصریة العامة للكتاب 

  :لب لباب لسان العربخزانة األدب و   ٨٧

  عمر البغدادي تألیف الشیخ عبدالقادر

  الخصائص :  ٨٨

تألیف عثمان بن جني تحقیق محمد علي النجار الطبعة الثالثة الهیئة 

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٤٦المصریة العامة للكتاب 

  : ةدائرة المعارف اإلسالمی  ٨٩

  نقلها إلي العربیة محمد ثابت الفندري وآخرون

  دائرة المعارف وهو قاموس عام لكل فن ومطلب :  ٩٠

  رس البستاني دار المعرفة بیروت لبنانتألیف بط

  دراسات في كتاب سیبویه :  ٩١

  تألیف خدیجة الحدیثي

  دراسات ألسلوب القرآن الكریم:  ٩٢

  تألیف محمد عبدالخالق عضیمة

  درة الغواص في أوهام الخواص :  ٩٣

  للحریري تحقیق محمد أبوالفضل دار الفكر العربي القاهرة

  

 ٣١٨  ــــــــــــــــــعالمرجــــــــــــ  الرقم



  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :  ٩٤

 -هـ ١٤١٤للسمین الحلبي تحقیق علي معوض وآخرین الطبعة األولي 

  م دار الكتب العلمیة بیروت لبنان١٩٩٤

  دروس في المذاهب النحویة   ٩٥

  تألیف عبده الراجحي

  دالئل اإلعجاز في علم المعاني:  ٩٦

الطبعة األولي بیروت لبنان،  ، دار الكتب العلمیةجرجانيتألیف عبدالقاهر ال

  م ١٩٨٨ -هـ١٤٠٩

  دیوان أبي االسود الدؤلي :  ٩٧

  م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢تحقیق الشیخ محمد حسن الطبعة األولي   

  دیوان الحطیئة:  ٩٨

عرابي وأبي عمرو الشیباني شرح أبي سعید بن األامن روایة ابن حبیب عن 

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١وت السیرافي دار صادر بیر 

  دیوان األخطل :  ٩٩

  م١٩٨٦شرح مهدي محمد ناصر الطبعة األولي بیروت دار الكتب العلمیة 

  :دیوان زهیر  ١٠٠

  م .١٩٤٤ -هـ ١٣٦٣بشرح ثعلب  ، دار الكتب المصریة 

  دیوان عنترة بن شداد :   ١٠١

  تحقیق محمد سعید المكتب اإلسالمي بیروت

  دیوان الفرزدق:  ١٠٢

  م١٩٦٠ -هـ  ١٣٨٠ ،ادر بیروتدار ص

  دیوان المتنبيء :  ١٠٣

  المؤسسة العربیة للطباعة والنشر بیروت لبنان

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  دیوان النابغة :  ١٠٤

٣١٩ 



  ضل الطبعة الثانیةتحقیق محمد أبوالف

  لسان العرب : من رتشاف الضرب ا  ١٠٥

هـ ١٤٠٨اس الطبعة األوليمطفي أحمد النألبي حیان األندلسي تحقیق مص

  م١٩٨٧ -

  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني:  ١٠٦

لأللوسي قرأه وصححه محمد حسین العرب دار الفكر للطباعة والنشر 

  والتوزیع

  علم التفسیر: المسیر في دزا  ١٠٧

وزي الطبعة أبي الفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علي الج تألیف اإلمام 

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الرابعة 

  السبعة في القراءات :  ١٠٨

  البن مجاهد تحقیق شوقي ضیف الطبعة الثانیة

  سر صناعة اإلعراب :  ١٠٩

تألیف إمام العربیة أبي الفتح عثمان بن جني تحقیق حسن هنداوي الطبعة 

  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األولي 

  سنن أبي داؤود  ١١٠

  األشعثبن للحافظ أبي داؤود سلیمان 

  بن ماجة :اسنن   ١١١

  ني تحقیق محمد فؤادیالحافظ أبي عبداهللا محمد بن یزید القزو 

  :سنن الترمذي  ١١٢

  عوض هألبي عیسي محمد بن عیسي تحقیق إبراهیم عطو 

  سنن النسائي :  ١١٣

  ألبي عبدالرحمن  أحمد بن شعیب

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  إمام النحاة : سیبویه  ١١٤

٣٢٠ 



  م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥تألیف علي النجدي ناصف مطبعة لجنة البیان العربي 

  سیر أعالم النبالء:  ١١٥

م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣تألیف شمس الدین محمد بن أحمد الطبعة األولي 

  مؤسسة الرسالة

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب :  ١١٦

لحنبلي تحقیق لجنة إحیاء للمؤرخ الفقیه األدیب أبي الفالح عبدالحي العماد ا

  التراث العربي

  شذا العرف في فن الصرف :  ١١٧

  تألیف الشیخ أحمد الحمالوي

  شرح أبنیة سیبویه :  ١١٨

  تألیف سعید بن مبارك بن علي الدهان تحقیق عالء محمد رأفت

  بن مالك:اشرح االشموني علي ألفیة   ١١٩

  م بیروت لبنان١٩٥٥ -هـ ١٣٧٥تحقیق محمد محي الدین الطبعة األولي 

  بن مالك:اشرح ابن عقیل علي ألفیة   ١٢٠

  بهاء الدین عبداهللا بن عقیل

  شرح التصریح علي التوضیح:  ١٢١

  تألیف خالد بن عبداهللا األزهري دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع

  مريء القیس :إشرح دیوان   ١٢٢

م المكتبة الثقافیة بیروت ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢الطبعة السابعة  سندوبيحسن ال

  .لبنان

  

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  شرح شافیة ابن الحاجب :  ١٢٣

تألیف الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن اإلستراباذي مع شرح شواهده 

الكتب العلمیة م دار ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥للعالم الجلیل عبدالقادر البغدادي 

٣٢١ 



  بیروت لبنان

  شرح الفصیح :  ١٢٤

  إبراهیم بن عبداهللا محمود بن عمر الزمخشري تحقیق ألبي القاسم جار اهللا 

  شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات :  ١٢٥

  لمحمد بن قاسم األنباري

  شرح قطر الندي وبل الصدي :  ١٢٦

  ارياهللا جمال الدین بن هشام األنصدتألیف أبي محمد عب

  بن الحاجب :اشرح كافیة   ١٢٧

تألیف رضي الدین محمد بن الحسن االستراباذي قدم له ووضع حواشیه 

م دار الكتب العلمیة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩وفهارسه أمیل بدیع الطبعة األولي 

  بیروت لبنان

  شرح اللمحة البدریة في علم العربیة :  ١٢٨

  م بغداد١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧ابن هشام األنصاري تحقیق هادي نهر 

  شرح المعلقات السبع :  ١٢٩

  م١٩٧٩هـ ١٣٩٩تألیف أبي عبداهللا الحسین بن أحمد الزوزني الطبعة الثالثة 

  شرح ملحة اإلعراب :  ١٣٠

الناظم والشارح اإلمام أبومحمد القاسم علي الحریري البصري حققه فائز 

  م١٩٩١ -هـ ١٤١٢فارس الطبعة األولي 

  شرح المفصل :  ١٣١

  مة جامع الفوائد موفق الدین یعیش بن علي بن یعیش النحويللشیخ العال

  

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  الشعر والشعراء :  ١٣٢

تألیف أبي محمد عبداهللا بن مسلم بن قتیبة تحقیق مفید قمیحة ومحمد أمین 

  م دار الكتب العلمیة بیروت لبنان ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة األولي 

٣٢٢ 



  الصاحبي في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها:  ١٣٣

للعالمة أبي الحسین أحمد بن فارس تحقیق عمر فاروق الطبعة األولي 

  م بیروت لبنان١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة :  ١٣٤

تألیف إسماعیل بن حماد الجوهري تحقیق أحمد عبدالغفور الطبعة الثانیة 

  م١٩٧٩ -١٣٩٩

  صحیح البخاري :  ١٣٥

بي عبداهللا محمد بن إسماعیل البخاري مراجعة وضبط وفهرسة أتألیف 

 -هـ ١٤١٥الشیخ محمد علي القطب والشیخ هشام البخاري طبعة جدیدة 

  م١٩٩٥

  صحیح مسلم بشرح النووي :  ١٣٦

  الناشر مؤسسة مناهل العرفان

  ضحي اإلسالم :  ١٣٧

  م١٩٧٩الخامسة تألیف أحمد أمین الطبعة 

  طبقات الشعراء :  ١٣٨

م دار الكتب ١٩٨٢ -هـ١٤٠٢لمحمد بن سالم الجمحي الطبعة األولي 

  العلمیة بیروت لبنان

  طبقات القراء :  ١٣٩

اإلمام شمس الدین أبي عبداهللا محمد بن أحمد الذهبي تحقیق أحمد  تألیف

  م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨خان الطبعة األولي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــعالمرجــــــــ  الرقم

  طبقات المفسرین :  ١٤٠

تألیف الحافظ شمس الدین محمد بن علي بن أحمد الداوي تحقیق علي 

  م١٩٧٢-هـ ١٣٢١محمد الطبعة األولي 

٣٢٣ 



  طبقات النحویین واللغویین:  ١٤١

تألیف أبي بكر محمد بن الحسن الزبیدي األندلسي تحقیق محمد أبوالفضل 

  معارف .الطبعة الثانیة دار ال

  ظاهرة الشذوذ في النحو العربي :  ١٤٢

  م١٩٧٤تألیف فتحي عبدالفتاح الطبعة األولي 

  العقد الفرید :  ١٤٣

تألیف احمد بن محمد عبدربه األندلسي تحقیق عبدالمجید الترحیني الطبعة 

  م ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان١٩٨٢ -هـ ١٤٠٤األولي 

  ابه ونقده :العمدة في محاسن الشعر وآد  ١٤٤

تألیف أبي علي الحسن بن رشیق تحقیق محمد محي الدین الطبعة الرابعة 

  م ، دار الجیل .١٩٧٢

  العین:  ١٤٥

  امرائيسللخلیل بن أحمد الفراهیدي تحقیق مهدي المخزومي وٕابراهیم ال

  غایة النهایة في طبقات القراء :  ١٤٦

  ريز شمس الدین أبوالخیر محمد بن محمد الج

  الباري بشرح صحیح البخاري :فتح   ١٤٧

  أحمد بن علي بن حجر العسقالني تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي

  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر :  ١٤٨

هـ ١٤١٣تألیف محمد بن علي الشوكاني تحقیق سید إبراهیم الطبعة األولي 

  م ، دار الحدیث القاهرة ١٩٩٣ -

  توضیح تفسیر الجاللین للدقائق الخفیة :باإللهیة  الفتوحات  ١٤٩

  م١٩٣٣ -هـ ١٣٥٢تألیف سلیمان بن عمر العجل مطبعة مصطفي محمد 

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  فتوح البلدان :   ١٥٠

  أحمد بن یحیي بن جابر البالذي حققه عبداهللا أنیس تألیف أبي العباس

  ربیة :فصول في فقه الع  ١٥١

٣٢٤ 



  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠تألیف رمضان عبدالتواب الطبعة السادسة 

  فقه اللغة وأسرار العربیة :  ١٥٢

  م١٩٩٩ألبي منصور الثعالبي الطبعة األولي 

  فهارس كتاب سیبویه:  ١٥٣

 -هـ١٣٩٥محمد عبدالخالق عضیمه الطبعة األولي القاهرة ، دار الحدیث 

  م١٩٧٥

  الفهرست :  ١٥٤

  ندیم بیروت دار المعرفةمحمد بن إسحاق ال

  في اصول النحو :  ١٥٥

  تألیف سعید األفغاني 

  في اللهجات العربیة :  ١٥٦

  تالیف إبراهیم أنیس

  القاموس المحیط :  ١٥٧

  م١٩٥٢ -هـ ١٣٧١تألیف محمد بن یعقوب الفیروزأبادي الطبعة الثانیة 

  القراءات وعلل النحویین فیها المسمي ( علل القراءات ):  ١٥٨

  ي منصور األزهري تحقیق نوال بنت إبراهیم الحلوةألب

  القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب :  ١٥٩

  تألیف عبدالفتاح القاضي

  القراءات وأثرها في علوم العربیة :  ١٦٠

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، الطبعة األولي سالم محیسن محمد  تألیف

  القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة :  ١٦١

  دالعال مكرمعب

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  القیاس في النحو :  ١٦٢

  م١٩٩٧تألیف سعید جاسم الزبیدي دار الشروق عمان األردن 

٣٢٥ 



  القواعد النحویة مادتها وطریقها:  ١٦٣

  م ، مكتبة األنجلو المصریة١٩٥٢تألیف عبدالحمید حسن الطبعة الثانیة 

  تاب :ـــالك  ١٦٤

تحقیق عبدالسالم هارون الطبعة  أبوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر  ألیفت

  م١٩٧٧الثانیة 

  صطالحات الفنون :اكشاف   ١٦٥

  محمد علي التهانوي تألیف 

  الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون االقاویل في وجوه التأویل :  ١٦٦

  تألیف محمود بن عمرو الزمخشري

  : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  ١٦٧

للعالم الفاضل األدیب والمؤرخ الكامل األدیب مصطفي بن عبداهللا الشهیر 

  بحاجي خلیفة دار العلوم الحدیثة بیروت لبنان

  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها:  ١٦٨

 -هـ ١٤٠٤أبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي الطبعة الثانیة  تألیف

  م١٩٨٤

  لمعضالت في إعراب القرآن وعلل القراءات:كشف المشكالت وٕایضاح ا  ١٦٩

لنور الدین أبي الحسن علي بن الحسین الباقولي الملقب بـ ( جامع العلوم 

  عبدالرحمن السعدي . تحقیق عبدالقادرالنحوي ) 

١٧٠  

  

  الكامل في قواعد العربیة نحوها وصرفها:

  م.١٩٦٣ -هـ ١٣٨٢تألیف أحمد زكي صفوت 

  : دبواألالكامل في اللغة   ١٧١

  م١٩٥٦الفضل والسید شحاته القاهرة  أبو للمبرد تحقیق محمد

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  الكواكب الدریة علي متممة األجرومیة :  ١٧٢

  الشیخ محمد بن أحمد بن عبدالباري األهدل دار القلم بیروت لبنان

٣٢٦ 



  ة من الفروع الفقهیة:الكوكب الدري فیما یتخرج علي االصول النحوی   ١٧٣

سنوي تحقیق محمد حسن عواد الطبعة األولي لإلمام جمال الدین اإل

  م .٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

  كنز العمال  في سنن االقوال واألفعال :  ١٧٤

تألیف العالمة عالء الدین علي المتقي بن حسام الدین تحقیق محمود عمر 

  م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الدمیاطي الطبعة الثانیة 

  العرب : لسان  ١٧٥

  بن منظور طبعة جدیدة محققة ال

  لمع األدلة :  ١٧٦

 - هـ١٣٧٧األنباري تحقیق سعید االفغاني مطبعة الجامعة السوریة  البن

  م١٩٥٧

  اللمع في العربیة :  ١٧٧

بي الفتح عثمان بن جني تحقیق حامد المؤمن الطبعة الثانیة أتألیف 

  م١٩٨٥  -هـ ١٤٠٥

  اءات القرآنیة :اللهجات العربیة في القر   ١٧٨

  تألیف عبده الراجحي دار المعرفة الجامعیة 

  المبسوط في القراءات العشر :  ١٧٩

 -هـ ١٤٠٨ألبي بكر أحمد بن الحسین تحقیق سبیع حمزة الطبعة الثانیة 

  م١٩٨٨

  مثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ال  ١٨٠

  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بن األثیر تحقیق محمد محي الدین ال

  

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  لرقما

  المحكم والمحیط األعظم في اللغة :  ١٨١

تألیف علي بن إسماعیل تحقیق عائشة عبدالرحمن بنت الشاطيء الطبعة 

٣٢٧ 



  م١٩٨٥األولي 

  ر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز :ر المح  ١٨٢

لطبعة أبومحمد بن عبدالحق بن عطیة تحقیق الرحالي الفاروق وآخرون ا

  م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١األولي 

  مجاز القرآن :  ١٨٣

  تألیف أبي عبیدة معمر بن المثني تحقیق أحمد فرید الطبعة األولي

  لبنان –م دار الكتب العلمیة بیروت ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

  مجالس العلماء :  ١٨٤

ألبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي تحقیق عبدالسالم محمد هارون 

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ثة الطبعة الثال

  مجالس ثعلب :  ١٨٥

أبوالعباس أحمد بن یحیي ثعلب تحقیق عبدالسالم هارون الطبعة الخامسة 

  دار المعارف 

  مجمل اللغة :  ١٨٦

ألبي الحسین أحمد بن فارس اللغوي تحقیق زهیر عبدالمحسن الطبعة الثانیة 

  م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

  واإلیضاح عنها:المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات   ١٨٧

أبوالفتح عثمان بن جني تحقیق علي النجدي ناصف وآخرون إحیاء التراث 

  اإلسالمي القاهرة

  المخصص :  ١٨٨

الطبعة  البن سیده تقدیم خلیل إبراهیم دار إحیاءالتراث العربي بیروت، 

  م .١٩٩٩ -هـ ١٤٠٣األولي 

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  ارس النحویة أسطورة وواقع :المد  ١٨٩

  م ، دار الفكر للنشر والتوزیع١٩٨٧تألیف إبراهیم السامرائي الطبعة األولي 

٣٢٨ 



  المدارس النحویة:  ١٩٠

  تألیف شوقي ضیف

  مدرسة البصرة النحویة :  ١٩١

  تألیف عبدالرحمن السید

  مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو:  ١٩٢

  تألیف مهدي المخزومي

  : مراتب النحویین   ١٩٣

تألیف أبي الطیب اللغوي تحقیق محمد أبوالفضل ، دار الفكر العربي الطبعة 

  الثانیة 

  المزهر في علوم اللغة وأنواعها :  ١٩٤

  تألیف عبدالرحمن جالل الدین السیوطي الطبعة الثالثة

  المساعد علي تسهیل الفوائد:  ١٩٥

  لإلمام الجلیل بهاء الدین بن عقیل

  مسند اإلمام أحمد بن حنبل :  ١٩٦

طبعة جدیدة مصححة مرقمة األحادیث ومفهرسة دار إحیاء التراث العربي ، 

  م .١٩٩٤ -هـ ١٤١٥بیروت لبنان الطبعة الثالثة 

  مشكل إعراب القرآن :  ١٩٧

ألبي محمد مكي بن أبي طالب القیسي تحقیق حاتم صالح الطبعة األولي 

  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٢

  : منیر في غریب الشرح الكبیر للرافعيالمصباح ال  ١٩٨

م ، ١٩٩٤ -هـ ١٤٤الطبعة األولي  ءيلي المقر تألیف أحمد بن محمد بن ع

  دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان .

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  ع  السعیدة في شرح الفریده :المطال  ١٩٩

  ار الرسالة  للطباعة بغدادجالل الدین السیوطي تحقیق نبهان یاسین د

  معاني القرآن لألخفش :  ٢٠٠

٣٢٩ 



 -هـ ١٤٠٥سعدة تحقیق عبداألمیر محمد الطبعة األولي مسعید بن 

  م١٩٨٥

  معاني القرآن للفراء :  ٢٠١

  م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣أبي زكریا یحیي بن زیاد الطبعة الثالثة 

  عرابه للزجاج :إ معاني القرآن و   ٢٠٢

ري تحقیق عبدالجلیل عبده الطبعة األولي أبي اسحاق إبراهیم بن الس

  م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  معاني الحروف :  ٢٠٣

بن عیسي الرماني تحقیق عبدالفتاح إسماعیل دار النهضة  تألیف علي

  م ١٩٧٢مصر القاهرة 

  ءات :امعاني القر   ٢٠٤

تألیف محمد بن أحمد األزهري تحقیق عید مصطفي وعوض بن محمد 

  م١٩٩١ - هـ ١٤١٢الطبعة األولي 

  معجم األدباء :  ٢٠٥

  لیاقوت الحموي الطبعة األخیرة ، دار إحیاء التراث العربي بیروت لبنان

  معجم البلدان:  ٢٠٦

  للشیخ اإلمام شهاب الدین أبي عبداهللا یاقوت بن عبداهللا الحموي

  المغني :  ٢٠٧

  البن قدامة المقدسي

  مغني اللبیب عن كتب األعاریب :  ٢٠٨

ي قدم له ووضع حواشیه وفهارسه حسن أحمد الطبعة البن هشام األنصار 

  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨األولي 

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم :  ٢٠٩

 - هـ ١٤٠٥تألیف أحمد بن مصطفي الشهیر بطاش زاده الطبعة األولي 

  لبنان م ، دار الكتب العلمیة بیروت١٩٨٥

٣٣٠ 



  المفضلیات :   ٢١٠

للمفضل الضبي تحقیق الشیخ أحمد محمد وعبدالسالم هارون الطبعة 

  السادسة

  مفتاح العلوم:  ٢١١

بي بكر محمد بن السكاكي منشورات المكتبة العلمیة أتألیف أبي یوسف بن 

  الجدیدة بیروت ، لبنان

  مفردات ألفاظ القرآن :  ٢١٢

تحقیق صنوان عدنان الطبعة الثالثة  األصفهانيتألیف العالمة الراغب 

  م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

  المفید في المدارس النحویة :  ٢١٣

  م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٧تألیف إبراهیم عبود السامرائي الطبعة األولي 

  مقاییس اللغة :  ٢١٤

، دار الجیل  تألیف أبي الحسین أحمد بن فارس تحقیق عبدالسالم هارون

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ بیروت ، الطبعة األولي 

  المقدمة الجزولیة في النحو:  ٢١٥

  أبي موسي عیسى بن عبدالعزیز ، تحقیق عبدالوهاب محمد. تألیف

  المقتصد في شرح االیضاح  ٢١٦

  لعبد القاهر الجرجاني تحقیق كاظم بحر المرجان

  المقتضب :  ٢١٧

أبي العباس محمد بن یزید المبرد تحقیق محمد عبدالخالق عضیمة الطبعة 

  م١٩٧٩  -هـ ١٣٩٩ة الثانی

  

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  مقدمة ابن خلدون :  ٢١٨

  م١٩٨١ -هـ ١٤٠١تألیف عبدالرحمن بن خلدون الطبعة األولي 

  المقرب :  ٢١٩

٣٣١ 



تألیف علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور تحقیق عبدالستار وعبداهللا 

  دالجبوري مطبعة العاتي بغدا

  :في التصریف لممتع ا  ٢٢٠

  م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بن عصفور تحقیق فخر الدین قباوه الطبعة األولي ال

  مناهل العرفان في علوم القرآن :  ٢٢١

  محمد عبدالعظیم الزرقاني طبع بمطبعة عیسي البابي الحلبي 

  منجد المقرئین ومرشد الطالبین :  ٢٢٢

ضع حواشیه تألیف اإلمام شمس الدین ابي الخیر محمد بن محمد الجزري و 

  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ات الطبعة األولي ر الشیخ زكریا عمی

  المنصف :  ٢٢٣

  البن جني تحقیق محمد عبدالقادر ، دار الكتب العلمیة بیروت 

  شر :العشر وتوجیهها من طریق طیبة النالمهذب في القراءات   ٢٢٤

  م١٩٧٨ -هـ ١٣٨٩ تألیف سالم محیسن الطبعة الثانیة

  لصرف واإلعراب :موسوعة النحو وا  ٢٢٥

  م ، دار العلم للمالیین١٩٨٨تألیف أمیل بدیع یعقوب الطبعة األولي 

  الموضح في وجوه القراءات وعللها:  ٢٢٦

تألیف اإلمام نصر بن علي بن محمد الشیرازي الفارسي المعروف بابن مریم 

  م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤تحقیق عمر حمدان الطبعة األولي 

  الموطأ :  ٢٢٧

وعالم المدینة مالك بن أنس صححه وخرج أحادیثه محمد فؤاد إلمام األئمة 

  عبدالباقي دار إحیاء التراث العربي

  المرجــــــــــــــــــــــــــــــع  الرقم

  نحو وعي لغوي :  ٢٢٨

  تألیف مازن المبارك مؤسسة الرسالة

  نزهة األلباء في طبقات األدباء:  ٢٢٩

  السامرائي ألبي البركات األنباري تحقیق إبراهیم

٣٣٢ 



  شهر النحاة :أنشأة النحو وتاریخ   ٢٣٠

  تألیف الشیخ محمد الطنطاوي

  في القراءات العشر : نشرال  ٢٣١

تألیف محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري تحقیق محمد سالم 

  محیسن الناشر مكتبة القاهرة .

  نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب:  ٢٣٢

شیخ أحمد بن محمد المقريء تحقیق محمد تألیف أدیب المغرب وحافظه ال

  محي الدین الناشر ، دار الكتاب العربي بیروت لبنان.

  النوادر في اللغة :  ٢٣٣

  أبوزید األنصاري 

  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :  ٢٣٤

 - هـ ١٣٩٥لإلمام جالل الدین السیوطي تحقیق عبدالعال سالم مكرم 

  م١٩٧٥

  أبناء الزمان : وفیات األعیان وأبناء  ٢٣٥

تألیف شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان تحقیق إحسان 

  عباس دار صادر بیروت .

 
 

٣٣٣ 



  فهرس المحتویات

  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع  الرقم

ـــــة  ١   أ  اآلیـــــ

ــاإله  ٢   ب  داءـــــــ

  ج  انـر وعرفـــــشك  ٣

ـــــالمقدم  ٤   ٥-١  ةــــ

  ١٨-٧  یدـــــــــالتمه  ٥

  ١٩  الفصل األول مدرسة البصرة  ٦

  ٢٣-٢١  المبحث االول نشأة البصرة ومعني البصرة  ٧

  ٢٦-٢٥  المبحث الثاني الدراسة النحویة في البصرة  ٨

  ٤٢-٢٨  المبحث الثالث رجال الطبقات النحویة في البصرة  ٩

  ٥٥-٤٤  المبحث الرابع مذهب البصریین ومصادرهم  ١٠

  ٥٦  الفقه وأصولالفصل الثاني الداللة والقراءات   ١١

  ٦٠-٥٨  المبحث األول معني الداللة وأنواعها  ١٢

ثاني القراءات وصلتها بلهجات العرب وبالقواعد المبحث ال  ١٣

  النحویة والصرفیة

٧٧-٦١  

  ٨٢-٧٩  المبحث الثالث تعریف أصول الفقه وعالقته بالنحو  ١٤

الفصل الثالث الدالالت النحویة وأثرها في المعني   ١٥

  ستنباط األحكام الشرعیة والقضایا الفقهیةاو 

٨٣  

  ٨٤  رفوعاتداللة الم األولالمبحث   ١٦

  ٨٥  داللة الفاعل  ١٧

  ٨٧-٨٥  الرفع علي الفاعلیة  ١٨

  ٨٨-٨٧  داللة نائب الفاعل  ١٩

  ٨٨  الرفع علي النیابة عن الفاعل  ٢٠

  ٩٠-٨٩  داللة المبتدأ والخبر  ٢١

٣٣٥ 



  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع  الرقم

  ٩٨-٩١  الرفع علي اإلبتداء  ٢٢

  ١٠٢-٩٩  الرفع علي الخبر  ٢٣

  ١٠٣-١٠٢  لرفع علي الخبر والنصب علي المفعولیةبین ا  ٢٤

  ١٠٣  الداللة الوظیفیة لكان  ٢٥

  ١٠٤  معني كان وعملها  ٢٦

  ١٠٤  أوجه كان  ٢٧

  ١٠٨-١٠٥  ما تختص به " كان " دون أخواتها  ٢٨

  ١١٢ -١٠٩  داللة " كان " التامة  ٢٩

  ١١٣-١١٢  اسم " ال" المشبهة " بلیس "  ٣٠

  ١١٥-١١٣  الفعل المضارع المرفوع  ٣١

  ١١٦  داللة المنصوبات  ٣٢

  ١١٨-١١٧  داللة المفعول به  ٣٣

  ١١٩-١١٨  داللة الحال  ٣٤

  ١٢١-١٢٠  النصب علي الحال  ٣٥

  ١٢٢  داللة التمییز   ٣٦

  ١٢٣-١٢٢  النصب علي التمییز  ٣٧

  ١٢٧-١٢٣  االستثناءداللة   ٣٨

  ١٢٨  اسم " ال"  النافیة للجنس   ٣٩

  ١٣١-١٢٩  الفعل المضارع المنصوب  ٤٠

  ١٣٢  المبحث الثالث داللة المجرورات  ٤١

  ١٣٣  مجرورات االسماء  ٤٢

  ١٣٨-١٣٣  علي الجوار علي المفعول والجر عطفاً  النصب عطفاً    ٤٣

  ١٣٩-١٣٨  الجر علي العطف  ٤٤

  ١٤٠  المجرور باإلضافة   ٤٥

٣٣٦ 



  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع  الرقم

  ١٤١-١٤٠  الخفض علي اإلضافة  ٤٦

  ١٤٢  المبحث الرابع داللة المجزومات  ٤٧

  ١٤٤-١٤٣  الفعل المضارع المجزوم  ٤٨

  ١٤٥-١٤٤  الفعل بین نفیه بال النافیة وجزمه بال الناهیة  ٤٩

  ١٤٦  المبحث الخامس داللة بعض التراكیب النحویة  ٥٠

  ١٤٧  داللة التوابع  ٥١

  ١٤٧  داللة النعت  ٥٢

  ١٥٠-١٤٨  الرفع علي الصفة  ٥٣

  ١٥٢-١٥١  الجر علي الصفة  ٥٤

  ١٥٣  داللة البدل  ٥٥

  ١٥٤  الرفع علي البدلیة  ٥٦

  ١٥٤  الجر علي البدل  ٥٧

  ١٥٥  داللة العطف  ٥٨

  ١٥٦-١٥٥  عطف البیان  ٥٩

  ١٥٧  داللة التوكید  ٦٠

  ١٥٨  داللة الضمیر  ٦١

  ١٦٠-١٥٩  لصداللة ضمیر الف  ٦١

  ١٦١  الفصل الرابع الدالالت الصرفیة واللغویة وأثرهما في المعني  ٦٣

  ١٦٥-١٦٣  المبحث االول تعریف علم الصرف وأهمیته وفائدته  ٦٤

  ١٦٦  دالالت صیغ االسماء  ٦٥

  ١٦٧  فراد والجمعداللة اإل  ٦٦

  ١٦٩-١٦٧  ماقريء باإلفراد  ٦٧

  ١٧٣-١٦٩  ماقريء بالجمع  ٦٨

  ١٧٤  التذكیر والتأنیث  ٦٩

٣٣٧ 



  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع  لرقما

  ١٧٥-١٧٤  ماقريء بالتذكیر  ٧٠

  ١٧٦-١٧٥  ماقريء بالتأنیث  ٧١

  ١٧٧  المصادر أبنیةداللة   ٧٢

  ١٧٨-١٧٧  المصدر  ٧٣

  ١٧٩-١٧٨  مصدر المرة  ٧٤

  ١٨٠-١٧٩  مصدر الهیئة  ٧٥

  ١٨٠  المصدر المیمي  ٧٦

  ١٨١  داللة أبنیة المشتقات  ٧٧

  ١٨٥-١٨١  اسم الفاعل داللة  ٧٨

  ١٨٧-١٨٥  بین اسم الفاعل والصفة المشبهة  ٧٩

  ١٨٨-١٨٧  المبالغة أبنیةداللة   ٨٠

  ١٩٠-١٨٩  داللة اسم المفعول  ٨١

  ١٩١  داللة الصفة المشبهة  ٨٢

  ١٩٢  األفعالالمبحث الثالث دالالت صیغ   ٨٣

  ١٩٣  الفعل وأوزانه  ٨٤

  ١٩٤-١٩٣  بین فاعل وفعل  ٨٥

  ١٩٥-١٩٤  وأفعلبین تفاعل   ٨٦

  ١٩٦-١٩٥  بین فعل وفاعل  ٨٧

  ١٩٦  بین فعل وفاعل  ٨٨

  ١٩٧  بین فعل وفاعل  ٨٩

  ١٩٨-١٩٧  بین فعل یفعل وفعل یفعل  ٩٠

  ١٩٨  التشدید والتخفیف  ٩١

  ٢٠٢-١٩٨  قراءة التشدید  ٩٢

  ٢٠٥-٢٠٢  ماقريء بالتخفیف  ٩٣

٣٣٨ 



  رقم الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع  الرقم

  ٢٠٧-٢٠٦  لتشدید والتخفیفبین ا  ٩٤

  ٢٢٠-٢٠٩  في المعني وأثرهاالداللة اللغویة   ٩٥

  ٢٢١  لقراءة البصریین االحتجاجالفصل الخامس   ٩٦

  ٢٢٤-٢٢٣  وتطوره االحتجاجالمبحث األول تعریف   ٩٧

  ٢٢٤  االحتجاج بالقراءات الشاذة  ٩٨

  ٢٢٤  القراءة في الصالة بالشاذ  ٩٩

  ٢٢٤  اذةحكم العمل بالقراءة الش  ١٠٠

  ٢٢٥  االحتجاج بالشواذ في اللغة والنحو  ١٠١

  ٢٢٧-٢٢٥  بالشواذ في تقریر القواعد النحویة االستشهاد  ١٠٢

  ٢٢٩-٢٢٧  القراءات الشاذة واللهجات  ١٠٣

  ٢٣٠-٢٢٩  االحتجاج  بالشواذ في تفسیر القرآن  ١٠٤

  ٢٣١  المبحث الثاني احتجاج سیبویه لقراءة البصریین  ١٠٥

  ٢٣٣-٢٣٢  نبذة عن سیبویه: أوالً   ١٠٦

  ٢٣٤  أهمیة الكتاب ومكانته  ١٠٧

  ٢٣٤  أثر الكتاب علي نحاة البصرة  ١٠٨

  ٢٣٥  استشهاد سیبویه بالقراءات  ١٠٩

  ٢٣٨-٢٣٦  مناظراته  ١١٠

: أهم المسائل التي استشهد بها سیبویه لقراءة ثانیاً   ١١١
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٢٤٤  

  ٢٤٥  نبذة عن أبي زرعة  ١١٣
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  فهرس اآلیات القرآنیة
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  سورة الفاتحة

  ﴾اْلَحْمُد لّلِه َربِّ اْلَعاَلِمینَ ﴿  ١
٩١  ٢  

  ﴾َماِلِك َیْوِم الدِّینِ ﴿  ٢
١٨٥  ٤  

  ﴾یَّاَك َنْعُبُد وإِیَّاَك َنْسَتِعینُ إ ﴿  ٣
٢٢٧  ٥  

  سورة البقرة

  ﴾َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِربِ  لَّْیَس اْلِبرَّ ﴿  ٤
٢٥١، ٧٢  ١٧٧   

  ﴾َوَعَلى الَِّذیَن ُیِطیُقوَنُه ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكینٍ ﴿  ٥
٧٢  ١٨٤  

ُســوُل َوالَّـِذیَن آَمُنــوْا َمَعـُه َمتَــى َنْصــُر ﴿  ٦ َوُزْلِزُلـوْا َحتَّــى َیقُـوَل الرَّ

  ﴾لّلِه َقِریبٌ الّلِه َأال ِإنَّ َنْصَر ا

١٢٩،  ٧٢  ٢١٤  

  ﴾َوَیْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ ﴿  ٧
١٠٢،  ٧٢  ٢١٩  

  ﴾َوإِن َیأُتوُكْم ُأَساَرى ُتَفاُدوُهمْ ﴿  ٨
٧٤  ٨٥  

َفَمْن َخاَف ِمن مُّوٍص َجَنفًا َأْو ِإْثمـًا َفَأْصـَلَح َبْیـَنُهْم َفـَال ِإْثـَم ﴿  ٩

  ﴾ٌر رَِّحیمٌ َعَلْیِه ِإنَّ الّلَه َغُفو 

٢١٥،  ٧٤  ١٨٢  

ــــوْا اْلِعــــدََّة َوِلُتَكبِّــــُروْا الّلــــَه َعَلــــى َمــــا َهــــَداُكْم َوَلَعلَُّكــــْم وَ ﴿  ١٠ ِلُتْكِمُل

  ﴾َتْشُكُرونَ 

٧٤  ١٨٥  

ــى َمْیَســَرٍة َوَأن َتَصــدَُّقوْا َخْیــٌر ﴿  ١١ ــاَن ُذو ُعْســَرٍة َفَنِظــَرٌة ِإَل َوإِن َك

  ﴾لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُمونَ 

١٠٥، ٧٤  ٢٨٠ ،

٢٠١  

٢٥٩ 
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ْلِم َكآفَّةً ﴿  ١٢   ﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا ِفي السِّ
٢١٨،  ٧٥  ٢٠٨  

ــِه ِإنَّ الّلــَه َغُفــوٌر  ﴿  ١٣ ــاٍغ َوَال َعــاٍد َفــال ِإْثــَم َعَلْی َفَمــِن اْضــُطرَّ َغْیــَر َب

  ﴾رَِّحیمٌ 

٧٥  ١٧٣  

َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِریٌب ُأِجیُب َدْعَوَة الـدَّاِع ِإَذا ﴿  ١٤

  ﴾َدَعانِ 

٧٦  ١٨٦  

ُدوْا َفِإنَّ َخْیَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َیا ُأْوِلي اَألْلَبابِ ﴿  ١٥   ﴾َوَتَزوَّ
٧٦  ١٩٧  

  ﴾ َوَأن َتُصوُموْا َخْیٌر لَُّكْم ﴿  ١٦
٢٢٦،  ٨٩  ١٨٤  

ـــَو التَّـــوَّاُب ﴿  ١٧ ـــُه ُه ـــِه ِإنَّ ـــاَب َعَلْی ـــاٍت َفَت ـــِه َكِلَم بِّ َفَتَلقَّـــى آَدُم ِمـــن رَّ

  ﴾الرَِّحیمُ 

٨٥  ٣٧  

َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذَي ُأنـِزَل ِفیـِه اْلُقـْرآُن ُهـًدى لِّلنَّـاِس َوَبیَِّنـاٍت ﴿  ١٨

  ﴾مَِّن اْلُهَدى َواْلُفْرَقانِ 

٩٣  ١٨٥  

مَّْعُلوَمــاٌت َفَمــن َفــَرَض ِفــیِهنَّ اْلَحــجَّ َفــَال َرَفــَث  اْلَحــجُّ َأْشــُهرٌ ﴿  ١٩

  ﴾َوَال ُفُسوَق َوَال ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ 

١١٢  ١٩٧  

ــُه  ﴿  ٢٠ ــا َیقُــوُل َل ــَماَواِت َواَألْرِض َوإَِذا َقَضــى َأْمــرًا َفِإنََّم ــِدیُع السَّ َب

  ﴾ُكن َفَیُكونُ 

١١٣  ١١٧  

  ﴾ا َوَال َمْوُلوٌد لَُّه ِبَوَلِدهِ َال ُتَضآرَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدهَ ﴿  ٢١

  

١١٥  ٢٣٣  
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٢٦٠

 



ــن َقْبــِل َأن َیــْأِتَي  ﴿  ٢٢ ــا َرَزْقَنــاُكم مِّ َیـا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َأنِفُقــوْا ِممَّ

  ﴾َكاِفُروَن ُهُم الظَّاِلُمونَ َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِه َوَال ُخلٌَّة َوَال َشَفاَعٌة َوالْ 

١٢٨  ٢٥٤  

ــَحاِب ﴿  ٢٣ ــَأُل َعـــــْن َأْصـــ ــِذیرًا َوَال ُتْســـ ــاْلَحقِّ َبِشـــــیرًا َوَنـــ ــا َأْرَســـــْلَناَك ِبـــ ِإنَّـــ

  ﴾اْلَجِحیمِ 

١٤٤  ١١٩  

ِر َبـْیَن السَّـَماء َواَألْرِض ﴿  ٢٤ َیاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخِّ َوَتْصِریِف الرِّ

  ﴾نَ آلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلو 

١٦٣  ١٦٤  

بِّــِه َواْلُمْؤِمُنــوَن ُكــلٌّ آَمــَن ﴿  ٢٥ ُســوُل ِبَمــا ُأنــِزَل ِإَلْیــِه ِمــن رَّ آَمــَن الرَّ

ُسِلهِ  ُق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُّ   ﴾ِبالّلِه َوَمآلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال ُنَفرِّ

١٧١  ٢٨٥  

ْیئًا َوَال ُیْقَبــُل ِمْنَهــا َواتَُّقــوْا َیْومــًا الَّ َتْجــِزي َنْفــٌس َعــن نَّْفــٍس َشــ﴿  ٢٦

  ﴾َشَفاَعٌة َوَال ُیْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل َوَال ُهْم ُینَصُرونَ 

١٧٥  ٤٨  

ـــَدِت اَألْرُض ﴿  ٢٧ ـــَبْعٍض لََّفَس ـــاَس َبْعَضـــُهْم ِب َوَلـــْوَال َدْفـــُع الّلـــِه النَّ

  ﴾َوَلـِكنَّ الّلَه ُذو َفْضٍل َعَلى اْلَعاَلِمینَ 

١٨٧  ٢٥١  

ـــْد َفَرْضـــُتْم َلهُـــنَّ َوإِن َطلَّْقتُ ﴿  ٢٨ ـــوُهنَّ َوَق ـــن َقْبـــِل َأن َتَمسُّ ُمـــوُهنَّ ِم

  ﴾َفِریَضًة َفِنْصُف َما َفَرْضُتمْ 

١٩٥  ٢٣٧  

  ﴾َوإِْذ َواَعْدَنا ُموَسى َأْرَبِعیَن َلْیَلةً ﴿  ٢٩
١٩٧  ٥١  

َأَمَرُكُم َوَال َتْقَرُبوُهنَّ َحتََّى َیْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْیُث ﴿  ٣٠

  ﴾الّلُه ِإنَّ الّلَه ُیِحبُّ التَّوَّاِبیَن َوُیِحبُّ اْلُمَتَطهِِّرینَ 

٢٠٤  ٢٢٢  

  ﴾َوُقوُلوْا ِللنَّاِس ُحْسناً ﴿  ٣١
٢٠٩  ٨٣  
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  ﴾َما َننَسْخ ِمْن آَیٍة َأْو ُننِسَها﴿  ٣٢
٢٠٩  ١٠٦  

ــ﴿  ٣٣ ــوُهنُّ َأْو َتْفِرُضــوْا الَّ ُجَن ــْم َتَمسُّ ــْیُكْم ِإن َطلَّْقــُتُم النَِّســاء َمــا َل اَح َعَل

َلُهـــنَّ َفِریَضـــًة َوَمتُِّعـــوُهنَّ َعَلـــى اْلُموِســـِع َقـــَدُرُه َوَعَلـــى اْلُمْقِتـــِر َقـــْدُرُه 

  ﴾َمَتاعًا ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَلى اْلُمْحِسِنینَ 

٢١٢  ٢٣٦  

ُلوُت ِباْلُجُنوِد َقاَل ِإنَّ الّلَه ُمْبَتِلیُكم ِبَنَهٍر َفَمن َفَلمَّا َفَصَل َطا﴿  ٣٤

َشــِرَب ِمْنـــُه َفَلــْیَس ِمنِّـــي َوَمــن لَّـــْم َیْطَعْمــُه َفِإنَّـــُه ِمنِّــي ِإالَّ َمـــِن 

  ﴾اْغَتَرَف ُغْرَفًة ِبَیِدهِ 

٢١٣  ٢٤٩  

  ﴾ُكِتَب َعَلْیُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكمْ ﴿  ٣٥
٢١٦  ٢١٦  

ْقُبوَضةٌ وَ ﴿  ٣٦   ﴾إِن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوْا َكاِتبًا َفِرَهاٌن مَّ
٢١٧  ٢٨٣  

  ﴾َوانُظْر ِإَلى الِعَظاِم َكْیَف ُننِشُزَها﴿  ٣٧
٢٢٣  ٢٥٩  

  ﴾َوَلمَّا َجاءُهْم ِكَتاٌب مِّْن ِعنِد الّلِه ُمَصدِّقٌ ﴿  ٣٨
٢٢٦  ٨٩  

َضاَعةَ مَ لِ ﴿  ٣٩   ﴾ْن َأَراَد َأن ُیِتمَّ الرَّ
٢٢٧  ٢٣٣  

َدَقاِت َفِنِعمَّا ِهَي َوإِن ُتْخُفوَهـا َوُتْؤُتوَهـا اْلُفَقـَراء ﴿  ٤٠ ِإن تُْبُدوْا الصَّ

  ﴾َفُهَو َخْیٌر لُُّكْم َوُیَكفُِّر َعنُكم مِّن َسیَِّئاِتُكمْ 

٢٤١  ٢٧١  

ــاَس ﴿  ٤١ ــْیاِطیَن َكَفــُروْا ُیَعلُِّمــوَن النَّ ـــِكنَّ الشَّ َوَمــا َكَفــَر ُســَلْیَماُن َوَل

  ﴾سِّْحرَ ال

٢٤٩  ١٠٢  

      سورة آل عمران  

ــِه ُتْرَجــُع ﴿  ٤٢ ــي اَألْرِض َوإَِلــى الّل ــَماَواِت َوَمــا ِف ــا ِفــي السَّ ــِه َم َوِلّل

  ﴾اُألُمورُ 

٧٤  ١٠٩  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

٢٦٢

 



ـــاِئٌم ُیَصـــلِّي ِفـــي اْلِمْحـــ﴿  ٤٣ ـــَه َفَناَدْتـــُه اْلَمآلِئَكـــُة َوُهـــَو َق َراِب َأنَّ الّل

  ﴾ُیَبشُِّرَك ِبَیْحَیـى

٧٤  ٣٩  

  ﴾ُقْل ِإنَّ اَألْمَر ُكلَُّه ِللَّهِ ﴿  ٤٤
٩١  ١٥٤  

ـــــَة ُمَباَركــــًا َوُهـــــًدى ﴿  ٤٥ َل َبْیــــٍت ُوِضــــَع ِللنَّـــــاِس َللَّــــِذي ِبَبكَّ ِإنَّ َأوَّ

  ﴾لِّْلَعاَلِمینَ 

٩٧  ٩٦  

ــ﴿  ٤٦ ن َفــْوِرِهْم َهـــَذا ُیْمـــِدْدُكْم َبَلــى ِإن َتْصــِبُروْا َوَتتَُّقــوْا َوَیـــْأُتوُكم مِّ

ِمینَ    ﴾َربُُّكم ِبَخْمَسِة آالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمَسوِّ

١٨٣  ١٢٥  

  ﴾ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلكِ ﴿  ٤٧
١٨٧  ٢٦  

  ﴾َقاَلْت َربِّ َأنَّى َیُكوُن ِلي َوَلٌد َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشرٌ ﴿  ٤٨
١٩٦  ٤٧  

  ٢٠٢  ٣٧  ﴾ا ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوَأنَبَتَها َنَباتًا َحَسنًا َوَكفََّلَها َزَكِریَّاَفَتَقبََّلَها َربُّهَ ﴿  ٤٩

  ﴾َأیُُّهْم َیْكُفُل َمْرَیمَ ﴿  ٥٠
٢٠٣  ٤٤  

ُكْم َكْیُدُهْم َشْیئاً َوإِن ﴿  ٥١   ﴾َتْصِبُروْا َوَتتَُّقوْا َال َیُضرُّ
٢٠٣  ١٢٠  

  ﴾َمیََّت ِمَن اْلَحيِّ َوُتْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَمیِِّت َوُتْخِرُج الَ ﴿  ٥٢
٢٠٦  ٢٧  

ْثُلهُ ﴿  ٥٣   ﴾ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
٢١٠  ١٤٠  

  ﴾ِإنَّ الّلَه اْصَطَفاِك َوَطهََّركِ ﴿  ٥٤
٢٢٩  ٤٢  

      سورة النساء  

ـــــاَل َذرٍَّة َوإِن َتـــــُك َحَســـــَنًة ُیَضـــــاِعْفَها﴿  ٥٥ ـــــُم ِمْثَق  ِإنَّ الّلـــــَه َال َیْظِل

  ﴾َوُیْؤِت ِمن لَُّدْنُه َأْجرًا َعِظیماً 

٢٤٩،  ٧٢  ٤٠  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

٢٦٣

 



  ﴾َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبهِ ﴿  ٥٦
٧٤  ١  

  ﴾ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن ِفي الدَّْرِك اَألْسَفِل ِمَن النَّارِ ﴿  ٥٧
٧٦  ١٤٥  

  ﴾ُه َأن ُیَخفَِّف َعنُكْم َوُخِلَق اِإلنَساُن َضِعیفاً ُیِریُد اللّ ﴿  ٥٨
٨٧  ٢٨  

  ﴾َ◌ َلْم َیُكِن الّلُه ِلَیْغِفَر َلُهمْ ﴿  ٥٩
١٠٧  ١٦٨  

َالَة َوَأنُتْم ُسَكاَرى﴿  ٦٠   ﴾َال َتْقَرُبوْا الصَّ
١١٩  ٤٣  

  ﴾َما َلُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ اتَِّباَع الظَّنِّ ﴿  ٦١
١٢٤  ١٥٧  

ا الَِّذیَن آَمُنوْا َال تَـْأُكُلوْا َأْمـَواَلُكْم َبْیـَنُكْم ِباْلَباِطـِل ِإالَّ َأن َیا َأیُّهَ ﴿  ٦٢

  ﴾َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض مِّنُكمْ 

٢٣٩، ١٢٤  ٢٩  

َررِ ﴿  ٦٣   ﴾الَّ َیْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َغْیُر ُأْوِلي الضَّ
١٥٠  ٩٥  

َلــــْیِهْم َأِن اْقُتُلــــوْا َأنُفَســــُكْم َأِو اْخُرُجــــوْا ِمــــن َوَلـــْو َأنَّــــا َكَتْبَنــــا عَ ﴿  ٦٤

  ﴾ِدَیاِرُكم مَّا َفَعُلوُه ِإالَّ َقِلیٌل مِّْنُهمْ 

٢٤٠،  ١٥٤  ٦٦  

  ﴾ِإنَّ الّلَه َیْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّوْا اَألَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها﴿  ٦٥
١٧٠  ٥٨  

َالِة َقاُموْا ُكسَ ﴿  ٦٦   ﴾اَلىَوإَِذا َقاُموْا ِإَلى الصَّ
١٧٢  ١٤٢  

ــًا َوَال ﴿  ٦٧ ــاء َكْرهــ ــوْا النَِّســ ــْم َأن َتِرثُــ ــوْا َال َیِحــــلُّ َلُكــ ــِذیَن آَمُنــ ــا الَّــ ــا َأیَُّهــ َیـ

ــْأِتیَن ِبَفاِحَشـــٍة  ــَبْعِض َمـــا آَتْیُتُمـــوُهنَّ ِإالَّ َأن َیـ ــْذَهُبوْا ِبـ َتْعُضـــُلوُهنَّ ِلتَـ

َبیَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ    ﴾مُّ

٢١٦،  ١٨٤  ١٩  

َوإِن ُكنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحـٌد مَّـنُكم مِّـَن اْلَغـاِئِط ﴿  ٦٨

  ﴾َطیِّباً  َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َفَتَیمَُّموْا َصِعیداً 

  

١٩٣  ٤٣  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

٢٦٤ 



  ﴾ّلُه ِفي َأْوَالِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثََیْینِ ُیوِصیُكُم ال﴿  ٦٩
٢١٥  ١١  

  ﴾َوَال َتُقوُلوْا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكُم السََّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً ﴿  ٧٠
٢١٩  ٩٤  

      سورة المائدة  

  ﴾َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَلیِه اْلَوِسیَلةَ ﴿  ٧١
٥٣  ٣٥  

  ﴾َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلَنا ِبالَبیَِّناتِ ﴿  ٧٢
٧٦  ٣٢  

  ﴾َواُألُذَن ِباُألُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ َواْلُجُروَح ِقَصاٌص ﴿  ٧٣
٧٦  ٤٥  

ِإْذ َقاَل اْلَحَواِریُّوَن َیا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم َهْل َیْسَتِطیُع َربَُّك َأن ُیَنزَِّل   ٧٤

  ﴾ًة مَِّن السََّماِء َقاَل اتَُّقوْا الّلَه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنینَ َعَلْیَنا َمآِئدَ 

٨٦  ١١٢  

اِدِقیَن ِصْدُقُهمْ ﴿  ٧٥   ﴾َقاَل الّلُه َهَذا َیْوُم َینَفُع الصَّ
١٠١  ١١٩  

   ﴾َوَحِسُبوْا َأالَّ َتُكوَن ِفْتَنٌة َفَعُموْا َوَصمُّوْا ﴿  ٧٦
٢٤٢،  ١١٠  ٧١  

ـــالِة فاْغِســـُلوْا ُوُجـــوَهُكْم َیـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آ﴿  ٧٧ َمُنـــوْا ِإَذا ُقْمـــُتْم ِإَلـــى الصَّ

  ﴾َوَأْیِدَیُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبینِ 

١٣٣  ٦  

ــا َأیُّهَــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َال َتتَِّخــُذوْا الَّــِذیَن اتََّخــُذوْا ِدیــَنُكْم ُهــُزو ﴿  ٧٨ ًا َی

  ﴾َوَلِعبًا مَِّن الَِّذیَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْوِلَیاء

١٣٨  ٥٧  

َوْلَیْحُكْم َأْهُل اِإلنِجیِل ِبَما َأنَزَل الّلُه ِفیِه َوَمـن لَّـْم َیْحُكـم ِبَمـا ﴿  ٧٩

  ﴾َأنَزَل الّلُه َفُأْوَلـِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ 

١٤٣  ٤٧  

ـــْیَن َیَدْیـــِه ِمـــَن َوَأنَزلْ ﴿  ٨٠ ـــا َب ـــاْلَحقِّ ُمَصـــدِّقًا لَِّم ـــَك اْلِكتَـــاَب ِب ـــا ِإَلْی َن

  ﴾اْلِكَتاِب َوُمَهْیِمنًا َعَلْیِه َفاْحُكم َبْیَنُهم ِبَما َأنَزَل الّلهُ 

١٤٣  ٤٨  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ــْیَد َوَأنــُتْم ُحــُرٌم َوَمــن َقَتَلــُه َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوْا َال تَ ﴿  ٨١   ١٥٥  ٩٥ْقُتُلــوْا الصَّ

٢٦٥ 



ـــِه َذَوا  ْثـــُل َمـــا َقَتـــَل ِمـــَن الـــنََّعِم َیْحُكـــُم ِب ـــدًا َفَجـــَزاء مِّ ِمـــنُكم مَُّتَعمِّ

ـــاُم َمَســـاِكیَن َأو  ـــاَرٌة َطَع ـــِة َأْو َكفَّ ـــاِلَغ اْلَكْعَب ـــْدیًا َب ـــنُكْم َه َعـــْدٍل مِّ

  ﴾َعْدُل َذِلَك ِصَیاماً 

ـــا ﴿  ٨٢ ــــِكن ُیَؤاِخـــُذُكم ِبَم ـــي َأْیَمـــاِنُكْم َوَل ـــاللَّْغِو ِف ـــُه ِب َال ُیَؤاِخـــُذُكُم الّل

  ﴾َعقَّدتُُّم اَألْیَمانَ 

٢٢٥،  ١٩٨  ٨٩  

  ﴾َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوْا َأْیِدَیُهَما﴿  ٨٣
٢٢٤  ٣٨  

      سورة األنعام  

  ﴾وْا َوالّلِه َربَِّنا َما ُكنَّا ُمْشِرِكینَ ثُمَّ َلْم َتُكن ِفْتَنُتُهْم ِإالَّ َأن َقالُ ﴿  ٨٤
٧٣  ٢٣  

  ﴾َوَكَذِلَك َزیََّن ِلَكِثیٍر مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َقْتَل َأْوَالِدِهْم ُشَرَكآُؤُهمْ ﴿  ٨٥
٧٣  ١٣٧  

  ﴾َوآُتوْا َحقَُّه َیْوَم َحَصاِدهِ ﴿  ٨٦
٧٥  ١٤١  

ونِّي ِفي الّلِه ﴿  ٨٧ ُه َقْوُمُه َقاَل َأُتَحاجُّ   ﴾َوَقْد َهَدانِ َوَحآجَّ
٧٦  ٨٠  

  ﴾َلَقد تََّقطََّع َبْیَنُكْم َوَضلَّ َعنُكم مَّا ُكنُتْم َتْزُعُمونَ ﴿  ٨٨
٨٦  ٩٤  

َوَما اْلَحَیاُة الدُّْنَیا ِإالَّ َلِعٌب َوَلْهٌو َوَللـدَّاُر اآلِخـَرُة َخْیـٌر لِّلَّـِذیَن ﴿  ٨٩

  ﴾َیتَُّقوَن َأَفَال َتْعِقُلونَ 

١٤٨  ٣٢  

ُف اآلَیاِت َلَعلَُّهْم َیْفَقُهونَ  انُظْر َكْیفَ ﴿  ٩٠   ﴾ُنَصرِّ

  

١٦٣  ٦٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ٌم ﴿  ٩١ َوَقاُلوْا َمـا ِفـي ُبطُـوِن َهــِذِه اَألْنَعـاِم َخاِلَصـٌة لِّـُذُكوِرَنا َوُمَحـرَّ

ــــْم ِفیــــِه ُشــــرَ  ــــًة َفُه ْیَت ــــا َوإِن َیُكــــن مَّ ــــى َأْزَواِجَن ــــَیْجِزیِهْم َعَل َكاء َس

  ﴾َوْصَفُهْم ِإنَُّه ِحِكیٌم َعِلیمٌ 

١٧٤  ١٣٩  

٢٦٦ 



مـًا َعَلـى َطـاِعٍم َیْطَعُمـُه ﴿  ٩٢ ُقل الَّ َأِجـُد ِفـي َمـا ُأْوِحـَي ِإَلـيَّ ُمَحرَّ

  ﴾ِإالَّ َأن َیُكوَن َمْیَتًة َأْو َدمًا مَّْسُفوحاً 

١٧٤  ١٤٥  

ـــــاِلُق اِإلْصـــــَباِح َوَجَعـــــَل اللَّْیـــــَل َســـــَكناً ﴿  ٩٣ ـــــْمَس َواْلَقَمـــــَر  َف َوالشَّ

  ﴾ُحْسَباناً 

١٨١  ٩٦  

ُقــوْا ِدیــَنُهْم َوَكــاُنوْا ِشــَیعًا لَّْســَت ِمــْنُهْم ِفــي َشــْيٍء ﴿  ٩٤ ِإنَّ الَّــِذیَن َفرَّ

  ﴾ِإنََّما َأْمُرُهْم ِإَلى الّلِه ثُمَّ ُیَنبُِّئُهم ِبَما َكاُنوْا َیْفَعُلونَ 

١٩٦  ١٥٩  

ــَداِني َربِّــي﴿  ٩٥ ــي َه ــْل ِإنَِّن ــَة  ُق لَّ ــًا ِقَیمــًا مِّ ْســَتِقیٍم ِدین ِإَلــى ِصــَراٍط مُّ

  ﴾ِإْبَراِهیَم َحِنیفًا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكینَ 

٢٠٠  ١٦١  

  ﴾َوَلَقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل مِّن َقْبِلَك َفَصَبُروْا َعَلى َما ُكذُِّبواْ ﴿  ٩٦
٢٠٢  ٣٤  

وَن َفـِإنَُّهْم َال ُیَكـذُِّبوَنَك َوَلِكـنَّ َقْد َنْعَلُم ِإنَُّه َلَیْحُزُنَك الَِّذي َیُقولُـ﴿  ٩٧

  ﴾الظَّاِلِمیَن ِبآَیاِت الّلِه َیْجَحُدونَ 

٢٥٠،  ٢١١  ٣٣  

  ﴾َوَحَشْرَنا َعَلْیِهْم ُكلَّ َشْيٍء ُقُبالً ﴿  ٩٨
٢١٨  ١١١  

  ﴾َوَما ُیْشِعُرُكْم َأنََّها ِإَذا َجاءْت َال ُیْؤِمُنونَ ﴿  ٩٩
٢٣٩  ١٠٩  

  ﴾ْم َال َیْعَلُمونَ َوَلـِكنَّ َأْكَثَرهُ ﴿  ١٠٠

  

٢٥٠  ٣٧  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

      سورة األعراف  

َقاَل َربِّ َأِرِني َأنُظْر ِإَلْیَك َقـاَل َلـن َتَراِنـي َوَلــِكِن انُظـْر ِإَلـى ﴿  ١٠١

  ﴾اْلَجَبِل َفِإِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِني

٧٥  ١٤٣  

٢٦٧ 



  ﴾َوَلَقْد َجاءْتُهْم ُرُسُلُهم ِباْلَبیَِّناتِ ﴿  ١٠٢
٧٦  ١٠١  

  ﴾ُقِل اْدُعوْا ُشَرَكاءُكْم ثُمَّ ِكیُدوِن َفَال تُنِظُرونِ ﴿  ١٠٣
٧٦  ١٩٥  

ــــْم َأْو ﴿  ١٠٤ ــــُه ُمْهِلُكُه ــــَم َتِعُظــــوَن َقْومــــًا الّل ــــْنُهْم ِل ــــٌة مِّ ــــْت ُأمَّ َوإَِذ َقاَل

  ﴾َمْعِذَرًة ِإَلى َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ  ُمَعذُِّبُهْم َعَذابًا َشِدیدًا َقاُلواْ 

٢٣٨،  ١٠٠  ١٦٤  

ــاِت ِمــَن ﴿  ١٠٥ ــاِدِه َواْلطَّیَِّب ــَي َأْخــَرَج ِلِعَب ــِه الَِّت ــَة الّل َم ِزیَن ــْل َمــْن َحــرَّ ُق

ــاِة الــدُّْنَیا َخاِلَصــًة َیــْوَم  ْزِق ُقــْل ِهــي ِللَّــِذیَن آَمُنــوْا ِفــي اْلَحَی الــرِّ

ُل اآلَیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُمونَ اْلِقَیاَمِة كَ    ﴾َذِلَك ُنَفصِّ

١٢٠  ٣٢  

ــُدوْا الّلــَه َمــا َلُكــم ﴿  ١٠٦ َوإَِلــى َمــْدَیَن َأَخــاُهْم ُشــَعْیبًا َقــاَل َیــا َقــْوِم اْعُب

  ﴾مِّْن ِإَلـٍه َغْیُرهُ 

١٤٨  ٨٥  

  ﴾َوَواَعْدَنا ُموَسى َثَالِثیَن َلْیَلةً ﴿  ١٠٧
١٩٧  ١٤٢  

  ﴾وَن ِباْلِكَتابِ َوالَِّذیَن ُیَمسَّكُ ﴿  ١٠٨
١٩٩  ١٧٠  

  ﴾َوَنَزَع َیَدُه َفِإَذا ِهَي َبْیَضاء ِللنَّاِظِرینَ ﴿  ١٠٩
٢٣٨  ١٠٨  

  ﴾َفَأذََّن ُمَؤذٌِّن َبْیَنُهْم َأن لَّْعَنُة الّلِه َعَلى الظَّاِلِمینَ ﴿  ١١٠
٢٥٠  ٤٤  

  سورة األنفال

ْكُب َأْسَفَل ِمنُكمْ ﴿  ١١١   ﴾َوالرَّ

  

٩١  ٤٢  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  ـــــــــــــــــةاآلیــــــ  الرقم

ـــــُة َیْضـــــِرُبوَن ﴿  ١١٢ َوَلـــــْو تَـــــَرى ِإْذ َیتَـــــَوفَّى الَّـــــِذیَن َكَفـــــُروْا اْلَمآلِئَك

  ﴾ُوُجوَهُهْم َوَأْدَباَرُهْم َوُذوُقوْا َعَذاَب اْلَحِریقِ 

١٧٥  ٥٠  

  سورة التوبة

٢٦٨ 



  ﴾هُ َأنَّ الّلَه َبِريٌء مَِّن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسولُ ﴿  ١١٣
١٤  ٣  

ــٍة ﴿  ١١٤ ــَر ِمــن ُكــلِّ ِفْرَق ــْوَال َنَف ــُروْا َكآفَّــًة َفَل ــوَن ِلَینِف َوَمــا َكــاَن اْلُمْؤِمُن

  ﴾مِّْنُهْم َطآِئَفٌة لَِّیَتَفقَُّهوْا ِفي الدِّینِ 

٧٩  ١٢٢  

ـــى ﴿  ١١٥ ــ ـــاِهِدیَن َعَل ـــاِجَد اهللا َشــ ـــُروْا َمَســ ــ ـــِرِكیَن َأن َیْعُم ـــاَن ِلْلُمْشــ ــ ــا َك ــ َمـ

  ﴾ُكْفِر ُأْوَلِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم َوِفي النَّاِر ُهْم َخاِلُدونَ َأنُفِسِهْم ِبالْ 

١٦٧  ١٧  

  ﴾ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفَال َیْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَرامَ ﴿  ١١٦
١٦٨  ٢٨  

  ﴾َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ﴿  ١١٧
١٦٨  ١٩  

  ﴾یِه ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأن َیَتَطهَُّروْا َوالّلُه ُیِحبُّ اْلُمطَّهِِّرینَ فِ ﴿  ١١٨
٢٠٥  ١٠٨  

ــوَن ُهــَو ُأُذٌن ُقــْل ُأُذُن َخْیـــٍر و﴿  ١١٩ ــْؤُذوَن النَِّبـــيَّ َوِیُقوُل ــْنُهُم الَّــِذیَن ُی َ◌ِم

  ﴾ُنوْا ِمنُكمْ لَُّكْم ُیْؤِمُن ِبالّلِه َوُیْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَرْحَمٌة لِّلَِّذیَن آمَ 

٢٤٦  ٦١  

  سورة یونس

ـــا َأنَجـــاُهْم ِإَذا ُهـــْم َیْبُغـــوَن ِفـــي اَألْرِض ِبَغْیـــِر اْلَحـــقِّ َیـــا َأیَُّهـــا ﴿  ١٢٠ َفَلمَّ

ــا  ــمَّ ِإَلیَنــ ــدُّْنَیا ثُــ تَــــاَع اْلَحَیــــاِة الــ ــُیُكْم َعَلــــى َأنُفِســــُكم مَّ النَّــــاُس ِإنََّمــــا َبْغــ

  ﴾ْم َتْعَمُلونَ َمْرِجُعُكْم َفُنَنبُِّئُكم ِبَما ُكنتُ 

١٠٠  ٢٣  

ــا ﴿  ١٢١ َفَلــْوَال َكاَنــْت َقْرَیــٌة آَمَنــْت َفَنَفَعَهــا ِإیَماُنَهــا ِإالَّ َقــْوَم ُیــوُنَس َلمَّ

  ﴾آَمُنواْ 

  

١٢٥  ٩٨  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة هود

  ﴾ِنهِ َیْوَم َیْأِت َال َتَكلَُّم َنْفٌس ِإالَّ ِبِإذْ ﴿  ١٢٢
٧٦  ١٠٥  

  ﴾َقاُلوْا َیا ُشَعْیُب َما َنْفَقُه َكِثیرًا مِّمَّا َتُقولُ ﴿  ١٢٣
٧٩  ٩١  

٢٦٩ 



  ﴾َال َعاِصَم اْلَیْوَم ِمْن َأْمِر الّلِه ِإالَّ َمن رَِّحمَ ﴿  ١٢٤
١٨٩،  ١٢٥  ٤٣  

ـــاء ﴿  ١٢٥ ـــَماَواُت َواَألْرُض ِإالَّ َمـــا َش ـــا َداَمـــِت السَّ ـــا َم ـــِدیَن ِفیَه َخاِل

  ﴾َربُّكَ 

١٢٦  ١٠٧  

  ﴾َوإِنَِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم مُِّحیطٍ ﴿  ١٢٦
١٣٧  ٨٤  

ــــْرَناَها ِبِإْســــَحاَق َوِمــــن َوَراء ﴿  ١٢٧ َواْمَرَأتُــــُه َقآِئَمــــٌة َفَضــــِحَكْت َفَبشَّ

  ﴾ِإْسَحاَق َیْعُقوبَ 

٢٤٦  ٧١  

  سورة یوسف

  ﴾َوَتُكوُنوْا ِمن َبْعِدِه َقْومًا َصاِلِحینَ ﴿  ١٢٨
١٠٧  ٩  

  ﴾َوَجاُؤوْا َأَباُهْم ِعَشاء َیْبُكونَ ﴿  ١٢٩
١١٩  ١٦  

  ﴾َفالّلُه َخْیٌر َحاِفظًا َوُهَو َأْرَحُم الرَّاِحِمینَ ﴿  ١٣٠
١٢٢  ٦٤  

َوَقاَل ِلِفْتَیاِنِه اْجَعُلوْا ِبَضاَعَتُهْم ِفـي ِرَحـاِلِهْم َلَعلَّهُـْم َیْعِرُفوَنهَـا ﴿  ١٣١

  ﴾ْم َیْرِجُعونَ ِإَذا انَقَلُبوْا ِإَلى َأْهِلِهْم َلَعلَّهُ 

١٧٣  ٦٢  

ــا ﴿  ١٣٢ ــ ــــْن ِعَباِدَنـــ ـــــُه ِمـــ ــاء ِإنَّــ ــ ــوَء َواْلَفْحَشـــ ــ ـــــُه السُّـــ ـــِرَف َعْنــ ــ ــَذِلَك ِلَنْصــ ــ َكـــ

  ﴾اْلُمْخَلِصینَ 

  

  

١٨٥  ٢٤  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ُسُل َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُكِذُبواْ ﴿  ١٣٣   ﴾َحتَّى ِإَذا اْسَتْیَأَس الرُّ
٢٠٢  ١١٠  

  ﴾َیْلَتِقْطُه َبْعُض السَّیَّاَرةِ ﴿  ١٣٤
٢٢٦  ١٠  

  ﴾ثُمَّ َبَدا َلُهم مِّن َبْعِد َما َرَأُوْا اآلَیاِت َلَیْسُجُننَُّه َحتَّى ِحینٍ ﴿  ١٣٥
٢٢٨  ٣٥  

٢٧٠ 



  سورة الرعد

ـــَأ﴿  ١٣٦ ـــْم َیْی ـــاَس َأَفَل ـــَدى النَّ ـــوْا َأن لَّـــْو َیَشـــاُء الّلـــُه َلَه ـــِذیَن آَمُن ِس الَّ

  ﴾َجِمیعاً 

٥٣  ٣١  

  سورة إبراهیم

َوَقْد َمَكُروْا َمْكَرُهْم َوِعنَد الّلِه َمْكُرُهْم َوإِن َكاَن َمْكُرُهْم ِلَتُزوَل ﴿  ١٣٧

  ﴾ِمْنُه اْلِجَبالُ 

٧٣  ٤٦  

  ﴾وْا َعن َسِبیِلهِ َوَجَعُلوْا ِلّلِه َأنَدادًا لُِّیِضلُّ ﴿  ١٣٨
٧٤  ٣٠  

  ﴾َذِلَك ِلَمْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعیدِ ﴿  ١٣٩
٧٦  ١٤  

َالَة َوُینِفُقوْا ِممَّا َرَزْقَناُهْم ِسّرًا ﴿  ١٤٠ ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوْا ُیِقیُموْا الصَّ

  ﴾ِخَاللٌ  َوَعالِنَیًة مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َیْوٌم الَّ َبْیٌع ِفیِه َوالَ 

١٢٨  ٣١  

یَِّتي ِبَواٍد َغْیِر ِذي َزْرعٍ ﴿  ١٤١ بََّنا ِإنِّي َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ   ﴾رَّ
١٥١  ٣٧  

  ◌ِ ﴾ِإنَّ الّلَه َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقّ ﴿  ١٤٢
١٩٧  ٢٢  

  سورة الحجر

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿  ١٤٣   ﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
١  ٩  

الَِّذیَن َیْجَعُلوَن َمَع الّلِه ِإلـهًا آَخـَر ، َفْیَناَك اْلُمْسَتْهِزِئیَن ِإنَّا كَ ﴿  ١٤٤

  ﴾َفَسْوَف َیْعَلُمونَ 

١٣٩  ٩٦،  ٩٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ُل اْلَمالِئَكَة ِإالَّ ِبالَحقِّ َوَما َكاُنوْا ِإذًا مُّنَظِرینَ ﴿  ١٤٥   ﴾َما ُنَنزِّ
٢٤٥  ٨  

  سورة النحل

َواْصِبْر َوَما َصـْبُرَك ِإالَّ ِبالّلـِه َوَال َتْحـَزْن َعَلـْیِهْم َوَال تَـُك ِفـي ﴿  ١٤٦
١٠٦،  ٧٥  ١٢٧  

٢٧١ 



  ﴾َضْیٍق مِّمَّا َیْمُكُرونَ 

  ﴾ِإنَّ الّلَه َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواِإلْحَسانِ ﴿  ١٤٧
١١٣  ٩٠  

َر َلُكـــــُم اللَّْیـــــَل َواْلنََّهـــــاَر وَ ﴿  ١٤٨ ـــــخَّ الشَّـــــْمَس َواْلَقَمـــــَر َواْلنُُّجـــــوُم َوَس

َراٌت ِبَأْمِرِه ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیْعِقُلونَ    ﴾ُمَسخَّ

١٢٠  ١٢  

  ﴾َوَال َتنُقُضوْا اَألْیَماَن َبْعَد َتْوِكیِدَها﴿  ١٤٩
١٩٨،   ١٥٧  ٩١  

َكـِذَب َأنَّ َلهُـُم َوَیْجَعُلوَن ِلّلِه َمـا َیْكَرُهـوَن َوَتِصـُف َأْلِسـَنُتُهُم الْ ﴿  ١٥٠

ْفَرُطونَ    ﴾اْلُحْسَنى َال َجَرَم َأنَّ َلُهُم اْلنَّاَر َوَأنَُّهم مُّ

١٩٠  ٦٢  

  سورة اإلسراء

ـــــــوَن ﴿  ١٥١ ــــــــِكن الَّ َتْفَقُه ـــــــَدِه َوَل ـــــــْيٍء ِإالَّ ُیَســـــــبُِّح ِبَحْم ـــــــن َش َوإِن مِّ

  ﴾َتْسِبیَحُهمْ 

٧٩  ٤٤  

  ﴾َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدقٍ  َوُقل رَّبِّ َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدقٍ ﴿  ١٥٢
١٨٠  ٨٠  

َوَال َتْجَعـْل َیـَدَك َمْغُلوَلـًة ِإَلـى ُعُنِقـَك َوَال َتْبُسـْطَها ُكـلَّ اْلَبْسـِط ﴿  ١٥٣

  ﴾َفَتْقُعَد َمُلومًا مَّْحُسوراً 

  

  

١٨٩  ٢٩  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الكهف

ـــ﴿  ١٥٤ ـــِه ُقـــِل اللَّ ـــَماَواِت َواْألَْرِض َأْبِصـــْر ِب ـــُب السَّ ـــُه َغْی ـــا َلِبثُـــوا َل ـــُم ِبَم ُه َأْعَل

  ﴾َوَأْسِمْع َما َلُهم مِّن ُدوِنِه ِمن َوِليٍّ َوَال ُیْشِرُك ِفي ُحْكِمِه َأَحداً 

١١٤  ٢٦  

ـــا ﴿  ١٥٥ ـــاَل َأَخَرْقَتَه ـــِفیَنِة َخَرَقَهـــا َق ـــي السَّ ـــا ِف ـــا َحتَّـــى ِإَذا َرِكَب َفانَطَلَق
١١٧  ٧١  

٢٧٢ 



  ﴾ِلُتْغِرَق َأْهَلَها َلَقْد ِجْئَت َشْیئًا ِإْمراً 

َفانَطَلَقــا َحتَّــى ِإَذا َلِقَیــا ُغَالمــًا َفَقَتَلــُه َقــاَل َأَقَتْلــَت َنْفســًا َزِكیَّــًة ﴿  ١٥٦

  ﴾ِبَغْیِر َنْفٍس لََّقْد ِجْئَت َشْیئًا نُّْكراً 

١٨٢  ٧٤  

ِلٌك َیْأُخُذ ُكلَّ ﴿  ١٥٧   ﴾َسِفیَنٍة َغْصباً َوَكاَن َوَراءُهم مَّ
٢٣٠  ٧٩  

  سورة مریم

َوَیــِرُث ِمــْن آِل َیْعُقــوَب ، َفهَــْب ِلــي ِمــن لَّــُدنَك َوِلّیــًا َیِرثُِنــي ﴿  ١٥٨

  ﴾َواْجَعْلُه َربِّ َرِضّیاً 

٧٣  ٦ -٥  

  ﴾َقاَلْت َأنَّى َیُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَلْم َیْمَسْسِني َبَشٌر َوَلْم َأُك َبِغّیاً ﴿  ١٥٩
١٠٦  ٢٠  

  ﴾ َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا ِإالَّ َسَالماً الَ ﴿  ١٦٠
١٢٦  ٦٢  

  ﴾َقْد َجَعَل َربُِّك َتْحَتِك َسِرّیاً ﴿  ١٦١
٢٢٩  ٢٤  

ُل ِإالَّ ِبَأْمِر َربِّكَ ﴿  ١٦٢   ﴾َوَما َنَتَنزَّ
٢٤٥  ٦٤  

ْسَتِقیمٌ ﴿  ١٦٣   ﴾َوإِنَّ اللََّه َربِّي َوَربُُّكْم َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ
٢٤٨  ٣٦  

َكاِة َما ُدْمُت َحّیاً ﴿  ١٦٤ َالِة َوالزَّ   ﴾َوَأْوَصاِني ِبالصَّ

  

  

٢٤٨  ٣١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة طه

ــْم َطِریقــًا ِفــي اْلَبْحــِر َیَبســًا الَّ َتَخــاُف َدَركــًا َوَال  ﴿  ١٦٥ َفاْضــِرْب َلُه

  ﴾َتْخَشى

٧٣  ٧٧  

ــاِلَحاِت َوُهــَو ُمــْؤِمٌن َفــَال َیَخــاُف ُظْلمــًا  َوَمــن َیْعَمــْل ِمــنَ ﴿  ١٦٦ الصَّ
١١٤  ١١٢  

٢٧٣ 



  ﴾َوَال َهْضماً 

َقاَل ِهَي َعَصاَي َأَتَوكَُّأ َعَلْیَها َوَأُهشُّ ِبَها َعَلـى َغَنِمـي َوِلـَي ﴿  ١٦٧

  ﴾ِفیَها َمآِرُب ُأْخَرى

١٥٢  ١٨  

  ﴾َوَواَعْدَناُكْم َجاِنَب الطُّوِر اْألَْیَمنَ ﴿  ١٦٨
١٩٧  ٨٠  

  األنبیاء سورة

ـــمُّ الـــدَُّعاء ِإَذا َمـــا ﴿  ١٦٩ ُقــْل ِإنََّمـــا ُأنـــِذُرُكم ِبـــاْلَوْحِي َوَال َیْســـَمُع الصُّ

  ﴾ُینَذُرونَ 

٨٦  ٤٥  

  ﴾َوَحَراٌم َعَلى َقْرَیٍة َأْهَلْكَناَها َأنَُّهْم َال َیْرِجُعونَ ﴿  ١٧٠
١٩١  ٩٥  

  سورة الحج

ــــُروا َوَیُصــــدُّوَن َعــــن  ◌ِ ﴿  ١٧١ َســــِبیِل اللَّــــِه َواْلَمْســــِجِد ِإنَّ الَّــــِذیَن َكَف

  ﴾اْلَحَراِم الَِّذي َجَعْلَناُه ِللنَّاِس َسَواء اْلَعاِكُف ِفیِه َواْلَبادِ 

٩٦  ٢٥  

  ﴾ُقْل َأَفُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن َذِلُكُم النَّارُ ﴿  ١٧٢
١٠١  ٧٢  

ــ﴿  ١٧٣ ــاَس ُســَكاَرى َوَمــا ُهــم ِبُســَكاَرى َوَلِكــنَّ َعــَذاَب اللَّ ِه َوَتــَرى النَّ

  ﴾َشِدیدٌ 

  

١٧٢ ٢ 

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوَمَساِجُد ُیْذَكُر ِفیَها اْسُم اللَِّه َكِثیراً ﴿ ١٧٤
٢٥١ ٤٠ 

 سورة المؤمنون 

  ﴾َعاِلِم اْلَغْیِب َوالشََّهاَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُیْشِرُكونَ ﴿ ١٧٥
١٥٤ ٩٢ 

  ﴾ِه َعمَّا َیِصُفونَ ُسْبَحاَن اللَّ ﴿  ١٧٦
١٥٤  ٩١  

٢٧٤ 



  ﴾َوالَِّذیَن ُهْم ِألََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ ﴿  ١٧٧
١٧٠  ٨  

  ﴾َقاُلوا َربََّنا َغَلَبْت َعَلْیَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنَّا َقْومًا َضالِّینَ ﴿  ١٧٨
١٧٩  ١٠٦  

  ﴾َفاتَُّقونِ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم ﴿  ١٧٩
٢٤٠  ٥٢  

  سورة النور

اِدِقینَ  ﴿  ١٨٠   ﴾َواْلَخاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَلْیَها ِإن َكاَن ِمَن الصَّ
٩٨  ٩  

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِلَیْسـتَْأِذنُكُم الَّـِذیَن َمَلَكـْت َأْیَمـاُنُكْم َوالَّـِذیَن ﴿  ١٨١

َالَث َمــرَّاٍت ِمــن َقْبــِل َصــَالِة اْلَفْجـــِر َلــْم َیْبُلُغــوا اْلُحلُــَم ِمــنُكْم ثَـــ

ـَن الظَِّهیـَرِة َوِمـن َبْعـِد َصـَالِة اْلِعَشـاء  َوِحیَن َتَضـُعوَن ِثَیـاَبُكم مِّ

  ﴾َثَالُث َعْوَراٍت لَُّكمْ 

٩٩  ٥٨  

ـــُكوَنٍة ِفیهَـــا ﴿  ١٨٢ ـــَر َمْس ـــًا َغْی ـــْدُخُلوا ُبُیوت ـــاٌح َأن َت ـــْیُكْم ُجَن ـــْیَس َعَل لَّ

  ﴾َمتَاٌع لَُّكمْ 

١٥٢  ٢٩  

ْنُهَمــــا ِمَئــــَة َجْلــــَدٍة َوَال ﴿  ١٨٣ الزَّاِنَیـــُة َوالزَّاِنــــي َفاْجِلــــُدوا ُكــــلَّ َواِحــــٍد مِّ

  ﴾تَْأُخْذُكم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِدیِن اللَّهِ 

  

١٧٩  ٢  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

ــ﴿  ١٨٤ ــْم َوَل ــِذیَن َیْرُمــوَن َأْزَواَجُه ْم َیُكــن لَّهُــْم ُشــَهَداء ِإالَّ َأنُفُســُهْم َوالَّ

اِدِقینَ    ﴾َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت ِباللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّ

٢٤٧  ٦  

  سورة الفرقان

َل اْلَمَالِئَكُة َتنِزیالً ﴿  ١٨٥   ﴾َوَیْوَم َتَشقَُّق السََّماء ِباْلَغَماِم َوُنزِّ
٢٤٦،  ٨٨  ٢٥  

ــو ◌َ ﴿  ١٨٦ ــنَّْفَس الَّ ــِه ِإَلهــًا آَخــَر َوَال َیْقُتلُــوَن ال ــَع اللَّ ِذیَن َال َیــْدُعوَن َم
١٤٤  ٦٨  

٢٧٥ 



َم اللَّـــُه ِإالَّ ِبــاْلَحقِّ َوَال َیْزُنـــوَن َوَمـــن َیْفَعــْل َذِلـــَك َیْلـــَق  الَِّتــي َحـــرَّ

  ﴾َأثَاماً 

  ﴾ُیَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوَیْخُلْد ِفیِه ُمَهاناً ﴿  ١٨٧

  

٢٤٣،  ١٤٤  ٦٩  

  سورة الشعراء

  ﴾َوإِنَّا َلَجِمیٌع َحاِذُرونَ ﴿  ١٨٨
١٨٧  ٥٦  

  ﴾َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَباِل ُبُیوتًا َفاِرِهینَ ﴿  ١٨٩
١٨٨  ١٤٩  

  ﴾َال َضْیَر ِإنَّا ِإَلى َربَِّنا ُمنَقِلُبونَ ﴿  ١٩٠
 ٢٠٣  ٥٠  

  ﴾َم الدِّینِ َوالَِّذي َأْطَمُع َأن َیْغِفَر ِلي َخِطیَئِتي َیوْ ﴿  ١٩١
٢٢٦  ٨٢  

  لمسورة الن

  ﴾ِإالَّ َمن َظَلمَ  ِإنِّي َال َیَخاُف َلَديَّ اْلُمْرَسُلونَ ﴿  ١٩٢
١٢٦  ١١-١٠  

  سورة القصص

  ﴾َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر ِإنَُّه َال ُیْفِلُح الظَّاِلُمونَ ﴿  ١٩٣
١٠٧  ٣٧  

  ﴾َفَخَرَج َعَلى َقْوِمِه ِفي ِزیَنِتهِ ﴿  ١٩٤
١١٩  ٧٩  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوُنِري ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّا َكاُنوا َیْحَذُرونَ ﴿  ١٩٥
٢٤٧  ٦  

َوُنِریُد َأن نَُّمنَّ َعَلى الَِّذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اْألَْرِض َوَنْجَعَلُهْم ﴿  ١٩٦

  ﴾ْجَعَلُهُم اْلَواِرِثینَ َأِئمًَّة َونَ 

٢٤٧  ٥  

  سورة العنكبوت

  ﴾َوإِنَّ الدَّاَر اْآلِخَرَة َلِهَي اْلَحَیَواُن َلْو َكاُنوا َیْعَلُمونَ ﴿  ١٩٧
١٤٩  ٦٤  

٢٧٦ 



نَساَن ِبَواِلَدْیِه ُحْسناً ﴿  ١٩٨ ْیَنا اْإلِ   ﴾َوَوصَّ
١٧٧  ٨  

  سورة الروم

ـــفَ ﴿  ١٩٩ ـــِه َكْی ـــِت اللَّ ـــاِر َرْحَم ـــى آَث ـــانُظْر ِإَل ـــَد  َف ـــي اْألَْرَض َبْع ُیْحِی

  ﴾َمْوِتَها ِإنَّ َذِلَك َلُمْحِیي اْلَمْوَتى َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرٌ 

١٦٨  ٥٠  

  ﴾َفَیْوَمِئٍذ الَّ َینَفُع الَِّذیَن َظَلُموا َمْعِذَرُتُهْم َوَال ُهْم ُیْسَتْعَتُبونَ ﴿  ٢٠٠
١٧٦  ٥٧  

  سورة األحزاب

َســاء ِمــن َبْعــُد َوَال َأن َتَبــدََّل ِبِهــنَّ ِمــْن َأْزَواٍج َال َیِحــلُّ َلــَك النِّ ﴿  ٢٠١

ــى  ــَك َوَكــاَن اللَّــُه َعَل ــَك ُحْســُنُهنَّ ِإالَّ َمــا َمَلَكــْت َیِمیُن ــْو َأْعَجَب َوَل

ِقیباً    ﴾ُكلِّ َشْيٍء رَّ

١٧٦  ٥٢  

ُسوَل اللَِّه وَ ﴿  ٢٠٢ ٌد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم َوَلِكن رَّ َخـاَتَم مَّا َكاَن ُمَحمَّ

  ﴾النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیماً 

١٨٣  ٤٠  

  سورة سبأ

ِبي َمَعُه َوالطَّْیَر َوَأَلنَّا َلُه اْلَحِدیدَ ﴿  ٢٠٣   ﴾َیا ِجَباُل َأوِّ
٣٢  ١٠  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾ارِ َبْل َمْكُر اللَّْیِل َوالنَّهَ ﴿  ٢٠٤
١٠٠  ٣٣  

  ﴾َفَكذَُّبوا ُرُسِلي َفَكْیَف َكاَن َنِكیرِ ﴿  ٢٠٥
٢٠٢  ٤٥  

  سورة یسن

  ﴾َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِدیمِ ﴿  ٢٠٦
٩٥  ٣٩  

  صافاتسورة ال

  ﴾ِإنَّا َزیَّنَّا السََّماء الدُّْنَیا ِبِزیَنٍة اْلَكَواِكبِ ﴿  ٢٠٧
١٤٠  ٦  

٢٧٧ 



  ورة الزمرس

  ﴾َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة َتَرى الَِّذیَن َكَذُبوْا َعَلى اللَِّه ُوُجوُهُهم مُّْسَودَّةٌ ﴿  ٢٠٨
٩٢  ٦٠  

اللَُّه َیَتَوفَّى اْألَنُفَس ِحـیَن َمْوِتهَـا َوالَِّتـي َلـْم َتُمـْت ِفـي َمَناِمهَـا ﴿  ٢٠٩

ْخـَرى ِإَلـى َأَجـٍل َفُیْمِسُك الَِّتي َقَضى َعَلْیهَـا اْلَمـْوَت َوُیْرِسـُل اْألُ 

  ﴾ُمَسم�ى ِإنَّ ِفي َذِلَك َآلَیاٍت لَِّقْوٍم َیَتَفكَُّرونَ 

١١٧  ٤٢  

ُفوَنــَك ِبالَّــِذیَن ِمــن ُدوِنــِه َوَمــن ﴿  ٢١٠ ــَدُه َوُیَخوِّ َأَلــْیَس اللَّــُه ِبَكــاٍف َعْب

  ﴾ُیْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

١٦٧  ٣٦  

ُجًال ِفیِه ُشَرَكاء ُمَتَشاِكُسوَن َوَرُجًال َسَلمًا َضَرَب اللَُّه َمَثًال رَّ ﴿  ٢١١

  ﴾لَِّرُجٍل َهْل َیْسَتِوَیاِن َمَثًال اْلَحْمُد ِللَِّه َبْل َأْكَثُرُهْم َال َیْعَلُمونَ 

١٨٢  ٢٩  

  سورة غافر

  ﴾َقاُلوا َأَوَلْم َتُك تَْأِتیُكْم ُرُسُلُكم ِباْلَبیَِّناتِ ﴿  ٢١٢
٧٦  ٥٠  

  ﴾نَفُعُهْم ِإیَماُنُهمْ َفَلْم َیُك یَ ﴿  ٢١٣
١٠٦  ٨٥  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َرِفیُع الدََّرَجاِت ُذو اْلَعْرشِ ﴿  ٢١٤
١٥٠  ١٥  

  ﴾لَِّمِن اْلُمْلُك اْلَیْوَم ِللَِّه اْلَواِحِد اْلَقهَّارِ ﴿  ٢١٥
١٨٦  ١٦  

  سورة فصلت

َلْت آَیاُتُه قُ ﴿  ٢١٦   ﴾ْرآنًا َعَرِبّیًا لَِّقْوٍم َیْعَلُمونَ ِكَتاٌب ُفصِّ
  (أ)  ٣

  ﴾َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ﴿  ٢١٧
١٢١  ٣٧  

  سورة الشوري

ــــَرى َوَمــــْن ﴿  ٢١٨ ــــِذَر ُأمَّ اْلُق ــــًا لِّتُن ــــَك ُقْرآنــــًا َعَرِبّی ــــا ِإَلْی َوَكــــَذِلَك َأْوَحْیَن
  (أ)  ٧

٢٧٨ 



  ﴾َحْوَلَها

  ﴾ُلوَن ِفي آَیاِتَنا َما َلُهم مِّن مَِّحیصٍ َوَیْعَلَم الَِّذیَن ُیَجادِ ﴿  ٢١٩
١٣٠  ٣٥  

ْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضـُبوا ُهـْم ﴿  ٢٢٠ َوالَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اْإلِ

  ﴾َیْغِفُرونَ 

١٦٩  ٣٧  

َوَمـــــا َكـــــاَن ِلَبَشـــــٍر َأن ُیَكلَِّمـــــُه اللَّـــــُه ِإالَّ َوْحیـــــًا َأْو ِمـــــن َوَراء ﴿  ٢٢١

ـــيٌّ ِحَجـــاٍب َأ ـــُه َعِل ـــِه َمـــا َیَشـــاُء ِإنَّ ـــوِحَي ِبِإْذِن ْو ُیْرِســـَل َرُســـوًال َفُی

  ﴾َحِكیمٌ 

٢٤٢  ٥١  

  سورة الزخرف

  ﴾َلَقْد ِجْئَناُكم ِباْلَحقِّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُكْم ِلْلَحقِّ َكاِرُهونَ ﴿  ٢٢٢
٢٥٠  ٧٨  

  سورة الدخان

  ﴾ِإن ُكنُتم مُّوِقِنینَ َربِّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبْیَنُهَما ﴿  ٢٢٣

  

٩٧  ٧  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الجاثیة

  ﴾َوإَِذا ِقیَل ِإنَّ َوْعَد اللَِّه َحقٌّ َوالسَّاَعُة َال َرْیَب ِفیَها﴿  ٢٢٤
٩٤  ٣٢  

ْم َكالَّـــِذیَن آَمُنـــوا ًأْم َحِســـَب الَّـــِذیَن اْجَتَرُحـــوا السَّـــیَِّئاِت ّأن نَّْجَعَلُهـــ﴿  ٢٢٥

اِلَحاِت َسَواء مَّْحَیاُهم َوَمَماُتُهْم َساء َما َیْحُكُمونَ    ﴾َوَعِمُلوا الصَّ

٢٣٨، ٩٥  ٢١  

  سورة األحقاف

نَساَن ِبَواِلَدْیِه ِإْحَساناً ﴿  ٢٢٦ ْیَنا اْإلِ   ﴾َوَوصَّ
١٧٧  ١٥  

  سورة محمد

٢٧٩ 



ــِة الَِّتــي ُوِعــَد اْلُمتَُّقــوَن ﴿  ٢٢٧ ــُل اْلَجنَّ ــِر َمَث ــاء َغْی ــن مَّ ِفیَهــا َأْنَهــاٌر مِّ

  ﴾آِسنٍ 

١٥٢  ١٥  

  سورة الفتح

ُسـوُل اللَّـِه َوالَّـِذیَن َمَعـُه َأِشـدَّاء َعَلـى اْلُكفَّـاِر ُرَحَمـاء ﴿  ٢٢٨ مَُّحمٌَّد رَّ

  ﴾َبْیَنُهمْ 

٨٩  ٢٩  

  ﴾َوَكاَن اللَُّه َعِلیمًا َحِكیماً ﴿  ٢٢٩
١٠٤  ٤  

  سورة الحجرات

ــْن َأْعَمـــاِلُكْم َشـــْیئًا ِإنَّ َوإِن ُتِطیُعــوا اللَّـــ﴿  ٢٣٠ َه َوَرُســوَلُه َال َیِلـــْتُكم مِّ

  ﴾اللََّه َغُفوٌر رَِّحیمٌ 

٢٢٠  ١٤  

  سورة ق

ـــَماِء َمـــاًء مَُّباَركـــًا َفَأنَبْتَنـــا ِبـــِه َجنَّـــاٍت َوَحـــبَّ  ﴿  ٢٣١ ْلَنـــا ِمـــَن السَّ َوَنزَّ

  ﴾اْلَحِصیِد 

١٤٩  ٩  

  رقم الصفحة  یةرقم اآل  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  ﴾َوَأْحَیْیَنا ِبِه َبْلَدًة مَّْیتاً ﴿  ٢٣٢
٢٠٦  ١١  

  سورة الطور

  ﴾َیَتَناَزُعوَن ِفیَها َكْأسًا الَّ َلْغٌو ِفیَها َوَال تَْأِثیمٌ ﴿  ٢٣٣
١٢٨  ٢٣  

  ﴾َوَما َأَلْتَناُهم مِّْن َعَمِلِهم مِّن َشْيءٍ ﴿  ٢٣٤
٢٢٠  ٢١  

  ﴾ُه ِإنَُّه ُهَو اْلَبرُّ الرَِّحیمُ ِإنَّا ُكنَّا ِمن َقْبُل َنْدُعو ﴿  ٢٣٥
٢٤٨  ٢٨  

  سورة النجم

ْثِم َواْلَفَواِحَش ِإالَّ اللََّمَم ِإنَّ َربََّك َواِسُع ﴿  ٢٣٦   ١٦٩  ٣٢الَِّذیَن َیْجَتِنُبوَن َكَباِئَر اإلِْ

٢٨٠ 



  ﴾اْلَمْغِفَرةِ 

  ﴾َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى﴿  ٢٣٧
٢٠٣  ١١  

  سورة الرحمن

  ﴾َجَواِر اْلُمنَشآُت ِفي اْلَبْحِر َكاْألَْعَالمِ َوَلُه الْ ﴿  ٢٣٨
١٨٩  ٢٤  

  سورة الواقعة

ِبَأْكَواٍب َوَأَباِریَق َوَكْأٍس مِّن ،  َیُطوُف َعَلْیِهْم ِوْلَداٌن مَُّخلَُّدونَ ﴿  ٢٣٩

  ﴾مَِّعینٍ 

١٣٧  ١٨،  ١٧  

  ﴾ َوُحوٌر ِعینٌ ﴿  ٢٤٠
٢٤١  ٢٢  

  الحدیدسورة 

َیْأُمُروَن النَّاَس ِباْلُبْخِل َوَمن َیَتَولَّ َفِإنَّ اللََّه الَِّذیَن َیْبَخُلوَن وَ ﴿  ٢٤١

  ﴾ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِمیدُ 

١٦٠  ٢٤  

ِلَئالَّ َیْعَلَم َأْهُل اْلِكَتاِب َأالَّ َیْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّن َفْضِل ﴿  ٢٤٢

  ﴾اللَّهِ 

٢٥٠  ٢٩  

  فحةرقم الص  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة المجادلة

َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ِقیَل َلُكْم َتَفسَُّحوا ِفي اْلَمَجاِلِس ﴿  ٢٤٣

  ﴾َفاْفَسُحوا َیْفَسِح اللَُّه َلُكمْ 

١٦٨  ١١  

َهاِتِهمْ ﴿  ٢٤٤   ﴾الَِّذیَن ُیَظاِهُروَن ِمنُكم مِّن نَِّساِئِهم مَّا ُهنَّ ُأمَّ
٢٠٠  ٢  

  سورة الممتحنة

  ﴾َال ُتْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفرِ وَ ﴿  ٢٤٥
١٩٩  ١٠  

  سورة الجمعة

٢٨١ 



َالِة ِمن َیْوِم اْلُجُمَعِة ﴿  ٢٤٦ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدي ِللصَّ

  ﴾َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْكِر اللَّهِ 

٢٣٠  ٩  

  سورة الطالق

  ﴾َقْد َجَعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدراً ﴿  ٢٤٧
٢١٢  ٣  

      رة التحریمسو   

َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمَراَن الَِّتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفیِه ِمن ﴿  ٢٤٨

وِحَنا َوَصدََّقْت ِبَكِلَماِت َربَِّها َوُكتُِبِه َوَكاَنْت ِمَن اْلَقاِنِتینَ    ﴾رُّ

١٧١  ١٢  

  سورة القلم

  ﴾َعَسى َربَُّنا َأن ُیْبِدَلَنا َخْیرًا مِّْنَها﴿  ٢٤٩
١٥٣  ٣٢  

  سورة الحاقة

  ﴾َما اْلَحاقَّةُ  اْلَحاقَّةُ ﴿  ٢٥٠
٩٠  ٢،  ١  

  ﴾َفُهَو ِفي ِعیَشٍة رَّاِضَیةٍ ﴿  ٢٥١

  

١٨٩  ٢١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة المعارج

ٍب َیْوَم َیْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث ِسَراعًا َكَأنَُّهْم ِإَلى ُنصُ ﴿  ٢٥٢

  ﴾ُیوِفُضونَ 

٧٥  ٤٣  

  سورة المزمل

ِإنَّ َربََّك َیْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمن ُثُلَثِي اللَّْیِل َوِنْصَفُه ﴿  ٢٥٣

  ﴾َوُثُلَثهُ 

١٣٨  ٢٠  

  سورة المدثر

٢٨٢ 



  ﴾َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّینَ ﴿  ٢٥٤
١٠٦  ٤٣  

ْسَتنِفَرةٌ ﴿  ٢٥٥ ْت ِمن  َكَأنَُّهْم ُحُمٌر مُّ   ﴾َقْسَوَرةٍ  َفرَّ
١٨٤  ٥١،  ٥٠  

  سورة اإلنسان

  ﴾َعاِلَیُهْم ِثَیاُب ُسنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرقٌ ﴿  ٢٥٦
٢٥٠  ٢١  

  ﴾ِإنَّا َأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َسَالِسَال َوَأْغَالًال َوَسِعیراً ﴿  ٢٥٧
٢٥١  ٤  

  سورة النبأ

  ﴾الَّ َیْسَمُعوَن ِفیَها َلْغوًا َوَال ِكذَّاباً ﴿  ٢٥٨
٧٥  ٣٥  

  

  

  سورة عبس

  ﴾ثُمَّ ِإَذا َشاء َأنَشَرهُ ﴿  ٢٥٩
٢٢٣  ٢٢  

      سورة اإلنفطار  

  ﴾الَِّذي َخَلَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلكَ ﴿  ٢٦٠
١٩٩  ٧  

  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة البروج

  ﴾َفعَّاٌل لَِّما ُیِریدُ  ،ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجیدُ  ،َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ﴿  ٢٦١
١٥،  ١٤ 

،١٦  

٩١  

  ﴾ِفي َلْوٍح مَّْحُفوظٍ  ،َبْل ُهَو ُقْرآٌن مَِّجیدٌ ﴿  ٢٦٢
١٥١  ٢٢،  ٢١  

  سورة الطارق

  ﴾ُخِلَق ِمن مَّاء َداِفقٍ ﴿  ٢٦٣
١٨٩  ٦  

  سورة الغاشیة

٢٨٣ 



  ﴾الَّ َتْسَمُع ِفیَها َالِغَیةً ﴿  ٢٦٤
٨٨  ١١  

  سورة اللیل

ِ◌الَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه  ، نَدُه ِمن نِّْعَمٍة ُتْجَزىَوَما ِألََحٍد عِ ﴿  ٢٦٥

  ﴾اْألَْعَلى

١٢٤  ٢٠،  ١٩  

  سورة الضحي

  ﴾َوَلْآلِخَرُة َخْیٌر لََّك ِمَن اْألُوَلى﴿  ٢٦٦
١٤٩  ٤  

  سورة القدر

وُح ِفیَها ِبِإْذِن َربِِّهم مِّن ُكلِّ َأْمرٍ ﴿  ٢٦٧ ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ   ﴾تََنزَّ
٢٤٥  ٤  

  سورة البینة

  ﴾َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَیْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصیَن َلُه الدِّینَ ﴿  ٢٦٨
٢٠١، ١٨٥  ٥  

  سورة القارعة

  ﴾َما اْلَقاِرَعةُ  ، اْلَقاِرَعةُ ﴿  ٢٦٩

  

٩٠  ٢،  ١  

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیـــــــــــــــــــــــة  الرقم

  سورة الكوثر

  ﴾اَك اْلَكْوَثرَ ِإنَّا َأْعَطْینَ ﴿  ٢٧٠
٢٢٨  ١  

  سورة المسد

  ﴾َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطبِ ﴿  ٢٧١
٩٧  ٤  

  سورة اإلخالص

  ﴾ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ ﴿  ٢٧٢
٩١  ١  

 

٢٨٤ 


