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 داء ـــــــإى
 –رمحهما هللا برمحتو الواسعة  –  الوالدين العزيزين الكرمينيإىل 

 ضياء الدين أسامة وسناء :   عيين ولدّي  قريتإىل زوجيت العزيزة، و 

 إىل إخويت بدون استثناء

رمحو  –إىل شيخي األّول وأستاذي املغفور لو مفيت وىران العالّمة الشيخ أمحد األطرش السنوسي 
  –هللا تعاىل برمحتو الواسعة 

 رعاية وتربية وتعليما إىل مجيع ذوي احلقوق عليّ 

 احلق ألمني احلاج شعبان عبدااألخ العزيز والناصح إىل 

 إىل األخت عومرية وعائشة وعائلتيهما وكل من يعمل حتت كنفيهما

 -رمحها هللا برمحتو الواسعة  –إىل األستاذة مليكة زوبة 

يوم  نسيتأن يكتبو يل ولسائر من ذكرت ومن  إىل كل ىؤالء أىدي ىذا العمل رجاء من هللا 
 .ألقاه آمني

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير
أشكر هللا تعاىل على امتنانو وتوفيقو، وأتوجو ابلشكر اجلزيل والتقدير والعرفان إىل املشرف على 

الدكتور اجلياليل سلطاين على قبولو اإلشراف وعلى جمهوداتو ونصائحو القيمة، فقد األستاذ الرسالة 
م، 2011يف عمرة  بلقاء وصحبة يف مسجد رسول هللا ابملدينة النبوية حفاينمّدين بعلمو تلميذا، و 

م، فلو مين أجزل الشكر وأمسى عبارات التقدير 2014ويف ِمًًن أثناء أداء مناسك احلج لعام 
 العلمي.

وال يفوتين أيضا تسجيل شكري وامتناين ألعضاء اللجنة املوقرة الذين حتملوا عناء قراءهتا وتصويبها 
 والسفر من أجل مناقشتها.

يت ومشاخيي الذين تعّلمت على أيديهم والذين أفادوين كثريا، وال أنسى تسجيل شكري جلميع أساتذ
 تقدير.الشكر و الوإىل مجيع إخواين وزمالئي وطلبيت، فلهم مين كل 

 جزى هللا اجلميع عين خري اجلزاء آمني.
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احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم األدتان األكمالن على سيدان دمحم سيد األولُت 
 واآلخرين وعلى آلو وصحبو ومن تبعو إبحسان إىل يوم الدين، أّما بعد

احتل منزلة رفيعة عند ادلسلمُت، وىذا ما دفع  فقديعد القرآن الكرمي ادلعجزة احملمدية اخلالدة، 
العلماء إىل االعتناء بو ودراستو من جوانب متعددة، وبفضلو وجدت العلوم وخلدمتو ُصّنفت التصانيف، 

ة األمة بو وزلبتهم للولوج وما شهدتو ادلكتبة من َكمٍّّ زاخر للكتب اليت عنيت بعلومو خَت شاىد على عناي
فهو كتاب العربية األّول، منو استمدت معظم العلوم العربية أصوذلا، وألجلو وضعت ، يف تفاصيلو

 قوانينها.

مبثل ما فيو من اجلمل  اإلتيانن عولقد عجز البلغاء والفصحاء من العرب فيما مضى 
رب عاجزين، شلا يدل أنّو تنزيل من  و، وسوف يظل غَتىم من أعداء اإلسالم طوال الدىر عنواألساليب

 .العادلُت

ومن جوانب إعجازه على كثرهتا أن نقرأ كثَتا كلماتو ومجلو بوجوه سلتلفة، وتظل األحكام 
واقتضت حكمة هللا أن تتغاير أوجو قراءاتو ؛ لتيسَت ذكره وادلعاين مؤتلفة، فال تناقض فيها وال تعارض، 

 انيو واستيعاب أحكامو.يف التالوة، واإلجياز يف تصوير مع

وعلم القراءات علم عزيز ادلنال، غزير ال تنقضي عجائبو وال تنقطع فوائده، احتوى علوما كثَتة  
تتصل بو، أو يتصل هبا كعلوم التفسَت واللغة والداللة واألصوات والصرف والنحو، والذي يتوجو إليو 

د نفسو إن أراد التزود من العلم والتدبر يف يدخل حبرا واسعا من ادلصادر اليت تعٌت هبذه العلوم، وجي
 البحث حباجة إىل النظر يف عشرات من أمهات ادلصادر األوىل.

إّن القراءات القرآنية بتنوعها حتمل بُت حروفها وظائف صوتية، وضلوية، وصرفية، وبالغية،  كما 
اجملال للباحثُت أن جيتهدوا يف أّّنا تلعب أدوارا لغوية شىت ألّن عطاءىا ال ينتهي أبدا، فهي تفتح 

 استخراج تلك األسرار والوظائف اجلميلة والتقاط اجلواىر والدرر.
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من أخصب احلقول  يف الدراسات اللغوية بسبب تعددىا  القرآنية وعليو  أصبحت القراءات
وكثرهتا، حيث ظهرت فيها صور من االستخدام سلالف للمألوف والقياس اللغوي، وألجل ذلك 

إىل بيان قوهتا ومنزلتها يف اللغة العربية، وتطّلب ذلك وقوف العلماء على اختالف ختصصاهتم  احتاجت
 ومشارهبم لذلك، فقاموا بتوجيو تلك القراءات اليت ختالف العامة، أو ختالف الرسم العثماين.

ايتها، كما ابلقرآن وقراءاتو كوكبة من العلماء ُعُنوا بنقلها والتثبت يف رو  لالىتماموقد قيض هللا 
عنوا بتوجيهها وخترجيها واالحتجاج ذلا أو هبا، فاختذ منها اللغوي شاىدا على قاعدتو أو دليال دلذىبو، 
واستنبط منها الفقيو حكما أو رّجح حكما على آخر، وتلّمس منها البالغي أوجها مًتتبة على تغايرىا 

 أو يف رد مذىب غَته. د عليها بعض علماء العقيدة يف إثبات مذىبومواختالفها، واعت
ذلا من   صَ صِّ ويوجهوّنا، حىت جتاوز ىذا االىتمام بتوجيهها ما خُ  هالم يزل العلماء ينهلون منف

 .كتب لتجد إىل كتب اللغة والنحو والتفسَت سبيال مشروعة
وتوجيو القراءات ىو بيان وجوىها من اللغة والنحو والصرف، ومع أّن القراءة سنة متبعة تروى 
ابلرواية الصحيحة والسند الثابت، إاّل أّن توجيهها ببيان وجوىها من الصيغ الصرفية وخترجيها اإلعرايب 

والردود، وىي تغطي حيزا   توادلؤاخذاواللغوي أمر غاية يف األمهية، دلا فيو من البيان والتوضيح وادلآخذ 
 كبَتا يف مكتبة الًتاث اللغوي والنحوي والصريف.

من أمهية الدراسة الصوتية والصرفية والنحوية للقرآن الكرمي، ومن أمهية  ويستمد أمهيتو أيضا
، فالقرآن بقراءاتو ادلتعددة ىو األصل األول للدراسات اللغوية، البحوث اللغوية يف العربية بصفة عامة

ان العامل األساس الىتمام العلماء األوائل بتأثَت ىذه القراءات وراء نشأة علم النحو وتقدمو وك
 خصوصا، وتوسع مجيع علوم العربية عموما.

 التعليميمنذ عقد ونصف من عمري  وشّدينلقد نشأت واحلمد هلل يف رحاب القرآن الكرمي، 
نفسي ومشاعري، فسربت شوطا من أشواطها  تهااستوطنالقراءات القرآنية اليت تيقض ذلا ذىٍت وعقلي و 

 ادلمتدة حيث مجعت القراءات العشر ادلتواترة من طريق الشاطبية والدرة، وعشت معها يف مسار الرواية، 
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وأحببت أن أكمل ادلسار ابلدراية فاخًتت توجيهها، وبعد البحث يف كتب التفسَت وقع اختياري على 
 تفسَت أيب الثناء اآللوسي.

فقد تناوذلا ابلبحث والعرض ، عناية فائقة ىاأوالفأمهية توجيو القراءات  لوسياآلأدرك لقد 
وكان كثَتا ما يتناول ادلسائل اخلالفية يف القراءات بنوعيها، اترة ابلعرض والبيان، واترة والتوجيو، 

 ات.القراءتوجيو ، شلا جعل كتابو مصدرا من مصادر  ابلتوجيو، وأخرى ابالختيار و الًتجيح
  ىذه القراءات لغواي ؟ األلوسيفكيف وّجو 
  اليت ظاىرىا أّّنا مشكلة ؟و ما ىي األصول اليت اعتمدىا بغية توجيو تلك القراءات 
 ما ىي ادلستوايت اللغوية اليت ارتكز عليها يف توجيهو ؟ 
 ما موقفو من العلماء الذين ردوا القراءات دلخالفتها لقواعدىم ؟ 

 لوسياآلالتوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند اري على موضوع :ألجل ىذا كّلو وقع اختي
 ، وىذا لألسباب التالية :روح املعاينيف 

إذ ىو أشرف كتاب أنزل، بلغ الذروة القصوى يف  ميدان البحث كتاب هللا تعاىل، .1
 البالغة واإلعجاز.

القرآن الكرمي والوصول ، إذ أنّو أحد العلوم اذلامة لفهم مكانة علم توجيو القراءات القرآنية .2
 إىل إعجازه والوقوف على أسراره.

جبل شامخ وراسخ يف العربية و ، األئمةالعلمية العالية، فهو إمام من  لوسياآلمكانة  .3
 والتفسَت والقراءات.

 يف ثنااي تفسَته. ادلتواترة والشاذة كثرة ورود توجيو القراءات .4
وأعالىا شأان، بذل فيو مؤلفو كل جهد من ، فهو من أجل التفاسَت روح ادلعاينمكانة  .5

 أجل خدمة القرآن الكرمي.
بيان الصلة بُت القراء والنحاة وادلفسرين، والصلة بينها ما زالت يف نظر الباحث إىل مزيد  .6

 من العناية واالىتمام، خاصة من اجلوانب التطبيقية ادلقارنة.
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 .وصل إليو علميعلى حد ما للقراءات  اآللوسي اتيف توجيهعدم وجود حبث  .7
رسالتُت ابىتمام كثَت من الباحثُت، فقد اطلع الباحث على عموما  لقد حظي تفسَت اآللوسيو 

 : ، وىيعلميتُت تناولت موضوع القراءات عنده
بتلمسان، وادلوسومة بـ : القراءات الشاذة يف  رسالة دكتوراه من جامعة أيب بكر بلقايد -

َت الدين داللية من إعداد الباحثة : غنية بوحوش وإشراف الدكتور ختفسَت روح ادلعاين دراسة صوتية 
لقراءات الشاذة فقط ومن جانب الصويت، ام، وقد أولت فيها الباحثة 2114 -ه1435سيب لعام 

 ، وإن كان فيها بعض اإلشارات الداللية.األخرى فهي غَت مستوعبة للمستوايت اللغوية
بغزة، وادلوسومة  بـ : منهج األلوسي يف القراءات  ماجستَت من اجلامعة اإلسالميةرسالة  -

وأثرىا يف تفسَته روح ادلعاين من إعداد الطالب : بالل علي العسلي وإشراف الدكتور عصام العبد زىد 
م، وقد عنيت بدراسة القراءات يف تفسَت اآللوسي ومنهجو يف عرضها وأثرىا 2112 -ىـ1431لعام 

 ، ومل تشر إىل توجيو القراءات عنده إالّ اندرا.الفقهيةعلى التفسَت واإلعجاز واألحكام 
 :  ومهاُت مطبوعتُترسالتلباحث لعن توجيو القراءات خاصة فقد توّفر أّما 
 القرآن للدكتور طو صاحل أمُت آغا.التوجيو اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراء يف معاين  -
ادلصون للسمُت احلليب أتليف الدكتور إبراىيم التوجيهات النحوية للقراءات الشاذة يف الدر  -

 بن سامل بن انفع الصاعدي.
الفراء ُت كهِ من سبقو من ادلوجِّ يهاتو على توجاآللوسي اعتمد يف فا، مأفاد الباحث منهوقد  

الباحث يف توجيو الفراء مل يستوعب مجيع القراءات، ابإلضافة إىل أنّو فاتتو أّن والسمُت احلليب، غَت 
على اجلزء األّول من فقط كاحلجة أليب علي الفارسي، وحصل يف مقدمة حبثو  مهمة ذكرىا مصادر

الباحث يف توجيهات السمُت احلليب فقد اقتصر كتمل مجيع حتليالتو، أّما تالكتاب لسيبويو، وابلتايل مل 
ى على القراءات الشاذة فقط، وقد استفدت منو عند ذكره لبعض توجيهات اآللوسي، وقد أضفت عل

 ذلك مناذج من القراءات ادلتواترة، وىي غَت موجودة عنده.
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الباحث صعوابت يف إصلاز البحث، فالعمل يف احلقل القرآين بقراءاتو ادلتعددة  واجهتوقد 
شديد الوعورة، ويعد من ادلناطق الشائكة يف الًتاث اإلسالمي، وىذا يعرفو ادلتخصصون، والذي يعّمق 

ابدلّؤلِّف، فهو عامل لغوي لو ابعو يف اللغة، ومعروف عنو بُعد فكره وطول  صعوبة ىذا البحث ما تعّلق 
الباحث بغزارة مادتو  يَ ، فهو اسم على مسمى، أعْ تعّلق ابلتفسَت ذاتوكعبو وصعوبة لغتو، ومنها ما 

وتنوعها، وبكثرة التصحيف فيو، فهو مل حيظ بتحقيق يليق بو، وخاصة عند ذكر أمساء أصحاب القراءات 
  يوردىا، فكان لزاما على الباحث االستعانة مبؤلفات أخرى لتصحيح التصحيفات وتصويبها.اليت

عرض دلنهج الوصفي التحليلي، ودتثل ادلنهج الوصفي يف ابعند إعداد البحث الباحث  استعان
وجيو لوسي من تالكا طريقة الواصف دلا قام بو اآلسمن القراءات الظاىرة اللغوية، وضم النظَت إىل النظَت 

كر أمثلة كنماذج من توجيهات اآللوسي يف مواضع سلتارة معتمدا على ذكر ا ذبذكر ادلستوايت اللغوية،و 
 .اآلية زلل التوجيو

، األوائل توجيهات اآللوسي للتحليل، مستفيدا شلا أّصلو علماؤان اآلخر يف إخضاعدتثل ادلنهج و 
 الذين عاجلوا تلك القراءات.، والنحو وملتفتا آلراء احملدثُت من علماء األصوات

حث يف األساس على ادلصادر األصلية يف مجع ادلادة البحثية، فوجد الباحث نفسو ااعتمد الب
القراءات  كالسبعة البن رلاىد والتيسَت للداين والنشر البن  فمنها كتبأمام سيل من الكتب ادلختلفة، 

التوجيهات كاحلجة أليب علي الفارسي والبن ، وأخرى يف وسلتصر يف شواذ القرآن البن خالويو اجلزري
خالويو، وادلوضح البن أيب مرمي، واحملتسب البن جٍت، والبيان البن األنباري، والتبيان للعكربي والشواذ 

، وإعراب لو، وكتب اثلثة يف القرآن وإعرابو كمعاين القرآن للفراء واألخفش، ومعاين القرآن وإعرابو للزجاج
ب رابعة يف تفسَت القرآن عنيت ابلقراءات وتوجيهها لغة وضلوا وصرفا، كالكشاف ، وكتالقرآن للنحاس

للزسلشري والبحر احمليط أليب حيان والدر ادلصون للسمُت احلليب، وتفسَت الطربي والقرطيب والرازي 
وكتب خامسة يف النحو والصرف كالكتاب لسيبويو وشرح التسهيل البن مالك وادلغٍت البنهشام وغَتىا، 

وشروح األلفية، وكتب سادسة يف علم األصوات كاخلصائص البن جٍت من ادلتقدمُت وكتب إبراىيم أنيس 
 ادلعاجم.اللغة و ، وكتب سابعة ككتب وأنور اجلندي وغَتمها من احملدثُت
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تناول اختيار ومبا أن البحث يتناول التوجيو اللغوي للقراءات، فقد اقتضى ذلك أن يبٌت على 
على ثالثة مبنية األصوات والصرف والنحو، فجاءت خطتو ، وقصرىا الباحث على اللغويةادلستوايت 

 أبواب يتقدمها مدخل، وتعقبها خادتة فيها نتائج البحث.
ببيان امسو وكنيتو ونسبو  ثالثة مباحث، ضّم ادلبحث األّول ترمجة اآللوسيمن ادلدخل تكّون 

ية لو معتمدا على التعليم والرحالت العلمية والشيوخ ومولده ونشأتو وصفاتو، مّث ذكر النشأة العلم
 والتالميذ وادلؤلفات يف سلتلف العلوم، وختم ادلبحث ابحلديث عن وفاتو وأبنائو الذين ورثوا علمو.

واشتمل ادلبحث الثاين على بيان تعريف علم توجيو القراءات ومصطلحاتو، والفرق بينو وبُت 
ونشأتو بداية من الزمن األول وصوال إىل مرحلة  ا العلم ودوافعوىذعلم القراءات، كما أوضح أسباب 

 التدوين، ويف األخَت ذكر ادلؤلفات فيو على مر العصور.
وتفرّد ادلبحث الثالث ببيان أنواع توجيو القراءات عند اآللوسي على العموم، وذكر أمثلة لكل 

اللغوي اللهجي، والتوجيو الصويت النطقي، نوع منها، وىي كاآليت : التوجيو ادلعنوي الداليل، والتوجيو 
 والتوجيو النحوي اإلعرايب، والتوجيو الصريف، والتوجيو البالغي، والتوجيو الفقهي، والتوجيو العقدي.

تناول الفصل األّول إىل فصلُت : وخصصت الباب األول للتفصيل يف التوجيو الصويت، وقسمتو
تدخل حتتو، حازت ظاىرة اإلبدال فيها على مبحثُت،  ادلماثلة الصوتية، وأدرجت فيو ثالثة مباحث

ادلبحث األّول التماثل الصويت واإلبدال بُت احلروف، أّما ادلبحث الثاين فكان فيو  يف حيث تناولت
وتضمن ادلبحث الثالث احلديث عن ظاىريت اإلمالة اإلبدال بُت الصوائت القصَتة وىي احلركات، 

 واإلتباع احلركي.
دراسة ادلخالفة الصوتية، وجاء يف ثالثة مباحث أيضا، األّول للمخالفة لالثاين الفصل  توأفرد

الصوتية والتخفيف، والثاين للمخالفة الصوتية والتسكُت، واألخَت للتخفيف بتحريك الساكن للتخلص 
 من التقاء الساكنُت.

األّول التوجيو الصريف : تناول الفصل ، وُقّسم إىل فصلُتلتوجيو الصريففأفردتو لأّما الباب الثاين 
الصيغ  افيه تبادل وتتغايرتلألمساء، وضّم حتتو ثالث مباحث، ُعِقد ادلبحث األّول لبيان القراءات اليت 
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الصرفية، وتناول ادلبحث الثاين التبادل الصريف يف اجلموع، وكانت ادلشتقات أبنواعها ضمن ادلبحث 
 الثالث.

الفصل الثاين لبيان التوجيو الصريف لألفعال، واحتوى ثالثة مباحث، اىتم األّول  خصصتو 
ببيان الصيغ الفعلية وادلعٌت واحد، وضّم الثاين التغاير الصريف ادلؤدي الختالف ادلعاين، ودرس الثالث 

 التغَت احلاصل للصيغ الصرفية بزايدة ادلبٌت لزايدة ادلعٌت.
أفرد الفصل األّول لتوجيو توجيو النحوي، وقسمتو إىل ثالثة فصول، لاالباب الثالث  تناولت يفو 

القراءات الواردة يف األمساء،  وتضمن مبحثُت فكان األّول منهما لتوجيو القراءات الواردة يف األمساء 
 ادلعربة، وبُّت ادلبحث الثاين توجيو القراءات يف األمساء ادلبنية.

لواردة يف األفعال، وكان خاصا ابلفعل ادلضارع ادلعرب ومشل الفصل الثاين توجيو القراءات ا
م إىل مبحثُت، تناول األّول منهما توجيو قراءات وردت برفع الفعل ادلضارع وقراءة اجلمهور  فقط، وُقسِّ

 بنصبو أو جزمو، وركّز ادلبحث الثاين على توجيو قراءات وردت ابلنصب وقراءة اجلمهور ابلرفع أو اجلزم.
 لبيان توجيو القراءات الواردة يف احلروف، واحتوى مبحثُت، تناول األوّ بالثالث الفصل  تكّفلو 

 منهما حروف ادلعاين، وُخصِّص الثاين للعمل اإلعرايب للحروف.
ابلرغم من أّّنا عاجلت يف كل وقد كان لألبواب الثالثة نصيب من التوجيو الداليل ادلعنوي، 

 نة عليو.فهي معي وقد توزع عليهاابب مستوى لغوي، 
 واألفكار ادلقًتحة. عليها مبا يربز النتائج ادلتحصل مثّ ُخِتم البحث

 وقد راعيت عند كتابة البحث ادلنهجية اآلتية :
يف كتابة اآلايت القرآنية يف البحث على الرسم العثماين ادلضبوط برواية حفص عن  التزمت -

 .عاصم، فعزوت اآلايت إىل مواضعها من ادلصحف مع الضبط والتشكيل، وذكر اسم السورة ورقم اآلية
، وضعت اسم السورة ورقم اآلية يف نص   كتبت اآلايت القرآنية بُت قوسُت منجمُت   -

 ، وىذا جتنبا لتكثَت اذلوامش.[ ]وفتُت ىكذا ادلنت بُت معق



 ح
 

توثيق مجيع القراءات من مظاّنا ادلختلفة، فادلتواترة من كتاب السبع البن رلاىد ومن أتى  -
بعده، والشاذة من سلتصر شواذ القرآن البن خالويو وإعراب الشواذ للعكربي، وإذا تعّذر وجودىا فأوثق 

 د فيو وأجاد.اللدكتور عبد اللطيف اخلطيب، فقد أف القراءات من معجم
شرحت ادلصطلحات يف علم القراءات القرآنية ابلرجوع إىل معجم مصطلحات علم القراءات  -

 القرآنية للدكتور عبد العلي ادلسئول.
التزمت ابلتوثيق العلمي دلا أورده يف مجيع البحث بذكر اسم ادلصدر أو ادلرجع ابجلزء  -
إاّل يف ختريج األحاديث حيث أذكر اسم الكتاب والباب ورقم احلديث واجلزء ادلوجود فيو والصفحة، 
 والصفحة.

ترمجت ترمجة موجزة ألصحاب القراءات من كتب تراجم القراء ككتاب معرفة القراء الكبار  -
 الًتاجم األخرى. فيهما حبثت يف كتبللذىيب وغاية النهاية البن اجلزري، وإذا مل أجد الًتمجة 

خّرجت مجيع الشواىد الشعرية من دواوينها ادلطبوعة، وإذا تعّذر التخريج رجعت إىل كتب  -
 ادلعجم ادلفصل لشواىد العربية إلمييل بديع يعقوب. وابخلصوص اللغة وادلعاجم

زّودت البحث ابلفهارس العلمية اليت تساعد القارئ للولوج إىل ما يريده من ادلوضوعات،  -
 ىي كالتايل :و 

  فهرس اآلايت القرآنية، وقسمتو إىل فهرس للقراءات ادلتواترة وللقراءات الشاذة، حيث
 أشرت إىل القراءة األخرى، أي اللفظ ادلختلف فيو.

 .فهرس ادلصادر وادلراجع مرتبة ألفائيا 
 .فهرس موضوعات البحث 

فمن فضل  فيو من صوابن يسلم ىذا البحث من األخطاء واذلنات، فما كان لومع ىذا كّلو ف
هللا وتوفيقو، وما كان فيو من خطأ أو نقص أو تقصَت فمن قصوري وتفريطي، وهللا ادلوفق وىو نعم ادلوىل 

 ونعم النصَت.



 

 

 

 

 

 

 

 

 مـــدخل

 

 :ويشمل 

 

 . ترمجة اآللوسي:املبحث األّول 

 .(تعريفه ونشأته  ) علم توجيه القراءات :املبحث الثاني 

 . أنواع توجيه القراءات عند اآللوسي يف روح املعاني:املبحث الثالث 
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كيتضمن ثبلثة مباحث يتعلق هبا موضوع البحث، كىي : ترصبة اآللوسي كعلم توجيو القراءات 
 تعريفا كنشأة كأخَتا أنواع توجيو القراءات عنده.

 اآللوسيترمجة ادلبحث األّول :

 امسو وكنيتو ونسبو أوال :

كىو »،(2)البغدادم  (1)اآللوسيسٌيد ؿبمود بن عبد هللا أفندم ىو أبو الثناء، شهاب الدين، ال
طود العلم، كعضد الدين، كفحل الببلغة، كأمَت البياف، كعُت األعياف، كإنساف عُت الزماف، انفسحت 
يف العلم خطاه فأذعن لو احملب كاؼبغتاظػ، كأرـز سحاب أدبو فرٌكل الغياض كالرايض، فهو ابن العلم 

عة كاؼبقاـ احملمود ما يغٍت عن اإلشادة بذكره، كاإلطالة يف كأبوه، كعم األدب كأخوه، كلو من اؼبكانة الرفي
 (3) .«إطرائو

، كمن جهة األـ هنع هللا يضرينتهي نسبو الشريف من جهة األب إىل سٌيدان »علوم النسب،  اآللوسيك 

قدس ، بواسطة الشيخ الرابين كاؽبيكل الصمداين، سيدم عبد القادر اعبيبليل  هنع هللا يضرإىل سٌيدان اغبسن 

 (4) .«سره 

                                  
ريخ : نسبة إىل بلدة على الفرات قرب عانة، ظباىا ايقوت اغبموم يف معجم البلداف : ) آلوسة ( ك ) ألوس (، كظباىا ؿبب الدين النجار يف ات اآللوسي1

) آليس ( ابؼبد كضم البلـ، كجاءت يف اللباب البن األثَت ) أيلوس ( بضم اؽبمزة، كيف شذرات الذىب : ) أىلوس ( بغداد كما نقل ابن خلكاف يف الوفيات : 
(   اآللوسيعاىل ؿبمود شكرم بفتح اؽبمزة، كيف ؾبلة اللغة العربية ) آلوس (، كيف ؾبلة اجملمع العلمي العريب رسالة أٌكؽبا : ) أٌما بعد فيقوؿ الفقَت إىل هللا ت

ُت ببغداد فأجب : اؼبعركؼ عندان اؼبد. ينظر : خَت الدين بن ؿبمود بن دمحم بن علي بن فارس اآللوسيتبها ابؼبد، كاستفتينا ) يعٍت الزركلي ( أحد فضبلء ك
 .25ص1ـ، ج2002، مام 15، دار العلم للمبليُت، طاألعالمالزركلي الدمشقي، 

، دار التفسري ورجالو، دمحم الفاضل بن عاشور، 351ص1بدكف سنة الطبع، ج 01َتكت لبناف، ط :بلم، ، دار القالتفسري وادلفسروندمحم حسُت الذىيب، 2
 .143ـ، ص1999-1998سحنوف للنشر كالتوزيع، تونس، بدكف رقم الطبعة، 

 .21ـ، ص1929-ق1345، اؼبطبعة السلفية، بدكف رقم الطبعة، أعالم العراؽدمحم هبجت األثرم، 3
ـ، 1993-ق1413، 02، حققو دمحم هبجة البيطار، دار صادر بَتكت لبناف، ط :حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاؽ البيطار4
 .1450ص3ج
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كىي اسم رجل ظبٌيت بو بلدة على الفرات قرب »، فهي تعود إىل آلوس، اآللوسيأٌما كنيتو 
 (1).«عاانت كاغبديثة

، قد انتقلوا إىل اآللوسيككاف أجداد مًتصبنا، من آؿ  »، (2)«كىي على طبس مراحل من بغداد»
 (3).«استقركا يف بغداد دبنزلة اغبرمة كالكرامةبغداد منذ أكثر من قرنُت آتُت من الشماؿ الغريب للعراؽ، ف

 (4)ُت.اآللوسيَت، كىذا كلو تفرقة بينو كبُت الكب آللوسياه صاحب كتاب أعبلـ العراؽ ابكقد ظبٌ 

 مولده ونشأتو اثنيا :

من ( ـ 1802-ق1217) يف بغداد يف شهر شعباف سنة  اآللوسي كلد شهاب الدين»
 (6) .«الرابع عشر شعباف قبيل ظهر اعبمعة»،(5) «جانب الكرخ

كاف كالده رئيسا للمدرسُت يف بغداد، كىم طائفة من علماء الدين   »نشأ يف بيت علم كفضل، 
يشتهركف ابلتحصيل العلمي يف فركع الفقو كالتفسَت كاغبديث، كما ذبب معرفتو من علـو اللساف العريب : 

 هم.كبوا كببلغة كاشتقاقا كعركضا، كؽبم أساتذة يعًتفوف بنبوغ

 

                                  
 .246ص1ـ، ج1977-ق1397، دار صادر، بَتكت لبناف، بدكف رقم الطبعة، معجم البلدانايقوت اغبموم، 1
 .815ص3خ الطبعة، جيلبناف، بدكف رقم كاتر  ، مؤسسة الرسالة، بَتكتمعجم ادلؤلفنيعمر رضا كحالة، 2
 .144ص التفسري ورجالو3
 الكبَت أبو الثناء شهاب الدين علمُت نبا : اآللوسينبغ إىل جانب 4
 .42ص8ج األعالمالكبَت.  اآللوسيـ( : نعماف بن ؿبمود بن عبد هللا أبو الربكات، كىو ابن 1899ـ/1836-ق1317ق/1252)  اآللوسي -أ

ادلرجع الكبَت.  اآللوسيـ( :ؿبمود شكرم بن عبد هللا بن ؿبمود بن عبد هللا أبو اؼبعايل، كىو حفيد 1924ـ1857-ق1342ق/1273) اآللوسي -ب
 .172ص7جنفسو

 .352-351ص1للذىيب ج التفسري وادلفسرون5
 .21حملمد هبجت األثرم ص أعالم العراؽ6
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كاف كالد اؼبفسر رئيسهم، ككاف منزلو ببغداد كعبة القاصدين منهم لبلستفادة كالتوجيو..، كمن 
 (1).«الطبيعي أف يكوف كالد أيب الثناء حريصا على تربية كلده، كتنشئتو التنشئة العلمية 

ة حفظ األجركمية، كيف أثناء ذلك، حفظ ألفية ابن مالك، كقرأ غاي »حفظ القرآف الكرمي، ك
االختصار يف فقو الشافعية، كحفظ يف علم الفرائض اؼبنظومة الرحبية، كل ذلك عند كالده ككاف قبل أف 

 يبلغ السنة السابعة من عمره.

مث إنو لن يزؿ يقرأ عنده، كوبسو درٌه كشهده، حىت استوىف الغرض من علم العريب كحصل طرفا 
الرسائل اؼبنطقية، كالكتب اغبديثية، كؼبا بلغ جليبل من فقهي اغبنفية كالشافعية، كأحاط خربا ببعض 

 (2).«العاشرة من عمره أذف لو ابألخذ عن غَته 

كدرس ككعظ كأفىت للحنفية يف  »، (3)اشتغل ابلتدريس كالتأليف كىو ابن ثبلث عشرة سنة 
بلثُت بغداد احملمية، كأكثر من إمبلء اػبطب كالرسائل، كالفتاكل كاؼبسائل، قلد اإلفتاء سنة شباف كث

 (4).«ق (  1238كمائتُت كألف ) 

فانقطع        (6)ق( 1263، مث عزؿ يف شواؿ سنة ) (5)«كأفىت طبس عشرة سنة بسَتة مرضية»
 .(7)للعلم 

 

                                  
ـ، 1995-ق1415، 01بناف، ط :، دار القلم دمشق سوراي كالدار الشامية بَتكت لاالنهضة اإلسالمية يف سري أعالمهدمحم رجب البيومي، ينظر :1
 .34ص2ج
 .22حملمد هبجت األثرم ص أعالم العراؽ2
 .352ص1ج التفسري وادلفسرون3
كىو  ق،1248أنٌو تقلد منصب اإلفتاء سنة  : 176ص7ج األعالم، كذكر الزركلي يف 1453ص3ج حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر4

 الصحيح كهللا أعلم.
 .28، اؼبطبعة اغبجرية صجالء العينني يف زلاكمة األمحدينالبغدادم،  اآللوسينعماف خَت الدين 5
 .352ص1ج التفسري وادلفسرون6
 .176ص7جاألعالم 7
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 صفاتو اثلثا :

كاف أحد أفراد الدنيا بفضلو كآدابو كعلمو، كذكائو »فقاؿ :  (1)كصفو أحد أفاضل تبلميذه
د كالشرؼ الذم لو على قطب الكماؿ مدار،بصفاء الذىن كالقروبة، كفهمو، اندرة األدكار، كفلك اجمل

كهناية الفطنة، كسرعة اػباطر، كحبلكة اؼبنطق، كعذكبة التقرير، كحسن التحرير، كشرؼ الطبع، ككـر 
األخبلؽ، كقوة اغبافظة، كببلغة اإلنشاء، كقوؿ اغبق كإتباع الصدؽ كحب السنن كذبنب اؼبنن ، كحسن 

 السَتة.

امل الوجاىة، عظيم اؽبيبة، جليل الوقار، كثَت الٌصدقات كالٌصبلة كاالستغفار، كقد رسخ ككاف ك
يف كل منقبة علية، كمهر يف صبيع العلـو نقليا كعقليا على الٌسوية، بيد أنٌو كاف جٌل ميلو إىل خدمة  

جا درر كتاب هللا تعاىل، كحديث جٌده عليو أفضل الصبلة كالتسليم، غواصا يف دقائقهما كمستخر 
 .«حقائقهما

 رحالتو العلمية  رابعا :

سافر إىل اؼبوصل،  »الكثَت من العلم، فقد  اآللوسيد ىذه الرحبلت سببا يف ارتشاؼ تع
شهرا كأكرمو السلطاف عبد اجمليد، كعاد إىل بغداد  21، فغاب (*)كسيواس (*)فاآلستانة، مٌر دباردين

 (2).«، فاستمر إىل أف تويفاتو، كيكمل ما كاف د بدأ بو من مصنفيدٌكف رحبلتو

، حيث نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبولكمن أىم ىذه الرحبلت، رحلتو اؼبسماة بػ :
دٌكف فيها رحلتو مركرا ابؼبوصل، كىذا كلو بعد انتهائو من إسباـ تفسَته ركح اؼبعاين، فذكر أٌف كقع لو 

                                  
 .28-27ص أعالم العراؽ1
جبل يف قنتو قلعة ؽبا كبَتة، كىي من قبلع الدنيا اؼبشهورة. ينظر :  مدينة من داير ربيعة بعمل اؼبوصل، بينها كبُت مدينة دارا نصف مرحلة، كىي يف سفح*

، 2، ربقيق إحساف عباس، مؤسسة انصر للثقافة، بَتكت لبناف، طالروض ادلعطار يف خرب األقطارأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد اؼبنعم اغبمَتم، 
 .518ـ، ص1980

ىل كاػبَتات كالثمرات، أىلها مسلموف كنصارل، كاؼبسلموف تركماف كعواـ طبلب الدنيا كأصحاب التجارات، كثَتة األ  حصينة مدينة أبرض الرـك مشهورة**
 .537ص1، دار صادر، بَتكت لبناف، جآاثر البالد وأخبار العبادكعلى مذىب أيب حنيفة. ينظر : زكراي بن دمحم بن ؿبمود القزكيٍت، 

 .176ص7للزركلي ج األعالم2
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علما كأكقرىم ربقيقا كفهما كألطفهم سَتة ، كقد رأيت أكثر علمائها »،مناقشات علمية مع بعض علمائها
كقراءة  (*)أيب عمرك( عليو قراءة اآللوسيرم، كقد كنت قرأت ) عبد هللا أفندم العمكترددت إىل الفاضل 

 (1).«(***)كقراءة انفع (**)ابن كثَت

ق، فأحاطت بو 1267، فدخلها يـو األحد اثمن شعباف (****)كتوجو إىل أرزف الرـك»
صغَت ككبَت، كاشتغل إبقرائهم دركسا من تفسَته ركح اؼبعاين كبوا من ثبلثة عشر يوما، كأذف علماؤىا من 

 (2).«عبملة منهم كأجازىم يف ؿبفل غاص ابلعواـ كاػبواص

كدخل القسطنطينية يف تلك السنة يف اليـو الثامن كالعشرين من شهر رمضاف، كذىب يف  »
، مث اجتمع أبعياف (*****)حكمت بك أفندم ؼضبد عار اليـو الثاين ؼببلقاة شيخ اإلسبلـ السيد أ

 علمائها كالقى إجبلؿ أمرائها فمالت إليو القلوب كاػبواطر.

                                  
 التميمي اؼبازين البصرم أبو عمرك بن العبلء، أحد القراء السبعة كلد سنة شباف كستُت ، ظبع من أنس بن مالك كغَته، كقرأ على اغبسن بنزابف بن العبلء *

كثَت،   غَتنباك لؤم أيب اغبسن البصرم كضبيد بن قيس األعرج كأيب العالية كغَتىم، كركل القراءة عنو عرضا كظباعا أضبد بن دمحم الليثي كأضبد بن يوسف اللؤ 
، ربقيق علي دمحم غاية النهاية يف طبقات القراءمشس الدين بن اعبزرم، ينظر : ق.148ق، كقيل 157ق أك156ق أك 155ق، كقيل 154تويف سنة 

 .404-400ص1جـ،2010-ق1431، 1عمر، مكتبة اػباقبي، القاىرة مصر، ط
ق كلقي هبا عبد هللا بن الزبَت كأاب 45بن ىرمز اإلماـ أبو معبد اؼبكي الدارم، كلد دبكة سنة عبد هللا بن كثَت بن عمرك بن عبد هللا بن زاذاننب فَتكزاف **

سلم كضباد بن أيوب األنصارم كؾباىد بن جرب كدرابس موىل عبد هللا بن عباس كركل عنهم، كأخذ القراءة عنو إظباعيل بن عبد هللا القسط، كإظباعيل بن م
، ربقيق طيار آليت قوالج، منشورات مركز معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارمشس الدين الذىيب، نظر : ق. ي122ق أك 120سلمة، تويف سنة 

 .619-617ص1ج غاية النهاية، 203-197ص1جـ،1995-ق1416، 1البحوث اإلسبلمية التابع لوقف الداينة الًتكي، استانبوؿ تركيا، ط
موالىم أحد القراء السبعة كاألعبلـ، ثقة صاحل أصلو من أصبهاف، أخذ القراءة عرضا عن صباعة من اتبعي أىل  انفع بن عبد الرضبن بن أيب نعيم الليثي***

ى سبعُت من اؼبدينة عبد الرضبن بن ىرمز كأيب جعفر القارئ كشيبة بن نصاح كمسلم بن جندب كغَتىم، قاؿ أبو قرة موسى بن طارؽ ظبعتو يقوؿ : قرأت عل
للذىيب ادلصدر نفسوق.ينظر : 169ة عنو عرضا كظباعا إظباعيل بن جعفر كعيسى بن كرداف كسليماف بن مسلم ، مات سنة التابعُت، ركل القراء

 .442-438ص2جالبن اعبزرم ادلصدر نفسو، 247-241ص1ج
 .7ق، ص1293، مطبعة كالية بغداد، نشوة الشمول يف السفر إىل إسالمبول، أبو الثناء شهاب الدين اآللوسي1

: بلدة أخرل من ببلد إرمينية أيضا، أىلها أر من، كىي اآلف أكرب كأعظم من األكىل، كؽبا سلطاف مستقٌل هبا مقيم فيها، ككاليأر ك **** ة كنواح كاسعة  زف الٌرـك
 .150ص1ج معجم البلدان.ينظر : كثَتة اػبَتات، كإحساف صاحبها إىل رعيتو ابلعدؿ فيهم ظاىر

 .14 -13ـ، ص1930-ق1348، اؼبكتبة العربية بغدد، يف نشر مزااي القرن الثاين عشر والثالث عشر اإلذفر ادلسك، ؿبمود شكرم اآللوسي2
ـ(، ينتهي نسبة إىل بيت النبوة من 1858-1785ق = 1275-1200أضبد عارؼ حكمت بن إبراىيم بن عصمت بن اظباعيل رائف ابشا ) *****

 األعالمب عظيمة لو يف اؼبدينة اؼبنورة، تعرؼ إىل اليـو دبكتبة عارؼ حكمت. ينظر :نسل اغبسُت، قاض تركي اؼبنشأ مستعرب، اشتهر خبزانة كت
 .141ص1ج



 مدخػػػػػػػػػػػػػل

6 
 

كبعد أف قضى من سفره اؼبراد خرج من القسطنطينية يف الساعة الرابعة من يـو السبت اغبادم 
خامس شهر ربيع األكؿ سنة كالعشرين من شواؿ من السنة الثامنة كالستُت متوجها إىل بغداد كدخلها يف 

 (1).«تسع كستُت 

فإيٌن كنت »، قاؿ يف مقدمتها : نشوة ادلداد يف العود إىل دار السالمكلو الرحلة الثانية ظباىا :
ذكرت يف كريقات بعض ما كقفت عليو أثناء سَتم إىل ؿبركسة القسطنطينية فأحببت أف أشفعو ببعض 

 (2).«الٌسبلـ احملمية ما كاف أثناء عودم إىل منبت عودم مدينة 

، كىو كتاب (3)غرائب اإلغرتاب يف الذىاب واإلقامة واإلايبككذلك الكتاب الذم ظبٌاه : 
كلعمرم إنٌو كتاب مل وبتو غَته على مثل ما احتول عليو من أزىار األلفاظ  »حافل، قاؿ عنو حفيده :

حلة تشد إليها الركاحل، كتطول كاؼبعاين، كاشتمل عليو من درر فقرات تتحلى هبا أجياد الغواين، ر 
لبلستفادة منها اؼبراحل، تضمنت كل فائدة عجيبة، كانطوت على كل نكتة غريبة أبسلوب بديع كمبط 
ىبجل رايض الربيع، كىو لدل من بلغ يف حسن النظر أقصى الرتب، اتريخ كعلم كأدب، ترجم فيو 

مع أحبابو، كذكر فيو نبذة فبا جرل لو مع مشاىبو كمن القاه من العلماء كالرجاؿ، كصبع بعض مراسبلتو 
 (4).«شيخ اإلسبلـ من األحباث السنية كاؼبذاكرات العلمية دبزيد تدقيق كغاية ربقيق 

 شيوخو  خامسا :

العلم ايفعا، كحرص على االزدايد منو، فجالس العلماء كأجازه الفضبلء،  اآللوسيتلقى العبلمة 
لتفسَت حىت اجتمع لو شيوخ أىل زمانو، كأخذ عنو طبلب كتلقى من أىل األدب كاللغة كاغبديث كا

 عصره.

                                  
 .15 -14ص عشر اإلذفر يف نشر مزااي القرن الثاين عشر والثالثادلسك 1
 .2، مطبعة كالية بغداد، كجود بياض عند سنة الطبع، صنشوة ادلدام يف العود إىل دار السالم، ؿبمود شكرم اآللوسي2
 .15ص السابق ادلرجع3
 .16-15ص عشر اإلذفر يف نشر مزااي القرن الثاين عشر والثالثادلسك 4
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 ، أشهرىم :(1)كقد أخذ العلم على عدد علماء ذلك الزماف 

، كقد تلقى عنو القرآف كأتقنو على يديو، كقد  اآللوسيلده السٌيد عبد هللا بن ؿبمود كا -1
 .كاف كالده إماـ زمانو، كتلقى عنو بداية اؼبذىب الشافعي، كمدخل العلـو

علي بن دمحم بن سعيد بن عبد هللا بن اغبسُت السويدم اؼبعركؼ بػػ : علي أفندم، كىو  -2
مؤرخ أديب، كلد يف بغداد كتويف يف دمشق، كصنف عددا من اؼبؤلفات أشهرىا العقد الثمُت يف بياف 

 (2)مسائل الدين.
نة، أربع عشرة س اآللوسي، كقد الزمو (3)علي عبلء الدين األفندم اؼبوصلي ؿبٌدث -3

 (4)كتلقى عنو التوحيد كاغبديث كعلومو حىت أتقنها.
الشيخ أبو البهاء خالد بن اغبسُت، ضياء الدين النقشبندم، ىاجر إىل بغداد، ككاف  -4

الطريقة  اآللوسي، كقد أخذ عنو (5)عاؼبا عامبل، زاىدا، تلقى على يديو العلـو العقلية كالنقلية،
 النقشبندية.
لعمادم، أصلو من العمادية من األكراد، كقد أخذ عنو الشيخ ؿبي الدين اؼبركزم ا -5
 (6)العلم.كثَتا من   اآللوسي

يف اسطنبوؿ،  اآللوسي، مفيت اإلسبلـ، التقاه (7)أضبد عراؼ حكمت بن إبراىيم اغبنفي -6
 كأجازه دبا عنده من أسانيد.

 (8)قاضي عامل ابغبديث. اآللوسيعبد الرضبن الكريزم شيخ  -7

                                  
 كما بعدىا. 04ص غرائب اإلغرتاب:يف كتابو  ذكر ذلك العبلمة اآللوسي1
 .506ص2جلكحالةمعجم ادلؤلفني، 14ص لآللوسيغرائب االغرتاب2
 .546ص2جلكحالةادلرجع نفسو، 6صلآللوسيادلرجع نفسو3
 .22ص أعالم العراؽ، 1450ص3ج ية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشرحل4
 .146ص التفسري ورجالو، 13ص غرائب اإلغرتاب5
 .14صادلرجع نفسو6
 .41ص1ج األعالم7
 .14ص غرائب اإلغرتاب8
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 تالميذه سادسا :

 عدد ال وبصى، كأشهرىم : اآللوسيلعلم على يدم تلقى ا

يف   اآللوسيدادم، اغبنفي، كقد ترجم لشيخو عبد الفتاح بن اغباج شواؼ زاده، البغ -1
 (1)كتاب ظباه : حديقة الوركد يف ترصبة أيب الثناء شهاب الدين ؿبمود.

رث ، من فضبلء العراؽ، ك اآللوسيبن ؿبمود اؼبعركؼ بعبد الباقي ابنو سعد الدين  -2
، كدفن إىل جانبو، كلو عدة مصنفات مشهورة.  (2)الفضل عن أبيو، كدرس عليو العلـو

، عامل فاضل حنفي اؼبذىب، كاف رئيس اآللوسيابنو نعماف خَت الدين الشهَت اببن  -3
 (3)اؼبدرسة اؼبرجانية ببغداد، كلو عدة مؤلفات كمصنفات.

 (4)القادرية كإمامها. عبد السبلـ اغباج سعيد البغدادم اغبنفي، مدرس اؼبدرسة -4
، أك ابن غياث عبد  الغفار بن عبد الواحد بن كىب، اؼبعركؼ بعبد الغفار األخرس -5

 (5)كتاب سيبويو فأجازه فيو.  اآللوسيالدين، قرأ على 

 عقيدتو ومذىبو سابعا :

 وعاؼبا ابختبلؼ اؼبذاىب العقدية، كمطلعا اطبلعا كاسعا على اؼبلل كالنحل، إالٌ أنٌ  اآللوسييعد 
مثٌ »صبع ـبتلف اذباىات ىذه اؼبذاىب، كخاصة تفسَته ركح اؼبعاين، فتارة يقرر مذىب السلف، فيقوؿ :

اعلم أٌف كثَتا من الناس جعل الصفات النقلية من االستواء كاليد كالقدـ كالنزكؿ إىل السماء الدنيا 
تعاىل من أعياهنا كما  كالضحك كالتعجب كأمثاؽبا من اؼبتشابو، كمذىب السلف كاألشعرم رضبو هللا

                                  
 .135ص ادلسك اإلذفر1
 .55-53ص أعالم العراؽ2
 .68-59ص ادلرجع نفسو3
 .134ص ادلسك اإلذفر4
 .116ص ادلرجع نفسو5
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أابنت عن حالو اإلابنة ) يقصد كتابو : اإلابنة عن أصوؿ الداينة( أهٌنا صفات اثبتة كراء العقل ما كلفنا 
 (1).«إالٌ اعتقاد ثبوهتا مع اعتقاد عدـ التجسيم كالتشبيو لئبل يضاد النقل العقل 

ا نقل عن بعض اؼبفسرين، كخاصة كقاؿ بعد ذكر معٌت اليد كما ربتملو من جهة اللغة العربية كم
بُۡصَٔطَخانِ عند الكبلـ على تفسَت قولو تعاىل : ٌَ : إٌف ىذا  dكقاؿ سلف األمة  »: [64]اؼبائدة :ةَۡو يََداهُ 

أنٌو أثبت هلل  يدين، كقاؿ :  9من اؼبتشابو، كتفويض أتكيلو إىل هللا تعاىل ىو األسلم، كقد صح عن النيب
ك عن أحد من أصحابو ملسو هيلع هللا ىلص كعليهم أنٌو أٌكؿ ذلك ابلنعمة، أك ابلقدرة بل أبقوىا  ككلتا يديو يبُت، كمل ير 

 (2).«كما كردت كسكتوا، كلئن كاف الكبلـ من فضة فالسكوت من ذىب السيما يف مثل ىذه اؼبواطن 

 (3)كاترة ينتصر ؼبذىب األشاعرة، كيدؿ لذلك كبلمو اؼبطٌوؿ عن صفة الكبلـ يف تفسَته.

َٔ كأحياان هبمع بُت مذىب السلف كاػبلف عند كبلمو على صفة الفوقية يف قولو تعاىل : ُْ َو

َق  ٱۡىَلاِْرُ  ۡٔ ًُ  فَ َٔ ٱۡۡلَِهي ُْ ِۦۚ َو لة هبب تنزيو هللا تعاىل عن مشاهبة مكابعب »، فيقوؿ : [18] األنعاـ :ٱۡۡلَتِيُ  ِعَتادِه
عٌز شأنو، كاإليباف هبا على الوجو الذم جاءت  اؼبخلوقُت، كتفويض علم ما جاء من اؼبتشاهبات إليو

 عليو.

كالتأكيل القريب إىل الذىن الشائع نظَته يف كبلـ العرب فبا الأبس بو عندم على أٌف بعض 
 ( 4).«اآلايت فبا أصبع على أتكيلها السلف كاػبلف كهللا أعلم دبراده

لسنة كاعبماعة عن دائرة أىل ا كيبكن أف يفهم ىذا التعدد اؼبذىيب العقدم على أنٌو ليس خارجا
 مذىب السلف أك مذىب اػبلف أك صبع بينهما. اآللوسيسواء رٌجح 

                                  
، ربقيق دمحم أضبد األمد كعمر عبد السبلـ يف تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاين روح ادلعاينأبو الثناء شهاب الدين السيد ؿبمود اآللوسي البغدادم، 1

 .117ص3 ـ، ج1999-ق1420، 1السبلمي، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت لبناف، ط
 .477ص6جروح ادلعاين 2
 .28-15ص1ج ادلصدر نفسو3
 .149ص7ج ادلصدر السابق4
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إذ عرؼ عن اإلماـ »،(1) بيد أٌف بعض الباحثُت كالدكتور الذىيب رأل أنٌو كاف سلفي االعتقاد
 سا يضيء يف مناصرتو لدعوة التوحيد اػبالص الذم قاـ هبا دمحم بن عبد الوىاب، كاليت كانت قب اآللوسي

 (2).«كل مكاف

أٌما مذىبو الفقهي فقد كاف شافعي اؼبذىب أكال كأبيو، مٌث صبع الفقو اغبنفي كخاصة عندما 
كالبد ؼبن يتقٌلد منصب اإلفتاء يف داير اػببلفة العثمانية، أف يكوف حنفي اؼبذىب، »تقٌلد منصب اإلفتاء،

درس اؼبذىب اغبنفي يف أكسع كتبو، كأمٌل بقضاايه كىو اشًتاط مل يػىعيق الشاب الطامح، ففي فًتة قصَتة 
الفقهية مقارنة بقضااي اؼبذىب الشافعي، ككاف حر العقل يف اختيار ما يراتح إليو، إذ يقرأ يف كبل 

 (3).«اؼبذىبُت عن يقظة، مثٌ يصدر الفتول مؤيدة ابلدليل عقبل كنقبل 

قامة اغبج  على إثباتو كتوىُت كعلى اؼبرء نصرة مذىبو كالذب عنو، كذلك إب»: اآللوسيقاؿ 
أدلة نفاتو، ككنت من قبل أعد السادة الشافعية يل غزية كال أعد نفسي إاٌل منها...إىل أف كاف ما كاف 

 (5)ككاف يف آخر أمره يبيل إىل االجتهاد.، (4)«فصرت مشغوال أبقواؿ السادة اغبنفية

 آاثره العلمية  اثمنا :

ة كبَتة كانفعة، بدأىا منذ فًتة ابكرة، كىو يف الثالثة عشر من ثركة علمي اآللوسيخٌلف اإلماـ  
 عمره، مثٌ توالت مؤلفاتو تًتل، كمنها :

 

 

                                  
 .353ص1غبسُت الذىيب ج التفسري وادلفسرون1
 .41ص2ج النهضة اإلسالمية يف سري أعالمها ادلعاصرين2
 .38ص2ج ادلرجع نفسو3
 .54ص1ج روح ادلعاين4
 .353ص1ج التفسري وادلفسرون، 1454ص3ج حلية البشر5
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 يف اللغة واألدب :

البن ىشاـ، كتبها يف صباه كمل يتمها، مٌث جاء ابنو السٌيد نعماف  حاشية شرح القطر -1
 (1)ق.1320فأسبها، كطبعت يف القدس سنة

شرح بو درة الغواص للحريرم، كىو كتاب لغوم مهم ألفو يف أثناء  ،كشف الطرة عن الغرة-2
 (2)ق يف اؼبطبعة اغبفنية يف دمشق. 1301إقامتو يف القسطنطينية، كطبع سنة 

، ألٌفو يف صباه حُت ذىابو إىل يف االستعارة بلوغ ادلرام من حل كالم ابن عصام -3
 (3)آلوس.

الفيض الوارد على رايض مرثية :اؼبسمى  كتاب شرح مرثية الشيخ خالد النقشبندم -4
 ق. 1278، شرح هبا القصيدة الدالية للسٌيد دمحم اعبواد، طبع ابؽبند سنة الشيخ خالد
، كىي قصيدة عبد الباقي العمرم الطراز ادلْذَىب يف شرح قصيدة مدح الباز األشهب -5
 مطلعها :

 جّل سرت بو الضريح جتّلل          إذ حوى الفخر رلمال ومفصل

 (4)ق على نفقة اغبافظ اؼبوصلي. 1313طبعة الفبلح دبصر سنة طبع دب

، كىي القصيدة اليت نظمها عبد اخلريدة يف تفسري القصيدة العينيةشرح العينية اؼبسمى : -6
 (5)، كقد طبع يف مصر.الباقي اؼبوصلي العمرم يف مدح أمَت اؼبؤمنُت علي بن أيب طالب 

 

                                  
 .32ص أعالم العراؽ1
 .1452ص3جللبيطار البشرحلية ، 31صلؤلثرم أعالم العراؽ2
 .32صلؤلثرم ادلرجع نفسو3
 .1452ص3جللبيطار حلية البشر، 30ص لؤلثرمأعالم العراؽ4
 .1452ص3جللبيطار ادلرجع نفسو، 30ص لؤلثرمادلرجع نفسو5
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 يف البحث وادلناظرة :

ق، كقد طبع يف اؼبطبعة  1254، ألفها سنة عن األسئلة الالىورية األجوبة العراقية -7
 (1)ق بعناية ابنو السٌيد شاكر.1301اغبميدية يف بغداد سنة 

، كىي أجوبة ألسئلة ردت إليو من الشيعة يف األجوبة العراقية عن األسئلة اإليرانية -8
دده اؼبولوم، كطبعت يف مكتبة إيراف، كمل هبب عنها أحد سواه،طبعت هبامش كتاب خوامت اغبكم لعلي 

 (2)ق. 1317الصنائع يف القسطنطينية سنة 
، حث فيها على اعبهاد كرد الغزاة، طبعت بدار السبلـ بغداد ُسفرُة الزاد لسفرة اجلهاد -9
 (3)ق .1333

 (4)، ـبطوط.شرح الربىان يف طاعة السلطان -10
كىو مريض كبو ، رد على الشيعة بليغ، كتب منو هنج السالمة إىل مباحث اإلمامة -11

 (5)عشرين كراسة فعاجلتو اؼبنية قبل أف يتمو.

 يف الرتاجم :

 (6)أضبد عارؼ حكمت. شهي النغم يف ترمجة شيخ اإلسالم وويل النعم-13

، ألفها يف القسطنطينية، كصبع فيها ما شاء هللا أف هبمع من شجرة األنوار ونوار األزىار -14
 (7)ذرية الزىراء.

                                  
 .1452ص3جللبيطار حلية البشر، 30ص لؤلثرمأعالم العراؽ1
 .1451ص3جللبيطار ادلرجع نفسو، 30-29صلؤلثرم ادلرجع نفسو2
 .32ص لؤلثرمادلرجع السابق3
 .1452ص3جللبيطار حلية البشر، 30ص لؤلثرمأعالم العراؽ4
 .1451ص3جللبيطار ادلرجع نفسو، 30ص لؤلثرمادلرجع نفسو5
 .1452ص3جللبيطار ادلرجع السابق، 31ص لؤلثرمادلرجع السابق6
 .1452ص3ج حلية البشر، 32ص لؤلثرمأعالم العراؽ7
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 يف الرحالت: 

 (1)ق. 1293، كقد طبع يف بغداد سنة وة الشمول يف السفر إىل استانبولنش -15

ق، كقد طبع  1291، كقد طبع يف بغداد نشوة ادلدام يف العودة إىل دار السالم-16
 (2)ق. 1293ق، كالثانية يف ستة  1291كسابقو يف مطبعة الوالية ببغداد األكىل يف سنة 

، ذكر فيو من لقيو من ىاب واإلقامة واإلايباإلغرتاب ونزىة األلباب والذ غرائب -17
 (3)ق.1317أىل العلم كاألدب، كقد طبع يف مطبعة الشابندر ببغداد سنة 

 التصوؼ واألدب واألخالؽ :و  يف ادلقامات

 .اآللوسي، كىو كصية ألبنائو، توجد يف خزينة السٌيد ىاشم أنباء األبناء ألطيب األنباء -18

 (4)ق. 1273ببغداد أك كرببلء  ، طبعادلقامات اخليالية -19

 .األىوال من األخوال -20

 ق.1273، طبعت يف كرببلء سنة سجع القمرية يف ربع القمرية -21

 .زجر ادلغرور عن رجز الغرور -22

 .قطف الزىر من روض الصرب -23

 مؤلفات أخرل، كـبتصرات انفعة، كأنبها : اآللوسيكلئلماـ 

 

                                  
 .31ص لؤلثرمأعالم العراؽ1
 .1452ص3جللبيطار شرحلية الب، 31ص لؤلثرمادلرجع نفسو2
 .1452ص3جللبيطار ، ادلرجع نفسو31ص لؤلثرمادلرجع السابق3
 .5ص1، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة مصر، بدكف سنة الطبع كرقم الطبعة جمعجم ادلطبوعات العربية وادلعّربةيوسف إلياف سركيس، 4
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 (1)ريدة يف ابهبا.، كىي ؾبموعة فدقائق التفسري -24

 (2)، كىي حواش على أمَت اغبنفية.الفوائد السنية من احلواشي الكلنبوية -25

 يف اآلداب. حواش على أيب الفتح -26

 .الشجرة الفاطمية -27

روح ادلعاين يف تفسري القرآن غَت أٌف أعظم مؤلفاتو شأان كأرفعها قدرا ىو تفسَته اؼبسمى :
نو يف اؼبكتبة اإلسبلمية عن جدارة كاثقة، كقد تعددت طبعاتو كاحتفل بو فقد أخذ مكا»،والسبع ادلثاين

 (3).«الدارسوف مبتهجُت 

مٌث إٌف ىذا التفسَت قد أفرغ فيو مؤلفو كسعو، كبذؿ ؾبهوده حىت أخرجو للناس كتااب جامعا »
ة كل ما آلراء السلف ركاية كدراية، مشتمبل على أقواؿ اػبلف بكل أمانة كعناية، فهو جامع ػببلص
 (4).«سبقو من التفاسَت، مثٌ إذا استصوب رأاي لبعض من ينقل عنهم، انتصر لو كرٌجحو على ما عداه 

 وفاتو وثناء العلماء عليو  اتسعا :

، كدفن مع (5)ق 1270تويف رضبو هللا يف يـو اعبمعة اػبامس كالعشرين من ذم القعدة سنة 
 ببغداد.أىلو يف مقربة الشيخ معركؼ الكرخي يف الكرخ 

 (6)كبلغ عمره كبو ثبلث كطبسُت سنة.

                                  
، كىي ضمن اجملمعة الوسطى اآللوسيكأطلعٍت عليها شيخي اؼبرحـو اإلماـ السٌيد ؿبمود شكرم حفيد   » الكتاب :، قاؿ مؤلف 31ص أعالم العراؽ1

 .1452ص3ج حلية البشر.«عبٌده ىذا 
 .1452ص3ج حلية البشر، 31ص أعالم العراؽ2
 .41ص2ج النهضة اإلسالمية3
 .355ص1للذىيب ج التفسري وادلفسرونينظر :4
 .815ص3ج معجم ادلؤلفني5
 .1455ص3ج حلية البشر6
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كاف آية من آايت هللا »كل من ترجم لو، قاؿ صاحب اؼبسك اإلذفر :  اآللوسيكقد أثٌت على 
، عبلمة يف اؼبعقوؿ كاؼبنقوؿ، كفهامة يف  ، كأعجوبة من عجائب الدىر يف اؼبنطوؽ كاؼبفهـو يف صبيع العلـو

 ا كراء العقوؿ، حبر البياف الزاخر، كفخر األكائل كاألكاخر.الفركع كاألصوؿ، متجاكزا يف ذلك إىل م

 عليو الرضبة حيث يقوؿ : (1)كهلل در السٌيد عبد الغفار األخرس

 مافحِ مُ  ةِ ىانو بني الربي  بربُ               دٍ دا كل جاحِ ى برباىني غَ تَ أَ 

 ّلماوسَ ود حُ م من بعد اجلُ و         فأسلَ ػػػػػػقولُ  واحلق   و ابحلقِّ فألزمَ 

 (2).«ما علِّ وم مُ لُ را تراه للعُ دا              وطوْ سدِّ ور مُ ا تراه لألمُ رً فطوْ 

شيخ العلماء يف العراؽ، صبع كثَتا من العلـو حىت أصبح عبلمة يف اؼبنقوؿ  »كقاؿ عنو الذىيب: 
 (3).«كاؼبعقوؿ، فهامة يف الفركع كاألصوؿ 

و هللا خاسبة اؼبفسرين كلببة احملدثُت...كاف كقد كاف رضب »ككصفو صاحب حلية البشر فقاؿ :

  أحد أفراد الدنيا يقل اغبق كال وبيد عن الصدؽ، متمسكا ابلسنن متجنبا عن الفنت، ككاف جل

 (4).«، ألهٌنما اؼبشتمبلف على صبيع العلـو ميلو ػبدمة كتاب هللا، كحديث جده رسوؿ هللا 

أديب، لغوم، كبوم، مشارؾ يف ،ٌدث، فقيومفٌسر، ؿب »كنعتو صاحب معجم اؼبؤلفُت بقولو :
 (5).«بعض العلـو 

                                  
بغداد كتويف يف  كنشأـ (، شاعر من فحوؿ اؼبتأخرين، كلد يف اؼبوصل 1873-1810ق =1290-1225عبد الغفار بن عبد الواحد بن كىب ) 1

 .31ص4ج األعالمالبصرة، ارتفعت شهرتو كتناقل الناس شعره، كلقب ابألخرس غببسة كانت يف لسانو. ينظر :
 .6-5ص  ادلسك اإلذفر2
 .352ص1ج التفسري وادلفسرون3
 .1453ص3ج حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشرينظر :4
 .815ص3ج معجم ادلؤلفني5
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كراثه صبلة من فضبلء األحباب، كعدة من أجبلء الشعراء كاألصحاب، منها قوؿ عبد الباقي  »
 : (1)أفندم العمرم

 قضى حنبو العالمة العلم الذي           آبخر وىو الوتر مل يلف مشفوعا

 وفّسر قرآان وألف رلموعا      قضى بعد ما أفىت ودّرس مدة        

 وكم جاد يف شرح لصدر زىت بو           حواش على منت ترفع موضوعا

 ىو السّيد احملمود أضحى مقامو          جبنات عدن عن يد الوىم شلنوعا

 لقد اتبعوا معروؼ منو بعارؼ                وال اتبع إالّ سيلحق متبوعا

 ا          عليو أسى حىت انفرى اجللد منزوعاوروح ادلعاين الغر ماتت جبلدى

 (2).«يرى كل من يسعى لنحو ضرحيو              ضرحيا لعليني قد ضّم مرفوعا

 أبناؤه عاشرا :

 لآللوسي من األبناء طبسة كىم على التوايل :

 (3)ق(.1291-ق1248) اآللوسيعبد هللا هباء الدين  -1

                                  
، كلد ابؼبوصل، شغل ـ ( يعود نسبو إىل اػبليفة عمر بن اػبطاب 1861-1790ق = 1278-1204عبد الباقي بن سليماف العمرم الفاركقي ) 1

تراؾ العثمانيُت يف اؼبوصل كبغداد كغَتنبا من مدف العراؽ، كقد استطاع ببعد نظره كسبلمة تفكَته أف ىبمد فتنة النجف عدة مناصب حكومية يف دكلة األ
 .212ص1، ج1طبَتكت لبناف، ، تقدمي ايسُت األيويب، دار كمكتبة اؽببلؿ، معجم أعالم شعراء ادلدح النبوياألشرؼ. ينظر :  دمحم أضبد درنيقة، 

 .151-150صادلسك اإلذفر2
نو دبدة كبو سنة، كلد ليلة االثنُت ػبمس عشرة ليلة خلت من شهر ربيع األٌكؿ بُت العشائُت، كؼبٌا بلغ من العمر طبس سنُت شرع يف حفظ القرآف فقرأه كأتق3

ن الفركع كاألصوؿ، كسبكن من اعبرح كالتعديل مث شرع يف علم العربية على كالده، كمل يزؿ يلتقط من فوائده كفرائده حىت انؿ طرفا من اؼبعقوؿ كاؼبنقوؿ كشيئا م
العلم يهرعوف،  كاقتدر على االستدالؿ كالتعليل، كبعد كفاة كالده قرأ على بعض من اشتهر ابلفضل من علماء بلده، مٌث أقبل على التدريس فجاء إليو طلبة

اء ؿببا للفقراءلو من اؼبؤلفات : التعطف على التعرؼ يف األصلُت كالتصوؼ، فدٌرس كتبا معتربة مطولة كـبتصرة، ككاف كثَت التواضع مراعيا للحقوؽ كثَت الوف
دمحم عارؼ الواضح يف النحو، متناف يف علمي اؼبنطق كالبياف، الركض اػبميل يف مدائح آؿ صبيل، كترؾ من األكالد : السيد مصطفى زين الدين، السيد 

 .52-44ص أعالم العراؽ، 45-38ص ادلسك اإلذفرمسعود.ينظر :  حكمة، السيد ؿبمود شكرم، كالسيد حسن رشدم، كالسيد عمر
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 (1)ق(.1292-ق1250) اآللوسيسعد الدين عبد الباقي  -2
 (2)ق(.1317-ق 1252)اآللوسيأبو الربكات نعماف خَت الدين  -3
 (3)ق(.1290-ق1262)اآللوسيدمحم حامد  -4
 (4)ق(.1330-ق1264)اآللوسيأضبد شاكر  -5

 ) تعريفو ونشأتو ( علم توجيو القراءاتادلبحث الثاين :

 تعريفوأوال :

 تعريف التوجيو يف اللغة :

وي. تِ  القرآف الكرمي :كيف التوجيو : مصدر كجَّوى، يوجًٌ
ۡ
ُّّ ََل يَأ ٓ َّٔجِ ا يُ ٍَ َِ ۡح

َ
، [ 76سورة النحل :]ٍٍ ِِبَۡي  أ

 مستقبل كل شيء، كاعبهة : النحو، يقاؿ : أخذت جهة كذا، أم : »كىو : ، كأصلو من الوجو

                                  
راـ، كتقلد كلد ليلة اعبمعة لتسع عشرة ليلة خلت من صفر، قرأ على كالده، كبعد كفاتو أكمل على عيسى أفندم البندنيجي البغدادم، كح  بيت هللا اغب1

ة، كالفرائد السعدية يف شرح العضدية، كأكضح منه  يف مناى  اغب  كطبع دبصر، ككاف قضاء مدينة كركوؾ، كمن مؤلفاتو : البهجة البهية يف إعراب اآلجركمي
فن جبوار كالده. ذا ىيبة ككقار مع إلقداـ كجرأة، كتويف يـو السبت ألحدل كعشرين ليلة خلت من صفر من السنة الثانية كالتسعُت بعد اؼبائتُت كاأللف، كد

 .56-53لؤلثرم ص أعالم العراؽ، 51-46لشكرم اآللوسي ص ادلسك اإلذفرينظر :
، كمل يبلغ سن العشرين حىت صار من األساتذة اؼبعتربين، أخذ العلم عن كالده كعن أجلة2 تبلمذتو، كقد  كلد يـو اعبمعة الثنيت عشرة ليلة خلت من احملـر

، كصبع من األسانيد ما مل هبتمع عند غَته، كىو يف ال وعظ ال يشق لو غبار، فالناس يزدضبوف على ظباعو كيقصدكنو أجازكه جبميع العلـو من منطوؽ كمفهـو
 أٌلف حاشية على من سائر البقاع، فيجتمع يف درسو ألوؼ مؤلفة، سافر إىل ح  بيت هللا اغبراـ كفاز بزايرة اؼبسجد النبوم، كاشتغل ابلتأليف كالتهذيب، ف

ة اؼبواعظ، كلو رسالة لطيفة أجاب هبا عن أسئلة كردت من الببلد اؽبندية، كأكالده : دمحم شرح القطر، كجبلء العينُت يف احملاكمة بُت األضبدين، ككتاب غالي
لؤلثرم  ادلرجع نفسو، 56-51لشكرم اآللوسي ص  ادلرجع نفسواثبت أفندم كعلي أفندم كحساـ الدين أفندم كؿبمود شهاب الدين أفندم.ينظر : 

 .80-57ص
، كقرأ طرفا من علم العربية على أخيو األكرب السٌيد عبد هللا أفندم كعلى غَته، شرح أربعُت حديثا من صحيح كلد يـو األربعاء لتسع عشرة خلت من شواؿ3

طفاء ضرامها، أحاديث سيد اؼبرسلُت كعمره  دكف العشرين، كؼبا ربققت قابليتو لدل أكلياء األمور أرسلوه إىل عسَت كقد كانت ىائجة مائجة لتسخَتىا كإ
لشكرم اآللوسي ادلرجع السابق كاء هنكت جسمو فعاد إىل القسطنطينية كتويف على شبابو الناضر كدفن ىناؾ كخٌلف ابنتُت.ينظر :فتعلقت بو ىناؾ أد

 .82-81لؤلثرم صادلرجع السابق ،  58-56ص
ية كظبع التفسَت كاغبديث كاؼبصطلح كل صفر، كتويف أبوه كعمره ست سنوات، كقرأ العلـو العربية كالفقه19كىو أصغر أبناء أيب الثناء، كلد ليلة السبت 4

 ،مات اغبريرم أغلبهاذلك على إخوتو األعبلـ، ككاف قوم اغبافظة فحفظ يف صباه اآلجركمية كاأللفية يف النحو كالرحبية يف الفرائض كاألمايل يف العقائد كمقا
مث كيل القضاء يف البصرة ككرببلء كغَتىا، كمات فجأة يف شهر رمضاف  كسافر إىل دمشق الشاـ كمنها إىل األستانة من الببلد مع أخيو السيد عبد الباقي،

 .84-83ص أعالم العراؽ، 59-58 ص لشكرم اآللوسي ادلسك اإلذفرينظر :ىػ، 1330سنة 
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 .(1)«كبوه

: ، كقوؽبم فبلف كجو القـوستعارة للمذىب كالطريق، ك على اال»كالوجو عند الراغب األصفهاين:
 (2).«فتوجَّو ينهم كرأسهم، ككٌجهت الشيء: أرسلتو يف جهة كاحدةع

الواك، كاعبيم، كاؽباء : أصل كاحد يدؿ على مقابلة شيء لشيء، كالوجو »قاؿ ابن فارس:
ِ مستقبل لكل شيء، قاؿ تعاىل : ٱّللَّ ُٓ ًَّ وَۡج ٔاْ َذَث ىُّ َٔ ا حُ ٍَ َِ ۡح

َ
، ككجهت الشيء : جعلتو على [ 115] البقرة :فَأ

 (3).«، أك أرسلتو يف جهة كاحدةجهة

 (4).«وى اغبىجىرى ًجهىةن ما لو، أك ًكٍجهىةن ما لوكىجًٌ » ل :ثى ساف قوؿ العرب يف الػمى جاء يف اللٌ 

كيركل ًكٍجهةه كًجهىةه ككٍجوه ابلرفع، كما : صلة يف الوجهُت،  »ؾبمع األمثاؿ : صاحبقاؿ 
تىوي، كالرفع عل ًو اغبجر ًجهى ًو اغبجىرى فلو ًكٍجهىةه كًجهىةه، يعٍت أٌف للحجر كالنصب على معٌت كجًٌ ى معٌت كجًٌ

فإٌف لو على حاؿو كجهةن مبلئمة، إاٌل ال أٌنك  كجهةن ما، فإف مل يقع موقعا مبلئما فأًدٍرهي إىل جهة أخرل
 زبطئها.

 (5).«يضرب يف حسن التدبَت، أم لكل أمرو كجو، لكن اإلنساف ردبا عجز كمل يهتد إليو 

 ص اؼبعاين اللغوية  لكلمة التوجيو فيما يلي :تتلخكعليو 

 يقصد بو ربديد اعبهة اؼبقصودة. -

                                  
 4ـ، ج2003 -ىػ 1424، 1، ترتيب كربقيق : عبد اغبميد ىنداكم، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط: كتاب العني،اػبليل بن أضبد الفراىيدم1
 .350-349ص

 .856ـ، ص1997-ق 1418، 2، ربقيق صفواف عدانف داككدم، دار القلم، دمشق سوراي، ط :مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين ،2
 .622ص2ـ، ج1999 -ق 1420، 1، كضع حواشيو : إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط : معجم مقاييس اللغة، ابن فارس3
 .كجو : مادةلسان العرب4
-ق1374، 1، ربقيق : دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد، مطبعة السنة احملمدية، مصر، ط:رلمع األمثال،يناأبو الفضل أضبد بن دمحم بن أضبد النيسابورم اؼبيد5

 .362ص 2، ج1952
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ََ صدارتو، كمنو قولو تعاىل :أك يقصد بو مقدمة الشيء،  - ِي ُزَِل لََعَ ٱَّلَّ
ُ
ِٓي أ ْ ةِٱَّلَّ ٔا ُِ ٌِ َءا

ارِ  َٓ ٱنلَّ َٓ ٔاْ وَۡج ُِ ٌَ  ، أم : صدر النهار.[72] آؿ عمراف :  َءا
كانو أك على الوجو اؼبناسب لو، كالبناء الذم يقٌلب اغبجر ميقصد بو كضع الشيء يف  -

 على كجوىو حىت يستقيم كضعو يف الوضع اؼبناسب لو.

 تعريف التوجيو يف االصطالح :

إيراد الكبلـ ؿبتمبل لوجهُت اثنُت، أك ىو إيراد الكبلـ على كجو »عٌرؼ اعبرجاين التوجيو بقولو :
 (1).«يندفع بو كبلـ اػبصم

 إٌما» ، كىو : (2)«ربديد كجو ما للحكم »يف من الوجهة الببلغية فقط، كالتوجيو :كىذا التعر 
 .توجيو استدالؿ، أك توجيو أتكيل

فالتوجيو االستداليل يكوف على كجو السماع، أك على كجو القياس، حبمل لفظ على لفظ، أك 
 ضبل لفظ على معٌت.

قريب ظاىر،  أصليكوف العنصر اللغوم ذا أٌما التوجيو التأكيلي فيكوف ابلرد إىل أصلو، عندما 
ال يتطرؽ إليو الوىم، أك أف يكوف بتخري  العنصر اللغوم لرٌده إىل الصواب، إذا كاف أصلو مونبا يتطلب 

 (3).«التحديد، أك فبتنعا يتطلب التسويغ

، كبناء عليو فالتوجيو ىو بياف كجو الكبلـ اػبفي كمعناه، أك التعليل ؼبا يظهر فيو من إشكاؿ
 كاؼبقصود منو البحث عن مغزل الكبلـ الذم أاثر إشكاال يف ذىن السامع.

                                  
 .62للنشر كالتوزيع كالتصدير، القاىرة مصر، ص، ربقيق دمحم صديق اؼبنشاكم، دار الفضيلة التعريفاتالسيد الشريف اعبرجاين،  1
 .207-206ص ـ،2000-ق1420، عامل الكتب، القاىرة مصر، دراسة إبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرباألصوؿ،  ، حساف سباـ2
 .19ص ـ،2007-ق1428، 1، دار اؼبعرفة، بَتكت لبناف، طالتوجيو اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراءطو صاحل آمُت آغا، 3
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ىذا اؼبصطلح ابلقراءات القرآنية، فهو يدكر حوؿ بياف  ، فإذا اقًتفاإلطبلؽىذا كلو على كجو 
 الوجو اؼبقصود من القراءة، أك تلمس األكجو احملتملة اليت هبرم عليها تغاير القراءات يف مواضعو.

العلم الذي يكشف عن وجو كل قراءة وبيان تعريف توجيو القراءات أبنٌو : كعليو يبكن
 .، وأهّنا ال خترج عن لغة العربعللها

 مصطلحات توجيو القراءات 

مصطلح : توجيو القراءات، كمنها :إعراب القراءات، استعماؽبا توجد مصطلحات مشهورة سبق
 ، كحجة القراءات، أك االحتجاج للقراءات، كغَتىا.كزبري  القراءات، كتعليل القراءات، كمعاين القراءات

اؼبقصود ال ىبتلف فهي أظباء كالتعريف االصطبلحي ال يؤثر فيو ىذا التنوع يف اؼبسميات، ألٌف 
 كاحد كإف تعددت. مؼبسمى كاحد كعل

 كأقرب ىذه اؼبصطلحات ؼبصطلح التوجيو ىو مصطلح االحتجاج أك اغبجة.

 راءاتفرؽ بني علمي التوجيو والقال

فقاؿ  علل القراءاتالفرؽ بُت علمي التوجيو كالقراءات ربت عنواف :  (1)بٌُت طاش كربل زاده
يىًة القراءات، كما أٌف علم القراءة ابحث عن آنيتها»:  (2).«علم ابحث عن ًلمًٌ

 

                                  
ق (، كاف عاؼبا ابلعلـو كاألصوؿ 901أبو اػبَت عصاـ الدين أضبد بن مصطفى بن خليل الشهَت بطاش كربل زاده، كلد يف شهر ربيع األٌكؿ سنة ) 1
صاحل اػبزم، مكتبة  ، ربقيق سليماف بنطبقات ادلفسرينق (. أضبد بن دمحم األدنركم، 968يها، ككانت كفاتو يف شهر رجب ) فتفسَت، كلو مصنفات الك 

 .388-387ـ، ص1997-ق1417، 1العلـو كاغبكم، اؼبدينة اؼبنورة اؼبملكة العربية السعودية، ط
، 1، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف،  ط : مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلومأضبد بن مصطفى الشهَت بطاش كربل زاده، 2

 .335ص2ـ، ج1985-ق1405



 مدخػػػػػػػػػػػػػل

21 
 

ية ركاية، كؼبػٌا كانت الركا –علم القراءات  –دراية، كالثاين  –علم التوجيو  –فاألٌكؿ» مٌث قاؿ :
أصبل يف العلـو الشرعية، جعل األٌكؿ فرعا كالثاين أصبل، كمل يعكس األمر، كموضوع ىذا العلم كغايتو 

 (1).«ظاىرة للمتأمل اؼبتيقظ

كمعٌت تفريقو أٌف علم القراءات ىو علم ركاية، أم علم نقلي يعتمد على اؼبشافهة كالسماع كال 
 و األصل.اجتهاد فيو، كيقرأ على كجوه متعددة كما ركيت كى

أٌما علم توجيو القراءات، فهو علم دراية يعتمد على بياف علل تلك القراءات كيكشف غوامض 
 تلك الوجوه اؼبركية اؼبتعددة، فهو فرع عن أصل ركايتها.

 أسباب ودوافع علم توجيو القراءات واالحتجاج ذلا

كاالحتجاج ؽبا   ل االحتجاج لبياف توجيو القراءاتيبكن أف تتلخص الدكافع اليت حدت أبى
 :(2)فيما يلي 

 توضيح األركاف الثبلثة للقراءة الصحيحة، كىي : -1
 صحة السند. - أ

 موافقة العربية كلو بوجو.  - ب
 موافقة أحد اؼبصاحف كلو احتماال. - ت

كالركن األساسي الذم ىو مذىب األصوليُت كفقهاء اؼبذاىب األربعة كاحملدثُت كالقراء ىو 
  كالثالث فالغالب أهٌنما أضيفا ليتكوف من الثبلثة ما ينطبق سباـ االنطباؽصحة السند أك تواتره، أما الثاين

 
                                  

 .336-335ص2ج السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم مفتاح1
، ربقيق عمر ضبداف الكبيسي، مكتبة التوعية اإلسبلمية، ادلوضح يف وجوه القراءات وعللهانصر بن علي الشَتازم الفارسي اؼبعركؼ اببن مرمي، : ينظر2

، مكتبة اإلمداد العلمي، صفحات يف علوم القراءاتسندم، ، عبد القيـو بن عبد الغفور ال20-19ص1جـ،2010-ق1431، 2القاىرة مصر، ط
 .189-188ـ، ص2013-ق1434، 6مكة اؼبكرمة السعودية، ط : 
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 (1).على القراءات العشر اؼبتواترة، كليخرج من القراءات ما مل يوافق اؼبصحف العثماين 

فمن دكافع االحتجاج كاف توضيح ىذه األركاف، كلذلك احت  العلماء ابلركاية كابلسند كابللغة 
 عثماين.كبرسم اؼبصحف ال

 ، كالذب عن حياضو، ضد من يتوىم كجود غبن يف القراءات الدفاع عن كتاب هللا  -2
 ، حيث مشٌر العلماء عن سواعدىم لتوضيح الوجوه اللغوية األصيلة للقراءات.السيما اؼبتواترة
االختبلؼ بُت القراءات، أم االختبلؼ يف قراءة كجوه بعض اآلايت، كىو من أىم  -3

 (2).توجيو القراءات كاالحتجاج ؽبااألسباب الباعثة ل
، حيث بدأ ىو بذكر توجيو القراءات (3)للقراءات بعد تسبيع ابن ؾباىد تطور االحتجاج -4

يف سورة الفاربة من كتابو : السبعة، ككجو كل خبلؼ بعد عزكه إىل من قرأ بو، إاٌل أنٌو أمسك عن ذلك 
 ثقل الكتاب.بعد انتهائو من الكبلـ يف سورة الفاربة ـبافة تطويل ك 

يثقل ) يعٍت سورة الفاربة(، فكرىت أف  استطلت ذكر العلل بعد ىذه السورة »:ابن ؾباىد قاؿ 
فقد أاثر ابن ؾباىد هبذا موضوع االحتجاج ، (4) «الكتاب، فأمسكت عن ذلك كأخربت ابلقراءة ؾبردة 

 كبياف القراءات.

 توجيو القراءاتعلم نشأة اثنيا :

 و كٌجو قراءة من القراءات ال من جهة اللفظ كال من جهة اؼبعٌت، كلكٌنو أنٌ  مل ينقل عن النيب 

                                  
 .12صـ،  1997-ق1418، 5ط بَتكت لبناف، ، ربقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة،حجة القراءاتأبو زرعة بن زقبلة، : ينظر1
ختبلؼ بُت القراءات اختبلؼ تنوع كتعدد ال اختبلؼ تناقض كتضاد الستحالة كقوع ذلك يف القرآف الكرمي، قاؿ ليعلم اؼبشتغل بتوجيو القراءات أٌف : اال2

َۡ ِعِِد َدۡيِ :  تعاىل ٌِ ٔۡ ََكَن 
َ ل َٔ ۚ
فَََل َحَخَدةَُّروَن ٱىُۡلۡرَءاَُ

َ
َٰف   أ ََٔجُدواْ ذِيِّ ٱۡخخَِل َ ِ ل لطائف اإلشارات القسطبلين، شهاب الدين :  ينظر، [82] النساء : اَنثِي   اٱّللَّ

 .37ص ـ،1972-ق1392، 1، ربقيق عامر السيد عثماف كعبد الصبور شاىُت، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمية، طلفنون القراءات
ق ببغداد، 245د سنة أضبد بن موسى بن العباس بن ؾباىد التميمي اغبافظ األستاذ أبو بكر بن ؾباىد البغدادم، شيخ الصنعة كأٌكؿ من سٌبع السبعة، كل3

هاين، تويف يـو قرأ على عبد الرضبن بن عبدكس كعلى قنبل كعبد هللا بن كثَت، كركل اغبركؼ ظباعا عن إسحاؽ بن أضبد اػبزاعي كدمحم بن عبد الرحيم األصف
 .185-183ص1ج غاية النهايةق. ينظر :324األربعاء كقت الظهر غي العشرين من شعباف 

 .112ص، 3، ربقيق : شوقي ضيف، دار اؼبعارؼ، القاىرة مصر، طبعة يف القراءاتالسابن ؾباىد، : ينظر4
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 آفي رٍ القي  ؿى زً نٍ أي إقرار اػببلؼ يف تبلكة القرآف يف اغبديث الذم بلغ درجة التواتر، كىو قولو :ثبت عنو
ؼو ري حٍ أى  ةً عى بػٍ ى سى لى عى 

عيهم عن ، كبُت اتب، كلكن مل يبض كقت طويل حىت بدأ التساؤؿ بُت الصحابة(1)
لتفسَت القرآف الكرمي، كالبد كأف يصاحب ىذا  الكلمات القرآنية، كتصدل الصحابةمعاين بعض 

شيء من التعرض لبعض القراءات اليت يؤدم اػببلؼ بينها إىل تنوع اؼبعٌت، أك اليت زبالف اللهجات 
 اغبجازية.

وعب قراءة بعينها كال مفرٌقة ال تست مبلحظات أكلية تركل عن بعض الصحابة كالتابعُتظهرت ف
عددا من القراءات، كإمٌبا ترد عند اغباجة، كيدعو إليها اختيارىم كجها من القراءة على آخر، ككانت 

ذلك إىل شيء من تعتمد يف الغالب على ضبل لفظ القراءة على نظَته من القرآف، مٌث أخذت تتجو مع 
 (2).التعليل كالتفسَت

بزغت للوجود ألٌكؿ مرة، ذا العلم ؽببواكَت بداية األمر كىذه اؼببلحظات يف  كعليو يبكن عدٌ 
 كلكٌنها مرت على عدة مراحل ، أبرزىا :

 التوجيهات الفردية لبعض القراءات، ومن أمثلتها :

ن من قولو تعاىل : اَحرَج  قرأ »: ما ركم أٌف عمر بن اػبطاب
َ
َ يُرِۡد أ ٌَ َو

ۥََيَۡعۡو  ُّ  ، ، كقرأىا لو شبة بعض الصحابة بكسر الراء(3) ، بفتح الراء[125] األنعاـ : اَصۡدَرهُۥ َضّيًِلا َحرَج  يُِضيَّ

                                  
(، كمسلم يف صبلة اؼبسافرين كقصرىا، ابب بياف أٌف القرآف أنزؿ على 4992)،رقم :أخرجو البخارم يف فضائل القرآف، ابب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ1

، ربقيق عبد العزيز بن ابز، مكتبة دار السبلـ، فتح الباري شرح صحيح البخاريالعسقبلين،  ينظر : ابن حجر(.818) ، رقم :سبعة أحرؼ كبياف معناه
، حققو دمحم فؤاد عبد صحيح مسلم بشرح النووي، وبي بن شرؼ النوكم، 30ص9ـ، ج2000-ق1420، 3الرايض اؼبملكة العربية السعودية، ط

 .86ص6ـ، ج2000-ق1421، 1الباقي، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط
، دار اؼبطبوعات اغبديثة، جدة أبو علي الفارسي حياتو ومكانتو بني أئمة التفسري والعربية وآاثره يف القراءات والنحو: عبد الفتاح إظباعيل شليب،  ينظر2
 .154 -153ـ، ص1989-ق1409، 3سعودية، ط :ال
بكسر الراء.  ائي كيعقوب كخلف العاشر، كقرأ انفع كأبو جعفر كشعبة عن عاصمسكىي قراءة ابن كثَت كأيب عمرك كابن عامر كحفص عن عاصم كضبزة كالك3

-ق1416، 1، ربقيق أكتويرتزؿ، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طالتيسري يف القراءات السبعأبو عمرك الداين، ، 268البن ؾباىد ص السبعة:  ينظر
-ق1423، 2، تقدمي علي دمحم الضباع، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طيف القراءات العشر النشرو اػبَت دمحم بن دمحم ابن اعبزرم، بأ، 88صـ،1996
، ربقيق أنس إحتاؼ فضالء البشر يف القراءات األربع عشرشهاب الدين أضبد بن دمحم بن عبد الغٍت الدمياطي الشهَت ابلبنا، ، 197ص2جـ،2002
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 ، فلما جاءه قاؿ : اي فىت ما اغبىرىجىةي   لً دٍ راعيا كليكن من بٍت مي  ةى انى نى فقاؿ :أبغوين رجبل من كً 
 شيء، عندكم ؟ قاؿ : اغبرجة فينا : الشجرة تكوف بُت األشجار ال يصل إليها راعية كال كحشية كال

  (1).«فقاؿ عمر : كذلك قلب اؼبنافق ال يصل إليو شيء من اػبَت

ا، أنٌو قرأ : كركم عن ابن عباس  َْ ٌَِهۡيَف َوٱُُظۡر إََِل من قولو تعاىل :  ُُنِِشُ  ٱۡىعَِظا

ا َْ ُهۥابلراء، كاحت  بقولو تعاىل :  [259] البقرة : ُُنِِشُ نََشَ
َ
ًَّ إَِذا َشآَءأ كقاؿ : إنشارىا :  ،[ 22] عبس :ُث

ا، أم أٌف معٌت (2)إحياؤىا َْ ُُنِِشُ
سورة  يففٌسر آية سورة البقرة دبا ، ككأٌف ابن عباس ، : كبييها (3)

 عبس، كاستشهد للوجو الذم قرأ بو آية سورة البقرة ابلوجو اؼبتفق على قراءتو ابلراء يف سورة عبس.

من صدكر الصحابة إىل صدكر التابعُت من  –ءات نظَت علم القرا –كىكذا انتقل ىذا العلم اعبليل 
 تبلميذىم، ككلما انتشر علم القراءات كاشتهر، زاد علم توجيو القراءات كاالحتجاج ؽبا كازدىر.

 التوجيهات يف عصر األئمة القراء، ومن أمثلتها :

َِ أنٌو كاف يقرأ :  ،(4)ما ركم عن عاصم اعبحدرم ٌِٱّلِي ۡٔ بغَت ألف يف : [ 04] الفاربة :َمَٰيِِهَي
 َمَٰيِِم

 ابأللف. [2] الناس :َميِِم ٱنلَّاِس ، فقاؿ : يلزمو أف يقرأ : ، كاحت  على من قرأىا(5)

                                                                                                           
البدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة من طريق عبد الفتاح القاضي، ، 273صـ، 2001-ق1422مهرة، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، 

، دار معجم القراءاتعبد اللطيف اػبطيب، ، 110صـ، 2004-ق1425، 1، ربقيق أضبد عناية، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طالشاطبيةوالدرى
 .540ص2جطبعة كال سنة الطبع كال مكانو، سعد الدين للطباعة كالنشر كالتوزيع، بدكف رقم ال

، 1، ربقيق ؿبمود شاكر اغبرستاين، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت لبناف، طجامع البيان عن أتويل آي القرآنأبو جعفر دمحم بن جرير الطربم، 1
 .36-35ص8ـ، ج2001-ق1421

 .125ص1ـ، ج2002-ق1423، 1الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط، ربقيق إبراىيم مشس الدين، دار معاين القرانأبو زكراي الفراء، 2
ا ( ابلزام كىي قراءة ابن عامر كعاصم ك 3 ا ( ابلراء كىي قراءة انفع كابن كثَت كأبو عمرك كأبو جعفر كيعقوب، ) نػيٍنًشزيىى ضبزة كالكسائي كخلف ) نػيٍنًشريىى

 .54صالبدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، 208صالبشرإحتاؼ فضالء ، 174ص2جالنشر يف القراءات العشر العاشر. ينظر :
ر اعبىٍحدىرًم البصرم، أخذ القراءة عن سليماف بن قتَّة عن ابن عباس، كركل حرك 4 فا عن أيب بكر عن عاصم بن أيب الصباح العجاج كقيل ميموف أبو اؼبػيجىشًٌ

 .489-488ص1جاية النهايةغ. ق128كقيل سنة  ق130النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مات قبل 
ًك ( ابأللف. ينظر قرأ انفع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كضبزة كأبو جعفر ) مىًلًك ( بدكف ألف، كقرأ عاصم كالكسائي كيعقوب كخلف يف اختياره ) مىالً 5
 .15ص البدور الزاىرة، 213ص1ج النشر، 27ص ريالتيس، 104ص السبعة:
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يب عمرك فقاؿ : نعم، أفبل يقرءكف فذكرت ذلك أل»: (1)قاؿ ىاركف بن موسى األعور
:يُِهٱۡۡلَقُّ  َذَخَعَٰيَىٱ ٍَ ۡ ٱل ُٓ   (2).«لك اغبقابأللف، أم : اؼبا[  116]اؼبؤمنوف :ليَّ

كاف أعلم من أدركنا   »:(4)عن يعقوب بن إسحاؽ اغبضرمي(3)ما قالو أبو حامت السجستاين 
كرأينا ابغبركؼ، كاالختبلؼ يف القرآف، كتعليلو، كمذاىبو، كمذاىب النحو يف القرآف، كأركل الناس 

 غبركؼ القرآف، كحديث الفقهاء.

بلؼ كجوه القرآف، كنسب كل حرؼ إىل من قرأ كلو كتاب  ظبٌاه : اعبامع، صبع فيو عامة اخت
 ، (**)، كضبزة(*)عمركقد نقل االحتجاج لبعض القراءات عن غَتىم من القراء، أمثاؿ : عيسى بن ، بو

 

                                  
عاصم اغبجدرم كعاصم بن أيب  عنكل ر األعور العتكي البصرم األزدم موالىم، عبلمة صدكؽ نبيل لو قراءة معركفة، ىاركف بن موسى أبو عبد هللا 1

 .464-463ص2ج غاية النهاية. ق200النجود كغَتىم، ركل القراءة عنو علي بن نصر كيونس بن دمحم اؼبؤدب كالنضر بن مشيل كآخركف، مات قبل 
، بَتكت لبناف، 2، ربقيق : بدر الدين قهوجي كبشَت جوهبايت، دار اؼبأموف للًتاث، ط :احلجة للقراء السبعةالفارسي،أبو علي اغبسن بن عبد الغفار 2

 .10ص1ـ، ج1993-ق1413
عبيدة يب كأأبو حامت سهل بن دمحم بن عثماف الًسًجستىاين مث البصرم اؼبقرئ النحوم اللغوم صاحب التصانيف، أخذ عن يزيد بن ىاركف ككىب بن جرير 3

سائي ككاف صباعة بن اؼبثٌت كأيب زيد األنصارم كاألصمعي كيعقوب اغبضرمي كقرأ عليو القرآف كتصٌدر لئلقراء كاغبديث كالعربية، حٌدث عنو أبو داككد كالن
ينظر . ق250ت سنة كقيل ما ق255للكتب يتجر فيها، ككاف يقوؿ قرأت كتاب سيبويو على األخفش مرتُت، عاش ثبلاث كشبانُت سنة كمات آخر سنة 

 .7ص10ـ، ج2006-ق1427، دار اغبديث، القاىرة مصر، ط :سري أعالم النبالءمشس الدين الذىيب، :
ذ القراءة عرضا يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاؽ أبو دمحم اغبضرمي موالىم البصرم، أحد القراء العشرة كإماـ أىل البصرة كمقرئها، أخ4

اؿ ويل كمهدم بن ميموف كغَتىم، كركل القراءة عنو عرضا كعب بن إبراىيم كعمر السراج كضبيد بن الوزير كركح بن عبد اؼبؤمن كغَتىم كثَت. قعن سبلـٌ الط
 ق.205ة سنة غبجأبو حامت : يعقوب من أىل بيت العلم ابلقرآف كالعربية ككبلـ العرب كالركاية الكثَتة كاغبركؼ كالفقو، ككاف أقرأ القراء، مات يف ذم ا

 .522-520ص2ج غاية النهايةينظر : 
ؽ كعاصم عيسى بن عمر الثقفي أبو عمر النحوم البصرم معٌلم النحو كمؤلف كتايب اعبامع كالكامل يف النحو، عرض القرآف على عبد هللا بن أيب إسحا*

على قياس العربية، كركل القراءة عنو أضبد بن موسى اللؤلؤم  اعبحدرم كاغبسن البصرم كركل عن ابن كثَت كابن ؿبيصن حركفا كلو اختيار يف القراءات
 .879ص1ج ادلصدر نفسوينظر :ق.149كاػبليل بن أضبد كشجاع البلخي، تويف سنة 

اب هللا إالٌ أبثر، كتضبزة بن حبيب بن عمارة بن إظباعيل الزايت التيمي الكويف أبو عمارة، كىو أحد القراء السبعة، قاؿ عنو الثورم : ما قرأ ضبزة حرفا من  **
ؽ كربيع بن أخذ القراءة عرضا على سليماف األعمش كضبرا بن أعُت كأبو إسحاؽ السبيعي كغَتىم، كركل عنو كثَتكف منهم إسحاؽ بن راشد كإبراىيم األزر 

، عبد 358-356ص1ج لسابقادلصدر اينظر :.158كقيل  ق154كقيل  ق156يزيد كالثورم كالنسائي كالفراء، اشتهر ابلورع كالعبادة، تويف سنة 
، بَتكت لبناف، ط، أحاسن األخيار يف زلاسن السبعة األخيارالوىاب بن كىباف اؼبزم،  ، دار ابن حـز ، 2004-ق1425، 1ربقيق أضبد بن فارس السلـو

 .309-303ص
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 (1).«كغَتىم (*)كعلي الكسائي

، ينه  فيها أصحاهبا هنجا لغواي ىذه زبرهبات كتوجيهات كاحتجاجات فردية لبعض القراءات
 حتجاج، أك يستعينوف بقراءة على زبري  قراءة أخرل.كإعرابيا يف اال

 (2).كاستمر األمر على ذلك إىل عصر التدكين كالتأليف يف االحتجاج

فكأمٌبا كاف أتليف القراء الكتب يف صبع القراءات كنسبتها، »قاؿ ؿبققو كتاب احملتسب:
ؽبا، فقد مهٌدت أمامهم كالبحث عن إسنادىا، داعيا لعلماء اللغة أف يؤلفوا الكتب يف االحتجاج 

 (3).«الثانية  ، كاالحتجاج ؽبا اػبطوةالسبيل، كمٌدت ؽبم األسباب، فكاف صبع القراءات اػبطوة األكىل

 (4)النحو ومعاين القرآن والتفسريكتب آراء احتجاجية يف  

 اب أيب بشر عمركمؤلفوىا يف بياف قراءة من القراءات، كمن أكائل من برز فيها جليا كت ىايذكر 
 (5)بن عثماف سيبويو.

ُ كبلغنا أٌف أىل اؼبدينة يرفعوف ىذه اآلية :  »كمن ذلك قولو  : ُّ ٱّللَّ ٍَ ِ ن يَُكّي
َ
ا ََكَن ىِبَََشٍ أ ٌَ َو

ٌَِ َوَرآي   إَِلَّ وَۡحًيا ۡو 
َ
وۡ  أ

َ
ۚ ) ابلرفع (يُۡرِشَو  ِحَجاٍب أ ا يََشآُء ٌَ  –نٌو ، فكأ[ 51] الشورل : رَُشَٔل  َذُئِِحَ بِإِۡذُِِّۦ 

، كىذا  : ال يكلم هللا البشر إاٌل كحيا أك يرسل رسوال، أم : يف ىذه اغباؿ قاؿ هللا  –كهللا أعلم 

                                  
ضبزة الزايت، أخذ القراءة عن ضبزة أربع مرات، كعن  علي بن ضبزة بن عبد هللا بن هبمن بن فَتكز األسدم موالىم، انتهت إليو رائسة اإلقراء ابلكوفة بعد*

راىيم بن زاذاف دمحم بن أيب ليلى كعيسى بن عمر اؽبمداين، كركل اغبركؼ عن أيب بكر بن عياش كيعقوب بن جعفر كغَتنبا، أخذ القراءة عنو عرضا كظباعا إب
ٍت القرآف ككتاب القراءات ككتاب العدد كالنوادر الكبَت كاألكسط كاألصغر، كىو كإبراىيم بن اغبريش كأضبد بن جبَت كغَتىم كثَت، كألف من الكتب كتاب مع

 .750-744ص1ج غاية النهايةق. 189أحد القراء السبعة تويف سنة 
 .155-154للدكتور عبد الفتاح شليب صأبو علي الفارسي نظر :ي1
 .155-154صادلرجع نفسو 2
سزكُت للطباعة كالنشر، ط فتاح شليب كعلي النجدم انصف، دار ، ربقيق : عبد الت واالحتجاج عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءاابن جٍت، 3
 .10ص1ـ، ج1986-ق1406، 02:
 1415، ربقيق كدراسة : حاـز سعيد حيدر، مكتبة الرشد، الرايض السعودية، بدكف رقم الطبعة،شرح اذلداية،نظر :أبو العباس أضبد بن عٌمار اؼبهدكمي4

 .24-23ص 1جالكتاب ادلوضح يف وجوه القراءات وعللها البن أيب مرميكما بعدىا، مقدمة كتاب :  25ص 1ق، ج
 .162-161ص أبو علي الفارسي: ينظر5
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كىو  –كبلمو إايىم، كما تقوؿ العرب : ربٌيتك الضرب، كعتابك السيف، ككبلمك القتل، قاؿ الشاعر 
 :             - (*)عمرك بن معدم كرب

 (1).«(**)يعُ جِ وَ  بٌ رْ ضَ  مْ هِ نِ يْ بػَ  ةُ ي  حتَِ  لٍ يْ ا ِبَ ذلَ  تُ فْ لَ قد دَ  لٍ يْ وخَ 

  ،للفراء معاين القرآنيف مطلع القرف الثالث اؽبجرم ألفت كتب يف معاين القرآف، كمنها :
 جعفر النحاس.ألبيومعاين القرآن ، للزجاجمعاين القرآن ، كلؤلخفش األكسطمعاين القرآن ك

اجلامع ك ،تفسري دمحم بن جرير الطربيمثل :كيف بعض كتب التفسَت صبلة كافرة من االحتجاج 
للسمُت  الدر ادلصون يف علوم الكتاب ادلكنونك، أليب حيافالبحر احمليط ك ،للقرطيبألحكام القرآن 
 اغبليب كغَتىا.

إعراب  ككذلك قبد كثَتا من إعراب القراءات ككجوىها اللغوية يف كتب إعراب القرآف، مثل :
البن  غريب القرآنيفالبيان ، كؼبكي بن أيب طالب القيسي القرآنمشكل إعراب ك للنحاس،القرآن 
أليب البقاء العكربم الء ما مّن لو الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن مإك ،األنبارم
 كغَتىا.

 

 

                                  
لنيب قدـ على اعمرك بن معدم كرب بن عبد هللا بن عمرك بن عصم بن عمرك بن زبيد أبو ثور الزبيدم، لو الوقائع اؼبذكورة يف اعباىلية، كأدرؾ اإلسبلـ ف*

 ككتب إليو أف يصدر عن مشورتو يف ملسو هيلع هللا ىلص كعٌلمو التلبية كلو يف اإلسبلـ ابلقادسية ببلء حسن حُت بعثو عمر بن اػبطاب هنع هللا يضر إىل سعد بن كقاص هنع هللا يضر
ادؿ بن يوسف العزازم، دار الوطن للنشر، الرايض، ، ربقيق عمعرفة الصحابةينظر :أبو نعيم األصبهاين، اغبرب، ككاف لعمرك سيف يسٌميو الٌصمصامة.

 .2017ص4ـ،ج1998-ق1419، 1اؼبملكة العربية السعودم، ط
رب خيل لؤلعداء أقبلت عليهم خبيل أخرل، كاف التحية بينهم ضراب كجيعا، أم كاف مكاف اػبيل : الفرساف، دلفت : زحفت، كجيع : موجع، كاؼبعٌت : **

، 2، صبعو كنسقو مطاع الطرابيشي، مطبوعات ؾبمع اللغة العربية بدمشق، طشعر عمرو بن معدي كرب الزبيديينظر:  .التحية ىذا النوع من الضرب
 .149ـ، ص1985-ق1405

-ق1408، 03، ربقيق كشرح : عبد السبلـ دمحم ىاركف،  مكتبة اػباقبي، القاىرة مصر، ط :كتاب سيبويوأبو بشر عمرك بن عثماف بن قنرب سيبويو ،1
 .50ص3، جـ1988
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 ادلؤلفات يف علم التوجيو اثلثا :

كاف أٌكؿ من ظبع » : قاؿ أبو حامت السجستاين،ؽباركف بن موسى األعور وجوه القراءات -1
 (1).«ابلبصرة كجوه القراءات كألفها، كتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده

ليعقوب بن إسحاؽ اغبضرمي صبع فيو عامة اختبلؼ  الختالؼ وجوه القراءات اجلامع -2
 (2).كجوه القراءات مع نسبة كل قراءة إىل قارئها

 (3).قتيبة أليب دمحم عبد هللا بن مسلم بن وجوه القراءات -3

 (4).ة حملمد بن يزيد اؼبربَّداحتجاج القراء -4

 (5).ؽباركف بن موسى األخفش الدمشقي قراءة ابن عامر ابلعللكتاب يف : -5

 (6).لعبيد هللا بن إبراىيم العمرم قراءة أيب عمرو معللكتاب يف :   -6

 (7).حملمد بن جرير الطربمالفصل بني القراءة  -7

لشمس الدين دمحم بن اغبسن اؼبعركؼ اببن مقسم البغدادم  اراالنتصار لقراء األمص -8
 (8).النحوم

                                  
 .464ص2ج غاية النهاية يف طبقات القراءذكره ابن اعبزرم يف :1
 .54ص1، ج2، ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار اؼبعارؼ، ططبقات النحويني واللغوينيأبو بكر دمحم بن اغبسن الزبيدم األندلسي، 2
 .29ـ، ص2002-ق1423، 1ب العلمية، بَتكت لبناف، ط، ربقيق إبراىيم مشس الدين، دار الكتأتويل مشكل القرآنذكره يف كتابو :3
 .83ص ـ،1997-ق1417، 2، اعتٌت هبا كعٌلق عليها إبراىيم رمضاف، دار اؼبعرفة، بَتكت لبناف، طالفهرست: ابن الندمي، ذكره 4
 .286ص1ج غاية النهاية يف طبقات القراءذكره ابن اعبزرم يف 5
 ، كقاؿ : لو يف قراءة أيب عمرك تصنيف حسن معلل.674ص1ج قات القراءغاية النهاية يف طب: ذكره ابن اعبزرم يف6
، 1، ربقيق إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت لبناف، طإرشاد األريب إىل معرفة األديباؼبسمى :معجم األدابءذكره ايقوت اغبموم يف 7

داللة على ما ذىب إليو كل قارئ ؽبا، كاختياره كالصواب منها كالربىاف ، كقاؿ : ذكر فيو القراءة ككجهها كأتكيلها، كال2454ص6جـ، 1993-ق1414
 على صحة ما اختاره.

 .172ص1جـ، 1941، مكتبة اؼبثٌت، بغداد العراؽ، كشف الظنونعن أسامي الفنونحاجي خليفة، 8
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 (1).أليب بكر دمحم بن السرم الٌسراج النحوم احتجاج القراء يف القراءة -9

 (2).أليب دمحم عبد هللا بن جعفر بن درستويواالحتجاج للقراء -10

 (3).ارأليب طاىر عبد الواحد بن عمر بن دمحم البز  االنتصار حلمزة -11

 (4).أليب بكر دمحم بن اغبسن النقاش القراءات بعللها -12

 (5)لو. السبعة بعللها الكبري -13

 .(6).أليب بكر دمحم بن اغبسن بن مقسم العطٌار االحتجاج يف القراءات-14

 (7).لو االنتصار لقراء األمصار -15

 .(8)لو السبعة بعللها الكبري -16

 (9).سن أضبد بن الصقر اؼبنبجيأليب اغب احلجة يف القراءات -17

 (10).أليب منصور دمحم بن أضبد اؽبركم األزدم مصنف هتذيب اللغة علل القراءات -18

                                  
 .1ص1جغباجي خليفة  كشف الظنون عن أسامي الفنون1
 .87صالفهرست 2
 .52ص ادلصدر نفسو3
 ـ، 2002-ق1422، 1، ضبطو ككضع حواشيو عبد السبلـ عبد اؼبعُت، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ططبقات ادلفسرينالداككدم، مشس الدين4
 .391ص

 .52ص الفهرستذكره ابن الندمي يف 5
 .89ص1جكتبة العصرية، صيدا لبناف، ، ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، اؼببغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة:السيوطي يف جبلؿ الدين ذكره 6
 .90ص1ج يف طبقات اللغويني والنحاة بغية الوعاةذكره السيوطي يف 7
 .52ص الفهرستابن الندمي يف ذكره 8
 .643ص2جمعرفة القراء الكبار  9

ق جزء إىل هناية سورة  1412صدر منو عاـ :  76ص توجيو مشكل القراءات العشرية، كقاؿ اغبريب يف :368ص12، جللذىيب سري أعالم النبالء10
 التوبة عن مطابع دار اؼبعارؼ ابلقاىرة، مثٌ طبع ابقيو يف جزئُت، كاعبميع بتحقيق الدكتور عيد مصطفى كالدكتور عوض القوزم.
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أليب عبد هللا اغبسُت بن أضبد بن خالويو بن ضبداف  إعراب القراءات السبع وعللها -19
 (1).اؽبمذاين النحوم الشافعي

 (2).لو أيضا احلجة يف القراءات السبع-20

 (3).أليب اغبسن بن أضبد بن عبد الغفار الفارسي  احلجة للقراء السبعة -21

 (4).لو أيضا الكامل يف علل القراءات -22

 (5).لو أيضا إلماالتا كتاب  -23

 (6).أليب الفتح عثماف بن جٍتاحملتسب يف تبيني وجوىشواذ القراءاتواإليضاحعنها -24

ضبد بن دمحم اؼبوصلي النحوم اؼبتوىف يف القرف أليب العباس أالتعليل يف القراءات السبع -25
 (7).الرابع اؽبجرم

 (8).أليب زرعة عبد الرضبن بن دمحم بن زقبلة حجة القراءات -26

 (9).أليب العباس أضبد بن قاسم بن عيسى بن فرج اللخمي معاين القراءات-27

                                  
يف ؾبلد كاحد دار  ـ، كطبعتو1992-ق 1413طبع يف ؾبلدين بتحقيق الدكتور عبد الرضبن العثيمُت، كنشره مكتبة اػباقبي ابلقاىرة طبعة أكىل سنة 1

 ـ.2006-ق 1427الكتب العلمية بَتكت لبناف بتعليق أبو دمحم األسيوطي طبعة أكىل سنة 
، كقد ذىب بعض الباحثُت إىل عدـ نسبة الكتاب لو. انظر : مقدمة ربقيق 2 شرح اذلداية يف القراءات السبع حققو كنشره الدكتور عبد العاؿ سامل مكـر

 .89-86ص1للدكتور عبد الرضبن العثيمُت جإعراب القراءات السبع وعللها ، كمقدمة ربقيق 31ص1د حيدر جللدكتور حاـز سعي للمهدوي
عة األكىل طبع يف دار اؼبأموف للًتاث يف ست ؾبلدات بتحقيق بدر الدين قهوجي كبشَت جوهبايت كمراجعة عبد العزيز رابح كأضبد يوسف الٌدقٌاؽ، الطب3

 ـ.1984-ق1404
 .2نقبل عن ـبطوطة الفارسي يف شرح غاية ابن مهراف ص 31ص1ج شرح اذلداية للمهدويب ذكره ؿبقق كتا4
 .119نقبل عن اؼببسوط يف القراءات العشر ص 31ص1ج شرح اذلداية للمهدويذكره ؿبقق كتاب 5
 ـ.1998-ق1419دراسة كربقيق دمحم عبد القادر عطا، كطبعتو دار الكتب العلمية بَتكت لبناف يف ؾبلدين الطبعة األكىل 6
 .390ص1ج بغية الوعاة: ذكره السيوطي يف7
 ـ.1997-ق 1418طبع بتحقيق سعيد األفغاين، كنشرتو مؤسسة الرسالة بَتكت لبناف كطبعتو عدة طبعات منها الطبعة اػبامسة 8
 .126ص1ج غاية النهاية يف طبقات القراءذكره ابن اعبزرم يف 9
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 (1).قهندزمأليب اغبسن دمحم الفارسي ال شرح الغاية يف القراءات العشر وعللها -28

 (2).أليب دمحم إظباعيل بن إبراىيم القرٌاب علل القراءات -29

 (3).أليب إسحاؽ أضبد بن دمحم الثعليب وجوه اإلعراب والقراءات -30

أليب دمحم مكي بن أيب طالب  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -31
 (4).القيسي

 (5)اؼبهدكم. يب العباس أضبد بن عمارأل شرح اذلداية -32

أليب عمرك عثماف بن سعيد  ادلوضح دلذاىب القراء واختالفهم يف الفتح واإلمالة -33
 (6).الداين

 (7).لو أيضا التنبيو على مذىب أيب عمرو بن العالء يف الفتح واإلمالة ابلعلل -34

 (8).بن سعيد بن عمراف اؼبقرئ األنصارم أليب طاىر إظباعيل بن خلفسلتصر احلجة  -35

 (9).لو أيضا إعراب القراءات -36

 

                                  
 .344جد منو نسخة غَت كاملة ابلتيمورية برقم : يو 33ص1قاؿ ؿبقق شرح اؽبداية للمهدكي 1
 ،  كنقل منو.248ص2ج النشر يف القراءات العشرذكره ابن اعبزرم يف :2
 .507ص2جمعجم األدابء3
 ـ.1984-ق1404، 3بتحقيق الدكتور ؿبي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، ط طبع4
 لرشد ابلرايض، اؼبملكة العربية السعودية بدكف ذكر رقم الطبعة كال سنة الطبع.الدكتور حاـز سعيد حيدر، كنشرتو : مكتبة ا حققو5
 .79ص توجيو مشكل القراءات العشرية،: اغبريب ينظرانؿ بو درجة اؼباجستَت دمحم شافعت رابين ابعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة اؼبنورة. 6
 .29خَت يف فهرسة ما ركاه عن شيوخو : ، كقاؿ : ذكره ابن34ص1ج شرح اذلداية للمهدويذكره ؿبقق كتاب 7
 .215ص1ج غاية النهاية يف طبقات القراء8
 .662ص2ج معجم األدابءينظر :9
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أليب عمر  االكتفاء يف قراءة انفع وأيب عمرو بن العالء، واحلجة لكل واحد منهما -37
 ( 1).مرميوسف بن عبد الرب النٌ 

 (2)عبد هللا دمحم بن شريح اإلشبيلي. أليباختصار احلجة  -38

 (3).عبد الصمد الطربمأليب معشر عبد الكرمي بن  الرشاد يف شرح القراءات الشاذة -39

 (4).أليب عبد هللا سلماف بن عبد هللا النهركاينعلل القراءات  -40

أليب القاسم اغبسُت بن دمحم األصفهاين اؼبعركؼ ابلراغب  احتجاج القراء يف القراءة-41
 (5).األصفهاين

     ابن أخت : حملمد بن سليماف بن أضبد اؼبالقي اؼبعركؼ بػ تعليل القراءات العشر -42
 (6)غاًل.

أليب اغبسن شريح بن اجلمع والتوجيو دلا انفرد بو اإلمام يعقوب بن إسحاؽ احلضرمي -43
 (7)دمحم الرعيٍت.

أليب علي سهل بن دمحم بن أضبد اغبسُت بن طاىر   العشرة بعللها مفاريد  -44
 (8).األصبهاين

                                  
، ربقيق دمحم مرسي اػبويل، دار الكتب وشحذ الداىن واذلاجس هبجة اجملالس وأنس اجملالسأبو عمر يوسف بن عبد الرب النمرم،: ذكره ؿبقق كتاب1

 . 26ص1ج العلمية، بَتكت لبناف،
 .215-214ص1جيف طبقات القراءغاية النهاية ينظر :2
 .561ص1ج ادلصدر نفسو3
 .111ص3جاألعالم 4
 .15ص1ج كشف الظنون عن أسامي الفنونذكره حاجي خليفة يف 5
 .201ص2ج غاية النهايةيف طبقات القراءذكره ابن اعبزرم يف 6
( ضمن 426، كمنو نسخة يف اؼبكتبة التيمورية ابلقاىرة برقم :  )39-38رساه :: ذكره ابن خَت يف فه35ص1للمهدكم ج شرح اذلدايةقاؿ ؿبقق 7

 ( صفحة، كقد حققو األستاذ غاًل اغبمد اؼبدرس بكلية الشريعة جامعة بغداد. 83ؾبموع يف )
 ..443ص1جيف طبقات القراءغاية النهاية: ذكره ابن اعبزرم يف8
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ية عن األئمة نكت ادلعاين واإلعراب وعلل القراءات ادلرو  كشف ادلعضالت يف -45
 (1).أليب اغبسن علي بن اغبسُت الباقويل األصبهاين اؼبعركؼ بػ : جامع العلـو السبعة

ُُِعۡصَتثٌ تعليل قراءة قولو تعاىل :  كتاب  -46 أليب عبد هللا دمحم بن  صبابلنّ [ 08] يوسف :َوََنۡ
 (2).وبي الزبيدم

 (3).دمحم بن طيفور السجاكندم أليب عبدهللا علل القراءات -47

أليب عبد هللا نصر بن علي بن دمحم الشَتازم  ادلوضح يف وجوه القراءات وعللها -48
 (4).الفارسي النحوم اؼبعركؼ اببن مرمي

 (5).بن أيب مرمي أيضاال ادلنتقى يف شواذ الَقَرَأة -49

للحسن بن اغبسن  أسلوب احلق يف تعليل القراءات العشر وشيء من الشواذ -50
 (6).ك النحاةمل: اؼبعركؼ بػ 

أليب العبلء اغبسن بن اختيار الّسميفع وبسط توجيو قراءتو على انفع : كتاب يف -51
 (7).أضبد العطار اؽبمذاين

 

                                  
 ـ،1951، طبع بعناية ككالة اؼبعارؼ اعبليلة، استانبوؿ، أمساء ادلؤلفني وآاثر ادلصنفني ىدية العارفني، إظباعيل بن دمحم أمُت الباابين البغدادمنظر :ي1
كرقة،  148، كعدد أكراقها 304لدم نسخة مصورة عن مكتبة مراد مبل رقمها ، 81ص توجيو مشكل القراءات الفرشية: يف ، كقاؿ اغبريب 697ص1ج

 ـ.1995اللغة العربية بدمشق عاـ  لدكتور دمحم أضبد الدايل، كصدر عن ؾبمعكطبع الكتاب مؤخرا بتحقيق كتعليق ا
 .2675ص6جمعجم األدابء: فياغبموي أكرده ايقوت2
 .406دم صك للداك  طبقات ادلفسرين، 212ص2جيف طبقات القراءغاية النهاية 3
ق، كطبعتو يف جزء 1408من جامعة أـ القرل كلية اللغة العربية سنة  هف الكبيسي، انؿ بو رسالة الدكتوراطبع يف ثبلثة أجزاء بتحقيق الدكتور عمر ضبدا4

 كاحد دار الكتب العلمية ببَتكت لبناف بتحقيق الشيخ عبد الرحيم الطرىوين مدرس القراءات كالتجويد ابألزىر الشريف.
 .100ص1ج ادلوضح: ذكره اؼبؤلف يف مقدمة كتابو5
 .867ص2جمعجم األدابء: ايقوت اغبموم يف هذكر 6
 .218ص2ج يف طبقات القراءغاية النهاية : ذكره ابن اعبزرم يف7
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 (1).أليب البقاء عبد هللا بن اغبسُت العكربم اغبنبلي إعراب القراءات الشواذ -52

 (2).م أيضاللعكرب  االنتصار حلمزة فيما نسبو إليو ابن قتيبة يف مشكل القرآن-53

أليب جعفر أضبد بن يوسف  حتفة األقران يف ما قرئ ابلتثليث من حروؼ القرآن -54
 (3)الرعيٍت.

    ألضبد بن دمحم الدمياطي الشهَت إحتاؼ فضالء البشر ابلقراءات األربع عشر -55
 (4).ابلبنا

 (5).ألضبد عبد اؼبنعم الدمنهورم ادلوضح يف تعليل وجوه القراءات -56

 (6).حملمود بن علي بسة اغبنبلي اكب النصر يف توجيو القراءات العشرمو  -57

 (7).أليب العباس أضبد بن دمحم بن عجينة ت ادلتواترةاالدررادلتناترة يف توجيو القراء-58

      للشيخ عبد الفتاح بن عبد الغٍت  القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب -59
 (8)القاضي

 

                                  
فلم، كالكتاب يعمل يف  4205كيف اعبامعة اإلسبلمية ابؼبدينة مصورة منو عن نسخة دار الكتب اؼبصرية برقم : »: شرح اذلداية للمهدويقاؿ ؿبقق كتاب 1

 .36ص1اؼبقدمة ج : نظري.« ًتبية جامعة بغدادربقيقو الدكتور خليل بنياف اغبسوف األستاذ اؼبساعد يف كلية ال
 .409ص1ج ىدية العارفنيكالبغدادم يف ، 172ص1ج كشف الظنون عن أسامي الفنون: يفايقوت اغبموم ذكره 2
 ق، عن دار اؼبنار للنشر جبدة اؼبملكة العربية السعودية. 1407طبع بتحقيق الدكتور علي حسُت البواب سنة 3
، 36ص1ج شرح اذلداية للمهدويمقدمة ربقيق  ينظر: دمحم الضباع، كأعاد ربقيقو كنشره الدكتور شعباف دمحم إظباعيل يف جزئُت.طبع بتحقيق الشيخ علي 4
 ـ، ككضع حواشيو الشيخ أنس مهرة.2001-ق1422، كأعادت طبعو دار الكتب العلمية ببَتكت لبناف لسنة 36ص1ج
 .37ص1متسلسل.ج 139اػبزانة العامة ابلرابط برقم :: توجد منو نسخة يف  شرح اذلدايةللمهدويذكر ؿبقق كتاب 5
 .728ص2، ج2، مكتبة طيبة، اؼبدينة اؼبنورة اؼبملكة العربية السعودية، طالقاري إىل جتويد كالم الباري ىداية، ذكره : عبد الفتاح اؼبرصفي6
 ـ.2013، الطبعة األكىل طبعتو دار الكتب العلمية بَتكت لبناف إبعداد كعناية عبد السبلـ العمراين اػبالدم 7
 ـ.2004ىػ/1425طبعتو دار الكتاب العريب بَتكت لبناف مع البذكر الزاىرة يف القراءات العشر اؼبتواترة الطبعة األكىل 8
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كقاسم أضبد ، حملمد الصادؽ قمحاكم توجيو القراءات العشرقالئد الفكر يف  -60
 (1).الدجوم

 (2).حملمد الصادؽ قمحاكم طالئع البشر يف توجيو القراءات العشر -61

للدكتور دمحم  ادلستنري يف ختريج القراءات ادلتواترة من حيث اللغة واإلعراب والتفسري -62
 سامل ؿبيسن.

 لو أيضا. شر ادلتواترةادلغين يف توجيو القراءات الع-63

 لو أيضا. القراءات وأثرىا يف علوم العربية -64

 يف روح ادلعاين: اآللوسيأنواع توجيو القراءات عند ادلبحث الثالث :

لقد حفل ركح اؼبعاين دبجموعة كبَتة من التوجيهات للقراءات القرآنية سواء اؼبتواترة منها 
أساس تفسَت معٌت، أك استنباط حكم من جهة فقهية أك كالشاذة، كأنواع ىذه التوجيهات قائمة على 

كبوية أك عقدية، أك الكشف عن أكجهها اؼبختلفة، ففيها إثراء يف ؾباؿ التفسَت، أك اللغة دبستوايهتا 
 اؼبختلفة : صوتية، كصرفية، ككبوية،  فكانت ىذه األنواع كاآليت :

 التوجيو ادلعنوي ) الداليل (أوال :

 يف اؼبعٌت ٌت اليت تدؿ عليو كل قراءة من القراءات اليت  بينها اختبلؼاؼبع بياف كيقصد بو
 كالتفسَت.

 

                                  
 .37ص1ج شرح اذلداية للمهدويصدر عن مكتبة كمطبعة دمحم علي صبيح ابلقاىرة ببل اتريخ يف طبعتو الثانية. قالو ؿبقق 1
 ـ.2003-ق1424الكتب بَتكت لبناف الطبعة األكىل صدر عن عامل 2
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َِ ما كرد من قراءات يف قولو تعاىل من ىذا النوع  اآللوسيكمن أمثلة ما ذكره  ٌِٱّلِي ۡٔ ] َمَٰيِِهَي

 كىي كاآليت :ما بُت متواترة كشاذة، يف لفظة : ) مىاًلًك (،  (1)عشرة قراءة ستفقد عٌد  ،[4الفاربة :

يف اختياره كيعقوب،  (3)كالكسائي كخلف (2)عاصملكػ : ) فىاًعًل ( ـبفوضا   ) مىاًلًك ( -1
كىي قراءة العشرة إاٌل طلحة كالزبَت كقراءة كثَت من الصحابة، منهم أيٌب كابن مسعود كمعاذ كابن عباس، 

 .(5)كاألعمش (4)كالتابعُت منهم قتادة

باقي السبعة كزيد كأبو الدرداء كابن عمر كاؼبسور ل( ابػبفض أيضا  ) مىًلًك ( كػ : ) فىًعلً  -2
 ككثَت من الصحابة كالتابعُت.

كعبد  (6)أليب ىريرة كعاصم اعبحدرم كركاىا اعبعفي ) مىٍلكو ( على كزف ) سىٍهلو ( -3
 عن أيب عمرك كىي لغة بكر بن كائل. (7)الوارث

 

                                  
جامع البيان يف ، أبو عمرك الداين، 27صالتيسري يف القراءات السبع ، 104صالسبعة يف القراءات ، كينظر : 111ص1ج روح ادلعاينينظر :1

النشر يف القراءات ، 154ـ، ص2005-ق1426، 1، ربقيق دمحم صدكؽ اعبزائرم، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طالقراءات السبع ادلشهورة
 .12-8ص1ج معجم القراءات، 163-162صإحتاؼ فضالء البشر يف القراءات األربع عشر ، 213ص1جالعشر

رًٍمثة بن يثريب  عن أيب عاصم بن هبدلة أيب النَّجود أبو بكر األسدم موالىم الكويف اغبٌناط شيخ اإلقراء ابلكوفة كأحد القراء السبعة، ككاف من التابعُت، ركل2
كحفص بن التميمي كاغبارث بن حساف البكرم ككانت ؽبما صحبة، أخذ القراءة عن زر بن حبيش كأيب عبد الرضبن السلمي كأيب عمرك الشيباين، ركل عنو 

 .488-485ص1ج غاية النهاية يف طبقات القراءينظر :ق.128ق، كقيل 127سليماف كأبو بكر شعبة بن عياش كغَتىم كثَت، تويف آخر 
ركاة خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن خلف بن ثعلب بن ىشيم بن ثعلب بن داكد بن مقسم بن غالب أبو دمحم األسدم البغدادم أحد القراء العشرة كأحد ال3

كظباعا أضبد بن  ق، أخذ القراءة عرضا عن سليم عن عيسى كعبد الرضبن بن أيب ضباد كغَتىم، كركل عنو القراءة عرضا150عن سليم عن ضبزة، كلد سنة 
 .375-373ص1ج ادلصدر نفسوينظر :ق ببغداد. 229إبراىيم كاغبلواين كإدريس اغبداد كغَتىم، مات يف صبادل اآلخرة سنة 

ينظر :  أبو عبد هللا البغدادم اؼبعركؼ اببن سعد،  ق.117قتادة بن دعامة السدكسي، أبو اػبطاب : ؿبٌدث حجة، كمفسر ثقة مأموف، تويف سنة 4
 .171ص7ـ، ج1991-ق1410، 1، ربقيق دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طقات الكربىالطب

 .331ص6ج ادلصدر نفسوق. ينظر :148سليماف بن مهراف األعمش، أبو دمحم اتبعي، عامل ابلقرآف كاغبديث كالفرائض، أصلو من الرم، تويف سنة 5
غبرب أبو عبد هللا كيقاؿ أبو علي اعبعفي موالىم الكويف الزاىد أحد األعبلـ، قرأ على ضبزة كىو أحد الذين خلفوه يف اغبسُت بن علي بن الوليد اإلماـ ا6

غاية سنة. ينظر : 84ق عن 203ات يف ذم القعدة سنة ،مالقياـ ابلقراءة، كركل عن أيب بكر بن عياش كأيب عمرك بن العبلء، كقرأ عليو أيوب بن اؼبتوكل
 .337-336ص1جالنهاية 

أيب عمرك،  عبد الوارث بن سعيد بن ذكواف أبو عبيدة التنورم العنربم موالىم البصرم، إماـ حافظ مقرئ ثقة، كلد سنة اثنتُت كمائة كعرض القرآف على7
 .665-664ص1ج ادلصدر نفسوكركل القراءة عنو ابنو عبد الصمع كبشر بن ىبلؿ كغَتنبا. ينظر :
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 عن انفع. (2)عن كرش (1)ن صاحل) مىًلًكي ( إبشباع كسرة الكاؼ ألضبد ب -4

 كعطية. (3)) ًمٍلًك ( على كزف ) ًعٍجًل ( أليب عثماف كالشعيب -5

) مىًلكى ( بنصب الكاؼ من غَت ألف ألنس بن مالك كأيب نوفل عمرك بن مسلم -6
 .(4)البصرم

 سعد بن أيب كقاص كعائشة.ل) مىًلكي ( برفع الكاؼ -7

 كأبو عاصم عبيد (5)أبو حنيفة على ما قيل كأبو حيوةعم ك جبَت بن مط) مىلىكى ( فعبل ماضيا -8

 ، كينصبوف )يوـى (.(6)بن عمَت الليثي

 

 

                                  
ق، كقرأ على كرش كقالوف كإظباعيل بن أيب أكيس، حدث عنو البخارم كأبوداكد، 170ظ أبو جعفر الطربم اؼبصرم، كلد سنة أضبد بن صاحل اإلماـ اغباف1

 غاية النهاية، 383-377ص1ج معرفة القراء الكبارق. ينظر :248ركل عنو القراءة أضبد بن دمحم بن حجاج الرشديٍت كغَته، تويف يف ذم القعدة سنة 
 .80-78ص1ج
ق دبصر كرحل إىل انفع فعرض عليو 110بن سعيد موالىم القبطي اؼبصرم اؼبلقب بورش، انتهت إليو رائسة اإلقراء ابلداير اؼبصرية يف زمانو، كلد  عثماف2

راء على معرفة القسنة.ينظر :87ق عن 197القرآف، عرض عبيو القرآف أضبد بن صاحل كداكد بن أيب طيبة كأبو يعقوب األزرؽ كغَتىم، تويف دبصر سنة 
 . 700-697ص1ج غاية النهاية،  326-323ص1ج الطبقات واألعصار

ق كلو 105عامر بن شراحيل الشعيب، عرض على أيب عبد الرضبن السلمي كعلقمة بن قيس، ركل القراءة عنو عرضا دمحم بن أيب ليلى، تويف سنة3
 .490-489ص1ج غاية النهايةسنة.ينظر :77

العىرهًًبي، اظبو مسلم كقيل عمرك بن مسلم كقيل معاكية بن مسلم، ثقة من الثالثة، ركل لو البخارم كمسلم كأبوداكد  أبو نوفل بن أيب عقرب الًكناين4
-ق1417، 1، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، طحترير تقريب التهذيب البن حجر العسقالينكالنسائي. ينظر : بشار عواد معركؼ كشعيب األرنؤكط، 

 .286ص4ـ، ج1997
سىم عمراف بن بن يزيد أبو حيوة اغبضرمي اغًبٍمًصي، صاحب القراءة الشاذة كمقرئ الشاـ، كقد ذكره ابن حباف يف الثقات، ركل القراءة عن أيب البػىرىىٍ شريك 5

 .452ص1ج غاية النهايةق. ينظر :203ف كعن الكسائي، ركل عنو قراءتو ابنو حيوة كدمحم بن عمرك بن حناف الكليب، مات اعثم
ار، كلد يف زمن بن عيمٍَت بن قتادة أبو عاصم الليثي اؼبكي القاص، ذكر اثبت أنٌو قصَّ على عهد عمر هنع هللا يضر، ركل عنو ؾباىد كعطاء كعمرك بن دين عيبٍيد6

 .691ص1جادلصدر نفسوق. ينظر :74النيب ملسو هيلع هللا ىلص، مات سنة 
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عبد اؼبلك أبو ك  (2)كعثماف بن أيب سليماف (1)عالسميف) مىاًلكى ( ابلنصب لؤلعمش كابن -9
 (3)قاضي اؽبند.

 .(4)) ماًلكنا ( ابلنصب كالتنوين، كىي ركاية ابن عاصم عن اليماين-10

كأيب  (5)ن ىشاـ كأيب عبيدنوين كنصب )يوـى (، كركيت عن خلف ب) ماًلكه ( ابلرفع كالت-11
 حامت.

 ) مىاًلكي يوـً ( ابلرفع كاإلضافة أليب ىريرة كأيب حيوة كعمر بن عبد العزيز خببلؼ عنهم.-12

) مىًليًك ( كػ ) فىًعيًل ( أليب ىريرة يف ركاية كأيب رجاء العطاردم -13
(6). 

 .(8)كأيوب السختياين (7)اًلًك ( ابإلمالة البليغة ليحي بن يعمر) مى -14

                                  
فع أبو عبد هللا اليماين، لو قراءة معركفة، كفيها ما ينكر كيشذ، كأٌما إسنادىا فمظلم، قرأ على أيب حيوة  دمحم بن عبد هللا بن السميفع أك بن عبد الرضبن السمي1

كقيل ق 213عن أيب الربىسم، كعلى طاككس بن كيساف عن ابن عباس، قرأ عليو إظباعيل بن مسلم اؼبكي، كقراءتو شاذة خارجة عن اؼبشهور، كتويف سنة 
 .218-217ص2ج غاية النهاية، 356-355ص1ج اء الكبارمعرفة القر ق. ينظر : 215

كالًتمذم يف عثماف بن أيب سليماف بن جبَت بن مطعم القرشي النوفلي اؼبكي، قاضيها، ثقة من السادسة، ركل لو البخارم الصحيح معلقا كمسلم كأبوداكد 2
 .438ص2ج حترير تقريب التهذيبالشمائل كالنسائي كابن ماجو. ينظر :

 .857ص1ج غاية النهايةارم، ركل القراءة عنو أيوب بن سبيم. ينظر :مى اؼبلك الشامي، قاضي اعبند، عرض على وبي بن اغبارث الذً أبو عبد 3
 .بػ : ابن أيب عاصم عن اليماف، كمل أىتد إىل ترصبتو، لعل فيو تصحيف يف اظبو 11ص1ج صاحب ادلعجمذكره 4
أحد األعبلـ اجملتهدين كصاحب التصانيف يف القراءات كاغبديث كالفقو كاللغة كالشعر، أخذ القراءة عرضا  القاسم بن سبلـ أبو عبيد اػبرساين األنصارم،5

تويف سنة كظباعا عن علي بن ضبزة الكسائي كسليماف بن ضباد كغَتنبا، كركل عنو كثَتكف كمنهمأضبد بن إبراىيم كرٌاؽ خلف كأضبد بن يوسف التغليب، 
 .28-27ص2جالبن اعبزرم غاية النهاية، 365-360ص1جللذىيب معرفة القراء الكبارسنة. ينظر : 73ق يف احملـر دبكة عن 224

أسلم يف حياة النيب عمراف بن تيم كيقاؿ ابن ًملحاف أك رجاء العيطىارًدم البصرم من كبار علماء البصرة التابعي الكبَت، كلد قبل اؽبجرة إبحدل عشرة سنة، 6
سنة كقيل 127ق كلو 105عرض القرآف على ابن عباس كتلٌقنو من أيب موسى كلقي أاب بكر كحٌدث عن عمر كغَته من الصحابة، مات سنة  ملسو هيلع هللا ىلص كمل يره،

 .837ص1جالبن اعبزرم ادلصدر نفسو، 154-153ص1جللذىيب ادلصدر نفسوسنة. ينظر :130
الدؤيل، كظبع من ابن عباس كابن عمر كعائشة كأيب ىريرة، قرأ علي أبو عمرك بن  وبي بن يعمر البصرم، اتبعي جليل، أخذ القراءة عرضا عن أيب األسود7

-162ص1جللذىيب ادلصدر السابقق. ينظر :90العبلء كعبد هللا بن إسحاؽ اغبضرمي، كىو أٌكؿ من نقط اؼبصحف بنقط اإلعراب، تويف قبل سنة 
 .512ص2جالبن اعبزرم ادلصدر السابق، 163

، ظبع من أيب بػيرىيدو ق كىو العاـ الذم تويف فيو ابن عباس 68كيساف العنزم موالىم البصرم، عداده يف صغار التابعُت، كلد سنة   أبو بكر بن أيب سبيمة8
 تادة كىو منعمرك بن سلمة اعبرمي كسعيد بن جبَت كأيب العالية الرايحي كؾباىد بن جرب كغَتىم، حٌدث عنو دمحم بن سَتين كعمرك بن دينار كالزىرم كق

 .202-196ص6ج سري أعالم النبالءينظر :سنة.  63ق ابلبصرة زمن الطاعوف كلو 131شيوخو كمالك كمعمر كضباد بن سلمة كغَتىم تويف سنة 
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) مىاًلًك ( ابإلمالة بُت بُت لقتيبة بن مهراف-15
 عن الكسائي. (1)

ًؾ (ابأللف كتشديد البلـ ككسر القاؼ لعلي بن أيب طالب.-16  ) مىبلَّ

ضها راجعة إىل الػميلك، فهذه عدة قراءات ذكرهتا لغرابة كقوع مثلها يف كلمة كاحدة بع»مثٌ قاؿ :
 كبعضها إىل الػمىالك.

 (2).«كاؼبتواتر منها قراءة ) مىاًلًك ( ك) مىًلًك (، فهما نَتا سواريها كقطبا فلك دراريها

ًٍلكي ًمٍلكنا فهو ماًلك، كقراءة ) مىًلًك ( ىي صفة  فقراءة ) مىاًلًك ( ىي اسم فاعل من : مىلىكى يبى
ًٍلكي مي  ٍلكنا فهو مىًلك.مشبهة من : مىلىكى يبى

(3) 

إٌف ) مىاًلًك ( تعٍت : أنٌو سبحانو يبلك يـو الدين، كىو يـو اعبزاء، كال »قاؿ أبو علي الفارسي :
ال يشاركو فيو ـبلوؽ يف لفظ كال ايبلك ذلك اليوـى أف أييت بو، كال سائر األايـ غَتي هللا سبحانو، كىذا م

 (4).«معٌت

ًلًك ( بدكف ألف تدؿ على سبثيل اؽبيئة يف نفوس السامعُت كقراءة ) مى »كقاؿ الطاىر بن عاشور :
؛ ألٌف الػمىًلك ىو ذك الػميٍلًك، كالػميٍلك أخص من الػًمٍلًك، إذ الػميلكي ىو التصرؼ يف اؼبوجودات 
          كاالستيبلء كىبتص بتدبَت أمور العقبلء كسياسة صبهورىم كأفرادىم كمواطنهم، فلذلك يقاؿ :

                                  
م بن األزاذاين اؼبقرئ، صاحب اإلماالت اؼبنكرة، صحب الكسائي أربعُت سنة كقرأ عليو كعلى سليماف بن مسل قتيبة بن ًمهراف أبو عبد الرضبن اإلصبهاين1

م، مات بعد صباز كإظباعيل بن جعفر اؼبدنيُت، ركل القراءة عنو عرضا كظباعا أبوبشر يونس بن حبيب كأضبد بن دمحم بن حوثرة كالعباس بن الفضل كغَتى
 .39-38ص2ج غاية النهاية، 358-356ص1ج معرفة القراء الكبارق، كقد جاكزىا بقليل من السنُت. ينظر :200

 .111ص1ج روح ادلعاين2
ربقيق عبد السبلـ العمراين اػبالدم، الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة، ينظر : أبو العباس أضبد بن دمحم بن اؼبهدم ابن عجيبة اغبجوم اغبسٍت، 3

 .40ـ، ص2013-ق1434، 1دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط
 .15ص1ج احلجة للقراء السبعة4
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كال يقاؿ : مىلك الدكاب أك الدراىم، كأٌما اؼبًلك فهو االختصاص ابألشياء كمنافعها دكف  مىًلكى الناس
 (1).«غَته

كعليو فاهلل عز كجٌل يوصف دبىاًلًك يـو الٌدين كمىًلًك يـو الدين، ككبلنبا اظباف من أظبائو 
 اغبسٌت.

 ) اللهجي ( التوجيو اللغوياثنيا :

سبلمي ابغبفاظ على القرآف الكرمي كلغتو خوؼ التحربف اىتم اؼبسلموف منذ ظهور الدين اإل 
 (2)كالتغيَت، إذ كاف األساس الصحيح لتفسَت القراءات القرآنية يقـو على صلتها ابللهجات العربية.

فالقراءات القرآنية ىي اؼبرآة الصادقة اليت تعكس الواقع اللغوم الذم كاف سائدا يف شبو » 
 (3).«ككبن نعترب القراءات آصل اؼبصادر صبيعا يف معرفة اللهجات العربيةاعبزيرة العربية قبل اإلسبلـ، 

ىو توجيو القراءات اليت ىي من قبيل تنوع اللهجات العربية يف الكلمة : فالتوجيو اللغوي
 الواحدة حبيث ال يًتتب عليها االختبلؼ يف معناىا.

َ ََكَن كُ من ىذا النوع قولو تعاىل : اآللوسيمثلة اليت ذكرىا كمن األ ٌَ ۡو 
ِ ـاّىِ َعُدّو   ََٰلۡيتَِهتِإِۡذُِٱّللَّ ََلُۥَعيَى ۥَُزَّ ُّ          اللغات الواردة يف كلمة  اآللوسي، فقد ذكر [97] البقرة :ِجۡۡبِييََفإَُِّ

كقد تصرفت فيو العرب على عادهتا يف تغيَت األظباء ») جربيل ( كما يوافقها من القراءات القرآنية فقاؿ : 
 ، كىي كاآليت :(4) «حىت بلغت فيو إىل ثبلث عشرة لغةاألعجمية 

                                  
 .172ص1ـ، ج2000-ق1420، 1، مؤسسة التاريخ العريب، بَتكت لبناف، طلتنويرالتحرير واالطاىر بن عاشور، 1
ـ، 2010-ق1431، 1، دار الصحوة، القاىرة مصر، طالقراءات واللهجات من منظور علم األصوات احلديثينظر : عبد الغفار حامد ىبلؿ، 2
 .73، 53ص

 .84-83، ص1999عرفة اعبامعية، اإلسكندرية مصر، ، دار اؼباللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي، 3
، عٍت بنشره ج.برجشًتاسر، مؤسسة الرايف، بَتكت لبناف، سلتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر : ابن خالويو، 451ص1ج روح ادلعاين4
القراءات الشاذة ، عبد الفتاح القاضي،  37صالبدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة ، 157-157ص1جمعجم القراءات ، 8ـ، ص2009ط

 .386ـ،ص2004-ق1425، 1، ربقيق أضبد عناية، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طوتوجيهها من لغة العرب
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عن عاصم،  (2)كحفص (1)) ًجرٍبًيل ( كػ : ًقٍنديل، كىي قراءة أيب عمرك كانفع كابن عامر -1
 كىي لغة اغبجاز.

 : (3)قاؿ كرقة بن نوفل

 (4)نزلُ مُ رَ دْ الص   حُ يشرَ  يٌ وحْ  ن للاِ ما     مِ هُ معَ  الَ يكَ يو ومِ تِ وِجرْبيل يَْ 

 .(6)كابن ؿبيصن (5)بفتح اعبيم، كىي قراءة ابن كثَت كاغبسن (جىرٍبًيل ) -2

كما قالو ليس بشيء ال أحٌبها ألنٌو ليس يف الكبلـ فعليل،  »عن الفراء أنٌو قاؿ:أبو حياف  كنقل
ال  (، كمنو ما اـعًبى ) ؛ ألٌف ما أدخلتو العرب يف كبلمها على قسمُت : منو ما تلحقو أببنية كبلمها كػ : 

                                  
رم : ظبعت عبد هللا1

ي
بن عامر يقوؿ : قبض رسوؿ  عبد هللا بن عامر بن يزيد بن سبيم بن ربيعةبن عامر بن عبدهللا ابن عمراف اليىٍحصييب، قاؿ خالد بن يزيد اؼب

عثماف بن عفاف، كقيل عرض هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيل سنتاف، كانتقلت إىل دمشق كيل تسع سنُت، أخذ القراءة عرضا على أيب الدرداء كاؼبغَتة بن أيب شهاب صاحب 
ي بن عامر كربيعة بن يزيد كجعفر بن ربيعة كغَتىم، تويف يف على عثماف نفسو، كقد طعن يف قراءتو ابن جرير الطربم كىو من سقطاتو، ركل عنو القراءة وب

 .594-591ص1جالبن اعبزرم غاية النهاية، 197-186ص1جللذىيب معرفة القراء الكبارق. ينظر : 118احملـر سنة 
ق ككانت القراءة اليت 90يبو، كلد سنة حفص بن سليماف بن اؼبغَتة أبو عمر بن أيب داكد األسدم الكويف، أخذ القراءة عرضا كتلقينا عن عاصم ككاف رب2

ادلصدر َتىم. ينظر :أخذىا ترتفع إىل علي هنع هللا يضر، ركل القراءة عنو عرضا كظباعا حسُت بن دمحم اؼبركذم كضبزة بن القاسم األحوؿ كالعباس بن الفضل كغ
 .347-346ص1جالبن اعبزرم ادلصدر نفسو، 290-287ص1جللذىيب نفسو

ىم يف سد بن عبد العزل بن قصي القرشي األسدم، ابن عم خدهبة زكج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ذكره الطربم كالبغوم كابن قانع كابن السكن كغَت كرقة بن نوفل بن أ3
لعلمية، ، ربقيق عادؿ عبد اؼبوجود كعلي دمحم عوض، دار الكتب ااإلصابة يف دتييز الصحابةالصحابة. أبو الفضل أضبد بن علي بن حجر العسقبلين، 

 .474ص6ق، ج1415، 1بَتكت لبناف، ط
ـ، 1997-ق1418، 4، ربقيق عبد السبلـ دمحم ىاركف، مكتبة اػباقبي، القاىرة مصر، طخزانة األدب ولب لباب لسان العربيف : ذكره البغدام4
 .396ص3ج
على حطاف بن عبد هللا الٌرقاشي عن أيب موسى األشعرم،  اغبسن بن أيب اغبسن يسار السٌيد البصرم، أبو سعيد البصرم، إماـ زمانو علما كعمبل، قرأ5

غاية ق. ينظر :110كعلى أيب العالية عن أيٌب كزيد كعمر، كركل عنو أبو عمرك بن العبلء كسبلـ بن سليماف الطويل كيونس بن عبيد كغَتىم، تويف سنة 
 .321-320ص1ج النهاية

ع ابن كثَت، ثقة ركل لو مسلم، عرض على ؾباىد بن جرب كدرابس موىل ابن عباس  كسعيد بن دمحم بن بد الرضبن بن ؿبيصن السهمي مقرئ أىل مكة م6
خرج بو عن جبَت، كعرض عليو شبل بن عباد كأبو عمرك بن العبلء كغَتنبا، كقاؿ ابن ؾباىد : كاف البن ؿبيصن اختيار يف القراءة على مذىب العربية ف

، 223-221ص1ج معرفة القراء الكبارق. ينظر :  123ق أك 122عوا على قراءة ابن كثَت، تويف سنة غب الناس عن قراءتو كأصبر إصباع أىل بلده ف
 .225-224ص2ج غاية النهاية
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تلحقو هبا كػ : ) ًإبرسيم (، فػ : ) جىربيل ( من ىذا القبيل، كقيل : ) جىربيل ( مثل : ) مشىٍوًيل (، كىو 
 (1).«طائر

بػٍرىئًيل ( كػ : سىٍلسىًبيل، كهبا قرأ ضبزة كالكسائي كضباد -3 ) جى
عن عاصم،  (3)عن أيب بكر (2)

 كىي لغة قيس كسبيم ككثَت من أىل قبد.

بػٍرىًئل  -4 عن أيب بكر عن عاصم،  (4)( بدكف ايء بعد اؽبمزة، كىي ركاية وبي بن آدـ) جى
 كتركل عن وبي بن يعمر.

بػٍرىًئٌل(ابلبلـ اؼبشددة، كىي قراءة أابف -5 ) جى
 عن عاصم، كوبي بن يعمر أيضا. (5)

بػٍرىاًئل ( أبلف كنبزة بعدىا مكسورة بدكف ايء -6  .(6)، كهبا قرأ ابن عباس كعكرمة)جى

بػٍ  -7  .رىائًيل ( مع زايدة ايء بعد اؽبمزة) جى

بػٍرىاييل ( بياءين بعد األلف، كهبا قرأ األعمش كابن يعمر كركاىا الكسائي عن عاصم. -8  )جى

بػٍرىاؿ (. -9  )جى

                                  
 .509ص1ـ، ج1992-ق1413، دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيع، بَتكت لبناف، البحر احمليط يف التفسريأبو حياف األندلسي، 1
 عن شعبة ) أبو بكر بن عياش ( راكم عاصم الكويف، كمل أجد لو ترصبة يف تراجم القراء.ضباد بن أيب أمية، كىو من ركل 2
م، عرض القرآف على عاصم ثبلث مرات كعلى عطاء بن السائب كغَتنبا، صشعبة بن عياش بن سامل أبو بكر  اغبنٌاط األسدم النهشلي الكويف ركام عا3

للذىيب معرفة القراء الكبارق. ينظر : 194ق أك 193الرضبن بن أيب ضبٌاد كغَتنبا، تويف سنة  كعرض عليو أبو يوسف يعقوب بن خليفة األعشى كعبد
 .454-453ص1جالبن اعبزرم غاية النهاية، 287-280ص1ج
ٍلًحي، ركل القراءة عن أيب بكر بن عياش كعن الكسائي، كركل القراءة عنو أ4 ضبد بن دمحم بن حنبل وبي بن آدـ بن سليماف بن خالد بن أسيد أبو زكراي الصًٌ

-342ص1ج للذىيب ادلصدر نفسوق بقرية من قرل كاسط. ينظر :203حنبل كأضبد بن عمر الوكيعي كغَتنبا، تويف يـو النصف من ربيع اآلخر سنة 
 .488-487ص2ج البن اعبزرمادلصدر نفسو ، 344

اصم كأيب عمرك الشيباين كطلحة بن مصرؼ كاألعمش، أخذ القراءة عنو دمحم أابف بن تغًلب الرَّبًعي أبو سعد، كيقاؿ أبو أيميمىة الكويف النحوم، قرأ على ع5
 .5ص1ج غاية النهايةق. ينظر :153ق، كقيل 141بن صاحل بن زيد الكويف، تويف 

العبلء، كركل عنو أيوب  عكرمة موىل ابن عباس أبو عبد هللا اؼبفسر، ركل عن مواله كأيب ىريرة كعبد هللا بن عمر، عرض عليو علباء بن أضبر كأبو عمرك بن6
 ادلصدر نفسوق. ينظر :107ق أك 106ىأك 105أيوب كخالد اغبذاء كاعتمده البخارم كأخرج لو مسلم مقركان ككذبو ؾباىد كابن سَتين، مات 

 .717-716ص1ج
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بػٍرىٍيل ( ابلياء كالقصر، كىي قراءة طلحة بن مصرؼ -10 ) جى
(1). 

 ) جىرٍبًينى (. -11

 .) ًجرٍبًينى ( بكسر اعبيم، كىي لغة أسد -12

 )جبػٍرىاين (. -13

 (2).«كال هبوز يف القرآف، أعٍت إثبات النوف ألنٌو خبلؼ اؼبصحف»قاؿ الزجاج :

فاللغات الواردة  يف لفظة : ) جربيل ( كلها دبعٌت كاحد، كىو الػمىلىكي الذم كاف ينزؿ على 
 ابلقرآف، كإف اختلف لفظ القراءة هبا.رسوؿ هللا 

 () النطقي  التوجيو الصويتاثلثا :

إٌف اختبلؼ القراءات راجع إىل االختبلؼ يف نطق األلفاظ، كىو ما يسمى عند علماء 
 (3)القراءات ابألصوؿ، كىو عبارة عن اغبكم اؼبطٌرد، أم اغبكم الكلي اعبارم يف كل ما ربقق فيو شرطو.

 فاختبلؼ األصوات إذف ىو جزء من اختبلؼ القراءات.

كالذم يعٌت بدراسة حركات »م األصوات اللغوية، فالتوجيو الصويت ىو الذم يعتمد على عل
 أعضاء النطق من أجل إنتاج أصوات الكبلـ، كما يقـو بُت األصوات من عبلقات، كما يطرأ عليها من

                                  
نسب إليو، أخذ القراءة عرضا عن إبراىيم طلحة بن مصرؼ بن عمرك بن كعب أبو دمحم، كيقاؿ أبو عبد هللا اؽبمداين اليامي الكويف، لو اختيار يف القراءة ي1

ق، 112مات بن يزيد النخعي كاألعمش كوبي بن كاثب، ركل عنو القراءة عرضا دمحم بن عبد الرضبن بن أيب ليلى كعلي بن ضبزة الكسائي كأابف بن تغلب، 
 .479ص1ج غاية النهايةككانوا يسكونو سيد القراء. ينظر :

 .159ص1ـ، ج2004-ق1424، ربقيق : عبد اعبليل عبده شليب، دار اغبديث، القاىرة مصر، ن وإعرابومعاين القرآأبو إسحاؽ الزجاج، 2
، 1999-1،1420، عٍت بو دمحم خلف اغبسيٍت، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة مصر، طاإلضاءة يف بيان أصول القراءةينظر : علي دمحم الضباع، 3
 .10ص
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من ذلك ما يتعلق بتحديد ـبارج األصوات كبياف الصفات تغَتات يف تركيب الكبلـ، ف 
 إحداث التغَتات الصوتية كالقلب كاإلدغاـ كغَت الصوتية اليت تشكل الصوت كأثر سباثلها كتقارهبا يف

 (1).«ذلك

َۡ َخِطَف ٱۡۡلَۡطَفثَ  عند قولو تعاىل : اآللوسيكمن أمثلتو ما ذكره  ٌَ اب   إَِلَّ  َٓ ۥ ِش ُّ ۡتَتَع
َ
     فَأ

:  كقرأ اغبسن كقتادة ) ًخطًٌفى ( بكسر اػباء كالطاء مشددة، قاؿ أبو حامت»، فقاؿ : [10] الصافات :ثَاكِب  
كيقاؿ ىي لغة بكر بن كائل كسبيم بن مر، كاألصل : ) اختطف ( فسٌكنت التاء لئلدغاـ كقبلها خاء 
ساكنة فالتقى ساكناف، فحركت اػباء ابلكسر على األصل ككسرت الطاء لئلتباع كحذفت ألف الوصل 

 (2).«لبلستغناء عنها

ا َوََل يزُنِفُٔنَ كقولو تعاىل : َٓ ِۡ ُعَٔن َخ ) ال (*)كقرأ ؾباىد»:  اآللوسي، قاؿ [19الواقعة : ]َلَّ يَُصدَّ
يىصٌَّدعيوف ( بفتح الياء كشد الصاد على أٌف أصلو ) يتصدعوف ( فأدغم التاء يف الصاد، أم : ال يفًتقوف  

هِذ  كقولو تعاىل : ٌَ ۡٔ ُعٔنَ  يَ دَّ ، كقرئ ) ال يىصىدَّعيوف ( بفتح الياء كالتخفيف، أم : ال [43] الرـك :يَصَّ
بعضهم بعضا، كال يفرٌقوهنم أم : ال هبلس داخل منهم بُت اثنُت فيفرؽ بُت اؼبتقاربُت فإنٌو سوء  يصدع

 (3).«أدب كليس من حسن العشرة

ِٓيد  : كقولو تعاىل  ا َشآنِق  وََش َٓ َع ٌَّ      كقرأ طلحة »:  اآللوسي، قاؿ [21] ؽ :وََجآَءۡت ُُكُّ َجۡفس  
 (4).«عُت يف اؽباء فانقلبتا حاء كما قالوا : ذىب ؿبم يريدكف معهم) ؿبَّا سائق ( ابغباء مثقلة أدغم ال

                                  
-ق1434، 1، ديب اإلمارت العربية اؼبتحدة، طو ادلفسرين للقراءات ادلختارة حىت هناية القرن الرابع اذلجريتوجيينظر : حسن سامل عوض ىبشاف، 1

 .123ـ، ص2013
 .9ص8للخطيب ج معجم القراءات ، كىي قراءة ابن عباس كاألعرج كابن جبَت. ينظر :96ص23لآللوسي ج روح ادلعاين2
ن التابعُت كاألئمة كاؼبفسرين، قرأ على عبد هللا بن السائب كعبد هللا بن عباس بضعا كعشرين ختمة، أخذ ؾباىد بن جرب أبو اغبجاج اؼبكي أحد األعبلـ م*

اه اؽبذيل يف كاملو عنو القراءة عرضا عبد هللا بن كثَت كابن ؿبيصن كضبيد بن قيس كأبو عمرك بن العبلء، كقرأ عليو األعمش، كجملاىد اختيار يف القراءة رك 
 غاية النهاية، 165-163ص1ج معرفة القراء الكبارق كيقاؿ : مات كىو ساجد. ينظر : 104ق أك 103ق أك 102، مات سنة إبسناد غَت صحيح

 .63ص2ج
 .294ص9للخطيب ج ادلرجع السابق، كينظر : 194ص27لآللوسي ج ادلصدر السابق3
 .107ص9جمعجم القراءات، كينظر :466ص26ج روح ادلعاين4
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 ) اإلعراب ( التوجيو النحويرابعا :

يعد النحو دعامة العلـو العربية، كقانوهنا األعلى، كلن ذبد علما منها يستقل عن النحو، أك 
 (1)يستغٍت عن مؤكنتو أك يسَت بغَت نوره كىداه.

، كما ىبتص بو  كيقـو على أساس اختبلؼ اغبالة اإلعرابية، من الرفع كالنصب كاعبر كاعبـز
 (2)االسم كالفعل كاغبرؼ.

كقد استمد علماء النحو جيٌل قواعدىم من القرآف الكرمي، ألنٌو بقراءاتو أصل للنحو العريب، 
ىو الذم يقـو على قواعد كبوية عامة، كمن خبلؿ تلك القواعد يستطيع من يشتغل »فالتوجيو النحوم :

وجيو القراءات أف يوضح معٌت كل قراءة مع قراءة أخرل، كاإلعراب فيها لو أنبيتو القصول يف توجيو  بت
 (3).«كثَت من القراءات كاإليضاح عن معانيها

، حيث [63] طو :ىََسَِٰحَرَٰنِ  َهََٰذَٰنِ  إِنۡ قولو تعاىل : اآللوسيثل ؽبذا النوع من التوجيو عند كيب
 ، كىي كاآليت :(4)يهها ابلتفصيلذكر صبيع القراءات الواردة كتوج

قرأ ابن كثَت بتشديد نوف ) ىذافًٌ (، كىو على خبلؼ القياس للفرؽ بُت األظباء اؼبتمكنة 
كغَتىا، كقاؿ الكوفيوف : ) ًإٍف ( انفية، كالبلٌـ دبعٌت ) إالٌ (، أم : ما ىذاف إالٌ ساحراف، كيؤيٌده أنٌو قرئ  

 ًإٍف ىذاًف إالٌ ساحراًف (. كذلك، كيف ركاية عن أيب أنٌو قرأ : )

اًف ( أبلف كنوف  كقرأ أبو جعفر كاألخواف) ضبزة كالكسائي ( ) ًإفَّ ( بتشديد النوف ك ) ىىذى
 خفيفة، كقد خرجت عن طبسة كجوه :

                                  
، دار الرشد انشركف، التوجيو النحوي لوجوه القراءات القرآنية ادلشكلة يف كتاب سيبويو وموقف النحاة وادلفسرين منها ينظر : سليماف يوسف خاطر،1

 .81ـ، ص2009-ق1430، 1الرايض اؼبملكة العربية السعودية، ط
، 1، مكتبة اآلداب، القاىرة مصر، طت السبعاختالؼ احلالة اإلعرابية، دراسة حنوية داللية يف القراءاصباؿ عبد الناصر عيد عبد العظيم علي، 2

 .13ـ، ص2010-ق1431
 .126ص توجيو ادلفسرين للقراءات ادلختارة للقرآن الكرميينظر :3
 .209-208ص البدور الزاىرة، ينظر :712-708ص16ج روح ادلعاين4
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 ) ًإفَّ (  دبعٌت ) نػىعىم (، كإىل ىذا ذىب صباعة منهم اؼبربد كاألخفش الصغَت. األّول :

كؼ الناصبة كاظبها ضمَت الشأف كما بعد مبتدأ كخرب كاعبملة خربىا، ) ًإفَّ (  من اغبر الثاين :
 كإىل ىذا ذىب قدماء النحاة.

 ) ًإفَّ (  الناصبة كىاء اظبها كصبلة ) ذىاًف لسىاًحرىاًف ( خربىا.الثالث :

) ًإفَّ (  ملغاة كإف كانت مشددة ضببل ؽبا على اؼبخففة كذلك كما أعملت اؼبخففة  الرابع :
 عليها، كما بعدىا مبتدأ كخرب كإىل ىذا ذىب علي بن عيسى. ضببل ؽبا

) ًإفَّ (  الناصبة، كاسم اإلشارة اظبها كالبلـ الـ االبتداء ك) سىاًحرىاف ( خربىا، كىو اخلامس :
 أجود الوجوه كأكجهها كاختاره أبو حياف كابن مالك كاألخفش كأبو علي الفارسي.

ٍيًن ( بت ٍيًن ( كىو اظبها             كقرأ أبو عمرك ) ًإفَّ ىىذى شديد نوف ) ًإفَّ (  كابلياء يف ) ىىذى
ك) سىاًحرىاًف ( خربىا، كاستشكلت ىذه القراءة أبهٌنا ـبالفة لرسم اإلماـ فإٌف اسم اإلشارة فيو بدكف ألف 

 كايء فإثبات الياء زايدة عليو.

خارج عن القياس مع  ككم جاء يف الرسم فبا ىو»قاؿ الدمياطي ردا على ىذا االستشكاؿ :
 (1).«صحة القراءة بو كتواترىا، كحيث ثبت تواتر القراءة فبل يلتفت لطعن الطاعن فيها

 التوجيو الصريفخامسا :

كىو الذم يعٌت بتوجيو القراءات اؼبختلفة على مستول علم الصرؼ كمباحثو اؼبختلفة كاالسم 
 كتغايرا، كغَت ذلك.كالفعل بُت صيغو اؼبختلفة تبادال  بُت اإلفراد كاعبمع،

 

                                  
 .385-384صإحتاؼ فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر1



 مدخػػػػػػػػػػػػػل

47 
 

َو  كُۡو عند قولو تعاىل : ؽبذا النوع من التوجيو اآللوسيكمن أمثلة  ْۡ
َ
أ َٔن  ٱۡىِهَتَٰبِ  َيَٰٓ ٍُ ۡو حَِلِ َْ

 ٓ َِّا ٌِ: (1).«قرأ اغبسن ) تػىنػٍقىميوف ( بفتح القاؼ من حٌد : عًلم، كىي لغة قليلة»، فػ : [59] اؼبائدة 

أىٍنًقمي، كنىًقٍمتي عليو أىنٍػقىمي، كاألجود : نػىقىٍمتي أىٍنًقمي، يقاؿ : نػىقىٍمتي على الرجل »قاؿ الزجاج :
ًۡ ككذلك األكثر يف القراءة : ُٓ ِۡ ٌِ  ْ ٔا ٍُ ا َجَل ٌَ ْ إِ  َو ٔا ُِ ٌِ ن يُۡؤ

َ
ٓ أ ِ  َلَّ ٍِيدِ  ٱۡىَعزِيزِ  ةِٱّللَّ ، كأنشد بيت [8] الربكج :ٱۡۡلَ

 :(*)ابن قيس الرقيات

 (**)حَيُْلُمون ِإن َغِضُبواَما نَِقُموا ِمن أُمي ة إال       أَنػ ُهم 

 (2).«ابلفتح كالكسر، نػىقىميوا كنىًقميوا، كمعٌت : نػىقىٍمتي : ابلغت يف كراىية الشيء

كىذه اللغة اؼبقركء هبا فإهٌنا من جهة توافق القياس، إذ قياس مضارع ) فىًعلى = نىًقمى ( يكوف على 
اؿ ؛ بسبب ىذه القلة يف االستعماؿ كيظًبىت ) يػىٍفعىلي = يػىنػٍقىمي (، كمن جهة فإهٌنا قليلة االستعم

 (3)ابلشذكذ.

َٰ  إِن ََتۡرِۡص كمن األمثلة قولو تعاىل : َ يُِضوُّ  ُْ  لََعَ ٌَ ِدي  ۡٓ َ ََل َح ًۡ فَإِنَّ ٱّللَّ ُٓ َٰ ، فقد : [37] النحل :َدى
) ربىًٍرٍص ( قرأ اغبسن كأبو حيوة ) ربىٍرىٍص ( بفتح الراء مضارع ) حىًرصى ( بكسرىا، كىي لغة، كاعبمهور »

 (4).«بكسر الراء مضارع ) حىرىصى ( بفتحها كىي لغة اغبجاز

                                  
 .299ص2ج ادلعجمة أبو حيوة كالنخعي كابن أيب عبلة كأبو الربىسم كوبي كاألعمش كاؼبطوعي. ينظر :، كىي قراء465ص6ج روح ادلعاين1
ق(، أحد الشعراء اجملودين، مدح مصعب بن الزبَت كعبد هللا بن جعفر، ككلن  80-71عبيد هللا بن قيس الرقيات القرشي العامرم اغبجازم، اؼبتوىف ) *

، اتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىري واألعالمقيس الريًقيات ألف لو جدات عدة يسمُت ريقية. ينظر : مشس الدين الذىيب،  مولده يف أايـ عمر، كقيل ألبيو :
 .859ص2ـ، ج2003، 1ربقيق بشار عواد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بَتكت لبناف، ط

كىذا منتهى الصفات اغبسنة، كىيهات أف يبدح أحد دبثل ىذا. ينظر يقصد أنٌو منٌزىوف عن النقائص كالعيوب فبل عيب ؽبم إاٌل اغبلم عند الغضب **
 .73ـ، ص1995-ق1416، 1، ربقيق عزيزة فواؿ اببيت، دار اعبيل، بَتكت لبناف، طديوان عبيد للا بن قيس الرقيات:
 .151ص2ج معاين القرآن وإعرابو2
، دار ابن القيم، الرايض اؼبملكة العربية السعودية، ا يف الفقو والعربيةالقراءات الشاذة ضوابطها واالحتجاج هبينظر : عبد العلي اؼبسئوؿ، 3
 .154-153ـ،ص2012-ق2،1433ط
 .627ص4ج ادلعجم ، قراءة فتح الراء لػ : النخعي كأبو الربىسم كابن خَت. ينظر :509ص14ج روح ادلعاين4



 مدخػػػػػػػػػػػػػل

48 
 

، كأٌما حىًرصى وبىٍرىصي فلغة رديئة، كالقرا»قاؿ ابن منظور : ؾبمعوف  ءكاللغة العالية حىرىصى وبىًٍرصي
ٔۡ على : َ ٌِِِيَ  َحَرۡصَج  َول ۡؤ ٍُ ِ  (1).«[103] يوسف :ة

 التوجيو البالغيسادسا :

بياف وجيو القراءات اؼبختلفة على مستول علـو اؼبعاين كالبياف كاؼبعاين، كذلك لكىو الذم يعٌت بت
 ركعة النظم القرآين.

ىو اذباه عٌت ابإلشارة إىل الوجوه الببلغية اؼبًتتبة على تغاير القراءات »فالتوجيو الببلغي :
 (2).«كاختبلفها، كتلمس دكرىا يف إثراء ببلغة القرآف بوصفها كجها من كجوه إعجاز

ُءۡىِقَ قولو تعاىل : اآللوسيكمن األمثلة اليت ذكرىا 
َ
َ   َعيَۡيِّ  ٱَّّلِۡنرُ  أ َِا ٌِ ِِش    ةَۡيِِ

َ
اٌب أ َٔ َنذَّ ُْ ةَۡو 

ٔنَ  ٍُ اُب  َشَيۡعيَ َِ ٱۡىَهذَّ ٌَّ ا  ِِشُ  َغد 
َ
) سيعلموف غدا ( حكاية ؼبا قالو سبحانو  »، فقاؿ : [26-25] القمر :ٱۡۡل

كاألعمش       (3)كطلحة كابن كاثبو ككعيدا لقومو، كقرأ ابن عامر كضبزة كتعاىل لصاحل عليو السبلـ كعدا ل
 ) ستعلموف ( بتاء اػبطاب على حكاية ما قاؿ ؽبم صاحل ؾبيبا ؽبم، أك ىو كبلـ على سبيل االلتفات.

، كىو أم ىو كبلـ هللا تعاىل لقـو شبود على سبيل االلتفات إليهم إٌما يف خطابو تعاىل لرسولنا
َٰ حكاه سبحانو عن شعيب : نظَت ما  ّلَّ َٔ ٔۡمِ  َذَخ ََٰل ًۡ َوكَاَل َي ُٓ ِۡ ًۡ  ىََلدۡ  َخ ةۡيَۡغُخُك

َ
بعدما  [79] األعراؼ :أ

استؤصلوا ىبلكا كىو من بليغ الكبلـ، فيو داللة على أهٌنم أحقاء هبذا الوعيد ككأهٌنم حضور يف اجمللس 

                                  
 مادة : حرص.لسان العرب1
 .30ـ،ص2009-ق1420، 4، مكتبة اآلداب، القاىرة مصر، طرآنيةالتوجيو البالغي للقراءات القأضبد سعد دمحم، 2
من عبيد بن نضلة آية آية، كعرض على  ر كابن عباس كتعٌلم القرآفوبي بن كاثب األسدم الكويف اتبعي ثقة كبَت من العباد األعبلـ، ركل عن ابن عم3

معرفة ق. ينظر :103كطلحة بن مصرؼ كضبراف بن أعُت كغَتىم، مات سنة علقمة كاألسود كأيب عبد الرضبن السلمي كغَتىم، عرض عليو سليماف األعمش
 .512-511ص2ج غاية النهاية، 162-159ص1ج القراء الكبار
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ل لصاحل عليو السبلـ، كاؼبنزؿ حكاية حوؿ إليهم الوجو لينعى عليهم جناايهتم، كإٌما يف خطابو عز كج
 .كىو التفات من الغيبة إىل اػبطاب، (1) «ذلك الكبلـ اؼبشتمل على االلتفات

، كفيو التفات من [21-20] القيامة :ّلََكَّ ةَۡو َُتِتَُّٔن ٱۡىَعاِجيََث َوحََذُروَن ٱٓأۡلِخَرةَ ككذلك قولو تعاىل :
 اػبطاب إىل الغيبة.

بُّوفى (           كقرأ»: اآللوسيقاؿ  ابن كثَت كأبو عمرك كؾباىد كاغبسن كقتادة كاعبحدرم ) وبًي
ك ) يىذىريكفى ( بياء الغيبة فيهما، كىي أبلغ من حيث إٌف فيها التفاات كإخراجا لو عليو الصبلة كالسبلـ من 

يف شأنو  صريح اػبطاب حبب العاجلة مضمنا طرفا من التوبيخ على سبيل الرمز لطفا منو تعاىل شأنو
 (2).«ملسو هيلع هللا ىلص، كأٌما القراءة ابلتاء ففيها تغليب اؼبخاطب كااللتفات كىو عكس األٌكؿ

 التوجيو الفقهيسابعا :

إٌف تعدد القراءات القرآنية يثرم األحكاـ الشرعية، كيعٌدد أقواؽبا يف اؼبسألة الواحدة، كعليو 
 حكاـ الفقهية اؼبستنبطة، كما ينت  من اعبمع بُت حكمُتبياف الوجوه على األ»: لتوجيو الفقهيفاؼبراد اب

 (3).«أك التخيَت بينهما تعدد األقواؿ يف اؼبسألة

وۡ ؽبذا النوع من التوجيو قولو تعاىل : اآللوسيكمن األمثلة اليت ذكرىا 
َ
ًُ  أ ۡصُخ ٍَ ] النساء آءَ ٱىنِّصَ  َلَٰ

:43]. 

م النساء إاٌل أنٌو كٌٌت ابؼببلمسة عن ) أك المستم ( يريد سبحانو أك جامعت»: اآللوسيقاؿ 
 اعبماع ألنٌو فبا يستهجن التصريح بو أك يستحي منو.

                                  
، كقرأ اعبمهور كعلي بن أيب طالب ) سيعلموف ( بياء الغيبة، كقرأ ابن عامر كضبزة كىبَتة عن حفص عن عاصم كطلحة 125-124ص27ج روح ادلعاين1

 .231ص9ج ادلعجمعمش ) ستعلموف ( ابلتاء. ينظر :كابن كاثب كاأل
 .221ص29جادلصدر السابق 2
 .135ص توجيو ادلفسرين للقراءات ادلختارةينظر :3
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كالشعيب أٌف اؼبراد ابؼببلمسة ما دكف اعبماع، أم : ماسستم  (*)كعن ابن مسعود كالنخعي
 بشرهتٌن ببشرتكم، كبو استدؿ الشافعي على أٌف اللمس ينقض الوضوء، كبو قاؿ الزىرم كاألكزاعي.

قاؿ مالك كالليث بن سعد كأضبد يف إحدل الركاايت عنو : إف كاف اللمس بشهوة نقض كإالٌ ك 
 فبل.

 كذىب أبو حنيفة إىل أنٌو ال ينتقض الوضوء ابللمس كلو بشهوة، قيل : ما مل وبدث االنتشار.

 يف ؼبس احملاـر كاألـ كالبنت كاألخت، كيف ؼبس األجنبية، كأصح القولُت كاختلف قوؿ الشافعي
، كينتقض عنده كضوء اؼبلموسة كالبلمس يف األظهر أنٌو ال ينقض كلمس السن كالظفر كالشعر
كإمٌبا مل ينتقض كضوء اؼبلموس فرجو على مذىبو ألنٌو مل ، الشًتاكهما يف مظنة اللذة كاؼبشًتكُت يف اعبماع

 يوجد منو مس ؼبظنة لذة أصبل خببلفو ىنا.

حديث عائشة اهنع هللا يضر أنٌو كضعت يدىا على قدميو صلى كدليل القوؿ بعدـ نقض كضوء اؼبلموس 
هللا عليو كسلم كىو ساجد، ككجو استداللو دبا يف اآلية على ما استدؿ عليو أٌف اغبمل على اغبقيقة ىو 

 (1).«الراجح السيما يف قراءة ضبزة كالكسائي : ) أك لىمىٍستيم ( إذ مل يشتهر اللمس يف اعبماع كاؼببلمسة

، مثٌ لىمىٍستيم ( أيسند الفعل فيها للرجاؿ فقط دكف النساء، فهي فعل من طرؼ كاحد فقراءة )
 (2)إهٌنا تفيد اؼبٌس ما دكف اعبماع كالقبلة كالغمزة.

ًۡ كيقويو قولو تعاىل : َ َصۡصِن  َول ٍۡ ، كمل يقل : يبيىاًسٍسًٍت ، قاؿ مكي القيسي [47] آؿ عمراف :بَََش    َح
عبماع، كىو قوؿ ابن مسعود كابن عمر كعبيدة كعطاء كالشعيب كابن جبَت، فإٌف اللمس يكوف بغَت ا»: 

                                  
ليو بن قيس، كقرأ عإبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود أبو عمراف النخعي الكويف، اإلماـ اؼبشهور الصاحل الزاىد العامل، قرأ على األسود بن يزيد كعلقمة *

 .37ص1ج غاية النهايةق. ينظر :96ق أك 95سليماف بن األعمش كطلحة بن مصرؼ، تويف سنة 
 .56ص5ج روح ادلعاين1
 .205صحجة القراءات ينظر :2
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كغَتىم يقولوف إٌف اللمس يف ىذا اإلفضاء ابليد إىل اعبسد كببعض جسده إىل بعض جسدىا، فحمل 
 (1).«على غَت اعبماع

اؿ فأخذ الشافعي بنقض الوضوء ابؼبس استنادا ؽبذه القراءة، أم : دبس البشرة للبشرة بُت الرج
 (2)كالنساء.

أٌما قراءة ) المٍستيم ( أم جامعتم، كاؼببلمسة ال تكوف إال من اثنُت : الرجل يبلمس اؼبرأة كاؼبرأة 
 (3)تبلمس الرجل، كىو قوؿ علي بن أيب طالب هنع هللا يضر.

 التوجيو العقدياثمنا :

وضوعات التوحيد تشمل م»كيقصد بو : اختبلؼ القراءات اؼبتعلقة ابلعقيدة اإلسبلمية كاليت : 
كاإليباف كاإلسبلـ كالغيبيات كالنبوات كالقدر كاألخبار، كأصوؿ األحكاـ القطعية، كسائر أصوؿ الدين 

 (4).«كاالعتقاد

ْ قولو تعاىل : اآللوسيكمن األمثلة عن ىذا النوع عند  ٔا ُل َ ٱ َوٱتَّ ِي ّللَّ  تََصآَءلُٔنَ  ٱَّلَّ
َ ََكَن عَ  ةِِّۦ ۚ إِنَّ ٱّللَّ رَۡحاَم

َ
َررِيت  َوٱۡۡل ٍۡ كرد يف قولو تعاىل : ) كاألرحاـ ( قراءااتف ، حيث [1 : النساء] ايَۡيُه

 (5)ابلنصب كاعبر.

                                  
، 3، ربقيق ؿبي الدين رمضاف، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، طالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاأبو دمحم مكي القيسي، 1

 .391ص1ـ، ج1984-ق1404
، 144ـ، ص2009-ق1430، 2لب سوراي، ط، دار القلم العريب، حالشامل يف القراءات العشر لغة وتفسريا وأسراراينظر : عبد القادر دمحم منصور، 2

 .488ص1ـ، ج1980-ق1400، 3، مكتبة الغزايل، دمشق سوراي، طروائع البيان تفسري آايت األحكامدمحم علي الصابوين، 
 .205صراءاتحجة الق3
ودية، ، دار التدمرية، الرايض اؼبملكة العربية السعاألثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آلايت القرآن مجعا ودراسةدمحم بن عبد هللا بن ضبد السيف، 4
، دار ابن ة واجلماعةادلدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية على مذىب أىل السن، إبراىيم بن دمحم الربيكاف، 89-88ص1ـ، ج2008-ق1429، 1ط

 .13ـ، ص2003-ق1423، 1القيم كابن عفاف، الرايض اؼبملكة العربية السعودية، ط
 .6-5ص2ج معجم القراءات، 186ص2جالنشر يف القراءات العشر ، 78، التيسر ص225ص السبعةينظر :5
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ـى ( ابلنصب، كىو معطوؼ إٌما على ؿبل اعبار كاجملركر إف كاف اغبمل »: اآللوسيقاؿ  ) كاألرحا
ؽبما، أك عل ؿبل اجملركر إف كاف احملل لو، كالكبلـ على حٌد : مررت بزيد كعمرنا، كينصره قراءة ) تسألوف 

لك ابهلل تعاىل كابهلل بو كابألرحاـ (، كأهٌنم كانوا يقرنوهنا يف السؤاؿ كاؼبناشدة ابهلل تعاىل، كيقولوف : أسأ
 سبحانو كابلرحم، كما أخرج ذلك غَت كاحد عن ؾباىد.

ـى كصلوىا كال تقطعوىا، فإٌف  كإٌما معطوؼ على االسم اعبليل، أم : اتقوا هللا تعاىل كاألرحا
قطعها فبا هبب أف يتقى، كىو ركاية ابن ضبيد عن ؾباىد كالضحاؾ عن ابن عباس كابن اؼبنذر عن 

 الفراء كالزجاج. عكرمة كاختاره

كقرأ ضبزة ابعبر، كخرجت يف اؼبشهور على العطف على الضمَت اجملركر، كضٌعف ذلك أكثر 
النحويُت أبٌف الضمَت اجملركر كبعض الكلمة لشدة اتصالو هبا، فكما ال يعطف على جزء من الكلمة ال 

 يعطف عليو.

ىت قاؿ : ال ربل القراءة هبا، كتبعو كأٌكؿ من شٌنع على ضبزة يف ىذه القراءة أبو العباس اؼبربد ح
 (1).«يف ذلك صباعة منهم ابن عطية

 كيرد عندم ىذه القراءة من اؼبعٌت كجهاف :»قاؿ ابن عطية :

أحدنبا : أٌف ذكر ) األرحاـً ( فيما يتساءؿ بو ال معٌت لو يف اغبض على تقول هللا، كال فائدة 
كىذا تفرؽ يف معٌت الكبلـ كغض من فصاحتو، كإمٌبا فيو أكثر من اإلخبار أبٌف األرحاـ يتساءؿ هبا، 
 الفصاحة يف أف يكوف لذكر األرحاـ فائدة مستقلة.

كالوجو الثاين : أٌف يف ذكرىا على ذلك تقريرا للتساؤؿ هبا كالقسم حبرمتها، كاغبديث الصحيح 
 (2).«يرد ذلك يف قولو عليو السبلـ : من كاف حالفا فليحلف ابهلل أك ليصمت

                                  
 .536ص4جروح ادلعاين 1
، بَتكت لبناف، طري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تفسأبو دمحم عبد اغبق بن عطية األندلسي، 2  .398ـ، ص2002-ق1423، 1، دار ابن حـز
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ىو أنٌو يلـز من ىذه القراءة ؿبظور شرعا  اآللوسي الثاين الذم ذكره ابن عطية كنقلو عنو فالوجو
 .كىو إقرار اغبلف بغَت هللا كىي ىنا الرحم

، كأنٌو مل يقرأ بذلك كحده، على الوجهُت أبٌف قراءة ضبزة متواترة عن رسوؿ هللا  اآللوسيكرٌد 
 ن عباس كإبراىيم النخعي كاغبسن البصرم كقتادة كؾباىد.بل قرأ هبا صباعة غَت السبعة كابن مسعود كاب

: فالتشنيع على ىذا اإلماـ يف غاية الشناعة كهناية اعبسارة كالبشاعة كردبا ىبشى  اآللوسيقاؿ 
منو الكفر، كما ذكر من امتناع العطف على الضمَت اجملركر ىو مذىب البصريُت، كلسنا متعبدين 

 (1)ابتباعهم.

ال نسلم أٌف اغبلف بغَت هللا تعاىل »القسم حبرمتها كاغبديث يرد ذلك فقاؿ :أٌما اإلجابة عن 
مطلقا منهي عنو، بل اؼبنهي عنو ما كاف مع اعتقاد كجوب الرب، كأٌما اغبلف على سبيل التأكيد مثبل 
فمما ال أبس بو، ففي اػبرب : أفلح كأبيو إف صدؽ، كقد ذكر بعضهم أٌف قوؿ الشخص آلخر : أسألك 

م أف تفعل كذا ليس الغرض منو سول االستعطاؼ، كليس ىو كقوؿ القائل : كالرحم ألفعلٌن كذا، ابلرح
كلقد فعلت كذا، فبل يكوف متعلق النهي يف شيء، كالقوؿ أبٌف اؼبراد ىهنا حكاية ما كانوا يفعلوف يف 

 (2).«ال ىبفى اعباىلية

وح اىتماـ ثلتها، كتبٌُت بوضكأم اآللوسيانية من التوجيهات اليت ذكرىا ىذه األنواع الثم
 بتوجيو القراءات القرآنية كبياف معاين كجوىها. اآللوسي

 

                                  
 .536ص4ج روح ادلعاين1
 .537ص4ج ادلصدر نفسو2
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تقاسم علماء العربية كعلماء القراءات دراسة األصوات العربية، حيث أثرت القراءات القرآنية 
فيها، ٦تا أدل إىل احملافظة على النظاـ الصويت للغة العربية كالذم كاف نتيجة ارتباط اللغة العربية ابلقرآف 

 الكرمي كقراءاتو ا١تتعددة.

بدءا ابلقراء األكائل، كسيبويو  ة، فأكلوىا عناية كبَتةأدرؾ علماؤان األكائل أ٫تية األصوات اللغوي
كا٠تليل كأبو عمرك بن العبلء كالكسائي كغَتىم من علماء التجويد كالقراءات، فركزكا على أ٫تيتها يف 
بياف األداء القرآين صوتيا كاالحتجاج ألكجو القراءات ا١تختلفة، ٦تا جعل كتبهم تزخر بعلم األصوات 

 اللغوية.

ابلتوجيو الصويت للقراءات القرآنية عناية ٦تاثلة، كأدرؾ كجود عبلقات بُت  اآللوسيتٌت د اعقكل
األصوات اللغوية، فتتعرض للتغيَتات من خبلؿ تركيبها يف الكلمات القرآنية، كقد حصرىا الباحث يف 

ة كاإلتباع اٟتركي،  كما يتبعها من تعامبلت صوتية كاإلبداؿ كاإلمالا١تماثلة الصوتية 5 ظاىرتُت كبَتتُت ٫تا 
 الصوتية كما يتبعها كالتخفيف كالتسكُت أبنواعو.كضدىا ا١تخالفة 

 ادلماثلة الصوتية: الفصل األوؿ

تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض يف ا١تتصل من الكبلـ، فحُت ينطق ا١ترء بلغتو نطقا طبيعيا          
بعضها يف البعض اآلخر، كما نلحظ أٌف اتصاؿ ال تكٌلف فيو، فإٌف أصوات الكلمة الواحدة قد يؤثر 
 الكلمات يف النطق ا١تتواصل قد ٮتضع أيضا ٢تذا التأثر.

 (1)كاألصوات يف أتثرىا هتدؼ إىل نوع من ا١تماثلة أك ا١تشاهبة بينها، فهي ظاىرة شائعة.

ث ذلك كحقيقة ا١تماثلة ىي ٖتويل األصوات ا١تتخالفة إىل أصوات متماثلة جزئيا أك كليا، كٖتد
عادة بتأثَت الصوت األقول يف الصوت اجملاكر فيجذبو إليو، كينطقو ا١تتكٌلم سهبل ميسورا ليس فيو كلفة 

 .كال جهد، بل يكوف بُت أصوات الكلمة انسجاـ
                                  

 .601ص ، مكتبة هنضة مصر كمطبعتها،األصوات اللغويةإبراىيم أنيس، ينظر5 1



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

44 
 

، كلذلك ٧تد ىذه الظاىرة بينهمافيما ،(2)كا١تصواتت(1)ك٭تدث ىذا التماثل يف الصوامت
 (3)اإلبداؿ كاإلتباع كغَتىا.ا١تتماثلة يف 5 اإلدغاـ كاإلعبلؿ ك 

 (4)فا١تماثلة ىي 5 تقريب صوت من آخر ٬تاكره ليعمل اللساف عمبل كاحدا.

 التماثل الصويت واإلبداؿ: ادلبحث األّوؿ  

 (5)اإلبداؿ مسألة صوتية، كتعد سنة من سنن العرب تكمن يف كبلمهم.

، كيكوف تغيَت صوت إىل (6) كمعناه 5 إقامة حرؼ مكاف حرؼ يف كلمة كاحدة، كا١تعٌت كاحد
 (7)آخر بفعل البيئة اللغوية احمليطة بو ضمن كلمة ما أك ٚتلة ما.

كالغرض من ىذا اإلبداؿ، الذم حصل عن أتثر األصوات كتشاهبها 5 التقريب بُت الصوتُت 
 ، كالشك أٌف ىذا التشابو ٭تدث مع توايلا١تتجاكرين، تيسرا لعملية النطق، كاقتصادا يف اٞتهد العضلي

الزمن عرب التاريخ اللغوم كيرجع إىل قوة ذاتية يف الصوت، ٕتعلو ٭تٌوؿ ٣تاكره إىل مثلو، ألٌف اٟترؼ القوم 
لو أتثَت يف الضعيف، إذ يؤثر فيو حىت يزحزحو عن ٥ترجو األصلي، ك٭تٌولو إىل حرؼ أقرب ما يكوف منو، 

 (8)ليكوف عملهم من كجو كاحد، كليستعملوا ألسنتهم يف ضرب كاحد.

 

                                  
رشيد عبد الرٛتن ينظر 5  دثُت، كالصوامت تعرؼ أيضا ابٞتامد.الصوامت 5 ىي حركؼ اللغة ما عدا األلف كالواك كالياء اللوايت يعرفن ابلصوائت عند احمل6

 .665ـ، ص4002-ق6543، 6، ديواف الوقف السٍت، مركز البحوث كالدراسات اإلسبلمية، بغداد العراؽ، طمعجم  الصوتيات،العبيدم
 .633ص ادلرجع نفسولطويلة. ينظر 5 ا١تصواتت يراد هبا الفتحة كالضمة كالكسرة كاأللف كالواك كالياء، أم اٟتركات القصَتة كا2
 .645ص ادلرجع السابقينظر 5 3
 ـ،4001-ق6542، 6، دار الغواثين للدراسات القرآنية، دمشق سوراي، طللقراءات اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاجعبد البديع النَتابين، 4

 .454ص
 .510ص6ج أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، ، ٖتقيق 5 دمحمادلزىر يف علـو اللغة وأنواعهاجبلؿ الدين السيوطي، 5
 .20ص ـ،4003-ق6544، 6، دار بلنسية للنشر كالتوزيع، ا١تنوفية مصر، طمعاين القرآف يف الرتاث العريبمنَت ٚتعة، 6
 .04ص ـ،6434-ق6504، 6، طمعجم علم األصوات،علي ا٠تويل دمحم7
 .154ص6، ج6431دار العربية للكتاب، ، الاللهجات العربية يف الرتاثأٛتد علم الدين اٞتندم، 8



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

41 
 

 اإلبداؿ بٌن الصوامتأّوال : 

 (1)اإلبداؿ بٌن األصوات الشفوية -1
قراءة 5 ) كثيوًمهىا ( ابلثاء فيوكرد 

ا حُۢنتُِج  5يف قوؿ هللا  (2)  ٍَّ فَٱۡدُع ََلَا َربََّم ُُيۡؽِۡج ََلَا ِم
ا   َٓ ا َوَبَطيِ َٓ ـِ ا وََغَػ َٓ ا َوُفِٔم َٓ ِ ا َوكِرَّآن َٓ َۢ َبۡليِ ٌِ ۡرُض 

َ
 .[16رة 5 ] البقٱۡۡل

كالفـو 5 اٟتنطة، كعليو أكثر الناس حىت قاؿ الزجاج 5 ال خبلؼ عند أىل »5  اآللوسيقاؿ 
 .اللغة أٌف الفـو 5 اٟتنطة، كسائر اٟتبوب اليت ٗتتبز يلحقها اسم الفـو

، كقد أبدلت اثؤه فاء كما يف جدث كجدؼ، كىو ابلبصل  كقاؿ الكسائي كٚتاعة 5 ىو الثـو
 ».(3)قرأ ابن مسعود كالعدس أكفق، كبو 

 توجيهُت 5 القراءةو يوجو أنٌ  اآللوسييفهم من كبلـ 

ذكره  على ما ىذا اللفظ ال إبداؿ فيو، معلبل ذلك بعدـ ا٠تبلؼ عند أىل اللغة أفٌ  األوؿ :
 (4).الزجاج

فإٌف الفـو فيما ذكر لغة قدٯتة كىي اٟتنطة كا٠تبز ٚتيعا قد ذكرا، قاؿ بعضهم 5 »كقاؿ الفراء5  
 (5).«عنا العرب من أىل ىذه اللغة يقولوف 5 فػىوًٌميوا لنا ابلتشديد ال غَت، يريدكف 5 اختبزكا ٝت

                                  
الواك اللينة، الشفة أصلها 5 شفهة، ألٌف تصغَتىا شيفيهة كٚتعها شفاه، كتنسب إىل الشفة ثبلثة أحرؼ ىي 5 الفاء كالباء كا١تيم، كينسبوف إليها كذلك 1

سفلى كأطراؼ الثنااي العليا، كأٌما الباء كا١تيم كالواك فمن بُت الشفتُت كٝتٌيت شفوية أك شفهية ؛ ألٌف مبدأىا من الٌشفة، أٌما الفاء فمخرجها من ابطن الشفة ال
، دار معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعّلق بوغَت أهٌنما تنطبقاف يف نطق الباء كا١تيم، كال تنطبقاف يف نطق الواك. ينظر 5 عبد العلي ا١تسئوؿ، 

 .601صمعجم الصوتيات  ،640ـ، ص4002-ق6543، 6السبلـ، القاىرة مصر، ط
َوُُفَِظ ِِف كعكسو قراءة الفاء بدؿ الثاء يف قولو تعاىل 5، 664ص6ج معجم القراءاتكىي قراءة ابن مسعود كابن عباس كأيٌب بن كعب مهنع هللا يضر. ينظر 5 2

ًۡ يَنِفئُنَ  ِٓ ِ ۡسَػاِث إََِلٰ َرّب
َ
ََ ٱۡۡل ِ ٌّ  ً ُْ ٔرِ فَإَِذا   .[46] يس 5ٱلطُّ

 .124ص6ج عاينروح ادل3
 .610ص6ج معاين القرآف وإعرابو4
 .50ص6جـ، 4004-ق6541، 6، ٖتقيق إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طمعاين القرآفأبو زكراي ٭تي الفراء،5
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اتفاقا مع العدس  كىو اإلبداؿ، كقد أ١تح أٌف الثـو يبدك أقرب إىل الصواب لكونو أكثر الثاين :
كما يف قو٢تم 5 ٔتا ىو مسموع من العرب إببداؿ العرب الفاء ابلثاء   كاستدؿ عليوكالبصل كشبههما، 

 .(2)كالسمُت اٟتليب (1) ابن جٍت ، كىو توجيوكجدؼه  جدثه 

 (3).«ككبل البدلُت ال ينقاس، أعٍت إبداؿ الثاء فاء كالفاء اثء »قاؿ أبو حياف 5

٥ترجو من بُت طرؼ اللساف كأطراؼ الثنااي، كالفاء من بُت  إذا عدان إىل ٥ترج اٟترفُت، فالثاءك 
 ، فبل عجب إذف يف ىذا اإلبداؿ ألٌف ٥ترج اٟترفُت متقارابف(4)ؼ الثنااي العلياابطن الشفة السفلى كأطرا

 .يف ا١تخرج كالصفات

 (5)اإلبداؿ بٌن األصوات اللهوية -2

آُء ُنِشَؽۡج يف قولو تعاىل 5(6)يف توجيو قراءة ) قيًشطىٍت(  ٍَ  .[66] التكوير 5ِإَوَذا ٱلفَّ

ابلقاؼ مكاف الكاؼ، كاعتقاهبما غَت عزيز   كقرأ عبد هللا ) قشطت ( »5 اآللوسيقاؿ 
 (7).«كالكافور كالقافور كعريب قح ككح 

                                  
-ق6564، 6كتب العلمية، بَتكت لبناف، طدمحم عبد القادر عطا، دار ال، ٖتقيق 5احملتسب يف تبيٌن وجوه شواذ القراءات واالحتجاج عنهاابن جٍت، 1

 .626ص6ج ـ،6443
، ٖتقيق 5 علي دمحم معوض كعادؿ أٛتد عبد الدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوفشهاب الدين أبو القاسم بن إبراىيم ا١تعركؼ ابلسمُت اٟتليب، 2

 .450ص6جـ، 6445-ق6565، 6ا١توجود، تقدمي 5 أٛتد دمحم صَتة، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط
-ق6561، عناية 5 صدقي دمحم ٚتيل، دار الفكر، بَتكت لبناف، يف التفسًن البحر احمليط٤تٌمد بن يوسف الشهَت أبيب حياف األندلسي كالغرانطي، 3

 .145ص6جـ، 6444
 .404ص ـ، 4001، 4، دار الفجر للنشر كالتوزيع، القاىرة مصر، طاللهجات العربية والقراءات القرآنيةدمحم خاف، ينظر 5 4
لقاؼ كالكاؼ، اللهاة ىي اللحمة ا١تسًتخية ما بُت الفم كاٟتلق، تكتنفها النغنغة، كىي ٟتمة يف أصل األذف من داخل، كينسب إىل اللهاة حرفاف ٫تا 5 ا5

، 641ص معجم الصوتياتينظر 5 فالقاؼ غلصمية، كالغلصمة أٌكؿ اللهاة ٦تن جانب اٟتلق، كالكاؼ عكدية،  كالعدكة آخر اللهاة من جانب الفم. 
 .644صمعجم مصطلحات علم القراءات القرآنية 

ََكَن  كمثلها قراءة عبد هللا 5، 141ص60ج معجم القراءاتكىي قراءة عبد هللا بن مسعود كعامر بن شراحيل الشعيب كإبراىيم بن يزيد النخعي. ينظر 5 6
ا ََكفًُٔرا َٓ  .413ص44ج روح ادلعاينلكاؼ.ينظر 5 ، ابلقاؼ بدؿ ا[ 04] اإلنساف 5ََكَن ِمَؾاُس

 .114ص10جادلصدر نفسو7
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 كما مٌثل، كىذا  اإلبداؿ يف ىذا ا١توضع بُت الكاؼ كالقاؼ إىل لغات القبائل اآللوسيكٌجو 
، إذ ىو لشيوعها عندىم، كلكٌنو مل يًتكو بدكف تعليل، كإ٪ٌتا كٌجهو توجيها صوتيا، كىو تعاقب الصوتُت

 تقارب اٟترفُت يف ا١تخرج.غَت عزيز أم كثَتا ما يقع، كسببو 

فمن أقصى اللساف كما فوقو من اٟتنك األعلى ٥ترج القاؼ، كمن أسفل من موضع القاؼ من 
 (1)اللساف قليبل ك٦تا يليو من اٟتنك األعلى ٥ترج الكاؼ.

، كالكاؼ (2)كالقاؼ ٣تهورة شديدة مستعلية مقلقلة منفتحة، كىي قريبة من ٥ترج الكاؼ
 (3)مهموسة شديدة منفتحة مستفلة.

كقد تا، فكل ذلك سوٌغ التعاقب بينهما، كعليو فالقاؼ كالكاؼ قريبتاف ٥ترجا ككذلك صف
 (4)نسب ابن السكيت ) كشط ( إىل قريش، ك ) قشط ( إىل ٘تيم كقيس كأسد.

ًَ فَََل عند  قولو تعاىل 5  اآللوسيؿ بُت القاؼ كالكاؼ، فقد ذكره كأٌما اإلبدا ا ٱۡۡلَتًِ ٌَّ
َ
فَأ

ؽۡ  َٓ ود كالشعيب كإبراىيم التيمي ) فبل تكهر ( ابلكاؼ بدؿ القاؼ، عن مسبقرأ ا»، فقاؿ 5 [04] الضحى 5َتۡل
 (5).«كمعناه على ما يف البحر 5 فبل تقهر

٭تتمل أف يكوف هنيا عن قهره، بظلمو  فعلى ىذا »فقاؿ 5  بعد ذكره للقراءتُتكعٌلق القرطيب 
، ، فغلظ يف أمره، بتغليظ العقوبة على ظا١توالو، كخص اليتيم ألنٌو ال انصر لو غَت هللا تعاىلكأخذ م

 (6).«، كقيل 5 القهر 5 الغلبة، كالكهر 5 الزجركالعرب تعاقب بُت الكاؼ كالقاؼ

                                  
 .511ص5ج الكتاب1
 .653ص ـ،4006-ق6،6546، مؤسسة الرسالة، طقيق غاًل قدكرم ٛتد،ٖتالتمهيد يف علم التجويدمشس الدين بن اٞتزرم، 2
 .640ص ادلصدر نفسو3
 .12صـ، 6401ع اب١تطبعة الكاثوليكية لآلابء اليسوعٌيُت يف بَتكت لبناف، ، ٖتقيق 5 أكغست ىفنر، طبالقلب واإلبداؿ، كتاب ابن السكيتينظر 5 4
 .415ص10ج روح ادلعاين5
، 4، ٖتقيق دمحم إبراىيم اٟتفناكم ك٤تمود حامد عثماف، دار اٟتديث، القاىرة مصر، طاجلامع ألحكاـ القرآفأبو عبد هللا دمحم بن أٛتد  األنصارم القرطيب، 6
 .606-600ص40ج ـ،6441-ق6561، 4ط
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فقراءة القاؼ ىنا أنسب مع كضع اليتيم من قراءة الكاؼ ١تا يف القاؼ من القوة اليت تنبو بشدة 
عن ىضم حقوقو، كالكاؼ يف آية التكوير توحي بسهولة اإلزالة على هللا ألٌف معناىا 5 قلعت  النهي

 كأزيلت.

 (1)اإلبداؿ بٌن األصوات احللقية -3

( يف قولو تعاىل 5 كمنو ا ِِف ٱۡىُلُتٔرِ قراءة ) ْتيًٍثرى ٌَ ًُ إَِذا ُبۡػِِثَ 
فَََل َحۡػيَ

َ
 .[04]العادايت 5أ

 (2).«هللا ) ْتيًٍثر ( ابٟتاء كالثاء ا١تثلثة  كقرأ عبد»5  اآللوسيقاؿ 

العرب تبدؿ أحد اٟترفُت من صاحبو لتقارهبما يف ا١تخرج، كقو٢تم 5 ْتيًٍثر ما يف القبور أم 5 »ك
 (3).«بيعًثر 

 (4)فهما لغتاف ٔتعٌت كاحد، يقاؿ 5 ْتثركا متاعهم كبعثركه.

من العُت، كلوال ىتة يف ا٢تاء ألشبهت لقرب ٥ترجها  لوال ْتة يف اٟتاء لكانت مشبهة ابلعُتك »
، يريد يف اللفظ إذ ا١تخرج كالصفات متقاربة، ك٢تذه العلة مل يتألف يف  (5) «اٟتاء لقرب ٥ترج ا٢تاء من اٟتاء

 (6)يف كبلـ العرب عُت كحاء يف كلمة، أصليتاف، ال ٕتد إحدا٫تا ٣تاكرة لؤلخرل يف كلمة إالٌ ْتاجز.

                                  
، كٚتعو 5 اٟتلوؽ، كمنطقة اٟتلق تقع قبل اللهاة، كتنسب إليها طائفة من األصوات ىي 5 ا٢تمزة كالعُت كاٟتاء كا٢تاء 1 كا٠تاء كالغُت، كزاد اٟتلق ىو اٟتلقـو

الطحاف كالسيوطي،كأٌما الذين عٌدكىا  بعضهم األلف فأكصلها إىل سبعة أصوات، كالذم عدكىا سبعة 5 سيبويو كتبعو الزجاج كابن جٍت كالداين كالقرطيب كابن
اٟتاء، كآلخره  ستة فابن دريد كمكي كابن اٞتزرم كجعلوىا موزعة على مواضع يف ا١تنطقة، فا٢تمزة كا٢تاء كاأللف ألقصى اٟتلق، كالعُت ألكسط اٟتلق كمعو

 .631ص معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، 34ص معجم الصوتيات٥ترج الغُت كا٠تاء. ينظر 5 
 .164ص10ج روح ادلعاين2
 .64-65ص4ج القراءات احملتسب يف تبيٌن وجوه شواذ3
 مادة 5 ْتثر كبعثر.لساف العرب ، ك45ص القلب واإلبداؿ4
ر الرشيد للنشر، ، ٖتقيق 5 مهدم ا١تخزكمي كإبراىيم السامرائي، منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، داكتاب العٌنأبو عبد الرٛتن ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدم،5

 .42ص6ج ،6434بغداد العراؽ، 
 .644البن اٞتزرم ص التمهيد يف علم التجويد6
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، كلوال اٞتهر كبعض الشدة لكانت العُت حاء،  (1)ط اٟتلق العُت كاٟتاء من ٥ترج كسٗترج 
 (2)كذلك لوال ا٢تمس كالرخاكة اللذاف يف اٟتاء لكنت عينا.

فهذا التداين بُت الصوتُت، ىو الذم جعل العرب يبدلوف إحدا٫تا من اآلخر يف عدد من 
 (3)األلفاظ ا١تسموعة عنهم، كىي ليست ظاىرة عامة يف كل عُت ككل حاء.

ْ ٱٓأۡلَيِٰج قولو تعاىل 5 من ىذا اإلبداؿ،  اآللوسيأكرده ك٦تا  ُوا
َ
ا َرأ ٌَ َۢ َبۡػِػ  ِ ٌّ  ً ُٓ َ ًَّ ةََػا ل ُث

ٰ ِضين  ۥ َضَّتَّ ُّ َِّ ُِ يَۡفُش
عينا، كىي لغة  كقرأ ابن مسعود 5 عىٌت، إببداؿ حاء ) حىت (»ما نصو 5 [14] يوسف 5ىَ

 (4).«عمر هنع هللا يضر أف يقرئ بلغة قريش ) حىٌت ( ابٟتاءىذيل، كقد أقرأ هنع هللا يضر بذلك إىل أف كتب إليو 

 (6)كيلقبوف ىذه اللغة ابلفحفحة.، (5)«كمل يذكركىا إالٌ يف ىذا اٟترؼ»قاؿ العكربم5 

      كيرل الدكتور إبراىيم أنيس أٌف الركاية الواردة عن عمر يف هنيو ابن مسعود عن إقراء الناس
كما ٗتالف ما رمى إليو اٟتديث   (7) يف القراءات القرآنية َتا تناقض التيس) عىت ( بعيدة االحتماؿ، ألهنٌ 

 5 ُؼٍ رُ حْ أَ  ةِ عَ بػْ ى سَ لَ عَ  آفُ رْ القُ  ؿَ زِ نْ أ(8) إاٌل إذا أراد عمر هنع هللا يضر أف ينهى ابن مسعود هنع هللا يضر عن إرغاـ ،
ك إبمبلء ٢تجة من اللهجات عليهم  القرشيُت على القراءة بغَت ما يستطيعوف، كما ٘تيل إليو ألسنتهم كذل

 (9)كلهجة ىذيل يف ىذه القراءة.

                                  
 .511ص5ج الكتاب1
 .651البن اٞتزرم ص التمهيد يف علم التجويد2
 .640ص ،6430، منشورات كزارة الثقافة كاإلعبلـ، العراؽ، الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن جينحساـ سعيد النعيمي، 3
الركاية كاملة فقاؿ  65ص4ج  احملتسبكقد ذكر ابن جٍت  يف أبهٌنا لغة ثقيف،  441ص5ج معجم القراءاتكزاد صاحب ، 435ص64ج وح ادلعاينر 4

رآف فجعلو ا القركم عن عمر هنع هللا يضر أنٌو ٝتع رجبل يقرأ 5 عىٌت حُت، فقاؿ 5 من أقرأؾ ؟ قاؿ 5 ابن مسعود، فكتب إليو 5 إٌف هللا عز كجل أنزؿ ىذ » فقاؿ 5
 . «عربيا، كأنزلو بلغة قريش، فأقرئ الناس بلغة قريش، كال تقرئهم بلغة ىذيل، كالسبلـ 

 .205ص6ج ـ،6441-ق6562، 6، ٖتقيق دمحم السيد أٛتد عٌزكز، عامل الكتب، بَتكت لبناف، طإعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،5
 اللغات ا١تذمومة كالرديئة كما ذكره السيوطي. ، كىي عندىم من444ص6ج ادلزىر يف علـو اللغة6
 ق(. 555أليب عمرك الداين ) ت 5  التيسًنىو كتاب 5 7
 .41سبق ٗتر٬تو يف ص8
 .44ص ـ،4001، مكتبة األ٧تلو ا١تصرية، القاىرة مصر، يف اللهجات العربيةإبراىيم أنيس، 9



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

16 
 

على أٌف ابن مسعود كاف متأثرا يف قراءتو بلغة قبيلتو،  -كهللا أعلم  –كىذه الركاية تدؿ أيضا 
 كما أمره بو عمر هنع هللا يضر ينضوم ٖتت توحيد اللساف يف التعليم لتصَت الفصحى لغة اٞتميع كذلك.

ذَؽَ يف قولو تعاىل 5  إبداؿ النوف عينا ذلككمن اإلبداؿ ك ۡٔ ًَۡنَٰم ٱۡىَه ۡخَؽ
َ
آ أ  .[06] الكوثر 5إِجَّ

) أنطيناؾ ( ابلنوف، كىي على  (*)كقرأ اٟتسن كطلحة كابن ٤تيصن كالزعفراين»5  اآللوسيقاؿ 
يمن، كليست من ما قاؿ التربيزم لغة العرب العرابء من أكيل قريش، كذكر غَته أهٌنا لغة بٍت ٘تيم كأىل ال

، ككتب (**)اةطَ نْ ى ادلُ لَ فْ الس   دُ ة واليَ يَ طِ نْ ا ادلَ ليَ العُ  دُ اليَ بداؿ الصناعي يف شيء، كمن كبلمو  ملسو هيلع هللا ىل 5 إلا
 (1).«أم الوسط يف الصدقة  (***)ةجَ بَ وا الثػ  طُ نْ أَ : عليو الصبلة كالسبلـ لوائل 

كأهٌنا ليست من اإلبداؿ  ٢تا ْتديثي رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل،أهٌنا لغة يف أعطى، كاحتج  اآللوسيذكر 
 الصناعي يف شيء، كمعناه أٌف اإلبداؿ ليس إالٌ يف مادة ) اإلعطاء ( كمشتقاهتا.

 (2)كقد ٌٝتى الركاة ىذه الظاىرة ابالستنطاء.

أمر متعٌلق بنطق  كيرل الدكتور إبراىيم أنيس أٌف ما كرد ليس جعل النوف بدال من العُت، إ٪ٌتا ىو
فلعل من القبائل من كانوا ينطقوف هبذا الصوت بصفة خاصة نطقا أنفميا، كذلك أبف »صوت العُت،

٬تعلوا ٣ترل النفس معو من الفم كاألنف معا، فتسمع العُت ٦تتزجة بصوت النوف، كليست يف اٟتقيقة 
 نوان، بل ىي عُت أنفمية.

                                  
يف القراءة، كقرأ اختيار العباس بن الفضل على أيب سنبل عبيد هللا بن عبد الرٛتن بن كاقد،  اٟتسُت بن مالك أبو عبد هللا الزعفراين، مقرئ شهَت لو اختيار*

 .113ص6جغاية النهاية ينظر 5 قرأ عليو أبو نصر عبد ا١تلك بن حاشد. 
جامع األحاديث، ي، (. ينظر 5 جبلؿ الدين السيوط50104قطعة من حديث أخرجو السيوطي يف جامع األحاديث من مسند عفيف الكندم رقم 5 )**

 .441ص12ج ،ٖتقيق فريق من الباحثُت إبشراؼ علي ٚتعة
 .166ص5بدكف سند ج الكشاؼمل أقف على ٗتريج ىذا اٟتديث، كلكن ذكره الز٥تشرم يف 5 ***

 .110ص10ج روح ادلعاين1
 .641ص يف اللهجات العربية2
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عوا ىذه الصفة ٦تثلة يف الفعل أعطى، فأشكلت كعلى ىذا فيمكن أف يقاؿ إٌف الركاة قد ٝت
 ( 1).«ى حقيقتهاعليهم، كمل يصفوىا لنا عل

كما ذكره فيو اهتاـ صريح للركاة القدامى، دكف دليل يستند إليو،فهذا النطق ابلنوف ) أنطى( قد 
 (2)د كصفوا ما ٝتعوه.كرد يف القراءات القرآنية كنطق بو رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل، كعلى ىذا فإٌف الركاة ق

شاذة يف قولو  قراءة اآللوسي ذكركمن اٟتركؼ اٟتلقية اليت كقع فيها اإلبداؿ ا٢تمزة كا٢تاء، فقد 
) ىٌياؾ ( إببداؿ ا٢تمزة ا١تكسورة ىاء،   (*)كقرأ أبو السوار الغنوم»فقاؿ 5[04] الفاٖتة 5إِيَّاَك َجۡػُتػُ تعاىل 5

 (3).«يد كاٞتمهور ) إاٌيؾ ( ابلكسر كالتشد

، كعلٌلو (4)كقد ذكر العكربم ىذا اإلبداؿ يف ىذه اللفظة كغَتىا أنٌو لغة بدكف ذكر أصحاهبا
 (5).«وا إىل األخف لككاف الوجو فيو أٌف ٥ترج ا٢تاء كا٢تمزة متقارابف، كا٢تاء أخٌف من ا٢تمزة فعد»بقولو 5 

لف من ) إاٌيؾ ( ىاء، فيقوؿ كمن العرب من يقوؿ 5 ) ىٌياؾ ( اب٢تاء ك٬تعل األ»قاؿ األخفش 5
 (6).«5 ) ىٌياؾ نعبد ( كما تقوؿ 5 إيو كىيو، ككما تقوؿ 5 ىرقت كأرقت 

 (7)أٌف ىذا اإلبداؿ لغة قليلة، أكثر ما تقع يف الشعر.على مكي بن أيب طالب القيسي  نصك 

                                  
 .645-641صيف اللهجات العربية1
ـ، 4001-ق6542، 6، دار الصحابة للًتاث، طنطا مصر، طقراءات الشاذة دراسة صوتية دالليةالٛتدم سلطاًل حسن أٛتد العدكم، 2
 .424ص6ج
ككاف  عمرك بن فائد أبو علي األسوارم البصرم، كردت عنو الركاية يف حركؼ القرآف، ركل عنو اٟتركؼ حساف بن دمحم الضرير كبكر بن نصر العطار،*

 .314ص6ج غاية النهايةقدراي. ينظر 5 
 .65ص6ج معجم القراءات، كينظر 5 661ص6ج روح ادلعاين3
 البن منظور مادة ) أاي (. لساف العرب، 44ص اإلبداؿينظر 5 4
 .44-45ص6جإعراب القراءات الشواذ 5
، 6بَتكت لبناف، ط ، ٖتقيق إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية،معاين  القرآفأبو اٟتسن سعيد بن مسعدة اجملاشعي ا١تعركؼ ابألخفش األكسط، 6

 .45ص ـ، 4004-ق6541
 .45ص ، 6، ٖتقيق ٤تي الدين رمضاف، دار ا١تأموف للًتاث، دمشق سوراي، طاإلابنة عن معاين القراءاتأبو دمحم مكي بن أيب طالب القيسي، 7
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ن كال ييعلم كيف كصف مكي ىذه اللغة ابلقلة كقصرىا على الشعر، فقد ذكر علماء اللغة ٦ت
 .ك٦تن أتى بعده إىل كركدىا يف النثر كالنظم بكثرة(1)ا  كابن جٍت يف صناعة اإلعراب ين كً سبق مى 

 (3)ككصفها الشوكاين أبهٌنا لغة مشهورة. ،(2)«كإبداؿ ا٢تمزة كثَت يف لغتهم  »5 قاؿ العكربم

 (4)يةالصفًن  األسلية صواتاألاإلبداؿ يف  -4

من القراءات  اآللوسير يف كبلـ العرب، ك٦تا ذكره خت ىذه األصوات أحدىا ٤تل اآللٌ حكقد 
ٍَِث ِضَػادٍ قولو تعاىل 5 لِۡف

َ
يَُلُٔكً ةِأ اد ) صلقوكم ( ابلصٌ  (*)كقرأ ابن أيب عبلة»، فقاؿ 5[64] سورة األحزاب 5ـَ

 .(6)العكربم  كما ذكرهكىو لغة،  ، (5)«

خالفتها إاٌيه ) يعٍت 5 ا١تصحف صلقوكم، كال ٬توز يف القراءة ١ت 5 كالعرب تقوؿ»كقاؿ الفراء 5 
 (**)إف زّؿ فوه عن جواٍد ِمْئشًنِ        ورفُ صْ العُ  احُ يَ انابه صِ  قَ لَ أصْ (، أنشدين بعضهم 5 العثماين 

                                  
 .444-446ص4ـ، ج6441-ق6561، 4، ٖتقيق حسن ىنداكم، دار القلم، دمشق سوراي، طسر صناعة اإلعرابأبو الفتح عثماف بن جٍت، 1
 .45ص6ج إعراب القراءات الشواذ2
-ق6546، 6، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طاجلامع بٌن فين الرواية والدراية من علم التفسًن فتح القديردمحم بن علي بن دمحم الشوكاين، 3

 .40ص6ج ـ،4000
، الواحدة أسلة، كقيل للرماح األسل على التشبيو ك١تستدؽ اللساف كالذراع أسلة، قاؿ الز٥تشرم 5 األسل ىو نبات دقيق األغصاف تتخذ منو الغرابيل4

 تعرؼ فاألسلة ىي مستدؽ اللساف، أم من بُت الثنااي كمن طرؼ اللساف، كينسب إىل األسلة ثبلثة أحرؼ ىي الصاد كالسُت كالزام، كىي األحرؼ اليت
 .631ص معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية، 12ص معجم الصوتيات ابلصفَتية ألهٌنا ٖتدث عند النطق هبا صفَتا. ينظر 5

أخذ القراءة عن أـ  إبراىيم بن أيب عبلة، كاٝتو مًشر بن يقظاف بن ا١ترٖتل أبو إٝتاعيل، ثقة كبَت اتبعي، لو حركؼ يف القراءات كاختيار خالف فيو العامة،*
بن األسقع، كيقاؿ إنٌو قرأ على الزىرم كركل عنو كعن أيب أمامة كأنس، كأخذ عنو اٟتركؼ موسى الدرداء الصغرل ىجيمة بنت ٭تي األكصابية، كعن كاثلة 

 .41ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 641ق أك 644ق أك 646بن طارؽ كغَته كركل عنو مالك بن أنس كابن ا١تبارؾ كخلق ، مات 
 .414ص2ج معجم القراءاتعمراف اٞتوين. ينظر 5  ، كىي قراءة أيٌب بن كعب كأبو اٞتوزاء كأبو446ص46ج روح ادلعاين5
 .101ص4ج إعراب القراءات الشواذ6
 ِجْلُد ِذراَعْيِو كِجلِد ادلَْجُدور        ِإْف َزؿ  ُفوُه عن َجَواٍد ِمْئِشًنِ رؤبة بن العجاج كىو قولو 5 * البيت ل*

 الُعْصُفوِر       يف َعانٍِة َأْلَمْعَن بَػْعَد التَػْعِشًنِ أْلَصَق اَناَبُه ِصَياُح                                        
و ابآلخر فحدث بينهما صوت، كاٞتواد ىنا 5 اٟتمار الذم ٬تود ّتريو، كإ٪ٌتا يقاتلو عن أتنو، كا١تًٍئًشَتي ًمفعيل من األشىر كىو ا١ترح كالنشاط، أصلق انبو 5 حكٌ 

ت ا١تخلب كاٟتافر 5 إشراؽ الضرع كاسوداد اٟتلمة بسبب اٟتمل، كالتعشَت 5 أف ٯتضي على ٛتلها عشرة العانة 5 القطيع من ٛتر الوحش، كاإل١تاع يف ذكا
 .441ص4، ٖتقيق عبد اٟتفيظ السطلي، مكتبة أطلس دمشق سوراي، جالديوافأشهر. ينظر 5 رؤبة بن العجاج، 
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 (1).«كذلك إذا ضرب النابي النابى فسمعت صوتو

 (2)كيقاؿ 5 خطيب مسبلؽ كمصبلؽ إذا كاف بليغا.

ة قَ الِ ة واحلَ قَ الِ لعن هللا الص  قولو  ملسو هيلع هللا ىل 5 كأصل الصلق 5 الصوت، كمنو »قاؿ القرطيب 5 
 ».(3)ةاقَ والش  

كقد عٌلل سيبويو إبداؿ السُت صادا جملاكرة القاؼ، ألٌف الصاد أفشى يف الفم منها لئلطباؽ، 
 (4)شيء يف صقت ك٨توه.فأبدلوا السُت صادا كما أبدلوىا حُت مل يكن بينهما 

، كٮترج مع الزام كالسُت ٦تا بُت طرؼ (5) العربية ليس زائدا كالصاد صوت من األصوؿ يف
، كالثبلثة ىي حركؼ الصفَت كتسمى األسلية ألٌف مبدأىا من أسلة اللساف كىي (6)اللساف كفويق الثنااي

، كتبدؿ من السُت إذا كاف بعدىا قاؼ (8)كىي مهموسة رخوة مطبقة مستعلية صفَتية، (7)مستدؽ طرفو
 (10).، كمل يبالوا ما بُت السُت كالقاؼ من اٟتواجز(9)ك طاءقاؼ أك غُت أك خاء أ

                                  
 .410ص4ج معاين القرآف1
-ق6546، 6، ٖتقيق عبد ا١تنعم خليل إبراىيم، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طراب القرآفإعأبو جعفر أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل ابن النحاس، 2

 .466ص1جـ، 4006
 ، كاٟتديث أخرجو مسلم يف كتاب اإلٯتاف، ابب ٖترمي ضرب ا٠تدكد كشق اٞتيوب كالدعاء بدعول اٞتاىلية646ص65للقرطيب ج اجلامع ألحكاـ القرآف3

، كالصالقة ىي اليت ترفع صوهتا عند ا١تصيبة، كاٟتالقة ىي اليت ٖتلق شعرىا برئ من الصالقة واحلالقة والشاقةؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل 5 ، كلفظو 5 أٌف رسو 605رقم 5 
 .45ص4ج النووي بشرح مسلم5  ينظر  عند ا١تصيبة كالشاقة ىي اليت تشق ثوهبا عند ا١تصيبة كذلك.

 .523ص5ج الكتابينظر 5 4
 .404ص6ج ة اإلعرابسر صناعينظر 5 5
 .511ص5جادلصدر السابق6
 .43ص6ج كتاب العٌنينظر 5 7
 .614ص التمهيد8
 .464-466ص6جسر صناعة اإلعراب ، 541ص41ج روح ادلعاينينظر 95

 .530ص5ج الكتاب10
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يف ا٢تمس كالصفَت كالرخاكة، فإ٪ٌتا ٮترج الصوت إىل مثلو يف كل شيء إالٌ  كالسُت كالصاد
 (1)اإلطباؽ.

كعليو فتبدؿ السُت صادا لتوافقهما يف صفات ا٢تمس كالصفَت كالرخاكة، ك١توافقة الصاد ٟتركؼ 
 فتحدث اجملانسة بُت األصوات بعد اإلبداؿ. االستعبلء إبطباقها،

ًَ قولو تعاىل 5يف  اآللوسيمواضع اإلبداؿ كذلك ما جاء عن كمن  ۡفَخلًِ ٍُ ۡ َرَٰط ٱل ِػَُا ٱلّطِ ْۡ ] ٱ

عن يعقوب، كقرأ  (**)كركيس اللؤلوم (*)كابلسُت على األصل قرأ ابن كثَت بركاية قنبل»5 ، فقاؿ[01الفاٖتة 5
ة قريش، كقرأ ٛتزة إبمشاـ الصاد زااي، كالزام ا٠تالصة لغة لعذرة ككعب، كالصاد اٞتمهور ابلصاد كىي لغ

 (2).«عندم أفصح كأكسع 

فالقراءة ابلصاد ىي األفصح، ألهٌنا لغة قريش، كىي قراءة اٞتمهور، كهبا كتبت يف ا١تصحف 
ستثقاال لبلنتقاؿ من ، ككجهها مناسبة اإلبداؿ للصاد 5 االستعبلء كاإلطباؽ كالتفخيم مع الراء ااإلماـ

ألنٌو أصل الكلمة فهي من سىرًٍطتي الشيءى إذا بلٍعتىوي ؛ ألٌف السراط »، أٌما القراءة ابلسُت (3)سفل إىل علو
 (4).«السراط يسًتط ا١تارة 

فالسُت مهموسة، كأتثرت ابلراء، كىي ٣تهورة أقول منها، كما أهٌنا أتثرت ابلطاء كىي مطبقة، 
 لطاء ليكوف عمل اللساف من جهة كاحدة طلبا للتخفيف.فتحولت إىل الصاد، كىي أخت ا

                                  
 .536ص5ج الكتاب1
ق، أخذ ١644تلقب بقينػٍبيل، شيخ القراء ابٟتجاز، كلد سنة دمحم بن عبد الرٛتن بن دمحم بن خالد بن سعيد بن جيرحة أبو عمرك ا١تخزكمي موالىم ا١تكٌت ا*

ن عبد هللا بن الصباح القراءة عرضا عن أٛتد بن دمحم بن عوف النباؿ، كركل القراءة عن البزم، ركل عنو عرضا أبو ربيعة دمحم بن إسحاؽ كدمحم بن عبد العزيز ب
 .441ص4ج غاية النهايةُت سنة. ينظر 5 ق عن ست كتسع446كخلق كثَت، ككاف على الشرطة ٔتكة، مات سنة 

و عرضا دمحم دمحم بن ا١تتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤم البصرم ا١تعركؼ بريكىٍيس، مقرئ حاذؽ ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضا عن يعقوب اٟتضرمي، ركل عن**
 .164-166ص4ج ادلصدر نفسوق. ينظر 5 413بن ىاركف التمار كأبو عبد هللا الزبَت بن أٛتد الزبَتم الشافعي، تويف ابلبصرة سنة 

 .645ص6ج روح ادلعاين2
، ٖتقيق عبد السبلـ العمراين ا٠تالدم، دار الكتب الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترةأبو العباس أٛتد بن دمحم بن احملمدم ابن عجيبة اٟتجوم، 3

 .50ص ـ،4061-ق6515، 6العلمية، بَتكت لبناف، ط
 .410ص6جه القراءات وعللهاادلوضح يف وجو 4
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َؽىٰ 5 قرأ انفع»ك ـۡ ُٔ ۡ ٰٔةِ ٱل يَ ،  (2)، أبدلت السُت صادا جملاكرة الطاء(1)«ابلٌصاد [413]البقرة 5َوٱلطَّ
ُػ َوٱكما قرئ ابلصاد يف قولو تعاىل 5  ُ

ُ َحۡلتُِظ َوَيۡتط  [454]البقرة 5َّللَّ
َقٰجن ، ك(3) ـِ ، [560 ؽ]َوٱَلَّۡغَو ةَا

 (4).«، يبدلوف من السُت صاد -كىي أحد بطوف ٘تيم  -كىي لغة لبٍت العنرب»

ْ ََلُۥ َجۡلت  قولو تعاىل 5  مثلوك  ٔا َخَطُٰػ ـۡ ا ٱ ٌَ ُؽوهُ َو َٓ ن َحۡظ
َ
ْ أ ٔٓا َطُٰػ ـۡ ا ٱ ٍَ قرأ »، فقد [42] الكهف 5اَذ

ۡفَج ىَّ ، كقولو تعاىل 5 (5) «عن أيب بكر ) فما اصطاعوا ( بقلب السُت صاد جملاكرة الطاء  (*)األعشى
ًِۡؽؽٍ  َط ٍُ ِ ًِٓ ة ًۡ

كقرأ اٞتمهور ) ٔتصيطر( ابلصاد، كاألصل السُت، كالصاد بدؿ منو، فإنٌو »، [44] الغاشية 5َغيَ
 (6).«من السطر ٔتعٌت التسلط، يقاؿ 5 سطر عليو إذا تسلط

ٕتتذب السُت، ، ألٌف الطاء صوت مستعل يطر(صفالسُت أتثرت ابلطاء يف 5 ) اصطاعوا، كم
إٌف حرؼ االستعبلء »، كلذلك قاؿ ابن جٍت 5 فاستعلت السُت بتحو٢تا إىل الصاد جملاكرهتا الطاء ا١تستعلية

ٕتتذب السُت عن سفالتها إىل تعاليهٌن، كالصاد مستعلية، كىي أخت السُت يف ا١تخرج، كأخرل حركؼ 
 (7).«االستعبلء 

                                  
 .254ص4ج روح ادلعاين1
 .452ص4ج البحر احمليط يف التفسًن2
 .242ص4ج روح ادلعاين3
 .541ص41ج ادلصدر نفسو4
ة عنو يعقوب بن دمحم بن خليفة بن سعيد بن ىبلؿ أبو يوسف األعشى التميمي الكويف، أخذ القراءة عن أيب بكر شعبة كىو أجل أصحابو، ركل القراء *
 .444-45ص4ج غاية النهايةق. ينظر 5 400رضا كٝتاعا دمحم بن حبيب الشموين كدمحم بن غالب الصَتيف كغَت٫تا، تويف يف حدكد ع
، كىي قراءة األعشى عن أيب بكر كأبو نشيط كالشموين كىو الصحيح من نقل ابن مهراف كىي قراءة قالوف عن انفع من طريق 536ص61ج روح ادلعاين5

 .166ص4ج معجم القراءات5  األىوازم. ينظر
القراءة ابلصاد ) ٔتصيطر ( البن كثَت كانفع كأيب عمرك كعاصم كىي قراءة ابن ٣تاىد على ابن عبدكس عن أيب عمرك عن ، 511ص10ج روح ادلعاين6

طيق عن قنبل كزرعاف عن حفص كىبة الكسائي كأصحاب أيب اٟتارث عن الكسائي أيضا، كالقراءة ابلسُت ) ٔتسيطر ( للحلواين عن ابن عامر كالكسائي كن
معجم القراءات  هللا عن األخفش عن ابن ذكواف كابن كثَت يف ركاية كىشاـ كاألعشى كأبو رزين كأبو عبد الرٛتن كعكرمة ك٣تاىد كقتادة. ينظر 5

 . 502-501ص60ج
 .464ص4جاحملتسب 7
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ببو أٌف اٟترؼ األقول يؤثٌر يف اٟترؼ األضعف، كألجل كاإلبداؿ بُت الصوتُت ال يغٌَت ا١تعٌت، كس
ع ػػجاـ بُت األصوات كلتجتمػوف انسػت السُت إىل صاد يف القراءات السابقة، كىذا كلو ليكػذلك ٖتول

  صفة اإلطباؽ بُت الصاد كالطاء.

ٰ يُۡطِػَر ٱلك٦تا يبدؿ فيو حرؼ الصاد زااي قولو تعاىل 5  ًۡظ  كَاََلَا ََل نَۡفِِق َضَّتَّ ةَُُٔاَش
َ
 ؽََِّعُٓء  َوأ

( (1)، فقد قرئ بزام خالصة[41] القصص 5َنتِي   ، كذكر الز٥تشرم يف (2)كىي لغة كلبية ، أم 5 ) يػيٍزًدرى
 (3)ا١تفصل أهٌنا لغة فصحاء العرب.

من الصاد زااي فحجتو أٌف الصاد مطبقة مهموسة رخوة، فقد جاكرت  فمن أبدؿ»قاؿ ابن يعيش 5
رة شديدة غَت مطبقة، فلٌما كاف بُت جرسيهما ىذا التنايف نبت الداؿ عنها بعض نبو، الداؿ كىي ٣تهو 

فقرٌبوا بعضها من بعض، كمل ٯتكن اإلدغاـ كمل ٬تًتئوا على إبداؿ الداؿ ألهٌنا ليست زائدة، فأبدلوا من 
اسب الداؿ الصاد زااي خالصة فتناسبت األصوات ألٌف الزام من ٥ترج الصاد كأختها يف الصفَت كىي تن

 (4).«يف اٞتهر فتبلءما كزاؿ ذلك النبو

ًّ  ك٦تا يبدؿ فيو حرؼ السُت اتء قولو تعاىل 5  ََ ٱۡىِهََبِ ِغخِ ٌِ فعن ابن »، [03] مرمي 5اَوكَۡػ ةََيۡغُج 
مسعود هنع هللا يضر ك٣تاىد أهٌنما قرآ ) عيًسينا ( بضم العُت كابلسُت مكسورة، كحكى ذلك الداين عن ابن عباس 

 (5).« كالز٥تشرم عن أيب ك٣تاىد، كىو من عسا العود إذا يبسمهنع هللا يضر

                                  
 .110ص40ج روح ادلعاين1
 .610ص اللهجية الصوتية عند ابن جينالدراسات ، 641ص6ج سر صناعة اإلعرابينظر 5 2
 .44ص60ج، ٖتقيق مشيخة األزىر، إدارة الطباعة ا١تنَتية، شرح ادلفصلموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش، 3
ا١تملكة  ، دار ابن القيم، الرايضضوابطها واالحتجاج هبا يف الفقو والعربية القراءات الشاذةعبد العلي ا١تسئوؿ،، كينظر 5 41ص60ج ادلصدر نفسو4

 .100ص ـ،4064-ق6511، 4العربية السعودية، ط
 .465ص41ج روح ادلعاين5
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، يف حُت عزاىا بعضهم إىل (1)كقد ٝتٌي ىذا اإلبداؿ ابلومت، حكاه السيوطي كعزاه إىل اليمن
ٛتَت كقضاعة، ألٌف ٖتٌوؿ الصوت الرخو كىو السُت إىل الشديد كالتاء ليس إاٌل من ٝتة القبائل ا١تتبدية، 

 (2)كجهينة من قبائل قضاعة قد عرفتا هبذه اللغة لشدة بداكهتما.كجرىم 

ككجو اإلبداؿ بُت التاء كالسُت التقارب يف ا١تخرج، فالتاء ٗترج ٦تا بُت طرؼ اللساف كأصوؿ 
، كالفرؽ الوحيد بينهما ىو (3)الثنااي، كالسُت ٦تا بُت طرؼ اللساف كفويق الثنااي، ك٫تا من حركؼ ا٢تمس

 (4).رخو، كالتاء صوت شديد أٌف السُت صوت

 (5)وما اشتق منو افتعل  اتءإلبداؿ يف ااثنيا :

ْ ُزۡفؽ  اإلبداؿ عند قولو تعاىل 5ىذا النوع من إىل  اآللوسي فقد أشار ًَّ ٱۡزَداُدوا ا ىََّ ُتۡلَتَو ُث
 ًۡ ُٓ َبُخ ۡٔ  (6).«وقوعها بعد الزام كالداؿ األكىل يف ) ازدادكا ( بدؿ من اتء االفتعاؿ ل»5،فقاؿ [40] آؿ عمراف 5حَ

».(6) 
فالفعل الثبلثي اجملرد ىو 5 زاد، كأصلها 5 ) ازاتد ( حيث أبدلت التاء داال ؛ ألهٌنا سبقت 

 ْترؼ الزام، كعليو فالكلمة فيها إبداؿ يف اتء  ) افتعل (.

 

                                  
 .444ص6جادلزىر يف علـو اللغة 1
 .134-135ص6ج اللهجات العربية يف الرتاثينظر 5 2
 .515-511ص5ج الكتاب3
 .611، 664ص يف علم التجويد التمهيدينظر 5 4
ه إىل صيغة افتعل، كتفيد ىذه الصيغة عدة معاف 5 االٗتاذ ٨تو إشتويت اللحم أم اٗتذت منو شواء كاختبزت يزاد ٫تزة الوصل كاتء االفتعاؿ على فػىعىلى كيصَتٌ 5

جملرد الثبلثي ٨تو 5  كاختبزت الدقيق أم اٗتذت منو خبزا، كمنها مطاكعتو لصيغة فعَّلى ا١تضعف ٨تو 5 عٌدؿ الرمحى فاعتدؿ، كمنها موافقة معناه لفىعىلى أم ا
حل،كمنها موافقة ىذه الصيغة بصيغة تفاعل ٨تو اختصم كٗتاصم، كمنها موافقتها كذلك بصيغة استفعل ٨تو اعتصم كاستعصم كسب كاكتسب ككحل كاكت

غمبو ،654-654ص ـ،6444-ق6540، 4، دار اٟتديث، القاىرة مصر، طادلغين يف تصريف األفعاؿدمحم عبد ا٠تالق عظيمة، كغَت ذلك. ينظر 5 
دمحم علي السراج، ، 444ص ـ،4066-ق6514، 6، مؤسسة ا١تختار، القاىرة مصر، طالقراءات السبع الشهًنةظواىر تصريف األفعاؿ يف حسن،

 .643-642ص ـ،6434-ق6501، 6،دار الفكر، دمشق سوراي، طوآالت األدب اللباب يف قواعد اللغة
 .432ص1ج روح ادلعاين6
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إذف يقع اإلبداؿ عند كجود تقارب بُت الصوتُت ٥ترجا كصفة، فالداؿ كالتاء ٦تا بُت طرؼ 
، كالتاء مهموسة شديدة منفتحة مستفلة كالداؿ ٣تهورة شديدة منفتحة مستفلة (1)صوؿ الثنااياللساف كأ

ء لكانت داال، كلوال اٞتهر الذم يف الداؿ لكانت اتء، إذ ا١تخرج امتقلقلة، فلوال ا٢تمس الذم يف الت
 (2)كاحد كقد اشًتكتا يف الصفات.

َِايف توجيو قراءة ا١تصحف 5 اآللوسيقاؿ  ا ُضۡيط  َح فَََل ُس ٍَ ُٓ َِ ن يُۡطيَِطا ةَۡي
َ
ٓ أ ا ٍَ ِٓ ًۡ

] النساء ا  َغيَ

) كأصلو     ، كقرأ غَت أىل الكوفة ) يىصَّاٟتىىا ( بفتح الياء كتشديد الصاد كألف بعدىا »ما نصو 5 [5643
 يتصاٟتا( فأبدلت التاء صادا كأدغمت، كقرأ اٞتحدرم ) يىصَّلىحىا( ابلفتح كالٌتشديد من غَت ألف، كأصلو

كأدغمت األكىل فيها ال أنٌو أبدلت التاء  ) يصطلحا ( فخفف إببداؿ الطاء ا١تبدلة من اتء االفتعاؿ صادا
 (3).«ابتداءا صادا كأدغم كما قاؿ أبو البقاء ألٌف اتء االفتعاؿ ٬تب قلبها طاء بعد األحرؼ األربعة 

عمل تكالتشاجر كما يسمن اإلصبلح، ألٌف اإلصبلح قد يستعمل عند التنازع  فقراءة الكوفيُت
ًۡ  كقولو تعاىل 5   (4) التصاحل ۡيُس َٔ َع

َ
ْ َبۡيَ أ ٔا ۡضيُِط

َ
ًۡ  ، [60] اٟتجرات 5فَأ ْ َذاَت ةَۡيُِِس ٔا ۡضيُِط

َ
] األنفاؿ َوأ

ك)صلحنا( على ىذا فيو كجهاف 5 أحد٫تا 5 ىو مصدر يف موضع إصبلح، كا١تفعوؿ بو 5 ، [506
فعوؿ ٤تذكؼ، كالثاين 5 أف يكوف )صلحا( مفعوال بو ك)بينهما( )بينهما(، ك٬توز أف يكوف ظرفا، كا١ت

 (5)ظرؼ أك حاؿ من صلح.

                                  
 .511ص5ج الكتاب1
 .664،610ص يف علم التجويد التمهيدينظر 5 2
 .460ص4ج وح ادلعاينر 3
، أبو 664ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة،  543-542ج ادلوضح يف وجوه القراءات، 635-631ص1 احلجة للقراء السبعةينظر 5 4

-461ص ـ،6442-ق6563، 4، ٖتقيق سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، طحجة القراءاتأبو زرعة عبد الرٛتن بن دمحم بن ز٧تلة، 
465. 

 .106ص6ج ـ،4006-ق6546دار الفكر، بَتكت لبناف، ، التبياف يف إعراب القرآفأبو البقاء عبد هللا بن اٟتسُت العكربم،5
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ا لتقارهبما يف ا١تخرج فكما ذكر، أصلو 5 يتصاٟتا، فأبدلت اتء االفتعاؿ صاد أٌما قراءة اٞتمهور
كبعد ذلك ، (1)٦تا بُت طرؼ اللساف كأصوؿ الثنااي، كالصاد ٦تا بُت طرؼ اللساف كفويق الثنااي، فالتاء 

 أدغمت الصاد يف أختها فصارت مشددة.

يقرأ ) يتصاٟتا ( أبدلت التاء »كأٌما قراءة اٞتحدرم فقد كجهها أبو البقاء العكربم بقولو 5
 (2).«كأدغم ،.....صادا

من ا١تبدلة ، فأبدلت الطاء (3)رأم أيب البقاء أبٌف أصل ) يىصَّلىحىا( 5اصطلح اآللوسي ٌححكص
مٌث أدغمت، ألنٌو إذا كانت فاء الكلمة اليت على كزف افتعل كمشتقاتو من حركؼ اتء االفتعاؿ صادا 

يكوف فيو األحرؼ اإلطباؽ األربعة، كىي 5 الصاد، كالضاد، كالطاء، كالظاء، فإٌف كركد التاء اتلية ٢تذه 
دؿ انتقاؿ من صفة اإلطباؽ ٢تذه اٟتركؼ إىل صفة االستفاؿ للتاء، كىو غَت مألوؼ عند العرب، فتب

 ٗتفف إببداؿ الطاء ا١تبدلة صادا. ، كبعد ذلكليكوف اٟترفاف ا١تتجاكراف مطبقُت التاء طاء

 ء، إىل ٣تهوراكىو الت االنفجارم أٌف العرب ىنا ٖتولت من ا١تهموس ُتكيرل بعض الباحثُت احملدث
اء، ألٌف انفجارم من موضعو كىو الطاء ؛ ألٌف ٭تتاج إىل جهد أقل فاختاركا مع حركؼ اإلطباؽ الط

 (4)كضع اللساف عند النطق بو ىو عُت كضعو قبل النطق بو.

الدكتور عبد الصبور شاىُت ىذه الظاىرة5 ٦تاثلة تقدمية ؛ ألٌف الصوت األكؿ ا١تطبق أثٌر يف ٌٝتى ك 
 (5)اتليو غَت ا١تطبق ) ا١تستفل (.

                                  
 .511ص5جالكتاب 1
 .566ص6ج إعراب القراءات الشواذ2
ضاد، كالطاء، كالظاء مثل 5 اضطرب كأصلها 5 اضًتب، أصلها 5 اصتلح، فأبدلت اتء االفتعاؿ طاء ألٌف فاء االفتعاؿ حرؼ الصاد، ككذلك مع حركؼ 5 ال3

، ٖتقيق دمحم علي النجار، ٖتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم،دار اخلصائصأبو الفتح عثماف بن جٍت،اطٌلع كأصلها 5 اطتلع، اظطلم كأصلها 5 اظتلم. ينظر 5
 .656ص4جـ، 6444-ق6126الكتب ا١تصرية، 

 .154ص جين الدراسات الصوتية واللهجية عند ابن4
 .13ص ـ،6430-ق6500، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، للبنية العربية رؤية جديدة يف الصرؼ العريب ادلنهج الصويتعبد الصابور شاىُت، ينظر 55
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٥ترجا أك صفة، إذف كقع اإلبداؿ ٖتت كقع ا١تماثلة التقدمية عند كجود تقارب بُت الصوتُت 
،كالتاء مهموسة شديدة منفتحة مستفلة كالطاء ٣تهورة (1)فالتاء كالطاء ٦تا بُت طرؼ اللساف كأصوؿ الثنااي

 ، فا١تخرج كاحد كاشًتكتا يف صفة الشدة.(2)شديدة مطبقة مستعلية مقلقلة

نِؽن 5 قراءة شاذة يف قولو تعاىل اآللوسي كنقل ػَّ ٌُّ  ٌَِ ۡو  َٓ كقرأ قتادة على »قاؿ 5ف، [64القمر 5 ]َذ
 اؿ يف الذاؿ، داال كإدغاـ الدما نقل ابن عطية ) مذكر ( ابلذاؿ ا١تعجمة على قلب اتء االفتعاؿ 

 (3).«األصل  معجمة بعدىا اتء االفتعاؿ كما ىوكقرئ ) مذتكر ( بذاؿ 

كر(، أصل قراءة اٞتمهور 5 ميذتكر، ابلذاؿ كالتاء، كلكن التاء أبدؿ منها الداؿ فصارت ) مذد 
 ، فأدغم اٟترؼ األكؿ يف الثاين.(4)مثٌ أدغمت الذاؿ يف الداؿ، فصارت مدٌكر

ىذه قراءة اٞتماعة، كىي صحيحة عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل كما ركاه شعبة »قاؿ أبو جعفر النحاس 5 
ٌَِ  يقرأ 5 قاؿ 5 ٝتعت رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلبن مسعود كغَته عن ابن إسحاؽ عن األسود عن عبد هللا  ۡو  َٓ َذ

نِؽن  ػَّ ٌُّ[ 5 64القمر]  داال إذا سبقها حرؼ الذاؿ، ألٌف الداؿ  االفتعاؿاتء فتبدؿ ، (5)«ابلداؿ غَت ا١تعجمة
 طبقتُت، كما أهنما قريبتا ا١تخرج.، كليستا مكالذاؿ ٣تهوراتف

، غَت أنٌو 5 اذدكر ٌا قلب التاء داال لوقوع الذاؿ قبلها صار إىلكذلك أنٌو ١ت»قاؿ ابن جٍت 5 
ـٌ اٟترفُت يف اٞتهر فأدغم  أجريت الذاؿ لقرهبا  (6).«من الداؿ ابٞتهر ٣ترل الداؿ، فأكثر اإلدغاـ لتضا

                                  
 .511ص5ج الكتاب1
 .651صيف علم التجويد التمهيد2
ن عمر كعباس عن أيب عمرك كىي ركاية عبد هللا عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل، كأٌما الثانية ، كالقراءة األكىل لقتادة كعبد هللا بن مسعود كعيسى ب663ص42ج روح ادلعاين3

 .444ص4ج معجم القراءاتفبدكف نسبة. ينظر 5 
 ـ، 4000-ق6540، 6، مؤسسة التاريخ، بَتكت لبناف، طالتحرير والتنوير،بن عاشور الطاىر، 26ص4ج معاين القرآف وإعرابوينظر 5 4
 .630ص42ج
 .61ص1للفراء ج معاين القرآف، كينظر 5 644ص5ج اب القرآفإعر 5
 .654ص4جاخلصائص 6
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 كعزاىا إىل  (1)، فقد ذكرىا ابن خالويو يف  ٥تتصرهأٌما قراءة ) مذٌكر ( ابلذاؿ ا١تعجمة ا١تشٌددة

، أم الثاين يف (2)أدغم الداؿ يف الذاؿ وأنٌ  اآللوسيكما ذكره كذلك، كتوجيهها    هنع هللا يضر هللا بن مسعودعبد  
 فصار 5 ) مذٌكر ( ابلذاؿ. األٌكؿ

، (3) «كىذا ليس ابلوجو، إ٪ٌتا الوجو إدغاـ األكؿ يف الثاين »الزجاج ىذا التوجيو فقاؿ 5 لكن رٌد 
 (4).«ين كليس على ىذا كبلـ العرب، إ٪ٌتا يدغموف األكؿ يف الثا»ككافقو النحاس فقاؿ 5

ثٍ كذلك ردمء، كيلزمو أف يقرأ 5»قاؿ أبو حامت 5 ٌَّ
ُ
َنَؽ َبۡػَػ أ ك 5 ، ابلذاؿ ) كاذٌكر([54] يوسف 5َوٱدَّ

  ًۡ ًُٔحُِس ِعُؽوَن ِِف ُب ا حَػَّ ٌَ  (5).«ابلذاؿ كذلك ) تٌذخركف([554 آؿ عمراف] َو

ىي  صيغة االفتعاؿ فيو الفعل 5 ذكر، فإفٌ »من احملدثُت 5 (6)كقاؿ الدكتور عبد الصابور شاىُت 
 ىي 5 اذتكر، مثٌ حدثت ٚتلة أتثَتات ىي 5

جاكرت التاء الذاؿ مباشرة، كالذاؿ ٣تهورة، كالتاء مهموسة، فجهرت بفعل قانوف ا١تماثلة 
 لتصبح داال 5 اذدكر، كىي ٦تاثلة تقدمية ألٌف الصوت األٌكؿ أثٌر يف الثاين، كىذه مرحلة.

جديد ىو الداؿ، ك٫تا ٣تهوراف، كلكٌنو يتميز عليو  كلكن صوت الذاؿ أصبح ٣تاكرا لصوت
ٔتوقعو القوم، فيؤثر فيو كيقلبو داال أخرل، كىذه ٦تاثلة رجعية، ألٌف الثاين أثٌر يف سابقو، فأصبح النطق 

 .«ابلكلمة 5 ادٌكر، كىي ا١ترحلة الثانية

                                  
، ٖتقيق ج.برجشًتاسًت، ا١تعهد األ١تاين لؤلْتاث الشرقية، توزيع مؤسسة الرايف، بَتكت لبناف، سلتصر يف شواذ القرآف من كتاب البديعابن خالويو، 1

 .653صـ، 4004-ق6510
 .444ص4ج معجم القراءات، 461ص4ج فتح القدير، 50ص60ج احمليط  البحركينظر 5 2
 .26ص4ج معاين القرآف وإعرابو3
 .644ص5ج إعراب القرآف4
، بَتكت لبناف، طيف تفسًن الكتاب العزيز احملرر الوجيزأبو دمحم عبد اٟتق بن عطية األندلسي، 5  .6244ص ـ، 4004-ق6541، 6، دار ابن حـز
 .13ص ادلنهج الصويت للبنية العربيةينظر 5 6
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 ال ٮترج عما فسٌر بو ابن جٍت من ا١تتقدمُت. للمحدثُتكىذا التفسَت 

 : اإلبداؿ بٌن الصوائت القصًنة ) احلركات ( ث الثاين ادلبح

األصوات الصائتة القصَتة أك اٟتركات يف العربية ثبلثة 5 الفتحة كالكسرة كالضمة، كالفتحة ىي 
 (1)أخف ىذه اٟتركات كأقلها جهدا عضليا على اإلطبلؽ، تليها الكسرة، كأثقلها الضمة.

قرئ ابلفتح أبنٌو اختَت دكف غَته ٠تفتو، ككذلك ما قرئ كعليو يكوف بديهيا لو أنٌو عيلًٌل ١تا 
 (2)ابإلسكاف، كأٌف ما قرئ ابلكسر قد اختَت ألنٌو أخف من الضم لكاف منطقيا.

كقد اختلفت اللهجات العربية يف ىذه الصوائت، إذ أٌف بعض اللهجات يستعمل الفتحة مثبل، 
 يف حُت تستعمل الكسرة أك الضمة ٢تجات أخرل.

 «ركح ا١تعاين»يف كتابو  اآللوسيت  القراءات القرآنية ىذا النوع من اإلبداؿ، كذكر كقد سٌجل
 عددا كثَتا منها، كفيما يلي توجيهو لعدد منها5

 بٌن الضم والفتح: أوال 

ًَۡطث  ك٦تا كرد من القراءات بُت الضم كالفتح يف فاء الكلمة قولو تعاىل 5 ا يَُِظُؽ َهَُٰٓؤََلٓءِ إَِلَّ َض ٌَ َو
َٔاقن َوٰ  ٌَِ فَ ا  َٓ

َ ا ل ٌَّ كابن كاثب كاألعمش كٛتزة كالكسائي كطلحة  (*)قرأ السلمي» ، فقد[ 64] ص 5ِضَػة  
بضم الفاء، فقيل ٫تا ٔتعٌت كاحد كقيصاص الشعر كقىصاصو، كقيل ا١تفتوح اسم مصدر من أفاؽ ا١تريض 

                                  
 .663ص ـ،6441، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية مصر، اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي، ينظر 5 1
 .442ص ـ،4004-ق6510، 6، مكتبة كىبة، القاىرة مصر، طالقراءات القرآنية دراسة فكرية صوتيةعلل ٤تي الدين سامل، ينظر 5 2
فاف كعلي عة أبو عبد الرٛتن السُّلىًمي الضرير، مقرئ الكوفة، كلد يف حياة النيب  ملسو هيلع هللا ىل كألبيو صحبة، أخذ القراءة عن عثماف بن ععبد هللا بن حبيب بن ريبػىيًٌ *

بيعي كغَتىم، تويف سنة بن أيب طالب كعبد هللا بن مسعود كزيد بن اثبت كأيب بن كعب مهنع هللا يضر، أخذ عنو القراءة عاصم كعطاء بن السائب كأبو إسحاؽ الس
 .423-41ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 25ق كقيل 21
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 عبيدة كالفراء لو ابإلفاقة إفاقة كفاقة إذا رجع إىل الصحة، كإليو يرجع تفسَت ابن زيد كالسدم كأيب
 (1).«كاالسًتاحة، كا١تضمـو 5 اسم ساعة رجوع اللنب للضرع 

 القراءتُت ٗتر٬تُت ٥تتلفُت 5 اآللوسيخرٌج 

أهٌنما لغتاف ٔتعٌت كاحد، كىو ما ذكره الفراء، فهما كنظَت القوؿ 5 قىصاص الشعر  األوؿ :
 (2)كقيصاصو.

صيغ كاحد، حيث قاؿ يف ابب الفىعاؿ كالفيعاؿ ٔتعٌت كا١تعٌت عند ابن السكيت يف مثل ىذه ال
 (3).«يقاؿ 5 ال تنتظره فىواؽى انقة كفيواؽ انقة »كاحد 5

إىل اٟتسن كأىل ا١تدينة  أهٌنما  ٥تتلفاف، فقراءة الفتح ) فىواؽ ( فقد نسبها الفراء الثاين :
سًتاحة ال يفيقوف فيها كما كىي اسم مصدر كمعناه 5 ا،(5)، فهي لغة حجازية(4)كعاصم بن أيب النجود

 يفيق ا١تريض كا١تغشي عليو.

من فيواؽ الناقة كىو الزمن ما بُت حلبيت  ،(6) كقراءة الضم ) فيواؽ ( ىي لغة ٘تيم كأسد كقيس
ما ينظركف إال صيحة »اٟتالب ألهٌنا ٖتلب مٌث تًتؾ سويعة يرضعها الفصيل لتًدٌر مٌث ٖتلب، كيقٌدر ا١تعٌت 5

 (7).«الثانية ما ٢تا من توقف مقدار فيواؽ كاحدة كىي النفخة

                                  
 .32ص3ج معجم القراءات، كىي قراءة طلحة كأبو عبد الرٛتن كخلف. ينظر 5 444ص41جروح ادلعاين 1
 .11ص1أليب علي الفارسي جاحلجة ،  كينظر 5 434ص4ج معاين القرآف2
 ـ،4004-ق6541، 6، ٖتقيق دمحم مرعب، دار إحياء الًتاث العريب، بَتكت لبناف، طح ادلنطقإصالأبو يوسف يعقوب بن إسحاؽ ابن السكيت، 3

 .34ص
 .434ص4ج معاين القرآف4
 .111ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة5
 .111صادلصدر نفسو6
 ـ،4004-ق6510، 4ي كدار القلم العريب، دمشق سوراي، طدار الرفاعلغة وتفسًنا وأسرارا،  الشامل يف القراءات العشرعبد القادر دمحم منصور، 7

 .461ص
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َهُِخ  5ًك٦تا كرد بُت الضم كالفتح قولو  ـَ ًُۡد  َۡ َض ٌِ  ََّ ُْ ُِٔ ِه ـۡ
َ
ًۡ  أ َِ وُۡسِػُك ٌّ 5 [01] الطبلؽ ،

 (1)حيوة.كأبو ة ػكابن أيب عبل (*)جح قراءة اٟتسن كاألعر ػهور، كالفتػم قراءة اٞتمػفالض

 (2).«كا١تعٌت يف الكل 5 الوسع »ت 5بعد تعداد القراءا اآللوسيقاؿ 

 كالوىجدي كالوًجدي 5 اليىسىار كالسَّعة، كقد قرئ ابلثبلث، أم 5 من  كالويجدي »قاؿ ابن منظور 5 

، كعزا الفراء (4) «ها لغاتكلٌ ك »قاؿ العكربم 5 ، ك (3)«سىعىًتك كما مىلىكتيم، كقاؿ بعضهم 5 من مساكنكم 
 (5)يم.الفتح ) كىجدًكيم ( إىل لغة بٍت ٘ت

أٌف البيئات البدكية كتميم تؤثر الضم، كالبيئة اٟتضرية كاٟتجاز  اٞتندم من احملدثُت أٛتدكيرل 
تؤثر الفتح، إاٌل أنٌو يقف يف سبيل ذلك بعض ىذه الركاايت اليت تعزل فيها الضم إىل اٟتجاز مقابل 

دثُت أٌف الصيغة ا١تشتملة على كقد رجح الدكتور إبراىيم أنيس من احمل، (6)الفتح الذم ٕتنح إليها ٘تيم
 (7)الضم تنتمي إىل بيئة بدكية، كأٌف ا١تشتملة على الكسر تنتمي إىل بيئة حضرية.

ًۡ ۡ كمن اإلبداؿ بُت الضم كالفتح قولو تعاىل 5  ُْ َػ ۡٓ ََ ََل ََيُِػوَن إَِلَّ ُس ِي
، قاؿ [ 524 التوبة] َوٱَّلَّ

ابلفتح، كىو إحدل لغتُت يف اٞتهد، فمعٌت ا١تضمـو كا١تفتوح ) جىٍهدىىيم (  (**)كقرأ ابن ىرمز»5  اآللوسي

                                  
يد بن قىيس األعرج أبو صفواف ا١تكي ا١تقرئ، ثقة، أخذ القراءة عن ٣تاىد بن جرب، ركل القراءة عنو سياف بن عيينة كأبو عمرك بن الع* بلء كإبراىيم بن ٭تي ٛتي

 .110ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 610كجينيد بن عمرك العدكاين كعبد الوارث بن سعيد، تويف سنة 
 .402ص3ج معجم القراءات، 643صمن كتاب البديع  سلتصر يف شواذ القرآف، 514ص43ج روح ادلعاينينظر 5 1
 .514ص43ج لآللوسيادلصدر نفسو 2
 مادة 5 كجد. لساف العرب3
 .614ص63ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 441ص4ج إعراب القراءات الشواذ4
 .434ص4ج معاين القرآف5
 .414-416ص6ج اللهجات العربية يف الرتاث6
 .34ص يف اللهجات العربية7
 .124ص1ج سًن أعالـ النبالءكلعٌلو ابن ىرمز فقيو ا١تدينة شيخ مالك بن أنس. ينظر 5 مل أجد لو ترٚتة يف طبقات القراء كال يف غاية النهاية، **
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، كقيل ا١تضمـو شيء قليل يعاش (*)كاحد، كقيل 5 ا١تفتوح ٔتعٌت ا١تشقة كا١تضمـو ٔتعٌت الطاقة قالو القتيب
 (1).«بو كا١تفتوح العمل 

 يف أٌف يف ضم ا١تيم كفتحها كجهاف 5 اآللوسيظ ٦تا ذكره ييلح

 (5)كأيب حياف.(4)كابن عطية  (3)كالطربم (2)الزجاجكىو توجيو ف ٔتعٌت كاحد، أهٌنما لغتا األّوؿ :

 (5)حياف.
كأٌما أىل العلم بكبلـ العرب من ركاة الشعر كأىل العربية، فإهٌنم يزعموف أهٌنا »قاؿ الطربم 5

مفتوحة كمضمومة ٔتعٌت كاحد، كإ٪ٌتا اختبلؼ ذلك الختبلؼ اللغة فيو كما اختلفت لغاهتم يف الويجد 
كقد نسب الفراء يف اٞتيهد إىل لغة اٟتجاز، كالوىجد إىل لغة ، (6)«من 5 كجدتجد ابلضم كالفتح كالوى 

 (8)، بينما ذكر الطربم أٌف الفتح ىو لغة ٧تد.(7) غَتىم

أهٌنا ١تعنيُت ٥تتلفُت، فاٞتيهد 5 الشيء القليل يعيش بو اٍلميًقلي على جىهًد العيش ،  الثاين :
 (9).هد يف العملكاٞتيهد يف الغينية كاٞتى 

                                  
. ينظر 5 أبو «هدم أم 5 طاقيت، ك) اٞتىهد ( ا١تشقة، تقوؿ 5 فعلت ذاؾ ّتىهدو كتقوؿ 5 اجهىد  جىٍهدؾ) اٞتيهد ( الطاقة، تقوؿ 5 ىذا جي  »قاؿ ابن قتيبة 5 *

، كأبو دمحم عبد هللا 103ـ، ص6444-ق6540، 4، ٖتقيق دمحم الدايل، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، طأدب الكاتبدمحم عبد هللا بن مسلم بن قتيبة، 
ق، كتويف 461يل ا١تركزم النحوم اللغوم، صاحب كتاب 5 ا١تعارؼ كأدب الكاتب كأتكيل مشكل القرآف كغَتىا، كلد سنة بن مسلم بن قتيبة الدينورم كق

، ٖتقيق إحساف عباس، دار وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمافق. ينظر 5  أبو العباس مشس الدين بن خلكاف، 426ق أك 420يف ذم القعدة سنة 
 .51-54ص1صادر، بَتكت لبناف، ج

 .544ص1ج معجم القراءات، كقراءة الفتح ) جىٍهدىىيم ( ىي قراءة عطاء ك٣تاىد كابن ىرمز. ينظر 5 514ص60ج روح ادلعاين1
 .121ص4ج معاين القرآف وإعرابو2
 .441ص60ج جامع البياف3
 .313ص احملرر الوجيز4
 .514ص4ج البحر احمليط5
 .441ص60ج جامع البياف6
 .100ص6جمعاين القرآفينظر 5 7
 .441ص60ج ادلصدر السابق8
 مادة ) جهد (. لساف العرب9
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، كقيل الفتح ٔتعٌت ا١تشقة، (1) كقيل 5 اٞتيهد لغة يف اٞتىهد للوسع كالطاقة، كاٞتىهد 5 ا١تشٌقةي  
 (2)كالضم ٔتعٌت الكراىية.

ا   5كمن اإلبداؿ كذلك قراءة ) لىغيوب ( يف قولو  َٓ َِا ذًِ فُّ ٍَ ا ََُطب  َوََل َح َٓ َِا ذًِ فُّ ٍَ ََل َح
 (3).[ 14] فاطر 5ىُُغٔب  

لمي ) لىغيوب ( بفتح البلـ، قاؿ الفراء 5 ىو ما يػيٍلًغبي بو  كالسُّ  هنع هللا يضركقرأ علي »5  اآللوسيقاؿ  
كالفىطور كالسَّحور، كجاز أف يكوف صفة ١تصدر ٤تذكؼ أم 5ال ٯتسنا فيها ليغيوب لىغوب ٨تو 5 شعر 

 (4).«شاعر كأنٌو كصف اللغوب أبنٌو قد لغب أم 5 أعِت كتعب 

 ٦تا ذكره أٌف يف قراءة الفتح كىي قراءة شاذة كجهاف 5 يتضح

اسم ما يػيٍلًغبي بو كالفىطور كالسَّحور اسم ١تا يفطر بو كما يتسحر بو كذلك، كىو  األّوؿ :
 ا١تذكور يف كبلـ الفراء.

أهٌنا صفة ١تصدر ٤تذكؼ، أم 5 ال ٯتسنا فيها ليغيوب لىغيوب، على قو٢تم 5 ىذا شعر  الثاين :
 «صفة ١تضمر، أم 5 أمر لغوب»ككافقو عليو أبو حياف األندلسي كزاد 5  (5)و ما ذكره ابن جٍتشاعر، كى

مصدر على »، ك تبعهما السمُت اٟتليب، كذكر لقراءة الفتح كجها اثلثا 5 كىو أٌف الٌلغوب 5(6) «لغوب
 ، ككالوىضوء كغَته.(7) «كزف فعوؿ كالقىبوؿ 

                                  
مكتبة العبيكاف، الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ،معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنيةدمحم أديب عبد الواحد ٚتراف، 1
 .613ـ، ص4000-ق6546، 6ط
 .142ص6ج إعراب القراءات الشواذ2
 .14ص4أليب حياف ج البحر احمليطالضم ىي القراءة ا١تتواترة كىي قراءة القراء العشرة. ينظر 5  كقراءة3
 .460ص44ج روح ادلعاين4
 .454ص4ج احملتسب5
 .14ص4ج البحر احمليط6
 .514ص4ج الدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوف7
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ًُْ لضم كالفتح يف قولو تعاىل 5 كمن اإلبداؿ يف عُت الكلمة قراءة ) زيبر ( اب ۡمَؽ
َ
ْ أ ٔٓا ُػ َذَخَلؽَّ

ًۡ ُزُبؽ   ُٓ َِ ًۡ ُزُبؽ  »5  اآللوسي، قاؿ [41] ا١تؤمنوف 5ا  ةَۡي ُٓ َِ   فرقة، كيؤيٌده أم 5 قطعا، ٚتع 5 زبور ٔتعٌت ا  ةَۡي

 (1).«( بضم الزام كفتح الباء فإنٌو مشهور اثبت يف ٚتع زبرة ٔتعٌت قطعة  أنٌو قرئ ) زيبػىرنا

 ، كأٌما الز٥تشرم فعٌد٫تا صيغتُت ٥تتلفتُت، كل(2)( عنده ٔتعٌت كاحد اكزيبػىرن  افهما أم 5 ) زيبػيرن 

ٔتعٌت، فا١تضمومة ٚتع ) زبور (، أم 5 كتبا ٥تتلفة، يعٍت 5 جعلوا دينهم أدايان، كا١تفتوحة ٔتعٌت 5 قطعا  
 (3)ر الفضة كاٟتديد.بى استعَتت من زي 

، كمن قرأ ) زيبىرا ( فهو كما  ا ( فهوفمن قرأ ) زيبػيرن  مع على فػيعيلو ٚتع زىبيور ال زيبٍػرىةو، ألٌف فػيٍعلىةن ال ٕتي
 (4)قاؿ.

ا ( يعٍت كتبا كضعوىا كضبلالت ألٌفوىا، كقيل 5 أهٌنم فرٌقوا الكتب، ) زيبػيرن »قاؿ القرطيب 5 
 كبٌدؿ. فاتبعت فرقة الصحف كفرقة التوراة كفرقة الزبور كفرقة اإل٧تيل، مثٌ حٌرؼ الكلٌ 

    ف الكه] َءاحُِِٔن ُزَبَؽ ٱۡۡلَِػيػِ    5كمن قرأ ابلفتح أم 5 قطعا كقطع اٟتديد، كقولو 

541]».(5) 

 

 

                                  
كأبو زيد كاللؤلؤم كاٞتهضمي كخارجة كعباس كلهم عن أيب عمرك كابن بكار  ، كىي قراءة األعمش كعبد الوارث كىاركف كعبيد116ص63ج روح ادلعاين1

 .631ص1ج ادلعجمكىشاـ عن ابن عامر كابن عباس كأبو عمراف اٞتوين. ينظر 5 
 .65ص5للزجاج جمعاين القرآف وإعرابو ، 654ص4للفراء ج معاين القرآفينظر5 2
مض التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، ٖتقيق أبو عبد هللا الداين، دار الكتاب العريب، عن حقائق غوا الكشاؼ٤تمود بن عمر الز٥تشرم،ينظر 5 3

 .651ص4ج ـ،4001-ق6542، 6بَتكت لبناف، ط
 مادة زبر. لساف العرب4
 .6114البن عطية ص احملرر الوجيز، 612ص64ج اجلامع ألحكاـ القرآفينظر 5 5
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 بٌن الضم والكسر : اثنيا 

كرد كقوع التبادؿ الصائيت بُت الضم كالكسر، كاشتملت القراءات القرآنية على ىذا النوع من 
عددا كثَتا من القراءات ا١تتواترة كالشاذة على اإلبداؿ اٟتركي،  يف تفسَته اآللوسياإلبداؿ، كقد أكرد 

 كفيما يلي عرض لبعض النماذج مع ٖتليلها، كمنها 5

ٔاْ رِۡسؾ  قولو تعاىل 5 ٍُ ََ َظيَ ِي َُؾَۡلَا لََعَ ٱَّلَّ
َ
ٔاْ َحۡفُفُلٔنَ فَأ ا ََكُُ ٍَ ِ آءِ ة ٍَ ََ ٱلفَّ ِ ٌّ  .[ 44] البقرة 5ا 

 و ػػػىو العذاب، كتكسر راؤه كتضم، كالضم لغة بٍت الصعدات، كب) الرجز ( ك »5  اآللوسيقاؿ 

 (1).«قرأ ابن ٤تيصن 

ا (، ك٫تا لغتاف، كبذلك علل زن إىل اإلبداؿ بُت الضم كالكسر يف فاء ) رجٍ  اآللوسيأشار 
أيب  توجيو، كىو (2)«قولو تعاىل 5 ) رجزا ( يقرأ بكسر الراء كضٌمها، ك٫تا لغتاف »العكربم فقاؿ 5 

 (6).«ك٫تا لغتاف مثل الذَّكر كالذُّكر  »، كقاؿ القرطيب 5 (5) ، كعبد الفتاح القاضي(4) كالشوكاين (3)افحي

ُشؽۡ كمثلو قولو تعاىل 5  ْۡ قرأ األكثركف ) الرًٍجز ( بكسر الراء، »، فقد [ 04] ا١تدثر 5َوٱلؽُّۡسَؾ فَٱ
اىد أٌف ا١تضمـو ٔتعٌت الصنم كىي لغة قريش، كمعٌت ا١تكسور كا١تضمـو كاحد عند ٚتع، كعن ٣ت

 (7).«كا١تكسور ٔتعٌت العذاب، كقيل ا١تكسور النقائص كالفجور كا١تضمـو إساؼ كانئلة 

                                  
 .114ص6جروح ادلعاين 1
 .44ص6للعكربم ج التبياف يف إعراب القرآف، 611ص6ج لشواذإعراب القراءات ا2
 .144ص6ج البحر احمليط3
 .34ص6ج فتح القدير4
 .135ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب5
 .11ص64ج اجلامع ألحكاـ القرآف6
 .634ص44ج روح ادلعاين7
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، كيعقوب البصرم، كىي لغة اٟتجاز، (1)فقراءة الضم ٟتفص عن عاصم، كأبو جعفر ا١تدين
 (2)ككافقهم ابن ٤تيصن كاٟتسن، كالباقوف بكسرىا لغة ٘تيم.

مل يكتف ابلتخريج اللغوم الصويت، كلكٌنو تعداه إىل التخريج  اآللوسيا أٌف كيلحظ الباحث ىن
كأخرج اٟتاكم  »اسم لؤلصناـ عموما، قاؿ السيوطي 5  -6ا١تعنوم، فتخريج قراءة الضم أنٌو إٌما 5 

ُشؽۡ َوٱلؽُّ عن جابر هنع هللا يضر قاؿ : مسعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ : كصٌححو كابن مردكيو  ْۡ برفع  ۡسَؾ فَٱ
 ».(3)الراء، وقاؿ : ىي األواثف

 (4)إساؼه كانئلةه، ك٫تا صنماف األٌكؿ كاف على الصفا كالثاين على ا١تركة، قالو  5 قتادة. -4

كذا العذاب »العذاب، كا١تعٌت كما ذكره أبو علي الفارسي 5  -6أٌما ٗتريج قراءة الكسر 5 
ًُ :،كيدؿ عليو قولو تعاىل (5) «هتا تؤدم إىل العذاب فاىجر، يعٍت 5 األصناـ، ألٌف عباد ِٓ ًۡ

ا َوَرَع َغيَ ٍَّ َ َول
 أم 5 العذاب. [615]األعراؼ 5ٱلؽِّۡسؾُ 

 (6)النقائص كالفجور. -4

 

                                  
بد هللا بن عياش بن أيب ربيعة ا١تخزكمي، كعلى أيب ىريرة كابن عباس كقد صلى اببن يزيد بن القعقاع ا١تدين اإلماـ أحد العشرة، قرأ القرآف على مواله ع1

ق عن نيف كتسعُت سنة. 11ق أك 14ق، أك 16ق أك 43عمر،قرأ عليو انفع بن أيب نعيم، كسليماف بن مسلم بن ٚتاز كعيسى بن كرداف، مات سنة 
 .623-624ص6ج معرفة القراء الكبارينظر 5 

ىم 5 انفع كابن كثَت كأبو عمرك البصرم، كابن عامر، كشعبة عن من العشرة ، كالباقوف 414ص الء البشر يف القراءات األربعة عشرإحتاؼ فضينظر 5 2
 عاصم ، كٛتزة، كالكسائي، كخلف العاشر.

 .544ص1جـ،4005-ق6545، 4، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طالدر ادلنثور يف التفسًن ادلأثورجبلؿ الدين السيوطي، 3
-ق6544، 6، ٖتقيق عبد الرزاؽ ا١تهدم، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طزاد ادلسًن يف علم التفسًنأبو الفرج عبد الرٛتن بن علي ابن اٞتوزم،4

 .110ص5ج ـ،4006
 .113ص1ج احلجة للقراء السبعة5
-ق6541، 6يق رضا فرج ا٢تمامي، ا١تكتبة العصرية، بَتكت لبناف، ط، ٖتقالتسهيل لعلـو التنزيلدمحم بن أٛتد بن جزم الكليب الغرانطي،ينظر 5 6

 .141ص60ج البحر احمليط، 443ص5ج ـ،4001
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احملدثُت إىل أٌف اللهجة التميمية كالبدكية مالت إىل إيثار الضم، يف  اٞتندم من ٛتدأكذىب 
 (1)الكسر. حُت آثرت اللهجة اٟتجازية اٟتضرية

ِٔل ٱك٦تا كرد فيو التبادؿ اٟتركي قولو تعاىل 5  ـُ ًۡ ِِف َر َٔةٌ َضَفَِث  ىََّلۡػ ََكَن ىَُس ـۡ
ُ
ِ أ ] األحزاب َّللَّ

 (2).«سوة بكسر ا٢تمزة كما قرأ اٞتمهور، كبضمها كما قرأ عاصم 5 ا٠تصلة كاإلً »5 اآللوسيقاؿ ، [546

 كا١تهػػػػػدكممكي القيسي  كجههمافاء الكلمة، كقد  ظ ىنا التبادؿ بُت الضم كالكسر يفػػػػػيبلح

 (3)هٌنما لغتاف.أبكأبو علي الفارسي 

 سوة ( ابلكسر يف كل القرآف الالضم يف قيس، كاٟتسن كأىل اٟتجاز يقرءكف ) أي  »قاؿ الفراء 5 

 (4)«.ٮتتلفوف 

 (5).«فوجو الضم لغة قيس ك٘تيم، ككجو الكسر لغة اٟتجاز »ة فقاؿ 5 بكزاد ابن عجي

قد كاف لكم يف رسوؿ هللا خصلة حسنة من حقها أف يؤتسى               ل»كا١تعٌت يف اآلية 5 
 (6).«ك يقتدل هبا 

ُمَم قراءة فاء ) يصدكف ( يف قولو تعاىل 5  اآللوسي هذكر  ك٦تا ۡٔ َرًَل إَِذا كَ ٌَ  ًَ َُ َمۡؽَي ا ُُضَِب ٱۡب ٍَّ َ َول
ونَ  ُّ يَِطػُّ ِۡ ٌِ5 كقرأ أبو جعفر كاألعرج كالنخعي كأبو رجاء كابن كاثب كابن عامر »5، فقاؿ [42] الزخرؼ

كانفع كالكسائي ) يصيدُّكف ( بضم الصاد من الٌصدكد، كركم ذلك عن علي كرـٌ هللا تعاىل كجهو، كأنكر 

                                  
 .441-444ص6ج اللهجات العربية يف الرتاثينظر 5 1
 ،441ص46ج روح ادلعاين2
 .524ص4ج ةاحلجة للقراء السبع، 524ص4للمهدكم ج شرح اذلداية، 641ص4ج الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها3
 .614ص46للطربم ججامع البياف ، كينظر 5 410ص4ج معاين القرآف4
 .165ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة5
 .524ص الشامل يف القراءات العشر6
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عن  ابن عباس مهنع هللا يضر ىذه القراءة كىو قبل بلوغو تواترىا، كا١تعٌت عليها 5 إذا قومك من أجل ذلك يعرضوف
 اٟتق ابٞتدؿ ْتجة داحضة كاىية، كقيل 5 ا١تراد يثبتوف على ما كانوا عليو من اإلعراض.

كقاؿ الكسائي كالفراء 5 يًصٌدكف كيصيدُّكف ابلضم لغتاف ٔتعٌت كاحد مثل 5 يعرًشوف كيعريشوف 
 (1).«كمعنا٫تا يضجوف، كجٌوز أف يكوف يعرضوف 

حيث ترتب عليو التخريج يف ا١تعٌت عند من يرل التبادؿ الصويت بُت اٟتركات  اآللوسيتناكؿ 
أٌف لكل قراءة معٌت، فتخريج قراءة الكسر ) يًصٌدكف ( أنٌو من صدَّ يًصدُّ مثل 5 حٌد ٭ًتدُّ، كا١تعٌت 5 

 (2).يضحكوفك يًضجوف كيًعجوف 

 (3).«يًضجوف كضجيج اإلبل عند ٛتل األثقاؿ»قاؿ القرطيب 5  

ل ىي تتناسب معو هبيئتو كاٞتو الذم نزلت فيو، إذ تقوؿ كيقوم ىذه القراءة سبب النزكؿ، ب
ًۡ : تَ لْ قػُ  تَ ملسو هيلع هللا ىلص : أنْ  ِبِّ قاؿ للن   –م لِ سْ يُ  ل أفْ قبْ  –ي بَِ عْ إّف ابن الزِّ ركاايت سبب النزكؿ 5  إَُُِّس

ا َوٰرُِدونَ  َٓ َ ًۡ ل ُُخ
َ
ًَ أ َِّ َٓ ِ َضَطُب َس ٌَِ ُدوِن ٱَّللَّ ا َتۡػُتُػوَن  ٌَ ود هُ اليػَ  سَ يْ لَ م، قاؿ : أَ ، قاؿ : نعَ [43األنبياء 5] َو

، وبنو مليح يعبدوف ادلالئكة ؟ فقاؿ النب ملسو هيلع هللا ىلص : بل يعبدوف يحَ ادلسِ  دُ ارى تعبُ صَ ا، والن  تعبد ُعزيرً 
ا من ا، وعبدً ، وأنت تقوؿ : كاف نبي  يحَ وف ادلسِ ارى يعبدُ صَ الن   تِ أليسَ : ، كيف ركاية قاؿالشيطاف

                                  
كأيب بكر عن عاصم كحفص  ، قراءة كسر الصاد ) يًصدُّكف ( البن عباس كسعيد بن جبَت كاٟتسن كعكرمة كأيب رزين كأيب ٭تي643ص44ج روح ادلعاين1

لمي كخلف كزر بن حبش كابن ٤تيصن كاليزيدم، كقراءة ضم الصاد ) يصيدُّكف ( أليب جعفر كاألعرج كالنخعي كأيب رجاء كابن كاثب كعبيد بن عمَت كالس
 ادلعجمكر كشيبة. ينظر 5 كاٟتسن كاألعمش كأيب بكر بن عياش عن عاصم كابن عامر كانفع كالكسائي كعلي بن أيب طالب كالربٚتي عن أيب ب

 .134-133ص3ج
 .645ص1ج احلجة، 143ص4للفراء ج معاين القرآفينظر 5 2
 .606ص61ج اجلامع ألحكاـ القرآف3
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ش، يْ رَ حت قػُ رِ و، ففَ عَ ا أف نكوف حنن وآذلتنا مَ ينَ ضِ ر، فقد رَ اِ ا، فإف كاف يف الن  احلًِ عباد هللا تعاىل صَ 
ونَ كذلك قولو تعاىل 5م، اتُ وَ وا، وارتفعت أصْ كُ وضحِ  ُّ يَِطػُّ ِۡ ٌِ ُمَم  ۡٔ  (1).[42] الزخرؼ 5إَِذا كَ

مثل 5 مدَّ ٯتيدُّ، كمعناىا 5 ييعًرضوف قالو     أٌما قراءة الضم ) يصيدُّكف ( فهي من 5 صدَّ يصُّدي 
، كىو من الصدكد، كا١تعٌت 5 إذا قومك من أجل ذلك يعرضوف عن اٟتق ابٞتدؿ ْتجة (2) الٌنخعي

 .بو، كا١تعٌت 5 يعدلوف عما جئتم (3)«كمن ضمها فمجازىا 5 يعدلوف  »داحضة كاىية، كقاؿ أبو عبيدة 5 

العرب تقوؿ 5 »، ألٌف 5 يما نقل عن ابن عباس هنع هللا يضر أبهنما لغتافكرد الفراء على عد الضم ٟتنا ف
 ، كقيل إٌف اإلنكار كاف قبل بلوغو تواترىا.(4)«يًصدُّ كيىصيدُّ مثل 5 يًشدُّ كيشيدُّ، كيًنمُّ كينيمُّ من النميم 

 وف مع)يىصيدُّكف ( من أجل ذلك القوؿ، كقد ٬توز أف يك »كعلى ىذا معٌت اآلية إ٪ٌتا ىو 5 
 (5).«الصدكد ضجيج فيقوؿ ا١تفٌسر 5 معناه يًضجُّوف ذلك 

كال يعٌدل )يصيدُّكف ( ٔتن، كمن كسر فمعناه 5 يًضجُّوف، فػ ) ًمٍن ( متصلة بػ      »قاؿ القرطيب 5 
دُّكف (، كا١تعٌت 5 يضجوف منو   (6).«) يصًٌ

 

                                  
، ٖتقيق عبد الرزاؽ ا١تهدم، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، لباب النقوؿ يف أسباب النزوؿجبلؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر السيوطي، ينظر 5 1
، 1، ٖتقيق السيد اٞتميلي، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طأسباب النزوؿأبو اٟتسن علي بن أٛتد الواحدم، ، 403ص ـ،4001-ق6541 ،6ط

، 6، دار منار للنشر كالتوزيع، دمشق سوراي، طللواحدي النيسابوري صحيح أسباب النزوؿعبد القادر األرانؤكط، ، 165ص ـ،6445-ق6565
 ، كقاؿ 5 صحيح ركاه اإلماـ أٛتد كابن أيب حامت كالطرباين كغَتىم.44ـ، ص4001-ق6545

 .606ص61ج ادلصدر السابق2
 .404ص4ج ، ٖتقيق دمحم فؤاد سزكُت، مكتبة ا٠تا٧تي، القاىرة مصر،رلاز القرآفأبو عبيدة معمر بن ا١تثٌت التيمي، 3
 .144ص4ج معاين القرآف4
 .22ص5ج إعراب القرآف5
 .606ص61ج رآفاجلامع ألحكاـ الق6
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ْ  ِإَوَذاقراءة الفعل ) انشزكا ( يف قولو تعاىل 5  اآللوسيكذكر  وا واْ فَٱنُُشُ ، [66] اجملادلة  5رًَِو ٱنُُشُ
 (1).«كقرأ اٟتسن كاألعمش كطلحة كٚتع من السبعة انًشزكا فانًشزكا بكسر الشُت منهما »فقاؿ 5 

كأبو  (3)كالنحاس(2)الفراءكجهو  كقع التبادؿ بُت الضم كالكسر يف عُت الفعل ) انشزكا (، كقد
 هٌنما لغتاف.أب(4)علي الفارسي

 (5).«[613]األعراؼ 5َحۡػؽُِشَٔن ، ك[613]األعراؼ 5َحۡػُهُفٔنَ ك٫تا لغتاف مثل »لقرطيب 5 قاؿ ا

، فالضبكنص ابن عجي  م ػػػػة على أهٌنما لغتاف كذلك، يقاؿ 5 أنشز ينشيزي ينًشزي كيعكيفي كيعًكفي

 (7)كذكر الفراء أٌف الرفع لغة أىل اٟتجاز.، (6)من ابب نصر كالكسر من ابب ضرب

 بٌن الفتح والكسر : لثا اث

حۡؽِ قولو تعاىل 5 َٔ
ۡ ۡفِع َوٱل عن ابن عباس (*)كقرأ ٛتزة كالكسائي كاألغر»قاؿ5ف، [01] الفجر 5َوٱلشَّ

هنع هللا يضر كأبو رجاء كابن كاثب كقتادة كطلحة كاألعمش كاٟتسن ٓتبلؼ عنو ) الوًتر ( بكسر الواك،كاٞتمهور 
 (8).«ٟتىرٍب على فتحها، ك٫تا لغتاف كاًٟترٍب كا

                                  
، قرأ برفع الشُت فيهما أبو جعفر كشيبة كاألعرج كانفع كابن عامر كحفص عن عاصم كاألعشى عن أيب بكر كىاركف بن حامت 164ص43جروح ادلعاين 1

ن عاصم كٛتاد كابن عن أيب بكر عن عاصم، كقرأ بكسر الشُت فيهما اٟتسن كاألعمش كطلحة كابن كثَت كأبو عمرك كٛتزة كالكسائي ك٭تي عن أيب بكر ع
 . 124-125ص4جادلعجم سعداف كشعيب بن أيوب. ينظر 5 

 .454ص1ج معاين القرآف2
 444ص5جإعراب القرآف 3
 .436ص1ج احلجة4
 .435ص62ج اجلامع ألحكاـ القرآف5
 .220ص ادلوضح يف وجوه القراءات،  204ص حجة القراءات، 144ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترةينظر 5 6
 مادة نشز. لساف العرب، 454ص1ج معاين القرآفينظر 5 7
انفع كعلى أيب أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن يوسف أبو جعفر الكبلعي يعرؼ ابألغر، مالقي، مقرئ، ٣تود متقن، قرأ على أيب جعفر بن الزبَت البن كثَت ك  *

 .44ص6ج غاية النهايةظر 5 ق. ين26دمحم بن أيب السداد ابلسبع، تويف أبٍلمىرًيَّة يف حدكد 
 .454-453ص10ج روح ادلعاين8
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، كمل يقل (1)الكسر أبنٌو لغة ٘تيم، كالفتح أبنٌو لغة قريش أم لغة حجازية اآللوسيكصف 
 (3)، كزاد ابن عجينة يف الكسر قبيليت أسد كقيس.(2) ٓتبلؼ ذلك من سبقو من ا١توٌجهُت

العدد فلهجة اٟتجاز اختارت الفتح يف  »اٞتندم من احملدثُت على القراءتُت فقاؿ 5  ٛتدأ قكعل
مثل ) الشفع كالوتر (، ألهٌنا أرادت أف تطابق بُت لفظ الشفع كلفظ الوتر، كلو نطقت اللهجة اٟتجازية 

 ابلكسر يف الوتر ما حصل التطابق بينو كبُت كلمة الشفع.

كأٌما ٘تيم فسبب إليثارىا الكسر أهٌنا نظرت إىل ا١تعٌت، فالشفع معناه الزكج كالوتر معناه الفرد، 
 ح يف ػػػػػػػػػػلمتُت ٥تتلف، فآثرت اختبلفهما يف اٟتركات فجاءت الكلمة الوتر مكسورة ٥تالفة الفتفمعٌت الك

 (4).«الشفع الختبلفهما يف ا١تعٌت 

َلۡػ ََكَن لَِفَتإن قراءة ) مسكنهم ( يف قولو تعاىل 5 كمثلها 
ًۡ َءايَث   ِِف َمۡفَهِِ  ىَ ِٓ5 بفتح  [ 64] سبأ

، كعزا قراءة النصب للغة  (6)قراءة الكسر للكسائي كاألعمش كعلقمة عزافقد ، (5)الكاؼ ككسرىا
 اٟتجاز ككجٌهها أبهٌنا لغة ٯتانية فصيحة.

                                  
، قرأ بفتح الواك ) الوىتر ( ابن كثَت كابن عامر كأبو عمرك كانفع كعاصم كالسلمي كاٟتسن كأبو جعفر كيعقوب كشيبة، كقرأ بكر 354ص10ج روح ادلعاين1

كاألعمش كاٟتسن ٓتبلؼ عنو كخلف كا١تفضل كابن مسعود كٛتزة كالكسائي. ينظر الواك ) الًوتر ( األغر عن ابن عباس كأبو رجاء كابن كاثب كقتادة كطلحة 
 .564-565ص60ج ادلعجم5 
، 611ص4ج إعراب القرآف، 654ص1ج معاين القرآف، 6114ص1ج ادلوضح يف وجوه القراءات، 504ص1أليب علي الفارسي ج احلجة2

 .124ص4ج الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججها وعللها
 .514ص الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة الدرر3
 .410ص4ج اللهجات العربية يف الرتاث4
ًنًهم ( ٛتزة كحفص عن عاصم كإبراىيم النخعي، كقرأىا مفردا مكسور الكاؼ ) مىٍسًكًنهم ( 504ص44ج روح ادلعاين5 ، قرأ ابإلفراد كفتح الكاؼ ) مىٍسكى

 .144ص2ج ادلعجمكالفراء. ينظر 5 الكسائي كاألعمش كعلقمة ك٭تي بن كاثب كخلف 
، كأخذ القرآف علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك أبو ًشبل النخعي الفقيو الكبَت، عم األسود بن يزيد، كخاؿ إبراىيم النخعي، كلد يف حياة النيب  ملسو هيلع هللا ىل6

ق. ينظر 5 14يم النخعي كأبو إسحاؽ السَّبيعي ك٭تي بن كاثب، مات سنة عرضا عن ابن مسعود كعلي كعمر كأيب الدرداء كعائشة، عرض عليو القرآف إبراى
 .263-262ص6ج غاية النهاية
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، أييت أبدا ل يػىٍفعيلي أيت بو على ا١تستعمل ا١تعركؼ، ألٌف ا١تصدر من فػىعى  من فتح»5 مكي قاؿ 
 (1).«ء ٝتاعا ٨تو 5الػمىسًجد كالػمىطًلعالكسر ٦تا خرج على األصل جاك ابلفتح  ٨تو 5 الػمىٍقعىد كالػمىٍدخىل، 

فػالقراءة بفتح الكاؼ ) مسكىنهم ( مصدر حذؼ مضافو، كالتقدير 5 يف مواضع سيكناىم، 
ۡلَػِػ ِضۡػقٍ فلما جعل ا١تسكن كالسيكٌت أيفرد كما تفرد ا١تصادر، كعلى ىذا قولو تعاىل 5  ٌَ ، [ 544 القمر] ِِف 

 ن ا١تتقُت موضع قعود.، فلكل كاحد م(2) أم 5 مواضع قعود

ًۡ ككما قاؿ هللا تعاىل 5  ةَۡصٰؽِِْ
َ
َٰٓ أ ًۡ  َولََعَ ِٓ ػِ ٍۡ ـَ  ٰ

ًۡ َولََعَ ِٓ ِ ٔب
ٰ كُيُ ُ لََعَ ًَ ٱَّللَّ ، فجاء [ 502 البقرة] َعَخ

د، كا١تراد بو اٞتمع، اكتفاءن إبضافتو للجمع، كما   السمع مفردا، ك٬توز أف يكوف اٝتا للمكاف، إالٌ أنٌو كيحًٌ

 عر5قاؿ الشا

 (3)(*)ُكُلوا يف بْعِض َبْطِنُكُم َتِعيُشوا                   فِإف  زَماَنُكم زََمٌن ََخيصُ 

 (4)فالفتح اللغة الفصحى يف االسم، كالقياس يف ا١تصدر كمدخىل.أراد يف بطونكم، 

 كأٌما القراءة ابلكسر ) مسًكًنهم (، فقد جاءت على خبلؼ القياس، كال يوجد مثلو إاٌل ٝتاعا
٨تو 5 ا١تسًجد كا١تطًلع كا١تشرًؽ كا١تغًرب، فإٌف القياس يقتضي أف ٬تيء ا١تصدر كاسم ا١تكاف كالزماف ٚتيعا 

 (5)على مفعىل بفتح العُت إذا كاف مضارعو يفعيلي ابلضم أك يفعىل ابلفتح.

 

                                  
 .513ص4جالدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوف ، 405ص4ج الكشف عن وجوه القراءاتينظر 5 1
 .61ص1أليب علي الفارسي ج احلجةينظر 5 2
فإٌف زمانكم زماف قحط ك٣تاعة، كموضع الشاىد 5 ) بعض بطنكم (، ككجو االستدالؿ استعماؿ ) بطن (  كمعٌت الشاىد 5 قللوا من األكل الكثَت تعٌفوا، *

، ٖتقيق بركات يوسف أسرار العربيةٔتعٌت اٞتمع ؛ ألٌف ا١تراد 5 بعض بطونكم، كالبيت بدكف نسبة يف 5 كماؿ الدين أبو الربكات بن أيب سعيد األنبارم، 
 .24ص5ج إعراب القرآف، 460ص6جالقرآف  معاين، 620ـ، ص6444-ق6540، 6ألرقم، بَتكت لبناف، طىٌبود، دار األرقم بن أيب ا

 .6053ص1جالكتاب ادلوضح 3
 .164ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترةينظر 5 4
 .513ص4ج الدر ادلصوف، 424ص65ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 6054ص1ج الكتاب ادلوضحينظر 5 5
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 (1)كقد جعلو سيبويو اٝتا غَت مصدر ٠تركجو عن قياسو، كفتحو لغة حجازية قليلة.

ََ ؿ بُت الفتح كالكسر قولو تعاىل 5كمن اإلبدا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ ًِ َنٓافَّث   َيَٰٓ ۡي ٔاْ ِِف ٱلّفِ ٔاْ ٱۡدُعيُ ُِ ٌَ ] البقرة َءا

قرأ ابن كثَت كانفع كالكسائي ) السَّلم ( بفتح السُت، كالباقوف بكسرىا ك٫تا لغتاف مشهوراتف »فػ ، [5403
 (2).«فيو 

لمى ابلكسر 5 اإلسبلـ يف ىذه اآلية خاصة، قاؿ أٌف السًٌ  (4)كاألخفش(3)ذىب أبو عبيدة 
لمي مصدرا يف معٌت اإلسبلـ إذا كسرت اٟترؼ األٌكؿ منو »الفارسي 5  (5).«كإ٪ٌتا يكوف السًٌ

أٌما السَّلم ابلفتح ا١تسا١تة، كا١تراد هبا ىنا عقد الذمة ابٞتزية، كاألمر على ىذا ألىل الكتاب 
 (6)ائهم ككتبهم ا١تتقدمة.كخوطبوا ابلذين آمنوا إلٯتاهنم أبنبي

لم كالسَّلم ٔتعٌت كاحد، ككذا ىو عند أكثر البصريُت، ك٫تا ٚتيعا يقعاف   كقاؿ الكسائي 5 السًٌ

 (7)لئلسبلـ كا١تسا١تة.

 

                                  
 .164ص ثرة يف توجيو القراءات ادلتواترةالدرر النا1
، قرأ انفع كابن كثَت كالكسائي كأبو جعفر كشيبة كابن ٤تيصن كاألعرج كشبل ) السٍَّلم ( بفتح السُت كسكوف البلـ، كقرأ أبو عمرك 121ص4ج روح ادلعاين2

أيب إسحاؽ كابن كاثب كعيسى كاألعمش كاٞتحدرم كيعقوب ) كٛتزة كابن عامر كحفص كأبو بكر كبل٫تا عن عاصم كاٟتسن ك٣تاىد كعكرمة كقتادة كابن 
ٍلم ( بكسر السُت كسكوف البلـ. ينظر 5   إحتاؼ فضالء البشر، 626ص4ج النشر يف القراءات العشر، 13ص التيسًن، 630ص السبعةالسًٌ

 .431-434ص6ج ادلعجم، 406ص
 .26ص6ج رلاز القرآف3
 .644ص معاين القرآف4
 .441ص4جاحلجة 5
 .632ص6ج التسهيل لعلـو التنزيل5 ينظر 6
َّٔكَّ  ، كجاءت قراءة السَّلم كذلك يف قولو تعاىل 5 41ص1ج اجلامع ألحكاـ القرآفينظر 5 7 ا َوحَ َٓ َ َِۡص ل ًِ فَٱۡس ۡي َُِطٔاْ لِيفَّ فقد  ، [ 16] األنفاؿ  5ِإَون َس

نَ ولو تعاىل 5 العشرة ابلفتح، كقمن فقد قرأىا ابلكسر 5 شعبة عن عاصم، كقرأىا ابقي القراء  ۡٔ ۡغيَ
َ
ًُ ٱۡۡل ُُخ

َ
ًِ َوأ ۡي ٔٓاْ إََِل ٱلفَّ ُِٔاْ َوحَۡػُغ ِٓ ، [14] دمحم 5فَََل حَ

      : البدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترةكقرأىا ابلكسر كذلك 5 شعبة عن عاصم ككافقو ٛتزة كخلف، كفتحها ابقي القراء العشرة. ينظر 
 .104ك615ص
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جِنًَو ك٦تا كرد يف اإلبداؿ بُت الفتح كالكسر قولو تعاىل 5  َرىَٰث َوٱۡۡلِ ۡٔ َُؾَل ٱَلَّ
َ
، [ 01] آؿ عمراف 5َوأ

 (1).«ليس من أبينة العرب  (  أفعيل) اٟتسن أنٌو قرأه بفتح ا٢تمزة، كركم عن »فقد 

إٌف قراءة اٞتماعة ) اإًل٧تيل ( بكسر ا٢تمزة، كذكر ابن جٍت أٌف اٟتسن قرأ ) األى٧تيل ( 
 يف ٚتيع القرآف.(3) ، كزاد صاحب ا١تعجم(2)بفتحها

، فلعٌلو يقصد كما  (4)«لعربكذلك ال يتجو يف كبلـ ا »كقاؿ ابن عطية بعد أف ذكر القراءة 5 
 (5).«بفتح ا٢تمزة( أفعيل ) ىذا مثاؿ غَت معركؼ النظَت يف كبلمهم، ألنٌو ليس فيو »قاؿ ابن جٍت 5 

ابلفتح،  ( أفعيل) كىو بعيد يف أمثلة العربية، إذ ليس فيها  »كإىل ذلك ذىب العكربم فقاؿ 5 
 (6).«ٝتعها كالذم قرأ هبا اٟتسن، كىو عريب فصيح، فيجوز أف يكوف

كىو دليل على العجمة،  »كاستدؿ الز٥تشرم ابلقراءة على أٌف لفظ ) اإل٧تيل ( أعجمي فقاؿ 5
 (7).«ألٌف أفعيل بفتح ا٢تمزة عدمي يف أكزاف العرب

 كقرأ اٟتسن ) كاألى٧تيل ( بفتح ا٢تمزة، كالباقوف ابلكسر »القرطيب قراءة الفتح بقولو 5 عٌللك 

تمل أف ٝتع أف يكوف ٦تا عربتو العرب من األٝتاء األعجمية، ال مثاؿ لو يف  مثل اإًلكليل لغتاف، ك٭ت
 (8).«كبلمها

                                  
 .550ص6ج معجم القراءات، كينظر 5 601ص1ج روح  ادلعاين1
 .64البن خالويو ص سلتصر يف شواذ القرآف، 452ص6ج احملتسبينظر 5 2
 .551-554ص6جمعجم القراءات 3
 .421ص احملرر الوجيز4
 .452ص6ج احملتسب5
 .566ص6ج إعراب القراءات الشواذ6
 .442ص6ج الكشاؼ7
 .60ص5ج اجلامع ألحكاـ القرآف8
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كعليو فاإل٧تيل لفظ أعجمي، كالعرب إذا نطقت ابألعجمي غٌَتت فيو، أشار إىل ذلك ابن 
أٌف العرب  إذا أعربت اٝتا من غَت لغتها أك بنتو اتسعت يف لفظو ٞتهل »خالويو، حيث ذكر 5 

 (1).«االشتقاؽ

ٌ  قولو تعاىل 5بُت الفتح كالكسر اإلبداؿ اٟتركي من  اآللوسي هذكر ٦تا ك  ًَا ۡو َغۡػُل َذٰلَِم ِض
َ
ا أ

ۡمؽِهۦِۗ 
َ
َُؼوَق َوَباَل أ كقرئ ) أك ًعٍدؿي ( بكسر العُت، كالفرؽ بينهما أٌف ًعدؿ الشيء »فقاؿ 5، [ 44] ا١تائدة 5ّۡلِ

كاإلطعاـ كعىدلو ما عدؿ بو يف ا١تقدار، كأٌف ا١تفتوح  كما قاؿ الفراء ما عادلو من غَت جنسو كالصـو
 (2).«تسمية اب١تصدر كا١تكسور ٔتعٌت ا١تفعوؿ 

ىي »، كقاؿ صاحب ا١تعجم 5 (3)نسب ابن خالويو قراءة الكسر إىل النيب  ملسو هيلع هللا ىل كابن عباس مهنع هللا يضر
 (4).«كقتادة، كقراءة اٞتمهور ابلفتح  اؾأبو رزين كالضحقراءة ابن عامر كطلحة بن مصٌرؼ كاٞتحدرم ك 

كذكر العكربم أٌف ) عىٍدؿ ( ابلفتح ىو الشيء مثلو من غَت جنسو، ك) ًعٍدؿ (  ابلكسر ىو 
 . (7)ك الزجاج (6)الفراء توجيو، كىو (5) الشيء من جنسو

، كالصـو أٌف ًعدؿ الشيء ما عادلو من غَت جنسو كالفرؽ بينهما»قاؿ الز٥تشرم 5
،كعىدلو ما عدؿ بو يف ا١تقدار، كأٌف ا١تفتوح تسمية اب١تصدر، كا١تكسور ٔتعٌت ا١تفعوؿ بو، كالذبح كاإلطعاـ

 (8).«ك٨توه، ك٨تو٫تا اًٟتمل كاٟتىمل

                                  
، دار الشركؽ، بَتكت لبناف، طيف القراءات السبع احلجةابن خالويو، 1  .31صـ،6424-ق6144، 1،ٖتقيق عبد العاؿ سامل مكـر
 .13ص2ج روح  ادلعاين2
 .14ص سلتصر يف شواذ القرآف3
 .15ص4ج معجم القراءات4
 .544-543ص6ج إعراب شواذ القراءاتينظر 5 5
 .463ص6ج معاين القرآف6
 .613ص4ج معاين القرآف وإعرابو7
 .444-446ص6ج لكشاؼا8
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كيؤثر ىذا القوؿ عن الكسائي، تقوؿ 5 عندم ًعدؿ درا٫تك من الدراىم، »قاؿ القرطيب 5
 (1).«هٌنما لغتاف، كىو قوؿ البصريُتكعندم عىٍدؿ درا٫تك من الثياب ؛ كالصحيح عن الكسائي أ

ٌ  كالعىدؿ كالًعدؿ كالعىديل سواء، كيف الٌتنزيل 5 »قاؿ ابن منظور 5 ًَا ۡو َغۡػُل َذٰلَِم ِض
َ
 44] ا١تائدة 5ا أ

]».(2) 

 بٌن احلركات الثالث: رابعا 

ۡو َسۡؼَوةن قولو تعاىل 5 من كردت قراءات مثلثة اٟتركات كقراءة ) جذكة ( 
َ
ََ ٱ أ ِ ] القصص َلَّارِ ٌّ

األكثر ) ًجذكة ( بكسر اٞتيم، كاألعمش كطلحة كأبو حيوة كٛتزة  كقرأ»5 اآللوسي ، قاؿ[544
 (3).«بضمها

 كىي مثل 5 أكطأتك عىشوة كعيشوة كًعشوة، كمنو 5 رىٍبوة  »كركل الفراء أٌف عاصم قرأىا ابلفتح، 

 (5) .«ر أفصح كىٌن لغات، كالكس»قاؿ ابن خالويو 5 ، ك (4)«كريٍبة كرًبوة 

 كىي  »، إالٌ أٌف مكي قاؿ بدكف ترجيح 5 (6)ف كما قاؿػػػػػػػة ألنٌو أخبكحٌسن الفتح ابن عجي 

 (7).«لغات كبل يف اٞتذكة من النار

 
                                  

 .442ص1جاجلامع ألحكاـ القرآف 1
 .111ص معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءاتمادة عدؿ،  لساف العربينظر 5 2
 .121ص40ج روح ادلعاين3
 .643ص4ج معاين القرآف4
-ق6564، 6مصطفى دركيش كعوض بن ٛتد القوزم، ط ، ٖتقيق عيدمعاين القراءاتأبو منصور األزىرم، ، 422ص يف القراءات السبع احلجة5

، ٖتقيق علي اٟتسُت البواب، دار كنوز إشبيليا، حتفة األقراف فيما قرئ ابلتثليث من القرآفأبو جعفر أٛتد بن يوسف الرعيٍت، ،446ص4جـ، 6446
 .11ص ـ،4002-ق6543، 4الرايض ا١تملكة العربية السعودية، ط

 .444ص اءات ادلتواترةالدرر الناثرة يف توجيو القر 6
 .621ص4ج الكشف عن وجوه القراءات وعللهاينظر 5 7
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 (1).«كاٞتيذكة 5 القبسة من النار، كقيل ىي اٞتمرة  اًٞتذكة كاٞتىذكة»قاؿ ابن منظور 5

ٍِۡطتَاُح ِِف زَُساَسثٍ   قولو تعاىل 5 ظ ) زجاجة ( يف ك٦تا كردفيو التثليث يف حركات الفاء لف ۡ ٱل
أٌف ) زيجاجة الزيجاجة ( بضم الزام ىي لغة اٟتجاز، كأٌف  اآللوسي، فقد نسب [ 14] النور  5ٱلؾَُّساَسثُ 

 (2)الفتح كالكسر لغة قيس.

كنصر بن عاصم،  أٌما قراءة الضم فقد قرأ هبا العشرة، كأٌما قراءة الكسر فقد قرأ هبا أبو رجاء
 (3) كأٌما قراءة الفتح فقد قرأ هبا ابن أيب عبلة كنصر بن عاصم يف ركاية ابن ٣تاىد.

َوََل يَۡػُعئَُن كقرئ أيضا بضم السُت ككسرىا ك٫تا لغتاف فيو كالفتح أشهر يف قولو تعاىل 5 
ًَاِط   ًِّ ٱۡۡلِ ـَ ُو ِِف  ٍَ ٰ يَيَِز ٱۡۡلَ ََِّث َضَّتَّ  (4).[550 األعراؼ] ٱۡۡلَ

 (5).إىل تبادؿ اٟتركات الثبلث يف فاء ) سٌم (، كتناكؿ القراءات القرآنية ٢تا اآللوسيفقد أشار 

يقرأ بضم السُت، كفتحها، كزاد قـو كسرىا أيضا، ككل »كعلل العكربم تبادؿ اٟتركات بقولو 5 
 (6) .«لغة

 

                                  
 مادة جذا. لساف العرب1
 . 534ص63جروح ادلعاين 2
،كقرأ أبو رجاء كنصر بن عاصم كمعاذ القارئ كعاصم اٞتحدرم كابن يعمر بكسر 600ص حتفة األقراف يف ما قرئ ابلتثليث من حروؼ القرآفينظر 5 3

جاجةي (، كقرأ  زًجاجةو زًجاجىةي (، كقرأ بن أيب عبلة كنصر بن عاصم يف ركاية ابن ٣تاىد كأبو رجاء العطاردم بفتح الزام فيهما ) يف زىجاجةو الزى الزام فيها ) يف 
 .411ص1ج ادلعجماٞتماعة بضم الزام فيهما ) يف زيجاجةو الزيجىاجةي (. ينظر 5 

 . 400ص3ج ادلصدر السابق4
مسعود كقتادة كأبو رزين كطلحة بن مصرؼ كابن سَتين كأبو السماؿ كأبو حيوة كابن ٤تيصن بضم السُت ) سيمًٌ (، كقرأ أبو عمراف اٞتوين كقرأ عبد هللا بن  5

، 51ص سلتصر يف شواذ القرآفكأبو هنيك كأبو السماؿ كأبو حيوة كاألصمعي عن انفع كأبو الربىسم كاليماين كأبو ْترية بكسر السُت ) ًسمًٌ (.ينظر 5 
 .40ص1ج ادلعجم

 .450ص6ج إعراب القراءات الشواذ6
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كر اٞتمل أف الضم لغة كذ ، (4)، كالشوكاين(3)، كاٞتمل(2)، كالشهاب(1)ابن اٞتوزم توجيوكىو 
 (5)ألىل العالية كالكسر لغة لبٍت ٘تيم.

ًۡ ِغۡيَظث   قولو تعاىل 5 مثلوك  ْ ذًُِس ،فهي مثلثة الغُت، كقرئ بذلك لكن [ 641 5التوبة ] َوۡۡلَِشُػوا
 (6)السبعة على الكسر.

، كىي لغات مسموعة، فقد أشار (7)كقع التبادؿ بُت اٟتركات الثبلث يف فاء ) غلظة (
 (8).«يقرأ بضم الغُت، كفتحها، ككسرىا، كىي لغات مسموعة »العكربم إىل ذلك فقاؿ 5

 (9)كنسب أبو حياف الكسر إىل لغة أسد،  الفتح إىل لغة أىل اٟتجاز، كالضم إىل لغة ٘تيم.

 واإلتباع احلركي : اإلمالةالثالث ادلبحث 

 اإلمالة  أوال :

 على التماثل بُت الصوامت، كإ٪ٌتا مشل اٟتركات مل يقتصر حرص العرب على االنسجاـ الصويت  
                                  

 .664ص4ج زاد ادلسًن1
، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، البيضاوي تفسًن على ادلسماة عناية القاضي وكفاية الراضي حاشية الشهابشهاب الدين أٛتد بن دمحم ا٠تفاجي، 2
 .434ص5ج ـ،6442-ق6562، 6ط
، ٖتقيق إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت للدقائق اخلفية الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسًن اجلاللٌن، سليماف بن عمر الشهَت ابٞتمل3

 .12ص1ج ـ،6441-ق6561، 6لبناف، ط
 .214ص6ج فتح القدير4
 .12ص1ج ادلصدر السابق5
   تغلب كا١تفضل ف عاصم ككذا جبلة عنو كا١تطوعي بفتح العُت     ، قرأ اٞتمهور بكسر الغُت ) ًغٍلظة (، كقرأ األعمش كأابف بن13ص46ج روح ادلعاين6

ة (. ينر 5 ا١تعجم ) غىٍلظة (، كقرأ أبو حيوة كالسلمي كابن أيب عبلة كا١تفضل عن عاصم كأابف بن تغلب كزر بن حبيشوأبو عمرك يف ركاية بضم الغُت ) غيٍلظى 
 .524ص1ج
م كاألعمش بفتحها، كقرأ أبو عبد الرٛتن السلمي كأابف بن ثغلب كابن أيب عبلة كابن حيوة  كركاية أخرل قرأ اٞتمهور بكسر الغُت، كقرأ ا١تفضل عن عاص7

اجلامع ، 443ص4ج البحر احمليط، 341البن عطية ص احملرر الوجيز، 41-44ص سلتصر يف شواذ القرآفللمفضل عن عاصم بضمها.ينظر 5 
 .421ص3للقرطيب ج ألحكاـ القرآف

 .134ص4ج معاين القرآف وإعرابوينظر 5 ، قاؿ الزجاج 5 فيها ثبلث لغات.114-115ص6ج الشواذ إعراب القراءات8
-564ص معجم الفصيح من اللهجات، 421ص3ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 613ص4ج إعراب القرآف، 443ص4ج البحر احمليطينظر 5 9

561. 
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 أيضا، كقد عرٌب النحاة كالقراء عن التماثل بُت اٟتركات ا١تختلفة ٔتصطلحات عديدة أشهرىا 5 اإلمالة.

اإلمالة ىي أف تنحو ابلفتحة ٨تو الكسرة، فتميل األلف اليت بعدىا ٨تو الياء »قاؿ ابن جٍت 5
 (1).«لضرب من ٕتانس الصوت 

تراؾ قرٌبت فتحة العُت من عامل إىل كسرة البلـ منو، أبف ٨توت ابلفتحة ٨تو الكسرة فأملت أال 
 (2)األلف ٨تو الياء، ككذلك سعى كقضى ٨توت ابأللف ٨تو الياء اليت انقلبت عنها.

 (3)كاإلمالة ضرب من ضركب التأثر الذم تتعرض لو األصوات حُت تتجاكر أك تتقارب.

فاأللف ٘تاؿ إذا كاف بعدىا حرؼ مكسور ٨تو 5 عابد...، »و، فقاؿ 5أشار إىل ذلك سيبويكقد 
 (4).«كإ٪ٌتا أمالوىا للكسرة اليت بعدىا، أرادكا أك يقرٌبوىا منها 

اعلم أٌف »كاإلمالة ٖتدث يف حاالت خاصة ذكرىا القراء، قاؿ مكي بن أيب طالب القيسي 5
 ا ٨تو الكسرة.اإلمالة ىو تقريب األلف ٨تو الياء، كالفتحة اليت قبله

كاعلم أٌف األلف ا١تمالة تكوف أصلية بدال من ايء فتميلها، لتدؿ ابإلمالة على أصلها، كتكوف 
ألفا زائدة، لشبهها ابألصلية، كألهٌنا ال أصل ٢تا يف الواك ٨تو 5 معزل كقصارل، كلكٌنها أميلت لرجوعها 

 (5).«إىل الياء يف ٨تو 5 أزكى 

 ٘تيم كقيس كأسد كعامة أىل ٧تد ١تيلهم إىل الكسر ، كأٌما كىي ظاىرة ٢تجية نسبت إىل بٍت
 (6)اٟتجازيوف فبل ٯتيلوف.

                                  
 .44ص6ج سر صناعة اإلعراب1
 .656ص4ج اخلصائص2
 .615ص ـ،4003-ق6544،دار كمكتبة ا٢تبلؿ، بَتكت لبناف،  اإلمالة يف القراءات واللهجات العربيةإٝتاعيل شليب،  عبد الفتاحينظر 5 3
 .662ص5ج الكتاب4
 .614-613ص6ج الكشف عن وجوه القراءات السبع5
 .424ص6ج اللهجات العربية يف الرتاث، 45ص4البن اٞتزرم ج النشر يف القراءات العشرينظر 5 6
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، كاإلمالة فرع جار (1)كالفتح األصل، كىو كما عرٌفو ابن اٞتزرم 5 فتح القارئ لفيو بلفظ اٟترؼ
 (2)على األصوؿ، قوم يف القياس، فصيح يف لساف العرب، غَت مدفوع.

قدٯتا كحديثا يف اٟتديث عن اإلمالة، كأسباهبا، كموانعها، ٦تا أغٌت كقد أفاض كثَت من العلماء 
 (3)عن اإلسهاب كاالستفاضة يف اٟتديث عنها ىنا.

ْ فتحة الفاء يف قولو تعاىل 5  إمالةكمن أمثلتها  ًۡ فَٱۡضَؽاُدوا قاؿ ، [04] ا١تائدة 5ۚ  ِإَوَذا َضيَۡيُخ
الفاء بنقل حركة ٫تزة الوصل عليها، كضعفت من  كعن اٟتسن أنٌو قرئ ) ًفاصطادكا ( بكسر»5 اآللوسي

جهة العربية أبٌف النقل إىل ا١تتحرؾ ٥تالف للقياس، كقيل 5 إنٌو مل يقرأ بكسرة ٤تضة بل أماؿ إلمالة الطاء، 
 (4).«كإف كانت من ا١تستعلية 

 قراءة الكسر توجيهُت اثنُت 5 اآللوسيكٌجو 

اٟترؼ قبلها كىو الفاء، غَت أٌف ىذا النقل ضعيف نقل حركة الكسرة ٢تمزة الوصل إىل  األّوؿ :
من جهة القياس ألٌف الفاء قبل النقل كانت متحركة ابلفتح كمل تكن ساكنة، كاألصل يف النقل أف تكوف 

 (5)حركة ا١تنقوؿ إليو ساكنة كليست متحركة كما ىو اٟتاؿ يف قراءة كرش عن انفع.

 

 
                                  

 .41ص4ج القراءات العشر النشر يف1
ـ، 4003-ق6544، 6، مكتبة اآلداب، القاىرة مصر، طادلصطلحات الصوتية يف مصادر القراءات، أبو بكر حسيٍت، 123ص4ج الكشف ينظر 25

 .611-614ص
 .164، 632العربية ص اإلمالة يف القراءات واللهجات، 41ص4البن اٞتزرم ج النشر يف القراءات العشرينظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر 5 3
سلتصر يف ، قراءة اٞتماعة ) فىاصطاديكا ( بفتح الفاء، كقرأ أبو كاقد كاٞترح كاٟتسن بن عمراف ) ًفاصطاديكا ( بكسر الفاء. ينظر 5 164ص1ج روح ادلعاين4

 .463ص4ج ادلعجم، 10ص شواذ القرآف
، 13-12ص ـ،6444-ق6564، دار الفكر، بَتكت لبناف، صل مقرأ اإلماـ انفعالنجـو الطوالع على الدرر اللوامع يف أإبراىيم ا١تارغٍت، ينظر 5 5

، 4066، ٖتقيق ٤تفوظ بوكراع كعمار بسطة، عامل ا١تعرفة، اٞتزائر، طبعة خاصة، ادلختار من اجلوامع يف زلاذة الدرر اللوامععبد الرٛتن التعاليب اٞتزائرم، 
 .162ص6ج النشر يف القراءات العشر، 641642ص
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 ن، ضعيفة من جهة العربية ألٌف النقل إىل ىذه قراءة شاذة منسوبة للحس»قاؿ الشهاب 5 

 (1).«ا١تتحرؾ ٥تالف للقياس 

 (2).«ىو بدؿ من كسر ا٢تمزة عند االبتداء »كعٌدىا الز٥تشرم من ابب اإلبداؿ فقاؿ 5 

كإف شئت قلت 5 لػٌما كاف يقوؿ يف االبتداء 5 اصطادكا، فيكسر ٫تزة »5 فقاؿ ابن جٍت  كعٌللها
ا٢تمزة فقاؿ 5 ) ًفاصطادكا ( تصورا لكسرة ا٢تمزة إذا ابتدأت فقلت 5        الوصل نظر إليها بعد حذؼ

 (3).«اصطادكا 

ةََُُٔم كذكر ابن خالويو أٌف قراءة الكسر لغة لبعض بٍت أسد يقولوف 5  ًۡ ََل يَُسّؼِ ُٓ ]األنعاـ فَإِجَّ

ن ى5ََّ بكسر الفاء، ك  [511
َ
َِّآ أ َِ َُّا َظ

َ
 (4)لواك.بكسر ا [64ك 04]اٞتن 5َوأ

 .أنٌو قرأ ابإلمالة ال ابلكسر الثاين :

 (5).«كىي قراءة مشكلة »قاؿ ابن عطية بعد ذكر من قرأ هبا 5 

ىذه القراءة ظاىرة اإلشكاؿ، كذلك أنٌو ال داعي إىل إمالة فتحة ىذه »ابن جٍت فقاؿ 5  هكفٌسر 
   ا أميلت فتحة النوف من قو٢تم 5 الفاء كما أميلت فتحة الراء األكىل من ) الضرر ( لكسرة الثانية، ككم

 ) كإاٌن إليو راجعوف ( لكسر ا٢تمزة ك٨تو ذلك.

                                  
 .564ص1ج ة الشهاب على البيضاويحاشي1
 .515ص6جالكشاؼ 2
 .164ص6ج احملتسب3
 .10ص سلتصر يف شواذ القرآفينظر 5 4
 .403ص احملرر الوجيز5
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فمن ىنا أشكل أمر ىذه اإلمالة، إاٌل أٌف ىنا ضراب من التعلل صاٟتا، كىو أنٌو لك أف تقوؿ 5 
فاصطادكا، فتميل األلف بعد الطاء إذ كنت منقلبة عن ايء الصيد، فإف قلت 5 فهناؾ الطاء، فهبل 

 اإلمالة ككذلك الصاد، قيل 5 إٌف حركؼ االستعبلء ال ٘تنع اإلمالة يف الفعل، إ٪ٌتا ٘تنع منها يف  منعت

 (1).«االسم 

إمالة الفاء لو كجاىتو، فكما ٯتكن إمالة األلف اليت بعد الطاء ألهٌنا منقلبة  كٌجو بو ابن جٍتكما 
لك ٯتكن إمالة األلف كلو كقعت بعد عن ايء ابلرغم من كوهنا كاقعة بعد حرؼ مستعل كىو الطاء، فكذ

حرؼ مستعل كىو الصاد، فكما أٌف األلف اليت تلي الطاء معرضة لئلمالة كإف مل تسمع قراءهتا ابإلمالة 
 فكذلك األلف اليت قبل الصاد.

كٯتكن أف يضاؼ إىل ما سبق أٌف اإلمالة يف ) فاصطادكا ( قد تكوف جيء هبا للداللة على ٫تزة 
، فكما أٌف اإلمالة اليت تتعرض ٢تا األلف بعد الطاء ألهٌنا (2)اليت سقطت يف درج الكبلـالوصل ا١تكسورة 

 فإمالتها للداللة على ىذا األصل. منقلبة عن ايء، ألهٌنا من ) صيد (

 5(3)على أكجو ثبلث [06] طو 5ؼّيف فواتح السور ابإلمالة قراءة قولو تعاىل 5ك٦تا كرد 

يف الطاء كا٢تاء، كىو البن كثَت كابن عامر كحفص كيعقوب كركاية الفتح على األصل  األّوؿ :
 (*)كرش كقالوف.أكىل عن 

                                  
 .164ص6ج احملتسب1
 .613ص5ج البحر احمليط ينظر 25
صم كيعقوب كاألصبهاين كقالوف يف ا١تشهور عنو ، كقراءة فتح الطاء كا٢تاء أليب جعفر كانفع كابن كثَت كابن عامر كحفص عن عا161ص61ج روح ادلعاين3

عباس عن أيب كالعليمي عن أيب بكر، كإبمالة الطاء كا٢تاء ٟتمزة كالكسائي كخلف ك٭تي عن أيب بكر كعاصم يف ركاية أيب بكر كاألعمش كابن مسعود ككذا 
 .504ص4ج ادلعجمين كأبو إسحاؽ. ينظر 5 عمرك، كبفتح الطاء كإمالة ا٢تاء أليب عمرك كاألزرؽ عن كرش يف أحد كجيو كاألصبها

ارئ ا١تدينة ك٨تويها، عيسى بن مينا بن كرداف بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد هللا الزُّرىًقي كيقاؿ ا١تٌرم موىل بٍت زىرة أبو موسى ا١تلقب بقالوف، ق*
ن سنة، كقرأ على أيب جعفر كعيسى بن كرداف، ركل عنو القراءة إبراىيم ق، كقرأ على انفع سنة ٜتسُت، كجالسو عشري640كيقاؿ إنٌو ربيب انفع، كلد سنة 

 .341-344ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 440كأٛتد ابناه كأٛتد بن يزيد اٟتلواين كخلق كثَت، تويف قبل 
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الفتح يف الطاء كاإلمالة يف ا٢تاء كىو ركاية اثنية عن كرش كقالوف كىو ا١تركم عن أيب  الثاين :
 عمرك.

 اإلمالة يف الطاء كا٢تاء ٟتمزة كالكسائي كأيب بكر بن عياش. الثالث :

ر بن فعن زِ ابإلمالة صحة اٟتديث عن رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل أنٌو أماؿ الطاء كا٢تاء،  كحجة من قرأ
ا ىَ فأخذَ  –أي من غًن إمالة  –ةً ود ) طو ( مفتوحَ عُ سْ مَ  بنِ  هللاِ  دِ على عبْ  لٌ رجُ  أَ رَ قاؿ : قػَ  هنع هللا يضرش يْ بػَ حُ 

، فقاؿ عبد وحةً ك مفتُ لَ جْ ع رِ  : ضَ يِن عْ ا يػَ إنَّ  فقاؿ لو : –أي ابإلمالة  –ورةً عليو عبد هللا ) طو ( مكسُ 
ا ذَ كَ ذلَ  : وهللاِ  هللاِ  دُ عبْ  اؿَ قَ ، ويف لفظ : فػَ يل ا جبِْ ذلَ زَ ا أنػْ ذَ ، وىكَ  ملسو هيلع هللا ىل هللاِ  وؿُ ا رسُ ا قرأىَ ذَ كَ هللا : ىَ 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلهللا  وؿَ ا رسُ يهَ نِ مَ عل  

، قاؿ 5 لئبل -أم أملتها  -ها أبو عمرك لػٌما سئل 5 مل كسرت ا٢تاء ؟ كأٌما إمالة ا٢تاء فقد عٌلل
 (2)تلتبس اب٢تاء اليت للتنبيو، كإ٪ٌتا فتح الطاء الستعبلئها كألهٌنا من اٟتركؼ ا١تٌناعة.

كأٌما ترؾ اإلمالة فهو جائز يف كل ما جازت اإلمالة فيو ؛ ألٌف اإلمالة ليست بواجبة، كأىل 
 (3)مالة.اٟتجاز ال يركف اإل

كقد ذكر سيبويو يف كتابو ابب ما ٯتتنع من اإلمالة من األلفات، كعٌده سبعة أحرؼ ىي 
 حركؼ االستعبلء ) خص ضغط قظ ( إذا كاف حرؼ منها قبل األلف، كلكن ركاية ابن مسعود 

                                  
، كقاؿ 5 ىذا حديث ( 54414)  حديث رقم صٌح سنده،، كتاب التفسَت، من كتاب قراءات النيب  ملسو هيلع هللا ىل ٦تا مل ٮترجاه كقد أخرجو اٟتاكم يف مستدركو1

5 أبو عبد هللا كركاه دمحم بن عيبيد هللا بن عاصم إبسناده، كقاؿ فيو 5 فقاؿ عبد هللا 5 كهللا ٢تكذا عٌلمنيها رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىل. ينظر صحيح اإلسناد كمل ٮترجاه، 
 .413ص4ـ، ج6440-ق6566، 6د القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط، ٖتقيق مصطفى عبادلستدرؾ على الصحيحٌناٟتاكم، 

كعللها، ٖتقيق أبو دمحم األسيوطي، دار الكتب العلمية، بَتكت  إعراب القراءات السبع أبو جعفر بن خالويو،، 554ابن ز٧تلة ص حجة القراءاتينظر 5 2
 .42ص4ج ـ4001-ق6542، 6لبناف،ط

 .303ص4البن أيب مرمي جاءات وعللها ادلوضح يف وجوه القر 3
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م مىت ثبت النقل ابإلمالة فعلى أرابب القواعد إصبلح قواعدى»أتابه، كلذلك قاؿ سعيد األفغاين 5 
 (1).«ٔتقتضاه

 5(2)ا٢تاء كالياء على أكجو ثبلث كذلك 5 يف  [506مرمي] ٓنًٓٓػٓص قراءة 5من إمالة اٟتركؼ ك 

 إمالة ا٢تاء كحدىا أليب عمرك البصرم. األوؿ :

 إمالة الياء كحدىا ٟتمزة كخلف العاشر كابن عامر. الثاين :

 عبة كالكسائي.إمالة ا٢تاء كالياء إمالة صغرل لنافع، ككربل لش الثالث :

 (3)كقرأ ابقي القراء ابلفتح فيهما.

كذلك أٌف ىذه اٟتركؼ تذكر كتؤنث، ك٘تد كتقصر، »كعلل ابن خالويو الفتح كاإلمالة فقاؿ 5 
 ك٘تاؿ كتفخم، فيقاؿ 5 ايءه كطاءه، كاي كطا، كمن العرب من ينحو بو ٨تو الواك، فيقوؿ 5 طيو كييو كىيو.

 (4).«فتحات كالكسرات، فأماؿ بعضا، كفتح بعضاكمن أماؿ فكأنٌو كره توايل ال

فمن أما٢تما ٚتيعا آثر ا٠تركج من تسفل إىل تسفل ٠تفة ذلك كمن فتحهما ٚتيعا، فآثر ا٠تركج 
 من تصعد إىل تصعد ليعتدؿ اللفظ، كمن أماؿ الياء أقول ٦تن أماؿ ا٢تاء ؛ ألٌف من أماؿ الياء خرج من 

 (5)ا٢تاء خرج من تسفل إىل تصعد.تصعد إىل تسفل كذلك حسن، كمن أماؿ 

                                  
 .04، ىامش رقم 554ابن ز٧تلة ص حجة القراءات1
 .404ص61ج روح ادلعاين2
 .144ص4ج ادلعجم، 404صالبدور الزاىرة يف القراءات العشرينظر 5 3
 .454ص وعللها إعراب القراءات السبع4
ـ، 4006-ق654، 6،الكويت، طالسلسلة الًتاثيةحىت القرف الرابع اذلجري،  رآنيةاإلمالة والتفخيم يف القراءات القعبد العزيز علي سفر ، ينظر 5 5
 .632ص6ج الكشف عن وجوه القراءات وعللها، 644ص6ج
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َ ََكَن كأٌما قولو تعاىل 5  ٌَ بًَِل  َو ـَ َعوُّ 
َ
ۡخََمٰ َوأ

َ
َٔ ِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ أ ُٓ ۡخََمٰ َذ

َ
، [ 24] اإلسراء 5ِِف َهِٰؼهِۦٓ أ

 فقد اختلف القراء يف إمالة ىذين اللفظُت ) أعمى األكىل كالثانية ( على النحو اآليت 5

 كابن عامر كابن كثَت كحفص عن عاصم كأبو جعفر كيعقوب  قرأ٫تا ابلفتح 5 انفع -6

 كابإلمالة الصغرل كرش عن انفع. ،(*)كركح

 .(**)قرأ٫تا ابإلمالة 5 ٛتزة كالكسائي كأبو بكر عن عاصم كخلف ك٭تي كٛتاد -4

عن أيب  (*****)عن الكسائي، كالربٚتي (****)كنصَت (***)كقرأ أبو عمرك بركاية أيب زيد -1
 (1)إبمالة األٌكؿ كفتح الثاين. (******)، كركيس عن يعقوب كاليزيدمبكر عن عاصم

كبياف أٌف األلف يف األكؿ آخر الكلمة  »يف توجيو قراءة أيب عمرك كمن كافقو 5  اآللوسيقاؿ 
كما ترل كٖتسن اإلمالة يف األكاخر، كىي يف الثاين على تقدير كونو أفعل تفضيل كأهٌنا يف كسط الكلمة 

                                  
سى ركح بن عبد ا١تؤمن أبو اٟتسن ا٢تيذيل موالىم البصرم النحوم، مقرئ جليل ثقة ضابط مشهور، عرض على يعقوب اٟتضرمي، كركل عن أٛتد بن مو *

معاذ كغَتىم، عرض عليو الطيب بن اٟتسن بن ٛتداف القاضي كأبو بكر بن كىب الثقفي كدمحم بن اٟتسن بن زايد كخلق آخرين، تويف سنة كمعاذ بن 
 . 145-141ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 414ق أك 415

َت، ركل عنو اٟتركؼ حرمي لن عمارة كحجاج بن ٛتاد  بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصرم اإلماـ الكبَت، ركل القراءة عرضا عن عاصم كابن كث **
 .146ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 612ا١تنهاؿ كشيبة بن عمرك كغَتىم، مات سنة 

ق، ركل القراءة عن ا١تفضل عن عاصم كعن أيب عمرك بن العبلء كعن أيب السماؿ قعنب 640سعيد بن أكس بن اثبت بن بشَت بن أيب زيد، كلد سنة ***
سنة. ينظر  44أك  45ق ابلبصرة عن 464عنو القراءة خلف بن ىشاـ البزار كدمحم بن ٭تي القطعي كأبو حامت السجستاين كغَتىم، مات سنةالعدكم، ركل 

 .545-541ص56 غاية النهاية ج
ئي كىو من جلة أصحابو، ركل نصَت بن يوسف بن أيب نصر أبو ا١تنذر الرازم مث البغدادم النحوم، أستاذ كامل ثقة، أخذ القراءة عرضا عن الكسا ****

ق. ينظر 5 غاية النهاية 450كداككد بن سليماف كعبد هللا بن دمحم بن اٟتسُت ا١تقانعي كغَتىم، مات يف حدكد  عنو القراءة دمحم بن عيسى األصبهاين
 .546ص4ج

ي التيمي أبو صاحل الكويف، مقرئ ثقة، أخذ القر  ***** ٚتًي اءة عن أيب بكر بن عياش، مث عن أيب يوسف األعشى ْتضرة عبد اٟتميد بن صاحل بن عجبلف الربي
ٛتد ا٠تياط، مات أيب بكر، ركل عنو القراءة عرضا إٝتاعيل بن أيب علي ا٠تياط كجعفر بن عنبسة كاٟتسُت بن جعفر بن دمحم بن قتات، كقرأ عليو القاسم بن أ

 .405ص6ق. ينظر 5 غاية النهاية ج410سنة 
١تغَتة اإلماـ أبو دمحم العدكم البصرم ا١تعركؼ ابليزيدم، ٨توم مقرئ ثقة كبَت، ركل القراءة عنو أكالده كأبو عمر الدكرم كأبو ٭تي بن ا١تبارؾ بن ا******

سنة كقيل بل جاكز التسعُت كقارب 25ق ٔترك كلو 404شعيب السوسي كآخركف، كركل عنو أبو عبيد القاسم بن سبلـ، كٝتع عبد ا١تلك بن جريج، تويف 
 .405-405ص4ينظر5 غاية النهاية ج ا١تائة.

 .43ص4ج معجم القراءاتينظر 5 1
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ذكور غَت معٌرؼ ابلبلـ كال مضاؼ ال يستعمل بدكف ) ًمن ( اٞتارة للمفضل عليو ملفوظة ألٌف أفعل ا١ت
 (1).«أك مقٌدرة، كىو معها يف حكم الكلمة الواحدة، كال ٖتسن اإلمالة فيها كال تكثر كما يف ا١تتطرفة 

أنٌو دٌؿ  فاٟتجة ١تن أما٢تا»فإمالة ) أعمى ( األكىل ألهٌنا من ذكات الياء، قاؿ ابن خالويو 5
ابإلمالة على أهٌنما من ذكات الياء، ألهٌنم ٯتيلوف الرابعي، كإف كاف من ذكات الواك، فذكات الياء بذلك 

 (2).«أكىل

كالوجو أٌف ىذه األلف تنقلب إىل ايء يف قولك 5 أعميىاف، فحسنت »كقاؿ ابن أيب مرمي 5 
 (3).«اإلمالة فيها، كيزيدىا حسنا أٌف أصلها من الياء 

إنٌو جعل األكىل صفة كالثاين ٔتنزلة 5 أفعل منك، كمعناه 5 كمن  »فتح ) أعمى ( الثانية، فػ 5  كأٌما
 (4).«كاف يف ىذه أعمى فهو يف اآلخرة أعمى منو يف الدنيا 

ككاف أبو عمرك أحذقهم ففٌرؽ بُت اللفظُت الختبلؼ ا١تعنيُت، فقرأ يف األكىل »قاؿ ابن ز٧تلة 5 
لفتح، فجعل األٌكؿ صفة ٔتنزلة ) أٛتر كأصفر (، كالثاين ٔتنزلة ) أفعل منك (، أم 5 ابإلمالة كيف الثانية اب

 (5).«أعمى قلبا 

بًَِل  »قاؿ أبو عبيدة 5  ـَ َعوُّ 
َ
ۡخََمٰ َوأ

َ
َٔ ِِف ٱٓأۡلِعَؽةِ أ ُٓ  (6).«5 أشٌد عمى  [ 24] اإلسراء 5َذ

كمل ٯتلها يف الثانية، فؤلنٌو  فأماؿ أبو عمرك األلف من الكلمة األكىل،»ككجهو الفارسي فقاؿ 5
٬توز أف ال ٬تعل ) أعمى ( يف الكلمة الثانية عبارة عن العوارؼ اٞتارحة، كلكن جعلو أفعلي من كذا، 

                                  
 .642ص64ج روح ادلعاين1
 .464صإعراب القراءات السبع، 464ص احلجة2
 .211ص4ج ادلوضح3
 .464البن خالويو ص احلجة4
 .502ص حجة القراءات5
 .131ص6ج رلاز القرآف6
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مثل 5 أبلد من فبلف، فجاز أف يقوؿ فيو 5 أفعلي من كذا كإف مل ٬تز أف يقاؿ ذلك يف ا١تصاب ببصره، 
كإ٪ٌتا ٖتسن اإلمالة يف ألٌف آخرىا إ٪ٌتا ىو من كذا،  كإذا جعلو كذلك مل تقع األلف يف آخر الكلمة

 (1).«األكاخر

أٌف العمى على ضربُت 5 عمى العُت كعمى القلب، »كفٌرؽ ابن خالويو يف ا١تعٌت بينهما فقاؿ 5 
 (2).«فيقاؿ 5 ما أشٌد عماه يف العُت، كيف القلب 5 ما أعماه 

َٔ ِِف ٱٓأۡل»قاؿ مكي بن أيب طالب القيسي 5  ُٓ بًَِل  َذ ـَ َعوُّ 
َ
ۡخََمٰ َوأ

َ
ىو من  [ 24] اإلسراء 5ِعَؽةِ أ

 عمى القلب، فهو ثبلثي من 5 عمي يىعمى، فلذلك أتى بغَت فعل ثبلثي، كفيو معٌت التعجب.

كلو كاف من عمى العُت لقاؿ 5 فهو يف اآلخرة أشد عمىن أك أبُتي عمىن ؛ ألٌف فيو معٌت 
 (3).«رجل، فبل يتعجب منو إالٌ بفعل ثبلثي التعجب، كعمى العُت شيء اثبت كاليد كال

كعلة أيب عمرك يف فتح الثاين أنٌو اسم يف موضع ا١تصدر، كاألٌكؿ ليس ٔتعٌت »5 كعٌللو أيضا فقاؿ
ا١تصدر، فأماؿ األٌكؿ كفتح الثاين للفرؽ، ككاف ا١تصدر أكىل ابلفتح ألٌف ألفو إذا لفظ بو ليست من الياء 

إ٪ٌتا ىي عوض عن التنوين إذا قلت 5 ىو شد عمى منك، ككقفت على يف قوؿ ٚتاعة من النحويُت، 
 (4).«عمى، ككقفت على األلف اليت ىي عوض من التنوين 

                                  
 .661ص4للفارسي ج احلجة1
 .123ص6ج إعراب القراءات السبع وعللها2
 ـ،4004-ق6541، 1، ٖتقيق ايسُت دمحم السٌواس، دار اليمامة، بَتكت لبناف، طمشكل إعراب القرآفأبو دمحم مكي بن أيب طالب القيسي، 3

ف، ، ٖتقيق بركات يوسف ىبود، دار األرقم بن األرقم، بَتكت لبناالبياف يف غريب إعراب القرآفأبو الربكات عبد الرٛتن بن األنبارم، ، 560ص
  .22ص4جـ، 4000-ق6546

 .635ص6ج الكشف عن وجوه القراءات وعللها4
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كيضاؼ إىل ما سبق أٌف أفعل التفضيل ) أعمى ( الثانية كقعت من غَت إضافة كال الـ تعريف، 
ۥ حَ كابلتايل يلزمو ) من ( اٞتارة كما يف قولو تعاىل 5  ُّ ۡعَف فَإَُِّ

َ
َّ َوأ ًُ ٱلّّسِ أخفى »، كا١تعٌت 5 [02] طو  5ۡػيَ

 و ذلك ٨ت الكلمة لتقدير ) من ( معها، كاإلمالة يففاأللف من أعمى إذا ليست يف آخر   ،(1)«من السر

 ٪ٌتا تكوف يف األكاخر، كألجل ذلك اختار الفتح من اختاره.إ

َعوُّ ضا كىو قولو تعاىل 5   ك كذلك أٌف ) أعمى ( الثانية معطوؼ على أفعل التفضيل أي
َ
 َوأ

بًَِل    (2).[ 24] اإلسراء 5ـَ

ُ َمَؽع  كأماؿ ٛتزة الفعل 5 ) زادىم ( يف قولو تعاىل 5  ًُ ٱَّللَّ ُْ يف عشرة أفعاؿ،  [60] البقرة  5ا  فََؾاَد
 الة ػػػػػػككافقو ابن ذكواف يف إمالة ) جاء، كشاء، كزاد ( ىذه، كعنو خبلؼ يف ) زاد ( غَتىا، كاإلم

 لتميم كالتفخيم للحجاز، كقد نظم أبو حياف تلك العشرة فقاؿ 5

 الػػػػػػػػمػػػاؽ راف وكػػػاء وضػػاء وشػجػػػػػػػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ حلمزة             اؿ دتػػػػػػػرة أفعػػػوعش

 (3)بزاد وخاب طاب خاؼ معا وحا              ؽ زاغ سوى األحزاب مع صادىا فال

مالة يف ذلك أنٌو أماؿ، ليدؿ على أٌف اٟترؼ منها ينكسر عند اإلخبار يف قولك 5 كعلة اإل
ًجئت، كًشئت، كًخفت، كزًغت، كًطبت، كًضقت، كًخبت، كًخفت، فدٌؿ ابإلمالة على أٌف األكؿ 

 (4)مكسور منها عند اإلخبار، فعملت الكسرة ا١تقدرة، فأميلت األلف ٢تا.

                                  
 .661ص4أليب علي الفارسي جاحلجة 1
 .615ص4ج التبياف يف إعراب القرآف، 661ص4أليب علي الفارسي جاحلجة ، 215ص4البن أيب مرمي ج ادلوضحينظر 5 2
 .404ص6ج روح ادلعاين3
 .442-441لشليب ص اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية، كينظر 5 625ص6ج الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها4
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َنت  فَيَ قولو تعاىل 5  من اإلمالةك  ۡٔ ُۡو رََءا َن ًِّۡ ٱۡلَّ ََّ َغيَ ا َس ، فقرأ أبو عمرك ككرش [521 األنعاـ] ا  ٍَّ
من طريق البخارم ) رأل ( بفتح الراء ككسر ا٢تمزة حيث كاف، كقرأ ابن عامر كٛتزة كالكسائي كخلف 

 (1)ك٭تي عن أيب بكر ) رأل ( بكسر الراء كا٢تمزة.

ۡضَؾاَب وَ كقرئ إبمالة الراء من قولو تعاىل 5 
َ
َُِٔن ٱۡۡل ٌِ ۡؤ ٍُ ۡ ا رََءا ٱل ٍَّ َ ٨تو 5 الكسرة  [44] األحزاب 5ل

 (2)كفتح ا٢تمزة كعدـ إمالتها، كركم إمالتهما كإمالة ا٢تمزة دكف الراء.

فقد أميلت األلف اليت بعد ا٢تمزة، لتقرب من أصلها كىو الياء، كأميلت فتحة ا٢تمزة، ليوصل 
،ككجو قراءة أيب عمرك أٌف فتحة الراء (3)إلتياف حرفُت ٦تالُت بعدىا بذلك إىل إمالة األلف، كأميلت الراء

مًتككة ْتا٢تا من غَت تغيَت، لكن فتحة ا٢تمزة ٦تالة ٨تو الكسرة ليتوصل هبا إىل إمالة األلف اليت بعدىا 
 ٨تو الياء، كما أميلت الفتحة اليت يف ا١تيم ٨تو الكسرة لتميل األلف اليت بعدىا.

 حو ابلفتحة اليت قبل األلف اليتػػػػكىكذا تكوف اإلمالة يف كل ٦تاؿ أف تن» 5 قاؿ ابن أيب مرمي

 (4)«يراد إمالتها ٨تو الكسرة لتميل األلف ٨تو الياء  

كأٌما كجو قراءة انفع إبمالة الراء كا٢تمزة، ١تػٌا أماؿ فتحة ا٢تمزة ٨تو الكسرة لتميل األلف اليت 
 تباعو إاٌيىا إمالة فتحة ا٢تمزة.بعدىا، أماؿ الفتحة اليت على الراء إل

كما أماؿ األلف إلمالة األلف يف قو٢تم 5 رأيت عمادا ؛ فأماؿ ألف النصب »قاؿ أبو علي 5 
 (5).«إلمالة األلف يف عماد، كالتقدمي كالتأخَت يف ذؾ سواء، كالفتحة ا١تمالة منزلةه منزلةى الكسرة 

                                  
 .414ص2ج معجم القراءات، كينظر 5 410ص2ج روح ادلعاين1
 .444ص46ج لآللوسيادلصدر نفسو 2
 .646ص6جالكشف 3
 .523ص6جادلوضح 4
 .142ص1أليب علي ج احلجة5
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ارع منو على كزف يػىٍفعىلي بفتح العُت، فكأٌف ككجو كسر الراء كا٢تمزة من ) رأل ( ؛ ألٌف ا١تض
ماضيو على كزف فىًعلى ابلكسر، كقد يكسر فاء الفعل منو لكسرة العُت ٨تو 5 ًشًهد بكسر الشُت يف 

فيكسر راء ) رأل ( تشبيها ٢تا بفاء فىًعلى بكسر العُت كىي كسرة ، شىًهدى، كلًًعبى بكسر البلـ يف لىًعبى 
 (1)خالصة ٤تضة.

ا٢تمزة فإنٌو يراد بو إمالة فتحها إىل الكسر لتميل األلف ٨تو الياء، كىذه الكسرة كإف  كأٌما كسر
 مل تكن كسرة خالصة بل ىي إمالة، فإهٌنم نزٌلوىا منزلة الكسرة ا٠تالصة، كلذلك أتبعوىا حركة فاء الفعل 

 (2)حىت كسركىا.

 اإلتباع احلركي اثنيا :

لة حركة ٟتركة أخرل، كىو مظهر من مظاىر التغيَت يعد اإلتباع لوف من ا١تماثلة، فهو ٦تاث
الصويت الذم يطرأ على األلفاظ ا١تتجاكرة ليحدث بينها ضراب من التناسب، كيكوف ما بُت اٟتركؼ، كما 

 (3)يكوف ما بُت اٟتركات.

كىي ظاىرة من ظواىر التطور يف حركات الكلمات، حىت ال ينتقل اللساف من ضم إىل كسر 
 (4)كات ا١تتوالية.إىل فتح يف اٟتر 

فاإلتباع اٟتركي أف تتماثل حركتاف متتابعتاف لضرب من االنسجاـ كالتخفيف، كذلك أبف تغلب 
 (5)حركة متقدمة على اتلية فتأثر هبا، كتصَت مثلها، أك تكوف عكس ذلك، فتتغلب متأخرة على متقدمة.

 (5)متقدمة.

                                  
 .143ص1ج احلجة ،524ص6جادلوضح ينظر 5 1
 .143ص1ج ادلصدر نفسو، 524ص6جفسوادلصدر نينظر 5 2
 .614ص اللهجات العربية والقراءات القرآنية3
 .31ص يف اللهجات4
 .614ص ادلرجع السابق5
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١تماثلة، ككٌلها أٝتاء متقاربة، كيظهر أٌف السر يف ميل العربية إىل ىذا التقريب أك االنسجاـ أك ا
أٌف اللغة نشأت شفوية مل تقيد بقيود الكتابة، كاكتفى فيها أكؿ األمر ابلسماع كالنطق، كمىت اقتصر أمر 

 العناية هبذا االنسجاـ أك التقريب  كل  اللغة على السماع كعلى النطق كعلى اإلنشاد فبلبد أف تعٌت 

 (1)الصويت.

نوح إىل ا٠تفة، حُت يقتصد الناطق يف اٞتهد العضلي، فيقٌرب كالغرض من ذلك كٌلو ىو اٞت
 الصوت من بعضو لضرب من التشاكل كمراعاة لظاىرة االنسجاـ، ككأٌف العلة يف االنسجاـ أٌف اللساف 

 (2)يعمل يف اٟترفُت عمبل كاحدا.

لو،  كيبدك أٌف مصطلح اإلتباع قدمي قدـ البحث النحوم، يدلنا على ىذا استعماالت سيبويو
فقد تردد كثَتا يف كتابو، إاٌل أٌف ا١تبلحظ أهٌنم مل يفردكا لو اباب خاصا كما فعلوا مع اإلمالة، بل ٧تده 
مبثواث متباينا ال يكاد ٬تمعو جامع، فهو كثَتا ما يكوف كسيلتهم اليت يسوغوف هبا خركج مثاؿ عن اببو، 

 (3)أك اختيار مصٌوت دكف غَته.

كصفوة القوؿ أٌف اإلتباع ظاىرة لغوية ٚتالية » و أحد احملدثُت فقاؿ 5كىو شائع يف العربية، ككصف
 (4).«تدؿ على ما يعانيو ا١تتكلم من انفعاؿ، ك٘تنح ا١تستمع متعة فنية 

كيبدك أٌف بعض القدماء من العلماء كانوا يشعركف أبثر ظاىرة االنسجاـ بُت اٟتركات، قد كاف 
انس الصوت، كيعرٌب عنها ابن يعيش بقولو 5 لضرب من ابن جٍت يعرٌب عنها بقولو 5 لضرب من ٕت

 (5)التشاكل.

                                  
 .412ص6ج اللهجات العربية يف الرتاث1
 .421ص6ج اللهجات العربية يف الرتاثينظر 5 2
 .443صـ، 4066، 6اإلنتشار العريب، بَتكت لبناف، ط ، مؤسسةالقراءات القرآنية يف كتب معاين القرآفجواد كاظم عناد، ينظر 5 3
 .15صـ،6436-ق6506، دار الرائد العريب، بَتكت لبناف، دراسات لغويةحسُت نصار، 4
 .33ص يف اللهجات5
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 (1)كيعرؼ عند اللغويُت احملدثُت ابلتوافق اٟتركي.

 لقراءات القرآنية ، كمن بينها 5لمن خبلؿ توجيهو ٢تذه الظاىرة  اآللوسينٌبو تكلقد 

ِ قولو تعاىل 5  ُػ َّلِلَّ ٍۡ  عرض تفسَته لآلية إىل قراءة يف م اآللوسي، فقد أشار [04] الفاٖتة 5ٱۡۡلَ

  ( إبتباع ًِلٌ  ) اٟتمدً »بكسر الداؿ ٦تاثلة لكسرة البلـ بعدىا، فقاؿ 5  (2)اٟتسن البصرم كزيد بن علي

 (3).«الداؿ البلـ 

كقد فعلت العرب مثل ذلك، فقالوا 5 ا١تًًغَتة فكسركا »كقد عٌلل العكربم كسر الداؿ، فقاؿ 5 
 (4).«ٮتاؼ ًكًعيدى هللا، بكسر الواك إتباعا ا١تيم، كقالوا 5 اٞتٌنة ١تن

حىت صارت ) اٟتمًد ِلًٌ ( كاالسم الواحد، فثقل عليهم أف  »5  كذكر الفراء توجيها آخر فقاؿ
٬تتمع يف اسم كاحد من كبلمهم ضمة بعد كسرة، أك كسرة بعد ضمة، ككجدكا الكسرتُت قد ٕتتمعاف يف 

 (5).«اؿ ليكوف على ا١تثاؿ من أٝتائهم االسم الواحد مثل 5 ًإًبل ؛ فكسركا الد

كىو توجيو النحاس، كعٌلل أٌف الضم ثقيل كالسيما إذا كانت بعده كسرة، فأبدلوا من الضمة  
كقد عزا الفراء قراءة الكسر إىل ، (6)كسرة كجعلوىا ٔتنزلة شيء كاحد، كالكسرة مع الكسرة أخف

 (8)، بينما عزاىا النحاس إىل ٘تيم.(7)البدك

                                  
 .14ص ، 4006، دار غريب، القاىرة مصر، الصوائت وادلعىن يف العربيةدمحم دمحم داكد، ينظر 5 1
ن عمراف بن أيب ببلؿ أبو القاسم العجلي الكويف، شيخ العراؽ، قرأ على أٛتد بن فرح كعبد هللا بن عبد اٞتبار كغَتىم كثَت، زيد بن علي بن أٛتد بن دمحم ب2

 .564ص6ج غاية النهايةق. ينظر 5 140كقرأ عليو بكر بن شاذاف كأبو اٟتسن اٟتمامي كآخركف، تويف ببغداد سنة 
 .5ص6جادلعجم كأبو هنيك. ينظر 5  ، كقرأ هبا كذلك 5 رؤبة606ص6ج روح ادلعاين3
 .33ص6ج إعراب القراءات الشواذ4
 .64ص6ج معاين القرآف5
 .63ص6ج إعراب القرآف6
 .64ص6ج نفسو ادلصدر7
 .63ص6ج ادلصدر السابق8
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 ، ككصفها ابن األنبارم(1)ابن جٍت ىذه القراءة أبهٌنا شاذة يف القياس كاالستعماؿ كقد كصف

 أبهٌنا ضعيفة يف القياس قليلة يف االستعماؿ ؛ ألٌف اإلتباع إ٪ٌتا جاء يف ألفاظ يسَتة ال يعتد هبا، فبل  

 (2)يقاس عليها.

 آخر، كىو أنٌو أتبع حركة ر الداؿ ىنا بعدا من كجو سإالٌ أٌف يف ك»كضٌعفها العكربم فقاؿ 5 

 (4)، كيف ذلك إبطاؿ لئلعراب.(3) «اإلعراب حركة البناء، كلكن ىو جائز على ضعفو 

لة الصوتية، فهي قراءة شاذة، ثكعلى الرغم من ٘تثيل ىذه القراءة اللساف العريب يف ميلو إىل ا١تما
كأرفع القراءات »فقاؿ 5  اآللوسي ، كاختاره(5)«كاالختيار يف الكبلـ الرفع »قاؿ أبو إسحاؽ الزجاج 5 

 (6).«قراءة الرفع 

كأٌما قراءة ضم الداؿ كالبلـ على إتباع البلـ الداؿ ) اٟتمدي ِليىً (، فهي قراءة إبراىيم بن عبلة 
كأٌما الذين رفعوا البلـ فإهٌنم أرادكا ا١تثاؿ األكثر من أٝتاء العرب »كعٌللها الفراء فقاؿ 5 ، (7)كأىل البادية

 (8).«٬تتمع فيو الضمتاف، مثل 5 اٟتيليم كالعيقيب  الذم

 .(11)، كأبوحياف(10)، كالز٥تشرم(9)كىو توجيو النحاس

                                  
 .666ص6ج احملتسب1
 .56ص6جالبياف يف إعراب غريب القرآف2
 .33ص6ج إعراب القراءات الشواذ3
 .66ص6ج التبياف يف إعراب القرآف4
 .46ص6ج معاين القرآف وإعرابو5
 .606ص6ج روح ادلعاين6
 .606ص6ج ادلصدر نفسو7
 .64ص6ج معاين القرآف8
 .63ص6ج إعراب القرآف9

 .41ص6جالكشاؼ 10
 .11ج البحر احمليط11
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 كذكر الز٥تشرم أٌف أشف القراءتُت قراءة إبراىيم حيث جعل اٟتركة البنائية اتبعة لئلعرابية اليت 

 (1)ىي أقول، ٓتبلؼ قراءة اٟتسن.

 م اٟتريف أسهل من ) اٟتمًد ِلًٌ ( بكسر٫تا من موضعُت 5كيرل ابن جٍت أٌف ) اٟتمدي ِلٌي ( بض

 أنٌو إذا كاف إتباعا، فإٌف أقيس اإلتباع أف يكوف الثاين اتبعا لؤلٌكؿ. أحدمها :

أٌف ضمة الٌداؿ يف ) اٟتمدي ( إعراب، ككسرة البلـ يف ) ِلًٌ ( بناء، كحرمة اإلعراب  واآلخر :
 (2)أقول من حرمة البناء.

لعكربم ألٌف الـ اٞتر متصل ٔتا بعده، منفصل عن الداؿ، كال نظَت لو يف حركؼ كقد ضعفها ا
 سن ػػػػػػػػػػػػػػػػثرهتا على ألػػػػػػم الواحد نظرا لكػػػػػػػ، إالٌ أٌف الفراء قد سوٌغ ذلك ألهٌنا صارت كاالس(3) اٞتر ا١تفردة

 (4)العرب.

قرأ بو فٌر من ا٠تركج من الضم إىل  إاٌل أٌف من»كقد أشار العكربم مناقضا تضعيفو فقاؿ 5 
 (5).«الكسر، كأجراه ٣ترل ا١تتصل ؛ ألنٌو ال يكاد يستعمل اٟتمد منفردا عما بعده 

إىل  (8)كابن جٍت (7)قراءة ضم الداؿ كالبلـ إىل بعض بٍت ربيعة، كعزاىا الفراء (6)كعزا النحاس
 إىل أىل البدك.

                                  
 .41ص6ج الكشاؼ1
 .664ص6ج احملتسب2
 .66ص6ج التبياف3
 .64ص6ج معاين القرآف4
 .66ص6جالتبياف 5
 .63ص6ج إعراب القرآف6
 .64ص6ج معاين القرآف7
 .660ص6ج احملتسب8
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ٍِ قولو تعاىل 5 ك  ّّنِ ُم
َ
ًۡ أ َخَشاَب ىَُس ـۡ ۡىفن فَٱ

َ
ُزً ةِأ َلَٰٓهَِهِث ُمۡؽدِذِيَ  ػُّ ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ 5 قاؿ [ 04] األنفاؿ ،

كقرئ ) مردفُت (بكسر الراء كضمها، كأصلو على ىذه القاعدة مرتدفُت ٔتعٌت مًتادفُت »5  اآللوسي
 فأبدلت التاء داال لقرب ٥ترجهما كأدغمت يف مثلها فالتقى الساكناف فحركت الراء ابلكسر على 

 (1).«أك التباع الداؿ أك ابلضم التباع ا١تيم األصل، 

 كٌجو قراءة الكسر ) ميرًدًٌفُت ( توجيهُت ك٫تا 5 اآللوسيكا١تبلحظ ىنا أٌف 

على األصل، فػأصل 5 ) مردفُت ( ابلكسر أك ابلضم 5 ) مرتدفُت (، فأبدلت التاء  األوؿ :
تقى ساكناف 5 الراء، كالداؿ اليت ىي أٌكؿ داال، مٌث أدغمت الداؿ يف الداؿ، فصارت 5 ) ميٍردًٌفُت ( فال

اٟترفُت ا١تدغمُت، كيف اجتماع الساكنُت ثقل كصعوبة يف النطق، فحركت الراء من أجل التخلص من 
 ذلك ابلكسر.

 (5)، كابن األنبارم.(4)،كالعكربم(3)، كالنحاس(2)ك ىو توجيو 5 ابن جٍت

 (6).«ساكنُتمنهم من يكسرىا ) الراء ( اللتقاء ال»قاؿ العكربم 5

كسرىا ) الراء ( اتباعا لكسرة »اإلتباع، كىو توجيو آخر البن جٍت حيث قاؿ 5  الثاين :
 (7).«الداؿ

                                  
يف شواذ سلتصر ، 132ص6ج احملتسبينظر 5  ، كنسب ابن جٍت قراءة الكسر لرجل من أىل مكة فيما ركم عن ا٠تليل.444ص4ج روح ادلعاين1

 5 ا٠تليل عن أىل مكة. 54ص البن خالويوالقرآف 
 .132ص6ج احملتسب2
 .46ص4ج إعراب القرآف3
 .542ص6ج التبياف4
 .142ص4ج البياف يف إعراب غريب القرآف5
 .432ص6جإعراب القراءات الشواذ6
 .132ص6ج احملتسب7
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كسر الراء على اتباعها لكسرة الداؿ، أك على األصل يف »كذكر العكربم الوجهُت فقاؿ 5 
 (1).«التقاء الساكنُت 

 لتخلص من التقاء الساكنُت، كأنٌو فمن قرأ ابلكسر راعى أنٌو األصل يف التحريك من أجل ا

 كذلك فيو توافق حركي أك إتباع مع اٟترؼ الذم بعده، إذ ليس ىناؾ ما ٯتنع القوؿ هبما.

كحدثٍت ا٠تليل »أٌما قراءة الضم ) ميريدًٌفُت(، فقد أشار سيبويو إىل ىذه القراءة كاحتج ٢تا فقاؿ 5 
ىذا فإنٌو يريد مرتدفُت، كإ٪ٌتا أتبعوا الضمة الضمة حيث كىاركف أٌف انسا يقولوف ) ميريدًٌفُت (، فمن قاؿ 

 (2).«حرٌكوا، كىي قراءة ألىل مكة كما قالوا 5 ريدُّ اي فىت، فضموا لضمة الراء، فهذه الراء أقرب 

كبناءن عليو، فإٌف قراءة ) ميريدًٌفُت ( أصلها مثل أصل قراءة ) ميرًدًٌفُت (، إاٌل أنٌو يف قراءة الضم 
من التخلص من اجتماع الساكنُت لثقلو، كذلك بتحريك الراء، فحركت يف قراءة الضم ابلضم فكاف البد 

 كىذا لتأثرىا ابلضمة اليت على ا١تيم قبلها، كىذا كلو ليحدث توافق حركي بُت حركؼ الكلمة.

أصلو ) مرتدفُت ( مفتعلُت من الردؼ، فآثر إدغاـ التاء يف الداؿ، فأسكنها »قاؿ ابن جٍت 5 
ها يف الداؿ، فلما التقى ساكناف ك٫تا الراء كالداؿ حٌرؾ الراء اللتقاء الساكنُت، فتارة ضمها إتباعا كأدغم

 (3).«لضمة ا١تيم، كأخرل كسرىا اتباعا لكسرة الداؿ 

ًِۡم ُرَؼت  كقولو تعاىل 5 ّؾِٓي إَِۡلِۡم ِِبِۡؼِع ٱَلَّۡغيَثِ تَُسٰلِۡػ َغيَ ُْ ًّ  َو 5  لوسياآل، قاؿ [44]  مرمي 5اا َسِِ
 (4).«كقرأ طلحة بن سليماف ) ًجنٌيا ( بكسر اٞتيم لئلتباع »

                                  
 .542ص6ج التبياف يف إعراب القرآف1
 .555ص5لسيبويو ج الكتاب2
األنبارم البن  البياف يف غريب القرآف، 542ص6للعكربم ج التبياف، 432ص6للعكربم ج إعراب القراءات الشواذ، كينظر 5 132ص6ج احملتسب3

 .145ص2للقرطيب ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 142-141األنبارم ص
 .142ص4ج ادلعجم، كينظر 5 411ص61ج روح ادلعاين4
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أتبع فتحة اٞتيم من   ) »فقاؿ 5 عندما ابن جٍت  ىو توجيوىذه القراءة،  اآللوسيكما عٌلل بو 
 (4)، كالسمُت اٟتليب.، كأبوحياف(3)، كالز٥تشرم(2)العكربم  كاتبعو عليو(1).«جًنٌيا ( كسرة النوف 

شٌبو النوف إف مل تكن من حركؼ »أٌف من كسر اٞتيم إتباعا لكسرة النوف، فقد 5  كذكر ابن جٍت
ًخَت، كالنًًٌخَت..  (5).«اٟتلق هبٌن يف ٨تو 5 صأل الفرٍخ ًصًئٌيا، كيف ٨تو 5 الشًٌ

فالكسرة يف نوف ) جًنيٌا (، كالياء اليت بعدىا قد أثرات على حركة اٞتيم ) الفتحة (، فتحولت إىل 
 ك كٌلو إلحداث نوع من التماثل كالتوافق الصويت بُت حركؼ الكلمة.الكسرة، كذل

ِ  قولو تعاىل 5 ك  َِّاِس ُضۡف ْ لِي ٔا ُ كقرأ عطاء كعيسى        »5  اآللوسي، قاؿ  [31]البقرة اَوكُٔل
 (6).«بضمتُت 

فالسُت يف ) حسنا ( قد أتثرت ْتركة اٟتاء قبلها، فحركت ْتركتها، كمٌثل كل من أيب جعفر 
 كػ 5 الييٍسر كالييسير.( 9)أٌف ) اٟتيسين ( كػػ 5 اٟتيٍلم كاٟتيليم، كمثٌلو العكربم ( 8)كالقرطيب  (7)نحاسال

و بأ كإىل ىذا التوجيو أشاركبناءن عليو ، فإٌف ضم السُت جاء إتباعا ك٦تاثلة لضمة اٟتاء قبلها، 
 (10).«ضمة اٟتاء كأٌما من قرأ بضمتُت، فضمة السُت إتباع ل»حياف األندلسي، فقاؿ 5 

 

                                  
 .35ص4ج احملتسب1
 .53ص4جإعراب القراءات الشواذ 2
 .64ص1ج الكشاؼ3
 .406ص5جالدر ادلصوف يف علـو الكتاب ادلكنوف ، 444ص2ج البحر احمليط4
 .35ص4ج احملتسب5
 .650ص6ج معجم القراءات، كينظر5 564ص6ج روح ادلعاين6
 .15ص6ج إعراب القرآف7
 .40ص4جاجلامع 8
 .634ص6ج إعراب القراءات الشواذ9

 .510ص6ج البحر احمليط10
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 (1)كىي لغة أىل اٟتجاز.

ًۡ كَۡؽح  قولو تعاىل 5 ك  َفۡفُس ٍۡ ۥ إِن َح ُّ ِۡريُ ٌّ َٔۡم كَۡؽح   5  اآللوسي، قاؿ [650] آؿ عمراف 5ۚ  َذَلۡػ َمؿَّ ٱۡىَل
 (2).«بفتحهما كىو مصدر قىرًح يٍقرىح إذا صار لو قرحة (*)كقرأ أبو السماؿ»

يقرأ بفتح القاؼ كالراء، »ذة أهٌنا لغة يف 5 القىرٍح، فقاؿ 5 عٌد العكربم ىذه القراءة الشاكقد 
كذىب ابن جٍت إىل أٌف الراء فتحت ، (5)كأبو حياف(4)أشار ابن جٍت  إىل ىذا التوجيو، ك (3) «كىي لغة 

مٌث ال أبعدي من بػىٍعدي أف تكوف اٟتاء لكوهنا »فتحت لتأثرىا ْترؼ اٟتلق الذم بعدىا كىو اٟتاء فقاؿ 5
فما كاف ساكنا من حركؼ  اٟتلق، ٨تو قو٢تم يف الصٍَّخر 5  ،فتح ما قبلها كما تفتح نفسهاحرفا حلقيا ي

كلعمرم إف ىذا عند أصحابنا ليس أمرا راجعا إىل حرؼ اٟتلق، لكنها لغات ، الصَّخىر، كالنػٍَّعل 5 النػَّعىل
 (6).«؛ كأان أرل يف ىذا رأم البغداديُت يف أٌف حرؼ يؤثر ىنا من الفتح أثرا معتدا

َتتَّۡج كيعضد ما ذىب إليو ابن جٍت القراءة ا١تتواترة كىي قراءة ابن كثَت ا١تكي يف قولو تعاىل 5
َٓبن َوحَبَّ  َ ِِب ل

َ
(. [06]ا١تسد 5يََػآ أ  (7)ابلسكوف ) ٢تىٍبو

أٌف حركة الراء إتباع ٟتركة القاؼ اليت قبلها، كىو مصدر قىرًح يٍقرىح إذا صار لو  إليوكيضاؼ 
 (8)و ٔتعٌت 5 دمى.قرحة، كى

                                  
 .564ص6ج روح ادلعاين1
كأسند ا٢تديل قراءة أيب السماؿ  العدكم البصرم، لو اختيار يف القراءة شاذ عن العامة، ركاه عنو أبو زيد سعيد بن أكس، قعنب بن أيب قعنب أبو السماؿ*

 .50ص4ج غاية النهايةعن ىشاـ الرببرم عن عباد بن راشد عن اٟتسن عن ٝترة عن عمر، كىذا إسناد ال يصح. ينظر 5 
 .135ص5ج ادلصدر السابق2
 .151ص6ج إعراب القراءات الشواذ3
 .415ص6جاحملتسب 4
 .122ص6ج فتح القدير، 444ص5ج ألحكاـ القرآفاجلامع ، 636ص6ج إعراب القرآف، كينظر 5 145ص1ج البحر5
 .415ص6جاحملتسب6
 5 ابن ٤تيصن ك٣تاىد كٛتيد، كقرأ اٞتمهور 5 بفتح ا٢تاء. 143ص60ج معجم القراءاتكزاد صاحب 7
 .415ص6للعكربم ج التبيافينظر 5 8
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 ادلخالفة الصوتية  الفصل الثاين :

تعد ا١تخالفة من الظواىر الصوتية اليت ٗتضع ٢تا األصوات يف السياؽ، كىي مثل ا١تماثلة من 
الظواىر اليت ٧تدىا يف كل اللغات كمنها اللغة العربية، ألٌف العرب كما كرىوا توايل األضداد أك األصوات 

ذلك عن طريق ا١تماثلة، فإهٌنم أنفوا أيضا من توايل األصوات ا١تتماثلة أك ا١تتشاهبة، ا١تتباعدة كٗتلصوا من 
 (1)كٗتلصوا من ذلك اب١تخالفة بُت ىذه األصوات.

، كقد فطن لو علماء العربية (2) كقد شاع مصطلح ا١تخالفة شيوعا كبَتا عند اللغويُت ا١تعاصرين
ا ) مهما ( فإٌف أصلها ) ماما (، كلكن أبدلوا من األلف كأمٌ  »من عهد بعيد، فقد جاء يف معجم العُت 5

 (3).«األكىل ) ىاء ( ليختلف اللفظ 

فإذا كانت ا١تماثلة تعمل على التقريب بُت ا١تتنافرات كا١تتناقضات، فإٌف ا١تخالفة تعمد إىل التفريق 
 (4)يف بذؿ اٞتهد.بُت األمثاؿ كا١تتقارابت، كالغاية من عمل ىذه كتلك ىي تيسَت النطق كاالقتصاد 

 ادلخالفة الصوتية والتخفيف ادلبحث األّوؿ :

التخفيف ىو ميل ا١تتكلم إىل االقتصاد يف اٞتهد بتخفيف ا١تستثقل من الكبلـ، كقد عربت كتب 
، كقد تنبو اللغويوف إىل (5) االحتجاج عن ىذا القانوف بػ 5 التخفيف أك االستثقاؿ كابلسهولة كاليسر اندر

عادة العرب »تعماؿ تقف كراء ظاىرة التخفيف اليت ىي من أبرز مظاىر ا١تخالفة فػ 5 إىل أٌف كثرة االس
 (6).«إذا كثر استعما٢تم لشيء أحدثوا فيو ٗتفيفا بوجو من الوجوه 

                                  
-ق6544، مركز اللغة العربية، جامعة القاىرة مصر، يةدراسة وصفية تطبيق النظاـ الصويت للغة العربية، الشنربم بن أٛتد بن سعد ينظر 5 حامد1

 .620ص ـ، 4004
 .4ص معاين القرآف يف الرتاث2
 .143ص1للخليل بن أٛتد الفراىيدم ج العٌن كتاب3
 .614ص معجم الصوتياتينظر 5 4
 .414صاجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات 5
 .134ص4ج الكشف6
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كقد أخذ التخفيف عند اآللوسي مستويُت ٥تتلفُت 5 كتخفيف التضعيف ابٟتذؼ، سواء كقع يف 
 خفيف ْتذؼ ا٢تمزة.أكؿ الكلمة كيف كسطها كيف آخرىا، كالت

 ختفيف ادلضّعف ابحلذؼ أوال :

إذا تواىل يف العربية كلمتاف صوامتهما متماثلة، سواء يف أٌكؿ الكلمة أك يف كسطها أك يف 
 آخرىا، فإنٌو كثَتا ما يكتفي بواحد منهما، كقد كقع ذلك كلو فيما يلي 5

 يف بداية الكلمة : -1

 اعلم أٌف التضعيف ثقيل على ألسنتهم، كأٌف »يو 5 لقد كره العرب تكرير الصوامت، قاؿ سيبو 

 (1).«اختبلؼ اٟتركؼ أخف عليهم من أف يكوف من موضع كاحد 

فمن صور ا١تخالفة ْتذؼ أحد ا١تتماثلُت يف أٌكؿ الكلمة حذؼ التاء يف بداية صيغة 5 تتفٌعل 
عنو تلهى ( بتشديد  كييلحظ ىذا اٟتذؼ يف قراءة 5 ) ىي تلقف، ال تناصركف، انرا تلظى،، كتتفاعل

فُِهٔنَ التاء من قولو تعاىل 5
ۡ
ا يَأ ٌَ ونَ ، [662] األعراؼ 5فَإَِذا ِِهَ حَۡيَلُف  َِاََصُ ًۡ ََل َت ا ىَُس ٌَ5 [44] الصافات   ،

 ٰ ُّ حَيَّهَّ ِۡ َُج َخ
َ
ىٰ ، [60]عبس 5فَأ ا حَيَظَّ ًۡ َُار  َُؼۡرحُُس

َ
 .[65] الليل 5فَأ

، ككٌجهو أبو علي (2) «) تػىلىقَّفي ( ابلتشديد كحذؼ أحد التاءين كقرأ اٞتمهور »قاؿ اآللوسي 5 
أنٌو أدغم ابلتاء فسكنت ا١تدغمة، كلو كاف ىذا يف ا١تاضي، الجتلبت لو ٫تزةى الوصل مثل 5 »الفارسي بػ 5 

َٰٰٔر ا  فَٱدَّ َٓ ًۡ ذًِ َِۡج ك، [24]البقرة 5ُت يَّ  (3).«ا١تضارع      ، كلكن ٫تزة الوصل ال ٕتتلب يف [45] يونس 5َوٱزَّ

                                  
 .562ص5ج الكتاب1
، كىي قراءة ابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كانفع كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كقنبل عن القواس عن ابن كثَت، كقرأ حفص 12ص4ج روح ادلعاين2

 .642ص1ج ادلعجمعن عاصم كا١تفضل ) تػىٍلقىفي (. ينظر 5 
 .616ويو صالبن خال احلجة،  444ص حجة القراءات، 155البن أيب مرمي صادلوضح ، كينظر5 13ص5جاحلجة 3
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،                                                              (1)فأدغمت األكىل يف الثانية ككصلت ٔتا قبلها، فأغٌت عن ٫تزة الوصل ،كاألصل 5 تتلقف
 (2)كحذؼ إحدل اتئيو ٗتفيفا.

ابتبلع شديد، كىي لغة فصيحة يف ىذا اٟترؼ، كٯتكن ىذا التشديد ا١تزدكج أف يشي بصورة 
٦تتلئ غيظا من أكلئك السحرة كما يصنعونو خدعة كبطبلان، دك٪تا أف يعلم العامة ْتقيقة ىذا الكيد 

 (3)الزائف.

كقرأ البزم عن ابن كثَت ) عنهو تلهى ( إبدغاـ اتء »5 كمن ىذا التخفيف أيضا ما قالو اآللوسي
 (4).«ا١تضارعة يف اتء تفعل 

التخفيف يف التاء الوجو، كالتثقيل على أنو شٌبو »فقاؿ 5 كذكر أبو علي الفارسي توجيهو
ْ ا١تنفصل اب١تتصل، كجاز كقوع الساكن بعد حرؼ اللُت، كحكى سيبويو 5  ا ۡٔ ، [ 04] اجملادلة 5فَََل َتَخَنَٰش

 (5).«كقاؿ 5 كبلغنا أٌف أىل مكة ال يبٌينوف التاءين 

أصلو تتلظى بتاءين »ا ) تلظى ( فػػ 5 فهو يشَت إىل اإلدغاـ بشرط أف يسبقو حرؼ اللُت، كأمٌ 
 (6).«فحذفت منو إحدا٫تا 

 يف وسط الكلمة : -2

إذا تتابع صامتاف متماثبلف أك متقارابف يف الكلمة، فإٌف العرب قد تلجأ إىل حذؼ أحد ا١تثلُت 
 أك ا١تتقاربُت يف ا١تضٌعف سعيا منها إىل طلب ا٠تفة.

                                  
 .513ص6جالتبياف يف إعراب القرآف 1
 .615ص الدرر الناثرة يف توجيو القراءات ادلتواترة2
 .464-465ص الشامل يف القراءات العشر3
 .101ص60ج ادلعجم، كىي قراءة عبد الوىاب بن فيليح عن ابن كثَت.154ص10ج روح ادلعاين4
 .122ص 1جاحلجة 5
 .465ص10ج ادلصدر السابق6
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اذَ عند اآللوسي يف قولو تعاىل 5 ظهركقد  ْ ََلُۥ َجۡلت  َخَطُٰػٔا ـۡ ا ٱ ٌَ ُؽوُه َو َٓ ن َحۡظ
َ
ٔٓاْ أ َطُٰػ ـۡ ا ٱ ٍَ الكهف[

ْ »، فقاؿ 5 [542 ٔٓا َطُٰػ ـۡ ا ٱ ٍَ  ْتذؼ اتء االفتعاؿ ٗتفيفا كحذرا عن تبلقي ا١تتقاربُت يف ا١تخرج  َذ

 (1).«ك٫تا الطاء كالتاء 

ف بو 5 ) استطاع يستطيع ( أٌف العرب تقوؿ 5 ) اٍسطاع يٍسطيع (، يريدك  »ككجهو األخفش بػ 5 
كلكن حذفوا التاء إذا جامعت الطاء ألٌف ٥ترجهما كاحد، كقاؿ بعضهم 5 ) استاع ( فحذؼ الطاء 

 (2).«لذلك، كقاؿ بعضهم 5 ) اسطاع ييٍسطيع ( فجعلها من القطع 

ْ »ككذلك فعل الزجاج يف تفسَت ىذه اآلية حيث قاؿ 5 ٔٓا َطُٰػ ـۡ ا ٱ ٍَ 5  بغَت اتء أصػػػػػلها َذ
استطاعوا ابلتاء، كلكن التاء كالطاء من ٥ترج كاحد، فحذفت التاء الجتماعهما كٮتف اللفظ، كمن 
العرب من يقوؿ 5 فما استاعوا بغَت طاء، كال ٕتوز القراءة هبا، كمنهم من يقوؿ 5 فما أسطاعوا بقطع 

 (3).«األلف 

 (4)كمل يضف عليو شيئا.كقد ٖتدث األزىرم أيضا عن ىذا اٟتذؼ، كنقل كبلـ الزجاج كامبل، 

 (4)شيئا.
كيتضح ٦تا سبق أٌف سبب ىذه ا١تخالفة فكما ذكر ىؤالء العلماء، فالتاء كالطاء من ٥ترج 

 ، كا١تخالفة كما تكوف بُت ا١تتماثلُت فإهٌنا تكوف بُت ا١تتقاربُت.(5)كاحد

                                  
، كىي قراءة أيب عمرك كابن عامر كانفع كابن كثَت كعاصم كالكسائي كأيب جعفر كيعقوب كىي ركاية خبلد عن سليم عن ٛتزة. 536ص61جعاينروح ادل1

 .104ص4ج ادلعجمينظر 5 
 جوه القراءاتادلوضح يف و ، 616ص4ج التبياف يف إعراب القرآفكما يليها،  624ص4أليب علي الفارسي ج احلجة، كينظر 5 455صمعاين القرآف 2
 .305ص4ج
 .444-445ص1ج معاين القرآف وإعرابو3
 .641ص4ج معاين القراءات4
 .640ص التمهيد يف علم التجويد5
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       كلو نظران يف صور اٟتذؼ ٢تذا الفعل»كقد بٌُت د.منَت ٚتعة ىذا اٟتذؼ مقطعيا فقاؿ 5 
 لوجدان أٌف لدينا يف ا١تاضي 5 يف ماضيو كمضارعو ) استطاع (

اسطاع ا١تتطورة عن استطاع، كاستاع ا١تتطورة أيضا عن استطاع، فيكوف اٟتذؼ مقطعيا يف 
 الصورتُت، ففي األكىل 5

 مقاطع. 5األصل 5             اس   تى  طا  عى     = 

 مقاطع. 1كبعد اٟتذؼ 5     اس       طا  عى      = 

 أم حذؼ مقطع قصَت مفتوح ) تى (.

 ككذلك كلمة ) استاع (

 مقاطع. 5فاألصل 5             اس   تى  طا  عى     = 

 مقاطع. 1كبعد اٟتذؼ 5     اس          ات  عى      = 

لكن الواضح ىنا أنٌو إىل جوار حذؼ ا١تقطع ) تى ( حدث أتثر جزئي من قبل الطاء ا١تفخمة 
رققة السابقة عليها، فتحولت إىل نظَتىا ا١ترقق كىو التاء، أم أٌف ىذه الكلمة حدث هبا ٥تالفة ابلسُت ا١ت
 (1).«مث ٦تاثلة 

ك٦تا ساقو اآللوسي يف حذؼ ا١تضٌعف كذلك قراءة ) ظلت ( بفتح الظاء ككسرىا  يف قولو 
ًِّۡ تعاىل 5  ِي َظۡيَج َغيَ َِٓم ٱَّلَّ ٰ أم ظللت، فحذفت البلـ األكىل  »، فقاؿ 5[42و 5]طا  ََعنِف  َوٱُُظۡؽ إََِلَٰٓ إَِل

                                  
 .55ص6ج معاين القرآف يف الرتاث1
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ٔنَ ، ك(1) «ٗتفيفا  ُٓ ًۡ َتَفهَّ قرأ أبو حيوة بكسر الظاء كما قالوا ًمست ابلكسر  »، حيث 5[14]الواقعة  5َذَظۡيُخ
 (2).«كمىست ابلفتح، كحكا٫تا الثورم عن ابن مسعود كجاءت عن األعمش 

جاز الفتح كالكسر ألٌف معنا٫تا ظًللتم، فحذفت البلـ  كإ٪ٌتا »قاؿ الفراء يف توجيو القراءتُت 5
األكىل، فمن كسر الظاء جعل كسرة البلـ الساقطة يف الظاء، كمن فتح الظاء قاؿ 5 كانت مفتوحة 

 فًتكتها على فتحها.

كمثلو 5 مسىٍست كمًسٍست، تقوؿ العرب قد مىٍست ذلك كًمٍستو، ك٫تت بذلك ك٫تمت،  
 (3).«ك فعلت ذاؾككىًدٍدتي كىكىدىٍدتي أنٌ 

كىذه من الظواىر اللهجية، كىي ٢تجة سليم ك٪تيَت، كيرل د.أٛتد اٞتندم أٌف الذم دعا بٍت ٪تَت 
كبٍت سليم إىل اٟتذؼ، أهٌنم يتجنبوف النطق ابٟتركؼ ا١تتقاربة كا١تتماثلة، ألٌف أعذب التأليف ما تباعدت 

كلمة كاحدة كتعٌذر اإلدغاـ لسكوف الثاين   حركفو كتباينت ٥تارجو، فلما اجتمعت اٟتركؼ ا١تتماثلة يف
منهما حذفوا اٟترؼ األٌكؿ، فقالوا 5 ًظلت ًحطت ًمست، فتخلصت ٪تَت كسليم من التكرار، كليس أدؿ 
على كراىيتهم تكرار اٟتركؼ من أهٌنم أبدلوا من أحد ا١تثلُت ايء كما يف التظٌٍت كالتقٌضي كالتسٌرم، 

 (4)كأصلها التظنن كالتقضض كالتسرر.

كمثل ذلك قو٢تم 5 ًظلت كًمست، »ك٦تن قاؿ هبذا النوع من اٟتذؼ أيضا سيبويو، فقاؿ 5 
 حذفوا  كألقوا  اٟتركة  على الفاء، كما  قالوا 5  ًخفت، كليس ىذا النحو  إالٌ  شاذا  كاألصل  يف  ىذا 

                                  
 .241ص61ج روح ادلعاين1
أيب بكر عن عاصم كقتادة كأبو الربىسم  ، كىي قراءة أبو بكر يف ركاية العتكي كالشعيب كأبو العالية كىاركف عن حسُت عن466ص42ج ادلصدر نفسو2

 .164ص4ج ادلعجمكابن أيب عبلة كابن ٣تالد كابن نبهاف عن عاصم. ينظر 5 
 .130-124ص2ج البحر احمليط، كينظر 5 604ص4ج معاين القرآف3
 .200-144ص4ج اللهجات العربية يف الرتاث4



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

664 
 

 (1).«عريب كثَت 

 .اآللوسيوجيو ، كىو نفس ت(2)أٌما العكربم فقد عزا ىذا اٟتذؼ إىل لغات العرب

 

ََّ َوكَۡؽَن كمن اٟتذؼ أيضا قراءة  ًُٔحُِس [11]األحزاب5ِِف ُب
أصلو »، فقد كجهها اآللوسي فقاؿ 5 (3)

 (4).«5 اٍقرًٍرف حذفت الراء األكىل كألقيت كسرهتا إىل القاؼ كحذفت ا٢تمزة لبلستغناء عنها 

اؿ قائل 5 كًقرف بكسر القاؼ كمن العرب من يقوؿ 5 كاقرًٍرف يف بيوتكن، فلو ق»قاؿ الفراء 5
يريد كاقرًرف بكسر الراء فيحٌوؿ كسرة الراء إذا سقطت إىل القاؼ كاف كجها، كمل ٧تد ذلك م الوجهُت 

 ٚتيعا مستعمبل يف كبلـ العرب إالٌ يف فعلت كفعلتم كفعلن.

رايب من إالٌ أان جوزان ذلك ألٌف البلـ يف النسوة ساكنة يف فعلن كيفعلن فجاز ذلك، كقد قاؿ أع
 ( 5).«بٍت ٪تَت 5 ينحىٍطن من اٞتبل يريد 5 ينحىًطٍطن، فهذا يقوم ذلك

كعلل مكي بن أيب طالب حذؼ الراء األكىل بعد أف كصفها أبهٌنا اللغة ا١تشهورة ا١تستعملة 
فتحذؼ الراء األكىل استثقاال للتضعيف بعد أف تلقى حركتها على القاؼ، فتنكسر »5 بقولوالفاشية 

 (6).«تغٍت ْتركتها عن ألف الوصل، فيصَت اللفظ 5 ًقرفالقاؼ، فيس

                                  
 .544ص5ج الكتاب1
 .641ص4ج التبياف يف إعراب القرآفينظر 5 2
إحتاؼ فضالء ، 416ص4ج النشر يف القراءات العشر.ينظر 5 ) كًقٍرفى ( ، كقرأ غَتىم بكسرىا) كقػىٍرفى ( كعاصم بفتح القاؼرأ 5 انفع كأبو جعفر ق3

 .416ص البدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، 545للبنا ص البشر يف القراءات األربع عشر
 .444ص44ج روح ادلعاين4
 .411-414ص4ج معاين القرآف5
 .643ص4ج الكشف عن وجوه القراءات السبع6



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

640 
 

كىي إٌما من الوقار، تقوؿ 5 كقرى يًقري كىقىارنا، كاألمر منو 5 ًقريكا كللنساء 5 ًقٍرف مثل 5 ًعٍدفى ما 
 (1)ٖتذؼ منو الفاء، كفٌسر أبو علي الفارسي الوقار ابلسكوف كالثبات يف البيوت كأف ال ٮترجن منها.

 ًقٍرف حذفت الواك ألهٌنا كقعت  بُت كسرتُت، كاستغنيت عن األلف لتحرؾ  القاؼ كأصلو 5 ًاكٍ 

.  (2)فصار 5 ًقٍرف على كزف ًعٍلنى، كنظَته 5 كصلى، يًصلي، ًصٍلنى

أك من القرار من الفعل 5 قرَّ يًقرُّ ا١تضاعف، كأصلو 5 اٍقرًٍرف، كىو توجيو اآللوسي كىو يفيد 
 القرار يف ا١تكاف.

 هُت 5 على أنٌو من الوقار كمن القرار ٚتيعا.فالكسر من كج

 يف آخر الكلمة : -3

 كفيو عدة صور، كمنها 5

، كذلك فرارا من تتابع ا١تثلُت، ذؼ نوف اإلانث عند اتصاذلا بنوف الوقايةالتخفيف حب) أ (
ن كذلك يف قولو تعاىل 5

َ
َٰٓ أ ِِٔن لََعَ ٍُ ُت ۡ بََّشَّ

َ
ًَ حُبَ كَاَل أ ِِنَ ٱىِۡهََبُ فَتِ فَّ ونَ ٌَّ ُ اآللوسي  ، حيث ذكر[45]اٟتجر 5َّّشِ

) شركفًٌ (، كقراءة التخفيف ابلكسرقراءة التشديد بدكف ايء ) تب ثبلث قراءات 5 قراءة متواترة كىي
 (3)تبشركًف(  كابلفتح ) تبشركفى (، كقراءة شاذة كىي التشديد مع الياء ) تبشركيٌنً (.

د مع الكسر كقع إدغاـ نوف اٞتمع كىي النوف مٌث شرع يف توجيو القراءات، ففي قراءة التشدي
 (4)األكىل يف نوف الوقاية كىي النوف الثانية ا١تتصلة ابلياء، كاالكتفاء ابلكسرة عن الياء.

                                  
 .524ص4ج احلجةينظر 5 1
 .422ص حجة القراءاتينظر5 2
الباقوف من  ) تػيبىًشريكفى ( كقرأ بفتحها مع التخفيف ) تػيبىًشركفًٌ (، كشٌدد ابن كثَت ) تػيبىًشريكًف (، ، قرأ ابن كثَت كانفع بكسر النوف503ص65ج روح ادلعاين3

 .414ص5جمعجم القراءات ، 630ص البدور الزاىرة.ينظر 5 ) تػيبىًشريكيٌنً ( ، كقرأ اٟتسن كابن كثَت ابلتشديد مع الياءالعشرة
 .503ص65ج ادلصدر نفسو4
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فاألصل يف ىذه القراءة ) تبشركنٍت (، كالنوف األكىل عبلمة الرفع، كالثانية مع الياء يف موضع 
مٌث كقع اإلدغاـ بُت النونُت كحذفت الياء اجتزاءن ابلكسرة، نصب، كإ٪ٌتا دخلت لتمنع الفعل أف ينكسر، 

 فهي النائبة عنها.

أٌما قراءة التخفيف مع الكسر فأصلها ) تبشركنٍت (، لكٌنو استثقل النوانف فحذفت إحدا٫تا، 
كىي األكىل كأبقيت نوف الوقاية للداللة على الياء، أك حذفت نوف الوقاية ككسرت نوف الرفع كحذفت 

 كبقيت كسرهتا دالة على الياء احملذكفة. الياء

، كأٌما قراءة الفتح فهي عبلمة على رفع الفعل، (1)«كحذفها كذلك كثَت فصيح »قاؿ اآللوسي 5
 (2) مل يريدكا اإلضافة إىل النفس فتجتمع نوانف كم ذكره ابن ز٧تلة يف حجتو

 (3)الرفع يف نوف الوقاية.كقراءة اٟتسن بنوف مشددة بعدىا ايء ا١تتكلم، كىو على إدغاـ نوف 

كذكر د.الراجحي أٌف حذؼ النوف ٢تجة لغطفاف كىي تنتسب إىل قيس عيبلف، كما أهٌنا من 
القبائل البادية اليت كانت تسكن ٣تاكرة لطيئ كالبدك ٯتيلوف على السهولة كالسرعة يف الكبلـ كمن ىنا  

 (4)كاف اٟتذؼ.

 يلحظ أٌف الذم حيذؼ مقطع كاحد، فػػػ 5

 مقاطع. 1ٌف أصلها  ت  بٍش  ًش  رك  فى  ين = تبٌشرك 

 (5)مقاطع. 4صارت بعد اٟتذؼ 5 ت  بٍش  ًش  رك     ًف = 

                                  
 . 244ص4ج ادلوضح، 51-54ص4جاحلجة ، كينظر 5 503ص65ج روح ادلعاين1
 .131-134ص حجة القراءات2
 .414ص5ج معجم القراءات3
 .645ص اللهجات العربية4
 .55ص6ج معاين القرآف يف الرتاثينظر 5 5
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، كذلك يف قراءة ) أماين ( عند ختفيف التضعيف حبذؼ الياء ) ختفيف أحد ادلثلٌن ( (ب ) 
اِّنَّ قولو تعاىل 5  ٌَ

َ
ٓ أ َٔن ٱۡىِهَتَٰب إَِلَّ ٍُ  .[23]البقرة 5ََل َحۡػيَ

عن أيب عمرك         كىاركفعن انفع  (*)كابن ٚتازكقرأ أبو جعفر كاألعرج »ؿ اآللوسي 5 قا 
 َّاِّن ٌَ
َ
 (1).«ابلتخفيف أ

كإ٪ٌتا تشٌدد ألٌنك تريد األفاعيل، فتكوف مشٌددة الجتماع الياء من »كتوجيهها كما قاؿ الفراء 5 
الياء األصلية، كىو كما يقاؿ 5 ٚتع الفعل كالياء األصلية، كإف خففت حذفت ايء اٞتمع فخففت 

 ( 2).«القراقَت كالقراقر

تثقيل ) األمايٌن ( فؤلٌف كاحده ) أمنٌية ( مثٌقل، ككل ما كاف كاحده »كأٌما األخفش فذكر أٌف 5
اِّنَّ مثقبل فهو مثٌقل، كقد قرأ بعضهم  ٌَ

َ
ٓ أ فخٌفف كذلك جائز ألٌف اٞتمع على غَت كاحد ينقص  إَِلَّ

 (3).«منو كيزاد فيو

 (4)ينما أشار ابن جٍت أٌف أصل ىذا كلو التثقيل، كالتخفيف يف ىذا النحو كثَت كفاش عندىم.

 ( 5).«الياء مشددة يف الواحد كاٞتمع، ك٬توز ٗتفيفها فيهما»كقاؿ العكربم 5 

كجو التخفيف أنٌو على كزف ) أٍفًعلىة ( ك٬تمع على ) أفىاًعل (، فهو معتل البلـ فيجرم »فػ 5 
اب ا١تعتل، ككجو التشديد أنٌو على كزف ) أفػٍعيولىة ( كأصلو أٍمنيويىة، فقلبت الواك ايء كأدغمت على إعر 

 (1).«فجمع على أفاعيل على قراءة ا٠تماسي ا١تزيد
                                  

أيب جعفر سليماف بن سامل بن ٚتَّاز أبو الربيع الزىرم موالىم ا١تدين، مقرئ جليل ضابط، عرض على أيب جعفر كشيبة مث عرض على انفع، كأقرأ ْترؼ *
 .512ص6ج لنهايةغاية اق. ينظر 5 620كانفع، عرض عليو إٝتاعيل بن جعفر كقتيبة بن مهراف، مات بعد 

 . 615ص6ج معجم القراءات، 14ص البدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة. ينظر 5 من العشرة ، كقرأ ابلتشديد الباقوف560ص6ج روح ادلعاين1
 .  554ص6ج البحر احمليط، 651ص6للزجاج جمعاين القرآف وإعرابو ، كينظر 5 54ص6ج معاين القرآف2
 .44ص لؤلخفش معاين القرآف3
 .622ص6ج احملتسبينظر 5 4
 .20ص6ج التبياف5
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ۗ كقراءة أيب جعفر ٢تذا الباب بتخفيف الياء يف قولو تعاىل 5  ًۡ ُٓ ًُّ اجِ ٌَ
َ
،       [5666 البقرة]حِۡيَم أ

 ِاج ٌَ
َ
ًۡ ىَّۡيَؿ ةِأ ِو ٱۡىِهَتِٰب  ًُِّس ْۡ

َ
ِ أ اِّنّ ٌَ

َ
[5641 النساء]َوََلٓ أ

مع إسكاف الياء ا١ترفوعة كا١تكسورة من ذلك،  (2)
 كىو على كسر ا٢تاء من ) أمانيهم ( لوقوعها بعد ايء ساكنة.

َخَٔۡت لََعَ ك٦تا ذكره اآللوسي فيما خٌفف فيو التضعيف ْتذؼ الياء أيضا قولو تعاىل 5  ـۡ َوٱ
 (3).«قرأ األعمش كابن أيب عبلة بتخفيفها ك٫تا لغتاف »، حيث 5 [555 ىود]ّيِ  ٱۡۡلُٔدِ 

فخٌفف، أك أف يكوف قد ٝتي بفعل األنثى مثل  كثر بو الكبلـ عند أىلو فهي ٦تا»قاؿ الفراء 5 
 حيٌطي كأًصرًٌم كًصٌرًم، مثٌ دخلت عليو األلف كالبلـ، كأنشدين بعض بٍت أسد 5 

 (4).«(*)كْت يف كذيب ول طِّيني            وفَ ُحطِّ دلػ ا رأيت أّّنا يف 

 ، أك ايء النسبة كما قالوا 5 ال(5) كعند ابن جٍت أهٌنا ايء اإلضافة، كٗتفيفها قليل إالٌ يف الشعر

 (6)أٌكلم ًحَتم دىىر، يريد حَتٌم دىرو ابلتشديد، أم طوؿ الدىر.

 (7)يف الستثقاؿ الياءين.كيرل العكربم أٌف التشديد ىو األصل، كلكن قرئ ابلتخف

َضٌػ ، كذلك يف قولو تعاىل 5 التخفيف حبذؼ التنوين ( ج) 
َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ ُ  ١كُۡو  ]اإلخبلص ٱَّللَّ

كاٟتسن كابن  (****)كابن سَتين (***)كزيد بن علي كنصر بن عاصم (**)أابف بن عثمافقرأ »، فػ [56،4

                                                                                                           
 .44ص الدرر الناثرة1
 .34، 14ص البدور الزاىرة، 454، 634للدمياطي ص إحتاؼ فضالء البشرينظر 5 2
 .14ص5ج ادلعجم، كقراءة ا١تطوعي. ينظر 5 114ص64ج روح ادلعاين3
، ٖتقيق عبد اٟتميد ىنداكم، دار احملكم واحمليط األعظمٝتاعيل بن سيده ا١ترسي، مادة ) فنك (، أبو اٟتسن علي بن إ لساف العربالبيت بدكف نسبة 5 *

 . 11ص2ـ، ج4000-ق6546، 6الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط
 ، كالبيت بدكف نسبة يف لساف العرب مادة 5 فنك.115ص6للفراء ج معاين القرآفينظر 5 4
 .551ص6جاحملتسب 5
 .115ص6ج إعراب القراءات الشواذ6
 .14ص4ج التبياف يف إعراب القرآف7
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 (****)كاألصمعي(***)ك٤تبوب (**)نسكأبو عمرك يف ركاية يو  كأبو السماؿ (*)أيب إسحاؽ
َضٌػ (******)كعبيد (*****)كاللؤلؤم

َ
ُ  ١أ  (1).«ْتذؼ التنوين اللتقائو مع الـ التعريف ٱَّللَّ

 ككٌجهو اآللوسي  أبنٌو موجود يف  كبلـ العرب، كأكثر ما يكوف  يف الشعر، كقوؿ  أيب األسود 

 5 (2)الدؤيل

 (2).(1)إالّ قليال هللاَ  رَ اكِ ذَ ب   وال ستعتِ مُ  رَ تو غيػْ يْ فَ لْ فػأَ 

                                                                                                           
بت، حٌدث عنو عمرك أابف بن عثماف بن عفاف األموم ا١تدين، اإلماـ الفقيو األمَت أبو سعد ابن أمَتا١تؤمنُت أيب عمرك األموم ا١تدين، ٝتع أابه كزيد بن اث **

ٖتقيق شعيب األرانؤكط كآخركف، سًن أعالـ النبالء،  الذىيب، ق. ينظر 5  مشس الدين أبو عبد هللا604بن دينار كالزىرم كأبو الزاند كٚتاعة، مات سنة 
 .141-146ص5ـ،ج6434-ق6504، 1مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، ط

ل القراءة * نصر بن عاصم الليثي كيقاؿ الدؤيل البصرم النحوم، اتبعي ٝتع من مالك بن اٟتويرث كأيب بكرة الثقفي، عرض القرآف على أيب األسود، رك **
 .554ص4ج غاية النهايةق. ينظر 5 40أبو عمرك كعبد هللا بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي، كركل عنو عوف العقيل كمالك بن دينار، مات سنة  عنو

حصُت،  كعمراف بن **دمحم بن سَتين أبو بكر بن أيب عمرة البصرم، موىل أنس بن مالك هنع هللا يضر، إماـ البصرة مع اٟتسن، ركل عن مواله كعن زيد بن اثبت**
 .404ص4ج ادلصدر نفسوق. ينظر 5 660ركل عنو الشعيب كقتادة كمالك بن داير كخبلئق، مات سنة

اصم، *عبد هللا بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي النحوم البصرم، جد يعقوب بن إسحاؽ اٟتضرمي أحد العشرة، أخذ القراءة عرضا عن ٭تي بن يعمر كنصر بن ع
ق كىو ابن ٙتاف 662كأبو عمرك بن العبلء كىاركف بن موسى األعور، قاؿ يعقوب 5 مات جدم عبد هللا سنة ركل القراءة عنو عيسى بن عمر الثقفي 

 .424ص6ج غاية النهايةكٙتانُت سنة. ينظر 5 
خذ العربية عنو كعن **يونس بن حبيب أبو عبد الرٛتن الضيب موالىم البصرم النحوم، ركل القراءة عرضا عن أابف بن يزيد العطار كأيب عمرك بن العبلء، كأ

 .451ص4جادلصدر نفسوق. ينظر 5 634ٛتاد بن سلمة، ركل القراءة عنو ابنو حرمي كأبو عمرك اٞترمي كغَت٫تا، تويف بعد
كل بن إٝتاعيل بن اٟتسن أبو جعفر القواريرم البصرم يعرؼ ٔتحبوب، ركل القراءة عن إٝتاعيل بن مسلم ا١تكي صاحب ابن كثَت، كر  *** دمحم بن اٟتسن

 .644ص4ج ادلصدر السابقحركفا عن أيب عمرك كىو من ا١تقلُت عنو، ركل عنو اٟتركؼ عمر بن شبة كخلف بن ىشاـ. ينظر 5 
فع كأيب عمرك عبد ا١تلك بن قػيرىيب أبو سعيد األصمعي الباىلي البصرم، إماـ اللغة كأحد األعبلـ فيها كيف العربية كالشعر كاألدب، ركل القراءة عن ان****
ق عن إحدل كتسعُت سنة. 461ق أك 464ل حركفا عن الكسائي، ركل عنو القراءة دمحم بن ٭تي القطعي كأبو حامت كنصر بن علي كغَتىم، مات سنةكرك 

 .144-145ص6ج غاية النهايةينظر 5 
لقراءة عن أيب عمرك كعاصم اٞتحدرم كعيسى ***أٛتد بن موس بن أيب مرمي أبو عبد هللا كقبل أبو بكر كيقاؿ أبو جعفر اللؤلؤم ا٠تزاعي البصرم، ركل ا**

 .631ص6ج ادلصدر نفسوبن عمر الثقفي، ركل عنو القراءة ركح بن عبد ا١تؤمن كدمحم بن عمر بن الركمي كخليفة بن خياط. ينظر 5 
بن العبلء كعن شبل بن عباد كعيسى بن  ****** عيبػىٍيد بن عىقيل بن صىبيح أبو عمرك ا٢تبليل البصرم، ركل القراءة عن أابف بن يزيد العطار كأيب عمرك

ادلصدر ق. ينظر 5 402عمر، ركل القراءة عنو خلف بن ىشاـ كسليماف بن داكد كدمحم بن ٭تي القيطىعي كغَتىم، قاؿ البخارم 5 مات يف رمضاف سنة 
 .146-140ص6ج السابق

 .204ص10ج روح ادلعاين1
، كاضع علم النحو، كاف معدكدا من الفقهاء كاألعياف كالشعراء كالفرساف من التابعُت، سكن البصرة ىو ظامل بن عمرك بن سفياف بن جندؿ الدؤيل الًكناين2

ق. ينظر 5 14يف خبلؼ عمر، ككيل إمارهتا يف أايـ علي كمل يزؿ فيها إىل أف قتل علي ككاف قد شهد معو صفُت، كىو أكؿ من نقط ا١تصحف، مات 
 .46ص6جطبقات النحويٌن واللغويٌن 
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 (3)كأشار إىل أٌف اٞتٌيد ىو التنوين ككسره اللتقاء الساكنُت.

كالذم قرأ ْتذؼ »بينما جعل الفراء سببا آخر للتخفيف للتخلص من التقاء الساكنُت، فقاؿ 5 
 ( 4).«لها ساكنالنوف، يقوؿ 5 النوف نوف اإلعراب إذا استقبلتها األلف كالبلـ حذفت، ككذلك إذا استقب

كعقد سيبويو يف الكتاب ابب ٖترؾ أكاخر الكلم الساكنة إذا حذفت ألف الوصل اللتقاء 
فجملة ىذا الباب يف التحرؾ أف يكوف الساكن األٌكؿ مكسورا، كذلك قولك 5 اضرًب »فقاؿ 5 الساكنُت

َضٌػ ابنك، كأكرـً الرجل، كاذىًب اذىب، ك
َ
ُ أ َٔ ٱَّللَّ ُْ ُ  ١كُۡو  التنوين ساكن كقع بعده حرؼ  ألفٌ ٱَّللَّ

 ( 5).«ساكن، فصار ٔتنزلة ابء اضرٍب ك٨تو ذلك

اةُِق كقرئ ْتذؼ التنوين اللتقاء الساكنُت كقولو تعاىل 5»قاؿ ابن األنبارم 5  ـَ ُۡو  َوََل ٱۡلَّ
ارِ  َٓ  افةػػػلئلضُت ػػهار، فحذؼ التنوين اللتقاء الساكنػػبنصب ) النهار ( كتقديره 5 سابقه الن[50]يس 5ٱَلَّ

 (6).«ك٢تذا كاف النهار منصواب 

ِ من قولو تعاىل 5  (1)كمن حذؼ التنوين قراءة ) عيزيره ( َُ ٱَّللَّ ُٔد ُغَؾۡيٌؽ ٱۡب ُٓ  التوبة]َوكَاىَِج ٱۡۡلَ

كأٌما حذؼ التنوين فقيل اللتقاء الساكنُت، فإٌف نوف التنوين ساكنة، كالباء »،ككٌجهو اآللوسي فقاؿ 5 [510
 (2).«ساكنة أيضا فالتقى الساكناف فحذفت النوف لو كما ٭تذؼ حركؼ العلة لذلك يف ) ابن (

                                                                                                           
-ق6563، 4صنعة أيب سعيد اٟتسن السيكَّرم، ٖتقيق 5 دمحم حسن أؿ ايسُت، دار كمكتبة ىبلؿ، بَتكت لبناف، ط ديواف أيب األسود الدؤيل، 5 ينظر 1

 .45ـ، ص6443
 .204ص10ج روح ادلعاين2
 .204ص10ج روح ادلعاين3
 .632ص1ج معاين القرآف4
 .644ص5جالكتاب 5
 .146ص4ج الكشاؼ5 ، كينظر 516ص البياف يف إعراب القرآف6
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كإ٪ٌتا حذفوا التنوين »ككٌجهو سيبويو توجيها آخر كىو كثرة االستعماؿ كالتقاء الساكنُت فقاؿ 5
من ىذا النحو حيث كثير يف كبلمهم، ألٌف التنوين حرؼ ساكن كقع بعده حرؼ ساكن، كمن كبلمهم 

 (3).«األٌكؿ إذا التقى ساكناف أف ٭تذفوا

أٌما ابن جٍت فزاد على كثرة االستعماؿ، شدة االمتزاج بُت االسم ) عزير ( ك) ابن ( فقاؿ  
ألهٌنم اعتقدكا يف االٝتُت أهٌنما قد جراي ٣ترل االسم الواحد حىت أهٌنم ١تػٌا أضافوا ابنا فكأهٌنم قد أضافوا »5

حكاه سيبويو من قو٢تم 5 »كاستدؿ على ما قاؿ ٔتا ، (4)«قاء الساكنُتما قبلو كأنٌو مل ٭تذؼ التنوين اللت
ىذه ىندي بنت فبلف يف قوؿ من صرؼ ىندا، فًتكهم التنوين يف ) ىندي ( كىي مصركفة كال ساكنُت ىناؾ 

 ( 5).«يدؿ على أهٌنم إ٪ٌتا حذفوا لكثرة االستعماؿ ال التقاء الساكنُت، كىو رأم أيب عمرك بن العبلء

ابن خالويو أنٌو اسم أعجمي، كإف كاف لفظو مصٌغرا، ألٌف من العرب من يدع صرؼ كرأل 
 (6)الثبلثي من األعجمية مثل 5 لوط كنوح كعاد.

 التخفيف حبذؼ اذلمزة  اثنيا :

كا٢تمزة حرؼ مستثقل »كىي من ا١تستثقل الذم يقع عليو التخفيف، قاؿ أبو علي الفارسي 5  
 (7).«بداللة ٗتفيفهم ٢تا

                                                                                                           
 البدور الزاىرة، 404ص4جالنشر بضم الراء كحذؼ التنوين.ينظر 5 من العشرة قرأ عاصم كالكسائي كيعقوب ابلتنوين ككسره حاؿ الوصل، كالباقوف 1

 .611ص
 .131ص60ج روح ادلعاين2
 .405ص1جالكتاب 3
 .442ص4ج سر صناعة اإلعراب4
 .633ص الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين، 406ص6ج جوه القراءات وعللوالكشف يف و نظر 5 ، كي442ص4ج ادلصدر نفسو5
 .625صاحلجة ينظر 5 6
 .613-612ص1ج احلجةينظر 5 7
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كاعلم أٌف ا٢تمزة لػٌما كانت خارجة من أقصى اٟتلق، استحب العرب »ابن أيب مرمي 5  كقاؿ
 (1).«ٗتفيفها استثقاال إلخراج ما ىو كالتهوع

، كذلك يف قولو حذؼ اذلمزة إذا حتركت وقبلها ساكن وإلقاء حركتها على ما قبلها -6
ََٔلُۥ ََل يَيِۡخُسً تعاىل 5  ـُ َ َوَر ْ ٱَّللَّ ًۡ َشۡي ِإَون حُِؽًُػٔا ۡغَمٰيُِس

َ
َۡ أ ِ ، فقد كجهها اآللوسي [65]اٟتجرات 5ا   ًٔ ٌّ

قرأ اٟتسن كاألعرج كأبو عمرك ) ال أيلتكم ( من أىلت ك »توجيها ٢تجيا أهٌنا من لغتُت ٥تتلفتُت، فقاؿ 5 
أيلت بضم البلـ ككسرىا ألتنا، كىي لغة أسد كغطفاف، كاألكىل ) يىًلتكم ( لغة اٟتجاز كعلى الثانية 

 (2).«وز الفاء كحكى أبو عبيدة آالت يليتمهم

كمن »،  قاؿ ابن ز٧تلة 5(3) فا٢تمزة تسقط إذا سكن ما قبلها، أٌما إذا سكنت ثبتت فلم تسقط
كاف األصل 5 ) ال يػىٍلًيتيكيم ( مثل ) يىٍضرًبيكيم( كاستثقلوا  الكسرة  على  الياء فنقلوىا ۚ  ََل يَيِۡخُسًقرأ 5 

 (4).«ـ على التاء  فاجتمع ساكناف  الياء  كالتاء فحذفت الياء الجتماع الساكنُتإىل البلـ، كدخل  اٞتز 

ۡضَحُٰب ۡل ك٦تا حذفت فيو ا٢تمزة كألقيت حركتها على الساكن قبلها قولو تعاىل 5 
َ
َب أ ًَۡهِث  َٔ َنؼَّ

يِيَ  ـَ ۡؽ ٍُ ۡ ـ مفتوحة بعدىا ايء بغَت كقرأ اٟترمياف كابن عامر ) لىٍيكىة ( ببل»، قاؿ اآللوسي 5 [621]الشعراء 5ٱل
 (5).«ألف ٦تنوع من الصرؼ ىنا كيف ص، كيف اٟتجر كؽ ) األيكة( 

، (1)فقد كتبت يف ىذين ا١توضعُت ) الشعراء، ص ( على ترؾ ا٢تمز، فسقطت األلف لتحرؾ البلـ
فاٟتجة ١تن أثبت ا٢تمزة أٌف األصل عنده يف النكرة ) أٍيكىة (، مٌث أدخل »، كقاؿ ابن خالويو 5(1)البلـ

                                  
 .634ص6جادلوضح 1
على أصلو يف  ، فقد قرأ البصرايف ) أبو عمرك كيعقوب ( هبمزة ساكنة بُت الياء كالبلـ ) أيٍلًتكم (، كيبد٢تا أبو عمرك555-551ص41ج  روح ادلعاين2

 .103ص البدور الزاىرة، 461ص إحتاؼ فضالء البشر، 436ص4ج النشربكسر البلـ من غَت ٫تز.ينظر 5  من العشرة ا٢تمز الساكن، كقرأ الباقوف
 .114ص61للقرطيب ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 11ص4للزجاج ج معاين القرآف وإعرابو، 144ص4للفراء ج معاين القرآفينظر 5 3
 .104ص الشامل يف القراءات العشر، 124ص الدرر الناثرة، كينظر 5 122-121صاءات حجة القر 4
، قاؿ مكي 5 أٚتع القراء يف سورة اٟتجر ك سورة ؽ عل ا٠تفض كإدخاؿ األلف كالبلـ، كاختلفوا يف الشعراء كصاد، فقرأ 643ص64ج روح ادلعاين5

اب٠تفض كإدخاؿ األلف كالبلـ كاليت يف اٟتجر  من العشرة بلـ مفتوحة كالنصب، كقرأ الباقوفكابن عامر فيهما ) ليكة ( ب ) انفع كابن كثَت ( اٟترمياف
 .14ص4جالكشف كقاؼ.ينظر 5 
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ليها األلف كالبلـ للتعريف فبقى ا٢تمزة على أصل ما كنت عليو، كاٟتجة ١تن ترؾ ا٢تمز أٌف أصلها عنده ع
) ليكة ( على كزف ) فػىٍعلىة (، مٌث أدخل األلف كالبلـ فالتقى الماف األكىل ساكنة فأدـ الساكنة يف 

 (2).«ا١تتحركة فصارت الما مشددة 

مزة ألقيت حركتها على الساكن قبلها كىي البلـ، كقد فالبلـ يف األصل ساكنة، كعند حذؼ ا٢ت
فٌرؽ بعض القراء بُت ا٢تمز كتركو، فجعل ا٢تمز ) األيكة ( 5 اسم للبلد، ك) ليكة ( اسم للقرية، كقيل 

 ( 3)الغيضة.

وَلٰ كمثل ىذا اٟتذؼ أيضا ما ذكره اآللوسي يف قولو تعاىل 5 
ُ
يََم ََعًدا ٱۡۡل ْۡ

َ
ۥٓ أ ُّ َُّ

َ
] النجم َوأ

كقرأ انفع كأبو عمرك ) عادنا لوىل ( إبدغاـ  التنوين يف البلـ ا١تنقوؿ  إليها حركة  ا٢تمزة  »:، فقاؿ [540
 (4).«احملذكفة، كأتى قالوف بعد ضمة البلـ هبمزة ساكنة يف موضع الواك

اكنة القراءة األكىل أٌف أصلو 5 عادنا األيكىل، فخففت ا٢تمزة كنقلت حركتها إىل البلـ الس (5)فوجو
اليت قبلها، كحذفت ا٢تمزة فبقي 5 عادنا ليوىل، مٌث أدغم التنوين يف البلـ، كالتنوين نوف ساكنة، كإدغاـ 

 النوف يف البلـ يكوف أبف تقلب النوف الما مثٌ تدغم البلـ يف البلـ.

                                                                                                           
 .45ص4ج معاين القرآف1
 .403البن خالويو ص احلجة2
 عراب القرآفالتبياف يف إ، 464البن ز٧تلة ص حجة القراءات، 241ص4البن أيب مرمي ج ادلوضح ،44ص4أليب علي جاحلجة ينظر 5 3
 .545صمشكل إعراب القرآف ، 421ص4ج
، قرأ ابن كَت كاف عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف ) عادنا األيكىل ( بتنوين عاديا ككسر التنوين، كقرأ انفع كأبو جعفر كأبو 44ص42ج روح ادلعاين4

عن كرش كأبو نشيط عن قالوف كابن ذكواف كابن سعداف ) عادى لُّوىل ( عمرك كيعقوب كاألعمش كابن ٤تيصن كابن ٚتاز كإٝتاعيل بن جعفر ا١تسييب عن أبيو 
بكر بن أكيس  يف الوصل، فقد نقلوا حركة ا٢تمزة إىل البلـ مٌث حذفوا ا٢تمزة كأدغموا التنوين، كركل إٝتاعيل القاضي عن قالوف كأٛتد بن صاحل عن أيب

ر كانفع كأبو عمرك كٚتهور ا١تغاربة عن انفع ) عادى لُّؤىل ( ابدغاـ التنوين يف البلـ كنقل حركة ا٢تمزة كإبراىيم القورسي كاٟتسن كاٟتلواين كىبة هللا عن أيب جعف
 .405-401ص4جادلعجم إىل الـ التعريف. ينظر 5 

حجة ، 152للقيسي ص مشكل إعراب القرآف، 6444-6446ص1البن أيب مرمي جادلوضح ، 450-412ص1أليب علي ج احلجة ينظر 55
 .542ص4ج التبياف يف إعراب القرآف، 132البن ز٧تلة  القراءات
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كأنكرىا بعض النحويُت ألهٌنما أدغما ساكنُت فيما أصلو السكوف كحركتو »قاؿ ابن األنبارم 5 
ارضة، كاٟتركة العارضة ال يعتد هبا، فالبلـ كإف كانت متحركة ابلضمة اليت نقلت إليها من ا٢تمزة ع

 (1).«احملذكفة، فهي يف تقدير السكوف، كالساكن ال يدغم يف ساكن

، فاعتدكا ْتركة البلـ، فحذفوا ٫تزة »لكٌنو 5  مىرى قد صٌح عن العرب أهٌنم قالوا يف األٛتر ٟتٍى
يف تقدير السكوف لكاف كجب أال ٖتذؼ ا٢تمزة، فلٌما ابتدؤكا هبا كاستغنوا هبا عن  الوصل، كلو كانت

٫تزة الوصل، دٌؿ على أٌف حركة البلـ معتد هبا، كإذا كانت معتدا هبا جاز إدغاـ التنوف فيها ؛ألنٌو إدغاـ 
 (2).«ساكن يف متحرؾ

( ضمة ٫تزت الواك جملاكرهتا ٢تا، كأٌما ككجو القراءة الثانية أنٌو ١تػٌا كانت قبل الواك من ) الٌلوىل 
قراءة قطع ا٢تمزة اليت بعد البلـ كالتنوين فهي أٌف ا٢تمزة جارية على األصل من التحقيق مل ٗتٌفف، 

 فسٌكنت الـ التعريف لذلك، ككاف التنوين قبلها ساكنا، فكسر اللتقاء الساكنُت.

لبلـ كإثبات ا٢تمزة، كىي أجود كذكر الزجاج أٌف ) األكىل ( فيها ثبلث لغات 5 بسكوف ا
 يريد  –اللغات، كاليت تليها يف اٞتودة ) الوىل ( بضم البلـ كطرح ا٢تمزة، .. كمن العرب من يقوؿ 5 ليوىل 

 (3)فطرح ا٢تمزة لتحرؾ البلـ. –األكىل 

، كقد كقع ىذا اٟتذؼ بعد األحرؼ ا١تقطعة يف صدر حذؼ مهزة لفظ اجلاللة ) هللا ( -4
ًٓ قولو تعاىل 5 يف سورة آؿ عمراف ٓ  .[4، 6] آؿ عمراف 5ُۚٱَّللَّ  ١ال

 ( 4).«كاٞتمهور يفتحوف ا١تيم كيطرحوف ا٢تمزة من االسم الكرمي»قاؿ اآللوسي 5  

                                  
 .115ص4ج البياف يف إعراب غريب القرآف1
 .115ص4جالبياف يف إعراب غريب القرآف2
 .11-14ص4ج معاين القرآف وإعرابوينظر5 3
 .600-44ص1ج روح ادلعاين4
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فإٌف سكوف آخر ا١تيم إ٪تا ىو »فالسبب ىو الوصل كعدـ الوقف على ا١تيم قبل لفظ اٞتبللة، 
ا ىو على نية الوصل، كنية الوصل توجب حذؼ على نية الوقف عليها، كإلقاء حركة ا٢تمزة عليها إ٪تٌ 

 (1).«ا٢تمزة

 (2)كقيل إٌف ا٢تمزة يف لفظ اٞتبللة ٫تزة قطع، كإ٪ٌتا حذفت لكثرة االستعماؿ.

القوؿ بنقل اٟتركة »كرٌجح اآللوسي نقل حركة ا٢تمزة ) الفتحة ( يف اسم اٞتبللة إىل ا١تيم فقاؿ 5 
 ( 3).«ا٢تمزة احملذكفة للتخفيف ا١تؤذف ابالبتداء كالوقف ىو ا١تقبوؿ ألٌف فيو إشعارا إببقاء أثر

 ، كقد كقع ىذا اٟتذؼ فيما يلي 5حذؼ مهزة كلمات سلصوصة -3

ًۡ ََشُّ ٱۡىََبِيَّثِيف قولو تعاىل 5  البية:  3-1 ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
 .[1]البينة 5أ

، كتوجيهو على ( 4) «٢تمزةكقرأ األعرج كابن عامر كانفع ) الربيئة ( ىنا كفيما بعد اب»قاؿ اآللوسي5 
 ضربُت 5 

أٌف من ٫تز على األصل من 5 برأىم هللا تعاىل ٔتعٌت ابتدأىم كاخًتع خلقهم، فهي           األّوؿ :
) فعيلة ( ٔتعٌت ) مفعولة (، كقولك 5 قتيل ٔتعٌت مقتوؿ، كىي لغة بعض أىل اٟتجاز، كىو توجيو  

 (5)الفراء.

األصل ؛ ألٌف الربيئة فعيلة من قو٢تم 5 برأ هللا ا٠تلق، فالقياس أف هتمز كالوجو أٌف ا٢تمز فيهما ىو  »
 ( 1).«كإف كاف القياس مًتككا يف ىذه الكلمة

                                  
 .600ص1ج روح ادلعاين1
 .646ص6ج التبياف2
 .600ص1ج روح ادلعاين3
5 ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي  كأبو جعفر كيعقوب كخلف العاشر بياء مشددة من العشرة ، كقرأ الباقوف 443ص10ج ادلصدر نفسو4

 . 144ص البدور الزاىرة يف القراءات العشر ادلتواترة، 441ص إحتاؼ فضالء البشر، 141ص السبعة مفتوحة بعد الراء.ينظر 5
 .624ص1ج معاين القرآف5
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ُ ٱۡىَخٰيُِق ٱۡۡلَارِئُ كدليلو قولو تعاىل 5 »قاؿ ابن خالويو 5  َٔ ٱَّللَّ ُْ[545 اٟتشر]».
 (2) 

ِطًكزاد ابن منظور قولو تعاىل 5  ٌُّ  ٌَِ َضاَب 
َ
ٓ أ ا  ِِف نَِتٰبن ٌَ

ًۡ إَِلَّ ُُفِفُس
َ
ۡرِض َوََل ِِفٓ أ

َ
َتثن ِِف ٱۡۡل

  ٓ ا َْ
َ
أ َۡبَ ن جَّ

َ
َِ َرۡتِو أ ٌّ[544 اٟتديد].(3) 

 من مل يهمز، فإنٌو إٌما 5 الثاين :

 »أبدؿ ا٢تمزة ايء من أجل الياء اليت قبلها، كأدغم الياء يف الياء، قاؿ مكي القيسي 5   -6
َت ٫تز على ٗتفيف ا٢تمز فيو، كذلك لكثرة االستعماؿ فيو، فأكثر العرب كقرأ الباقوف بتشديد الياء من غ

يستعملونو ٥تفف ا٢تمزة، لكثرة استعما٢تم لو ٗتفيفا، فمن عادهتم إذا كثر استعما٢تم لشيء أحدثوا فيو 
 ٗتفيفا بوجو من كجوه التخفيف، فلما كثر استعما٢تم ٢تذه الكلمة، ككانت فيها ٫تزة كمدة كايء، كرأكا 

 ( 4).«ا٢تمز أثقل من غَته خٌففوا ا٢تمزة فأبدلوا منها ايء، كأدغموا الياء الزائدة اليت قبلها فيها

، فأصل الكلمة (5) أك ىو مشتق من الربل ا١تقصور، ٔتعٌت 5 الًتاب، كىو توجيو الفراء -4
 (6).«تقوؿ 5 براه هللا يربيكهي بٍركنا أم 5 خلقو»غَت مهموز، 

كىذا االشتقاؽ ٬تعل ا٢تمز خطأ كغلطا، كىو اشتقاؽ »تقاؽ فقاؿ 5كفٌند ابن عطية ىذا االش
 ( 7).«غَت مرضي

                                                                                                           
 .6131ص1جادلوضح 1
 .125ص احلجة2
 مادة برأ. لساف العرب3
 شرح اذلداية، 412ص4للزجاج ج معاين القرآف، 543ص1أليب علي جاحلجة ، 444ص5ج الكشاؼ، كينظر 5 131-134ص4ج الكشف4
 كما بعدىا. 444ص1للحليب ج الدر ادلصوف، 214البن ز٧تلة ص حجة القراءات، 403ص4ج القرآف التبياف يف إعراب، 441ص4ج
 .624ص1ج معاين القرآف5
 .655ص40ج اجلامع ألحكاـ القرآف6
 .6441ص احملرر الوجيز7
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، يعٍت أنٌو إذا قيل أبهٌنا مشتقة من الربل كىو الًتاب، فمن أين ٬تيء ا٢تمز يف القراءة األخرل
فبل  كاشتقاؽ الربية ببل ٫تز من الربا، كىو الًتاب،»كىو ما نفاه أبو حياف ا٠تطأ يف االشتقاؽ، فقاؿ 5 

٬تعلو خطأ، بل قراءة ا٢تمز مشتقة من 5 برأ، كغَت ا٢تمز من 5 الربا ؛ كالقراءاتف قد ٗتتلفاف يف االشتقاؽ، 
 ( 1).«فهو اشتقاؽ مرضي

فتيك من برأ أم 5 خلق، كىذه من الربل ؛ ألهٌنم خلقوا منو، كا١تعٌت ابلقراءتُت شيء كاحد، »
، كنقل القرطيب عن (2) «ز من النحاة كالقراء لثبوتو متواتراكىو ٚتيع ا٠تلق، كال يلتفت إىل من ضٌعف ا٢تم

 (3).«كمن قاؿ الربية من الربل كىو الًتاب، قاؿ ال تدخل ا١تبلئكة ٖتت ىذه اللفظة»القشَتم 5 

كالقراءاتف ٥تتلفتاف أصبل كمادة، كمتفقتاف معٌت يف رأم كىو أف يكوف ا١تراد »قاؿ اآللوسي 5 
فيو أيضا يف رأم آخر، كىو أف يكوف ا١تراد اب١تهموز 5 ا٠تليقة الشاملة للمبلئكة عليهما البشر، ك٥تتلفتاف 

 (4).«كاٞتن كالبشر، كبغَت ا١تهموز البشر ا١تخلوقوف من الًتاب فقط

 5(5)كيقوم التوجيو الذم ذىب إليو اآللوسي ثبلث آاثر مرفوعة ذكرىا السيوطي

ي سِ فْ ي نػَ تعاىل ؟ والذِ  ن هللاِ ة مِ كَ لة ادلالئِ زِ نْ وف دلَ بُ عجَ تَ عن أيب ىريرة هنع هللا يضر مرفوعا : أَ »األّوؿ :
إِنَّ م  :تُ ئػْ شِ  زلة ادلػََلك، واقرؤوا إفْ نْ ن مَ م مِ ظَ عْ ة أَ امَ يَ القِ  ـَ  يوْ تعاىَل  د هللاِ ن عنْ مِ ادلؤْ  دِ بْ ة العَ لَ زِ ؛ دلنْ  هِ بيدِ 

 ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ٰيَِحِٰج أ ْ ٱىصَّ ٍِئُا ْ وََغ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي «[2] البينة 5ًۡ َعۡيُ ٱۡىََبِيَّثِ ٱَّلَّ

، كلكي يكتمل االستشهاد هبذا (6)
 األثر، علينا أف نقرؤىا 5 الربيئة.

                                  
 .440ص60ج البحر احمليط1
 441ص1ج الدر ادلصوف2
 .655ص40ج اجلامع ألحكاـ القرآف3
 .443ص10ج روح ادلعاين4
 .151-154ص1ج الدر ادلنثور يف التفسًن ابدلأثور5
، ٖتقيق 5 أسعد دمحم تفسًن القرآف العظيم. ينظر 5 أبو دمحم عبد الرٛتن الرازم بن أيب حامت، 64514) رقم ( 5  ركاه ابن أيب حامت يف تفسَت سورة البينة،6

 .1545ص60ق، ج6564، 1الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، ا١تملكة العربية السعودية، ط
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ملسو هيلع هللا ىلص  النِب   اؿَ هنع هللا يضر فقَ  ي  علِ  لَ بَ قػْ أَ ملسو هيلع هللا ىلص فَ  النبِّ  دَ ا عنْ ن  عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ : كُ »: ينالثا
ٔاْ وف يـو القيامة، ونزلت :زُ م الفائِ و ذلُ ىذا وشيعتِ  إف   ي بيدهِ سِ فْ ي نػَ : والذِ  ٍِيُ ْ وََغ ٔا ُِ ٌَ ََ َءا ِي إِنَّ ٱَّلَّ

ًۡ َعۡيُ ٱۡىََبِيَّثِ  ُْ ْوَلَٰٓهَِم 
ُ
ٰيَِحِٰج أ فكاف أصحاب النب ملسو هيلع هللا ىلص إذا أقبل علي هنع هللا يضر قالوا : جاء ، [2] البينة 5ٱىصَّ

 ، أم خَت البشر، كليس على اإلطبلؽ.( 1).«خًن البية

اىل ؟ قاؿ تعَ  ى هللاِ علَ  لقِ اخلَ  ـُ رَ أكْ  نْ ، مَ وؿ هللاِ سُ اي رَ  تُ لْ عن عائشة اهنع هللا يضر قالت : قػُ »: لثالثا
ُْ ٌن :ئِ رَ ة أما تقْ شَ ائِ : اي عَ  ْوَلَٰٓهَِم 

ُ
ٰيَِحِٰج أ ٔاْ ٱىصَّ ٍِيُ ٔاْ وََغ ُِ ٌَ ََ َءا ِي «[2] البينة 5ًۡ َعۡيُ ٱۡىََبِيَّثِإِنَّ ٱَّلَّ

(2) ، 

 كحىت يكتمل االستشهاد بو أيضا علينا أف نضبطو 5 الربيئة.

ؽۡ يف قولو تعاىل 5  ادلرء:  3-2 ٍَ ۡ ا ُحَفّؽِكَُٔن ةِِّۦ َبۡيَ ٱل ٌَ ا  ٍَ ُٓ ِۡ ٌِ َٔن  ٍُ ًََخَػيَّ ]البقرة ۚ َوَزوِۡسِّۦ ءِ َذ

5604] . 

ؽۡ قتادة كقرأ اٟتسن كالزىرم ك »قاؿ اآللوسي 5 ٍَ ۡ  ( 3).«بغَت ٫تز ٥تففا ءِ ٱل

ؽۡ أٌما قراءة اٟتسن كقتادة5 »5  كعٌللها ابن جٍت بقولو ٍَ ۡ بفتح ا١تيم كخفة الراء من غَت ٫تز   ءِ ٱل
، كرأيت ا٠تبى كمررت  فواضح الطريق ؛ كذلك أنٌو على التخفيف القياسي، كقولك يف ا٠تبًء 5 ا٠تبي

 ( 4).«على الباء قبلها اب٠تًب، ٖتذؼ ا٢تمزة كتلقي حركتها

 

                                  
، 151ص1ج الدر ادلنثور يف التفسًن ابدلأثورالسيوطي يف 5 كما نقلو عنو أخرجو ابن عساكر  مل أقف عليو فيما بُت يدم من كتب اٟتديث، كقد 1

، كقريب منو ما ركاه الطربم 5 حدثنا ابن ٛتيد، قاؿ 5 ثنا عيسى بن فرقد، عن أيب اٞتاركد، عن دمحم بن علي    .6421ص4ج فتح القديركالشوكاين يف 5 
 .140ص10ج جامع البيافي كشيعتك.) أكلئك ىم خَت الربية ( فقاؿ النيب  ملسو هيلع هللا ىل 5 أنت اي عل

، 154ص1ج الدر ادلنثور يف التفسًن ابدلأثوركما نقلو عنو السيوطي يف 5   كقد أخرجو ابن مردكيومل أقف عليو فيما اطلعت عليو يف كتب اٟتديث، 2
 .6421ص4ج فتح القديركالشوكاين يف 5 

 .614ص6جادلعجم ، أم 5 الػمىًر. ينظر 5 513ص6ج روح ادلعاين3
 .631ص6جحملتسب ا4
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كالوجو فيو أنٌو ألقى حركة ا٢تمزة على الراء كحذفها »5إىل حذؼ ا٢تمزة فقاؿ العكربم  كأشار
كاعلم أٌف كل ٫تزة متحركة  »سيبويو بقولو 5  قٌعدهكما ذكره ىو قياس التخفيف، كقد ، (1)«مثل 5 ا٠تبى 

 ( 2).«ها على الساكن الذم قبلهاكاف قبلها حرؼ ساكن فأردت أف ٗتفف حذفتها، كألقيت حركت

 ادلخالفة الصوتية والتسكٌنادلبحث الثاين :

يعد التسكُت سواء كاف يف كسط الكلمة الثبلثية بصيغة اإلفراد أـ اٞتمع، أك بسبب توايل 
 ا١تقاطع ا١تتحركة مظهرا من مظاىر ا١تخالفة يف ٢تجات  بعض القبائل العربية.

ايل الصوائت من ٢تجة اٟتجاز، كىي تبلئم البيئة اٟتضرية اليت كتكاد الركاايت تتفق على أٌف تو 
٘تيل إىل التأين يف الكبلـ ْتيث تعطي كل صوت حقو، كأٌف التخفيف من ٢تجات بٍت ٘تيم كأسد كبعض 

 (3)٧تد، كىي قبائل ابدية ٘تيل إىل السرعة كاالقتصاد يف اجملهود العضلي.

 ةالفتح يف األصوات احللقي أو التسكٌنأوال :

5 األصوات اليت ٗترج من  (5)كاحملدثُت (4)يقصد ابألصوات اٟتلقية عند علماء اللغة القدامى
 اٟتلق، كىي 5 ا٢تمزة كا٢تاء، كالعُت كاٟتاء، كالغُت كا٠تاء.

 

                                  
 .414ص6ج البحر احمليط، كينظر 5 641ص6ج إعراب القراءات الشواذ1
 .454ص1ج الكتاب2
 .642صاللهجات العربية يف القراءات 3
 .641ص60ج شرح ادلفصل، 516ص5ج الكتاب ينظر 45
الدراسات الصوتية غاًل قدكرم اٟتمد، ، 164صـ،6442-ق6563، عامل الكتب، القاىرة مصر، دراسة الصوت اللغوي أٛتد ٥تتار عمر،ينظر 5 5

مكتبة ادلختصر يف أصوات اللغة العربية، دمحم حسن حسن جبل، ، 611ص ـ، 4002-ق6543، 4، دار عمار، عماف األردف، طعند علماء التجويد
، بَت السبعةانفرادات القراء ، خليل رشيد أٛتد، 35ـ، ص4060-ق6516، 1اآلداب، القاىرة مصر، ط -ق6515، 6كت لبناف، ط، دار ابن حـز

 .34ص  معجم الصوتيات،24صاللغوية األصوات، 611-614ـ، ص4061
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كما يصفها القدامى كاحملدثوف 5 أصوات رخوة أم يسمع ٢تا   –ما عدا ا٢تمزة  -كأصوات اٟتلق
 (1).نوع من اٟتفيف عند النطق هبا

فذكر ٚتيع الكوفيُت  »كقد حدث خبلؼ بُت القدامى يف أمر تسكُت أصوات اٟتلق كفتحها، 
أٌف كل ما كاف اثنيو حرفا من حركؼ اٟتلق، ككاف مسٌكنا مفتوح األٌكؿ جاز فيو فتح ا١تسٌكن ٨تو 5 نٍعل 

 كنعىل، كشٍعر كشعىر، كهنٍر كهنىر، ك٩ٍتل ك٩تىل.

جاء من ىذا فيو اللغتاف تيكيلًٌم بو على ما جاء، كما كاف مل يسمع كأٌما البصريوف فيزعموف أٌف ما 
 (2).«مل ٬تز فيو التحريك ٨تو 5 كٍعد

كخالف ابن جٍت بعد ذكره ا١تذىبُت، مذىب أصحابو البصريُت كرجح قوؿ الكوفيُت فقاؿ 
ك أين ٝتعت كما أرل القوؿ من بعد إاٌل معهم ) يقصد الكوفيُت (، كاٟتق فيو إاٌل يف أيديهم، كذل»5

عامة عيقيل تقوؿ ذاؾ كال تقف فيو سائغا غَت مستكره، حىت لسمعت الشجرم يقوؿ 5 أان ٤تىمـو بفتح 
 ( 3).«اٟتاء، كليس أحد يدعي أٌف يف الكبلـ مىفىعوؿ بفتح الفاء

كزعم بعض الناس أٌف كل اسم ثبلثي حلقي العُت صحيح البلـ ٬توز فيو »قاؿ أبو حياف 5
ها، مثل 5 ٍْتر كْتىر، كهنٍر كهنىر، فأطلق ىذا اإلطبلؽ، كليس كذلك، بل ما كضع من ٖتريك عينو كتسكين

ذلك على فعىل بفتح العُت ال ٬توز فيو التسكُت، ٨تو 5 الٌسحىر ال يقاؿ فيو السٍَّحر، كإاٌن الكبلـ يف فعل 
 ( 4).«ا١تفتوح الفاء الساكن العُت

 

                                  
 .24ص اللغويةاألصوات ينظر 5 1
 .115ص1للزجاج ج معاين القرآف وإعرابو2
 .612ص6ج احملتسب3
 .446-440ص6ج البحر احمليط4
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 قراءات مشتملة على الفتح  -6

ًۡ يَ قولو تعاىل 5 6-6 خُِس ٌَ َٔۡم إَِكا ًۡ َوَي كقرأ اٟترمياف  »قاؿ اآللوسي 5، [30]  النحل 5َٔۡم َظۡػُِِس
م ( بفتح العُت، كابقي السبعة بسكوهنا ك٫تا لغتاف، كالفتح على ما يف ا١تعامل أجزا٫تا، كي نً عى كأبو عمرك ) ظى 

.«رعى ر كالشَّ عٍ كقيل 5 األصل الفتح كالسكوف ٗتفيف ألجل حرؼ اٟتلق كالشَّ 
(1) 

ك الظعن يثقل يف القراءة كٮتفف، ألٌف اثنيو عُت، كالعرب تفعل ذلك ٔتا كاف »كقاؿ الفراء 5
 (2).«اثنيو أحد الستة األحرؼ مثل 5 الشعر كالبحر كالنحر

ككذلك كل حرؼ فتح أٌكلو، كسٌكن اثنيو، فتثقيلو جائز إذا كاف اثنيو ٫تزة أك عينا أك غينا أك 
 حاء أك خاء أك ىاء.

اختبلؼ اللغات كما ذكره اآللوسي، فإذا كاف حرؼ اٟتلق الساكن يف موضع العُت،  كىو من
 ككاف قبلو مفتوحا، فمن العرب من أبقاه ساكنا، كٖتٌوؿ بو بعضهم إىل الفتح لكونو حرفا حلقيا.

 ، يف حُت فٌرؽ ابن(3)كعٌد٫تا مكي بن أيب طالب القيسي لغتُت كالسىٍمع كالسىمىع كالنػٍَّهر كالنػَّهىر
خالويو بينهما، فاحتج ١تن أسكن أنٌو أراد ا١تصدر مثل 5 طعنتو طعنا، ك١تن فتح فؤلنٌو من حركؼ 

 (4)اٟتلق.

 

                                  
بن مسعود ) ظٍعًنكم (، كقرأ ابن كثَت كانفع كأبو عمرك كيعقوب ، قرأ ابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف كاألعمش كا441ص65ج روح ادلعاين1

 .120ص5ج ادلعجمكأبو جعفر ) ظعىًنكم (. ينظر 5 
 .50ص4ج معاين القرآف2
 .50ص4ج الكشف3
 .461-464صاحلجة 4
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كاإلسكاف األصل، كحسين الفتح ؛ ألٌف العُت حرؼ حلقي، كىذه اٟتركؼ  »قاؿ ا١تهدكم 5 
ح الفتح، كالسكوف كالفتح أجزؿ اللغتُت، كقيل األص، (1)«كثَتا ما تفتح أنفسها كاٟتركؼ اجملاكرة ٢تا
 ( 2)ٗتفيف ألجل حرؼ اٟتلق، كالشٍَّعر كالشَّعىر.

٫تا لغتاف، كليس السكوف بتخفيف كما جاء يف ٨تو 5 الشَّعىر كالشٍَّعر ١تكاف »قاؿ أبو حياف 5 
 (3).«حرؼ اٟتلق

َؽة  قولو تعاىل 5  6-4 ۡٓ َ َس ٰ ََُؽى ٱَّللَّ بن كقرأ سهل  »5  ، قاؿ اآللوسي[44] البقرة 5َضَّتَّ
كغَته ) جىهىرىة ( بفتح ا٢تاء، كىي إٌما مصدر كالغلبة كمعناىا ا١تسكنة كإعراهبا إعراهبا أك ٚتع  (*)شعيب

 ( 4).«جاىر كفاسق كفسقة كانتصاهبا على اٟتاؿ

كىي لغة مسموعة عند البصريُت فيما فيو حرؼ »كجعلها ابن عطية لغة مسموعة حيث قاؿ 5
 ( 5).«لكوفيوف ٬تيزكف فيو الفتح كإف مل يسمعوهاٟتلق ساكنا قد انفتح ما قبلو، كا

كمعٌت ) جىهىرىة ( 5 أم على ٨تو بٌُت جلي ظاىر كل الظهور كاٞتبلء كالتجلي للعياف يف يسر 
 (6)كسهولة كلطافة.

 كا١تبلحظ على توجيو اآللوسي أٌف قراءة فتح ا٢تاء ٤تتملة كجهُت 5
                                  

 ات العشرالشامل يف القراء، 141ص حجة القراءات، 251ص4جادلوضح ، 22ص4أيب علي جاحلجة ، كينظر 5 134ص4ج شرح اذلداية1
 .161ص

 .115ص4ج  حاشية الشهاب على البيضاوي2
 .421ص1ج البحر احمليط3
 غاية النهايةسهل بن شعيب الكويف، عرض على عاصم بن أيب النجود كعلى أيب بكر بن عياش، ركل القراءة عنو عبد هللا بن حرملة بن عمرك. ينظر 5  *
 .551ص6ج
ٍهرنة ( ٞتمهور القراء. ينظر 5 ، قراءة فتح ا٢تاء ) جى 144ص6ج روح ادلعاين4  ادلعجمهىرة ( لػ 5 ابن عباس كٛتيد بن قيس كطلحة، كقراءة اإلسكاف ) جى
 .601ص6ج
 .444ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي، 46ص1ج تفسًن الفخر الرازي، ينظر 5 34ص احملرر الوجيز5
-44ص ـ، 4064-ق6514، 6، ا١تكتبة األزىرية للًتاث، القاىرة مصر، طيلالقراءات الشاذة وإعجازىا اللغوي والدالأٛتد عبد التواب الفيومي، 6

41. 
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َؽة   قراءة أهٌنا مصدر كالغلبة، فيكوف معناىا كمعٌت األّوؿ : ۡٓ 5 ا١تسكنة، سواء كانت لغة  َس
،  (2)، ككما ذكر القرطيب(1)مسموعة كما ذىب إليو السمُت اٟتليب انقبل كبلـ ابن عطية السابق

 »أهٌنما لغتاف، أـ غَت مسموعة بناءن على رأم الكوفيُت، كإليو ماؿ ابن جٍت  عندما قاؿ 5  (3)كالشوكاين
 ( 4).«معهم، كاٟتق فيو إالٌ أبيديهمكما أرل القوؿ من بعدي إالٌ 

 (5)أهٌنا ٚتع جاىر، كحكاه أبو حياف، أم 5 جاىرين ابلرؤية. الثاين :

كالوجو األٌكؿ أقرب إىل الصواب، ألٌف القراءة ا١تتواترة تؤيٌده، كلكونو لغة مسموعة عن العرب  
 كما ذكره غَت كاحد من ا١تفسرين.

 (6).«كالوجو األٌكؿ أكجو الوجهُت»قاؿ ابن األنبارم بعد ذكره للوجهُت 5 

وََۡحٰ َربَُّم إََِل ٱَلَّۡطوِ قولو تعاىل 5 6-1
َ
كقرأ ابن كاثب )  »5 ، قاؿ اآللوسي[13]  النحل 5َوأ

 (7).«النَّحىل ( بفتحتُت كىو ٭تتمل أف يكوف لغة كأف يكوف اتباعا ٟتركة النوف

حرؼ حلقي، كقد أجاز الكوفيوف طىرىدى بفتح اٟتاء ألنٌو »كاحتج العكربم ٢تذه القراءة فقاؿ 5
، ك٨تو ذلك ، كالصٍِّخري كالصَّخىري ، كالشٍَّعري كالشَّعىري  ( 8).«ذلك، كا١تسموع 5 النػٍَّهري كالنػَّهىري

 كعلى أية حاؿ فإٌف حرؼ اٟتلق اٟتاء لو أثر يف قراءة الفتح، كىو كونو لغة كما ذكره اآللوسي.

 
                                  

 .410ص6ج الدر ادلصوف1
 .560ص6ج اجلامع ألحكاـ القرآف2
 .31ص6ج فتح القدير3
 .612ص6ج احملتسب4
 .156ص6ج البحر احمليط5
 .11ص مشكل إعراب القرآف، كينظر 5 35ص4جالبياف يف إعراب غريب القرآف6
 .142ص5جمعجم القراءات ،21ص شواذ القرآف، ينظر 5 414ص65ج روح ادلعاين7
 .213ص6ج إعراب القراءات الشواذ8
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 (1)للنوف، كىو توجيو الشهاب ا٠تفاجي.ك٭تتمل أف يكوف من االتباع اٟتركي 

ًۡ ِِف َرۡيبن قولو تعاىل 5  6-5 ا ٱَلَّاُس إِن ُنُِخ َٓ حُّ
َ
أ ََ ٱۡۡلَۡػِد  َيَٰٓ ِ ٌّ5 قرأ » ، حيث[04]  اٟتج  

اٟتسن ) من البػىعىث ( بفتح العُت كىي لغة فيو كاٞتىلىب كالطىرىد يف اٞتىٍلب كالطىٍرد عند البصريُت، كعند 
العُت ٗتفيف، كىو قياسي يف كل ما كسطو حرؼ حلق كالنػٍَّهر كالنػَّهىر كالشٍَّعر الكوفيُت إسكاف 

 ( 2).«كالشَّعىر

 فأٌما البعىث بفتح العُت، فذكر ٚتيع الكوفيُت أٌف  »كاحتج ٢تذه القراءة كذلك الزجاج فقاؿ 5
و 5 نػىٍعل كل ما اثنيو حرؼ من حركؼ اٟتلق، ككاف مسٌكنا مفتوح األٌكؿ جاز فيو فتح ا١تسٌكن ٨ت

كنػىعىل، كشىٍعر كشىعىر، كنػىٍهر كنػىهىر، ك٩تىٍل ك٩تىىل، فأٌما البصريوف فيزعموف أٌف ما جاء منك ىذا فيو اللغتاف 
تعلم بو على ما جاء، كما كاف مل يسمع مل ٬تز فيو التحريك ٨تو 5 كىٍعد، ألٌنك ال تقوؿ 5 لك عليَّ 

 ( 3).«كىعىد

كحكى النحويوف 5 من البػىعىث، كأجاز الكوفيوف يف  »فتح 5 قاؿ ابن النحاس معلقا على قراءة ال
 كل ما كاف اثنية حرفا من حركؼ اٟتلق أف تيسٌكن كتيفتح ٨تو 5 نٍعل كنػىعىل، كٓتيٍل كٓتىىل.

قاؿ أبو إسحاؽ 5 ىذا خطأ، كإ٪ٌتا يرجع يف ىذا إىل اللغة فيقاؿ 5لفبلف عليَّ كىٍعده، كال يقاؿ 5 
 ( 4).«اٟتلق كغَتىا يف ىذا، كإ٪ٌتا ىذا مثل 5 قٍدر، كقىدىركىعىده، كال فرؽ بُت حركؼ 

ك٦تا ٕتدر اإلشارة إليو أٌف السكوف أخف من اٟتركة إاٌل أٌف الفتح مع حرؼ اٟتلق أخف من 
كقد فطن األقدموف من علماء اللغة إىل »السكوف، كيوٌضح السر يف ذلك الدكتور إبراىيم أنيس، فيقوؿ 5 

                                  
 .161ص4ج حاشية الشهابينظر 5 1
 .14ص1ج ادلعجم، 644ص62ج روح ادلعاين2
 .115ص1ج معاين القرآف وإعرابو3
 .16ص1البن النحاس ج إعراب القرآف4
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 الفتحة،..أٌما السر فيو، فهو أٌف كل أصوات اٟتلق بعد صدكرىا من ٥ترجها ميل األصوات اٟتلقية إىل
 اٟتلقي، ٖتتاج إىل اتساع  يف ٣تراىا ابلفم، فليس ىناؾ ما يعوؽ ىذا اجملرل  يف زكااي الفم،  ك٢تذا 

 ( 1).«يناسبها من أصوات اللُت أكثرىا اتساعا، كتلك ىي الفتحة

َِا ٱقولو تعاىل 5  6-4 ًۡ نَووَضَّ َن ۡۡلِ
ْۡ ٰ َو ًِا لََعَ ْۡ ۥ َو ُّ ٌُّ

ُ
ُّ أ يِّۡ ََحَيَۡخ ََ ةَِنِِٰلَ ، قاؿ [65]  لقماف 5َسٰ

يف ركاية ) كىىىنا على كىىىن ( بفتح ا٢تاء فيهما، فاحتمل أف  ككقرأ عيسى الثقفي كأبو عمر  » اآللوسي 5
يكوف من ابب ٖتريك العُت إذا كانت حرؼ حلق كالشٍَّعر كالشَّعىر على القياس ا١تطرد عند الكويف كما 
ذىب إليو ابن جٍت، كأف يكوف مصدر كًىن بكسر ا٢تاء يوىىن بفتحها فإٌف مصدره جاء كذلك كىذا  

 (2).«ب تعبا كما قيلكما يقاؿ تًعب يتعى 

 يتضح ٦تا ذكره اآللوسي أٌف القراءة ٤تمولة على أحد كجهُت 5

أف تكوف ا٢تاء قد حركت ؛ ألهٌنا حرؼ حلقي، كما مٌثل لو اآللوسي، فهما لغتاف،  األّوؿ :
 (6)، كالشوكاين.(5)، كالسمُت اٟتليب(4)،كأبو حياف(3)كىو توجيو العكربم

ضي ) كىًىنى ( بكسر ا٢تاء كمصدره الوىىىني، مثل 5 نىًصبى نىصىبنا، كىو أف يكوف الفعل ا١تا الثاين :
 (8)، كالقرطيب.(7)توجيو ابن جٍت 

 
                                  

 .653ص يف اللهجات العربية1
نا على 661ص46ج روح ادلعاين2 ، كىي قراءة اٟتلواين عن شباب عن أٛتد بن موسى عن أيب عمرك كالضحاؾ كعاصم كاٞتحدرم بفتح ا٢تاء فيهما ) كىى

 .646ص2ج ادلعجم، 662صسلتصر يف شواذ القرآف كىىىن (، كقرأ اٞتمهور بسكوهنما ) كٍىنا على كٍىن (. ينظر 5 
 .432ص4ج إعراب القراءات الشواذ3
 .565ص3ج البحر احمليط4
 .132ص4ج الدر ادلصوف5
 .511ص4ج فتح القدير6
 .460ص4ج احملتسب7
 .14ص65ج اجلامع ألحكاـ القرآف8
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 قراءات مشتملة على التسكٌن : -2

ا رََغًػاقولو تعاىل 5  4-6 َٓ ِۡ ٌِ د بفتح العُت كقرأ النخعي بسكوهنا 5 كالرغى  » [14]  البقرة 5َولُُكَ 
 د بكسر الغُت كضمها كانوا يف رزؽ كاسع د عيش القـو كرغً لواسع، يقاؿ 5 رغى ا٢تٍت الذم ال عناء فيو أك ا

 (1).«كثَت 

يقرأ بسكوف الغُت، كىي لغة مثل 5 النػٍَّهر  رََغًػا»كعلل العكربم ىذه القراءة، فقاؿ 5 
 ( 2).«كالنػَّهىر، كالشٍَّعر كالشَّعىر

ءة تسكُت الغُت إىل قبيلة ٘تيم، حيث ، كنسب أبو حياف قرا(3) كذكر ابن منظور أٌف فيها لغتُت
 ( 4).«ك٘تيم تٌسكن الغُت »قاؿ 5 

ؽن كمثلها قراءة  َٓ َِ ِ ۡتَخيًُِسًقولو تعاىل 5 يف  ة ٌُ  َ ؽن  إِنَّ ٱَّللَّ َٓ َِ ِ قرئ  »حيث [454]  البقرة 5ة
 (5).«فيوبسكوهنا كىي لغة 

 (8)كغَتىم. (7)كالعكربم (6)كىو توجيو أبو جعفر النحاس

 

                                  
 5 ابن كاثب.21ص احملرر الوجيز، كزاد 5 ابن عطية يف 01البن خالويو ص سلتصر يف شواذ القرآف، كينظر 5 162ص6ج روح ادلعاين1
 .653ص6ج إعراب القراءات الشواذ2
 ادة رغد.ملساف العرب 3
 .440ص6جالبحر احمليط 4
 معجم القراءاتإىل 5 ٣تاىد، كٛتيد األعرج، كأيب الٌسٌماؿ، ينظر 5  445ص احملرر الوجيز، كعزاىا ابن عطية يف 5 214ص6ج روح ادلعاين5
 .141ص6ج
 .641ص6ج إعراب القرآف6
 .616ص6ج التبياف يف إعراب القرآف، 414ص6ج إعراب القراءات الشواذينظر 5 7
 .525ص4جالتحرير والتنوير ، 443ص6ج فتح القدير، 644ص1ج تفسًن الفخر الرازي، 440ص6ج البحر احمليطينظر 5 8
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حَ  فَؽَُسو  تعاىل 5 قولو  4-4
َ
َػآءِ َوٱۡمَؽأ َٓ ََ ٱلشُّ ٌِ َن  ۡٔ َ حَۡؽَع ٍَّ كقرئ ) كامرٍأاتف  » [434]  البقرة 5اِن ِم

 (1).«( هبمزة ساكنة، كلعل ذلك الجتماع ا١تتحركات

كجو ذلك كهللا أعلم أهٌنم كانوا ٮتففوف ا٢تمزة ىنا فيضعفوف حركتها على ا١تعتاد »قاؿ ابن جٍت 5
كيدؿ على أٌف ا٢تمزة احملركة إذا خففت يف ٨تو ىذا قريبة من الساكن، ، ب من الساكنمن أمرىا، فتقر 

امتناع العرب من أف تبتدئ هبا  ٥تففة كما ٘تتنع من  االبتداء ابلساكن،  فلٌما صارت  إىل قولك 5  
 (2).«كامرأاتف ابلغوا يف  ذلك فأبدلوىا ألفا، فصارت 5 كامرااتف أبلف ساكنة

ا ٰ يف قولو تعاىل 5  (3)ن كثَتكمنو قراءة اب َٓ ًۡ اَر ـَ ٍأقػىيػٍهىا.[555النمل]  َوَكَشَفۡج َغَ   5 سى

كتوجيو ابن جٍت ىو أحد كجهي القراءة كمل يذكره اآللوسي، كإ٪ٌتا ذكر الوجو اآلخر، كىو أٌف 
حَ »ا٢تمزة إ٪ٌتا سكن فرارا من توايل اٟتركات، كىو ما أشار إليو العكربم حيث قاؿ 5 

َ
إبسكاف  انِ َوٱۡمَؽأ

 ( 4).«ا٢تمزة، فركا من توايل اٟتركات كثقل ا٢تمزة

حَ »كأشار أبو حياف إىل الوجهُت فقاؿ 5
َ
هبمزة ساكنة، كىو على غَت قياس، كٯتكن  انِ َوٱۡمَؽأ

 أف سٌكنها ٗتفيفا لكثرة توايل اٟتركات، كجاء نظَت ٗتفيف ىذه ا٢تمزة يف قوؿ الشاعر5

 (*)ٌل             لعمري لقد أعَيلُت وأف رقوبُ يقولوف جهالً ليس للشيخ عيِّ 

 ( 5).«يريد 5 كأان رقوب، قيل خٌفف ا٢تمزة إببدا٢تا ألفا مثٌ ٫تزة بعد ذلك، قالوا 5 ا٠تأمت كالعأمل

                                  
5 كاف أىل مكة  ابن جٍت قاؿ 454ص6ج احملتسب5 مٌت بن عبد الرٛتن، كىي كذلك يف  62صسلتصر ابن خالويو ، كيف 24ص1ج روح ادلعاين1

 يقرؤكف بسكوف ا٢تمزة.
 .634ص6ج البياف يف إعراب القرآفكينظر 5  ،454ص6ج احملتسب2
 .544ص إحتاؼ فضالء البشر، 531البن ٣تاىد صالسبعة ينظر 5 3
 .433ص6ج إعراب القراءات الشواذ4
، دار الكتب العلمية، بَتكت ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، كينظر 5 إميل بديع يعقوب، 454ص6البن جٍت ج احملتسبالبيت بدكف نسبة يف 5 *
 .441ص6ـ، ج6441-ق6562، 6بناف، طل
 .244ص4ج البحر احمليط5
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ًۡ قولو تعاىل 5  4-1 َ َو ل
َ
وَلٰ  أ

ُ
ُطِف ٱۡۡل ا ِِف ٱلطُّ ٌَ َُِث  ِ ًِٓ ةَّي ِ ح

ۡ
 » ، قاؿ اآللوسي 5[611]  طو5حَأ

 (1).«ف ( إبسكاف اٟتاء للتخفيفحٍ منهم ابن عباس)  الصُّ  كقرأت فرقة

ُطِف »، قاؿ العكربم 5 (2)كىو توجيو الز٥تشرم يقرأ بسكوف اٟتاء، كىو من ٗتفيف  ٱلطُّ
 ( 3).«ا١تضمـو مثل 5 ريٍسل كريسيل

ة  مثلها قولو تعاىل 5ك  َ نََّشَّ ٌُّ ا  ن يُۡؤََتٰ ُضُطف 
َ
فا ( ) صحٍ  (*)سعيد بن جبَتقرأ  »حيث [44]  ا١تدثر5أ

 (4).«إبسكاف اٟتاء

كىي لغة »، كزاد العكربم 5 ( 5) «أٌما سكوف اٟتاء فلغة ٘تيمية»قاؿ ابن جٍت معٌلبل ىذه القراءة 5 
 ( 6).«لغة من ٗتفيف ا١تضمـو

وَل قولو تعاىل 5كمثلها 
ُ
ُطِف ٱۡۡل كىاركف قرأ األعمش  » حيث 5 [63]  األعلى5إِنَّ َهَٰؼا ىَِف ٱلطُّ

 (7).«كبل٫تا عن أيب عمرك بسكوف اٟتاء ككذا فيما بعد كىي لغة ٘تيم  (**)كعصمة

 

                                  
 .464ص4ج ادلعجم، 46ص سلتصر يف شواذ القرآف، ينظر 5 240ص61ج روح ادلعاين1
 .25ص4ج الكشاؼ2
 .44-43ص4ج إعراب القراءات الشواذ3

بعي اٞتليل كاإلماـ الكبَت، عرض على ابن عباس كعرض عليو أبو * سعيد بن جبَت بن ىشاـ األسدم الواليب، موالىم أبو دمحم كيقاؿ أبو عبد هللا الكويف التا
 .545ص6ج غاية النهايةسنة. ينظر 5  44ق عن 45ق، كقيل 44عمرك بن العبلء كا١تنهاؿ بن عمرك، قتلو اٟتجاج بواسط شهيدا سنة 

 .625ص60جادلعجم  ،614ص سلتصر يف شواذ القرآف، كينظر 5 403ص44ج  روح ادلعاين4
 .506ص4ج احملتسب5
 .154ص4ج إعراب القراءات الشواذ6
اش عصمة بن عركة أبو ٧تيح الفقيمي البصرم، ركل القراءة عن أيب عمرك بن العبلء كعاصم بن أيب النجود، كركل أيضا حركفا عن أيب بكر بن عي**

 .264ص6ج ايةغاية النهكاألعمش، ركل عنو اٟتركؼ يعقوب بن إسحاؽ اٟتضرمي كالعباس بن الفضل كغَتىم. ينظر 5 
 .541ص10ج روح ادلعاين7
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َِا رََغت  قولو تعاىل 5 4-5 ا  َوَيۡػُغَٔج ت  َْ با ( بفتح ىٍ با كرى غٍ قرأ طلحة ) رى  »حيث 5[40]  األنبياء 5ا َوَر
 (1).«الراء كإسكاف ما بعدىا 

ا  ا وَ رََغت  كذكر العكربم أٌف كبل من التحريك كالتسكُت يف  ت  َْ ، كإليو أشار ابن (2)لغتاف َر
 (3)منظور.

 اثنيا :  تسكٌن حركة اإلعراب وغًنىا لتوايل احلركات

كقد يكوف تتابع اٟتركات كتواليها مظهرا من مظاىر الثقل يكرىها العرب، كتتابع الضمتُت 
عت الضمتاف فإٌف ىؤالء كإذا تتاب»مثبل، ألهٌنم يكرىوف الواكين، كإ٪ٌتا الضمتاف من الواكين ، قاؿ سيبويو 5

ٮتففوف أيضا، كرىوا ذلك ما يكرىوف الواكين، كإ٪ٌتا الضمتاف من الواكين، فكما تكره الواكاف كذلك تكره 
 ( 4).«الضمتاف ألٌف الضمة من الواك، كذلك قولك 5 الرٍُّسلي كالطٍُّنبي كالعيٍنقي تريد الرُّسيل كالطُّنيب كالعينيق

فيف ذلك اب١تخالفة بينهما عن طريق التسكُت، فهو مظهر من ألجلو ٯتيل ا١تتكٌلم إىل ٗت
قاؿ »كقد فطن علماء اللغة القدامى إىل ىذه الظاىرة، فمن ذلك ما قالو صاحب الصحاح 5 ، مظاىرىا

عيسى بن عمر 5 كل اسم على ثبلثة أحرؼ، أٌكلو مضمـو كأكسطو ساكن، فمن العرب من يثقلو زمنهم 
 ( 5).«ر، كريٍحم كريحيم، كحيٍلم كحيليم، كييٍسر كييسير، كعيٍصر كعيصيرمن ٮتففو، مثل 5 عيٍسر كعيسي 

                                  
ب بن عمرك كالنحوم كىاركف كأبو معمر كاللؤلؤم ي5 ابن كاثب كاألعمش ككى 511ص2ج البحر احمليط، كزاد صاحب 661ص62ج روح ادلعاين1
 5 األصمعي كأيب عمرك يف ركاية ىاركف كحسُت. 44ص1ج ادلعجميونس كأبوزيد سبعتهم عن أيب عمرك، كزاد صاحب ك 
 .664ص4ج اب القراءات الشواذإعر 2
 .( رغب5)  مادةلساف العرب 3
 .665ص5ج الكتاب4
 .604-603ص4ج ادلزىر يف علـو اللغة5
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ىذا ابب ما يسكن استخفافا كىو يف األصل ٖترؾ...كىي »كعقد سيبويو ٢تا اباب، عنونو بػ 5 
 (1).«لغة بكر بن كائل، كأانس كثَت من بٍت ٘تيم

البدك القائمة على الًتحاؿ، حياة »كقد عٌلل الدكتور  عبد ا١تنعم عبد هللا حسن ذلك فقاؿ 5 
حياة فيها القلق كالعجلة، كعادة ا١تتعجل أف يًتؾ بعض أشيائو، كأف يتخفف من بعض أثقالو، كمن مثٌ  

 (2).«كانت السرعة يف النطق ٝتة ابرزة يف اللهجات البدكية

اقولو تعاىل 5  -6 َْ ٔ ٍُ ُه ٌُ ُُۡيؾِ
َ
كىل حكى عن أيب عمرك إسكاف ا١تيم األ » حيث، [43] ىود 5أ

 (3).«ٗتفيفا، ك٬توز مثل ذلك عند الفراء

، فيقولوف 5 أنلزٍمكيموىا، كذلك أٌف اٟتركات قد »قاؿ الفراء 5  العرب تسٌكن ا١تيم اليت من اللزـك

 ( 4).«توالت، فسٌكنت ا١تيم ٟتركتها كحركتُت بعدىا

 (5).ككافقو العكربم يف أهٌنا قرئت ابلسكوف، فرارا من توايل اٟتركات

ك٬توز إسكاهنا على بيعدو لكثرة اٟتركات كثًقل الضمة »اج ىذا التوجيو ابلبعد فقاؿ 5ككصف الزج
بعد الكسرة، كسيبويو كا٠تليل ال ٬تيزاف إسكاف حرؼ اإلعراب إاٌل يف اضطرار، فأٌما ما ركم عن أيب 

كىذا ىو عمرك من اإلسكاف فلم ييضبط ذلك عنو، كركاه عنو سيبويو أنٌو كاف ٮتٌفف اٟتركات كٮتتلسها، 
 (6).«الوجو

                                  
 .661ص5جالكتاب 1
 .153للز٥تشرم ص اللهجات العربية يف قراءات الكشاؼمن كتابو 5  406ص القراءات الشاذة دراسة صوتية دالليةنقل كبلمو 5 2
 .11ص5ج ادلعجمي ركاية عباس كاليزيدم عن أيب عمرك. ينظر 5 ، كى115ص64ج روح ادلعاين3
 .116ص6ج معاين القرآف4
 .43ص4ج التبياف5
 .14ص1ج معاين القرآف وإعرابو6
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ككجهو أٌف اٟتركة مل تكن إاٌل خلسة خفيفة، فظٌنها الراكم سكوان، »ككافقو الز٥تشرم فقاؿ 5 
كاإلسكاف الصريح ٟتن عند ا٠تليل كسيبويو كحذاؽ البصريُت، ألٌف اٟتركة اإلعرابية ال يسوغ طرحها إالٌ 

 (1).«يف ضركرة الشعر

يف ٕتهيل القراء كىو أجل من أف يلتبس عليهم كالز٥تشرم على عادتو »قاؿ أبو حياف 5
 ( 2).«االختبلس ابلسكوف، كقد حكى الكسائي كالفراء أنلزٍمكيموىا إبسكاف ا١تيم األكىل ٗتفيفا

 فثبوت الركاية هبذه القراءة ينفي ىذا االلتباس الذم تو٫تو الز٥تشرم كهللا أعلم.

يُۡج  قولو تعاىل 5كٌجو اآللوسي قراءة ) أحىدى ٍعشىر ( بتسكُت العُت يف -4
َ
َضَػ َغََّشَ  إِّّنِ َرأ

َ
أ

َنت   ۡٔ  ( 3).«لتوايل اٟتركات، كليظهر جعل االٝتُت اٝتا كاحدا» [ 05] يوسف    5اَن

 ( 4).«كذلك أهٌنم استثقلوا كثرة اٟتركات»كعلل الفراء قراءة التسكُت بقولو 5

فرارا من توايل »لو العكربم 5 ،كجع( 5) «١تا طاؿ االسم ككثرت متحركاتو أسكنوا»قاؿ األخفش 5 
 (6).«االمتزاج توايل اٟتركات،كإيذاان بشدة

سبب ذلك عندم أٌف االٝتُت ١تا جعبل كاالسم »كبٌُت سبب ىذه القراءة ابن جٍت فقاؿ 5
الواحد، كبيٍت األٌكؿ منهما ألنٌو كصدر االسم، كالثاين منهما لتضمنو معٌت حرؼ العطف، مل ٬تز الوقف 

در االسم من عجزه، فجعل تسكُت أٌكؿ الثاين دليبل على أهٌنما قد صارا كاالسم على األٌكؿ ألنٌو كص

                                  
 .444ص4جتفسًن الفخر الرازي، كينظر 5 440ص4ج الكشاؼ1
 .611ص4البن النحاس ج إعراب القرآف، كينظر 5 655ص1ج البحر احمليط2
، كىي قراءة 5 اٟتسن كأبو جعفر كطلحة بن سليماف كابن عباس كانفع ٓتبلؼ عنو، كعباس عن أيب عمرك، كىبَتة عن حفص 466ص64ج روح ادلعاين3

 .622ص5ج معجم القراءاتمن طريق فارس بن أٛتد، كشيبة كاٟتلواين عن طلحة.ينظر 5 
 .153ص6ج معاين القرآف4
 .444ص معاين القرآف5
 .52ص4جالتبياف 6
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الواحد، ككذلك بقية العدد إىل تسعة عشر، إاٌل اثنا عشر كاثنيت عشر، فإنٌو ال يسٌكن العُت لسكوف 
 ( 1).«األلف كالياء قبلهما

 (6)كغَتىم.(5)كأبو حياف(4)كابن عطية(3)كالز٥تشرم (2)كىو توجيو الزجاج 

ًۡ ِِف ُظيَُمٰجن قولو تعاىل 5  -1 ُٓ ونَ  َوحََؽَك بضم  ُظيَُمٰجن كقرأ اٞتمهور» ،[62]البقرة 5َلَّ ُحۡتِِصُ
 ( 7).«البلـ، كاٟتسن كأبو السماؿ بسكوهنا

ًۡ ِِف ُظيَُمٰجن »قاؿ أبو جعفر النحاس 5 ُٓ  ( 8).«إبسكاف البلـ حذؼ الضمة لثقلها َوحََؽَك

كمن استثقل اجتماع الثقيلُت...يسٌكن فيقوؿ 5 »ف فقاؿ 5كعللها ابن جٍت ابلتخفي
 ( 9).«ظيٍلمات

كيقصد ابن جٍت ابلثقيلُت الضمتاف يف الظاء كالبلـ، فالضمة األكىل ثقيلة، كاجتماعها مع أختها 
، كأبو (10)الثقيلة يعد أكثر ثقبل، كلذلك حسن التخفيف، كىو لغة مسموعة عن العرب ذكره العكربم

 (11)حياف.

                                  
 .01ص4ج احملتسب1
 .21ص1ج معاين القرآف وإعرابو2
 .142ص4جالكشاؼ 3
 .423ص احملرر الوجيز4
 .112ص1ج البحر احمليط5
، 6ٖتقيق إبراىيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط رلمع البياف يف تفسًن القرآف، أبو علي الفضل بن الفضل الطربسي،ينظر 5 6

 .6014ص6ج فتح القدير، 641ص4ج آفاجلامع ألحكاـ القر ، 424ص4جـ، 6442-ق6563
 .41ص6ج ادلعجم، كىي قراءة األعمش كذلك. ينظر 5 442ص6ج روح ادلعاين7
 .11ص6ج إعراب القرآف8
 .611ص6ج احملتسب9

 .643ص6ج إعراب القراءات الشواذ10
 .616ص6ج البحر احمليط11



 : التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي الباب األّوؿ

653 
 

ُرَلُٰجۗ ولو تعاىل 5ق -5 ٍَ ۡ ًُ ٱل ِٓ ٌَِ َرۡتيِ كقرأ ابن كاثب بضم ا١تيم كسكوف » [01]الرعد 5َوكَۡػ َعَيۡج 
 ( 1).«لثاء كىي لغة ٘تيما

كمن قاؿ 5 ا١تػيٍثبلت بضم ا١تيم كسكوف الثاء، احتمل عندان أمرين 5 »كاحتج ٢تا ابن جٍت فقاؿ 5 
إسكاف الثاء استثقاال للضمة ففعل ذلك، إالٌ أنٌو نقل الضمة  أحد٫تا 5 أف يكوف أراد 5 الػميثيبلت، مثٌ آثر

 إىل ا١تيم فقاؿ 5 ا١تػيٍثبلت، كما قالوا يف 5 عىضيد 5 عيٍضد، كيف عىجيز عيٍجز.

كاآلخر أف يكوف خٌفف يف الواحد فصار 5 مىثػيلىة إىل ميٍثلى، مٌث ٚتع على ذلك فقاؿ 5 
 ( 2).«ا١تػيٍثبلت

، كإىل ىذا ( 3) «بلت بضم ا١تيم كسكوف الثاء، ٗتفيف ا١تػيثيبلت بضمتُتا١تػيثٍ »كرأل الز٥تشرم أٌف 
 (6)قراءة اإلسكاف إىل ٘تيم، كاتبعو السمُت اٟتليب. (5)كعزا الفراء ، (4)التوجيو أشار العكربم

ۥ قولو تعاىل 5  -4 ُّ َِ ۡػؾِلن َوَُاَدٰى ٌُُٔح ٱۡب ٌَ  ٍو ( قرأ ابن عباس ) ابن»حيث 5 [ 54]ىود 5َوََكَن ِِف 

 وِمطواي مشتاقاف لوْ 5  (**)فإهٌنم يسكنوف ىاء الكناية، كمنو قولو (*)بسكوف ا٢تاء، كىي لغة أزد
 ( 7).«َأرِقَاف

                                  
 .131ص5ج ادلعجم، 11ص سلتصر يف شواذ القرآف، كىي قراءة األعمش. ينظر 5 611ص61ج روح ادلعاين1
 .42-41ص4ج احملتسب2
 .123ص4ج الكشاؼ3
 .244ص6ج إعراب القراءات الشواذ4
 .440ص4للنحاس ج إعراب القرآف، كينظر 5 114ص6ج معاين القرآف5
 .443ص5ج الدر ادلصوف6
سب على ٨تو سبع كعشرين قبيلة مٌث ذكرىا، كيقاؿ قاؿ البغدادم 5 األزد جرثومة من جراثيم قحطاف، كافًتقت فيما ذكر أبو عبيدة كغَته من علماء الن *

 .131ص4ج خزانة األدب ولب لباب لساف العربلبعض منهم 5 أزد السراة كىو من أقاـ منهم عند جبل السراة. 
 الدر ادلصوف، 554ك 144ص6ج احملتسب، 10لؤلخفش ص معاين القرآف: األحوؿ األزدم، كىو مذكور يف  على بنىذا البيت منسوب لي**
 .600ص5ج
 .41ص5جادلعجم ، كينظر 5 143ص64ج روح ادلعاين7
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كمن العرب من يسٌكن ا٢تاء ا١تضمرة إذا كصلها، فيقوؿ 5 مررت بٍو أمًس، »قاؿ ابن جٍت 5 
 كذكر أبو اٟتسن أهٌنا لغة ألزد الٌسراة، كأنشد ىو كغَته 5

 َأرِقَاف واي مشتاقاف لوْ طومِ        دى البيت العتيق ُأخيلوفظلت ل

 5 (*)كركينا عن قطرب قوؿ اآلخر

 (1).«وأشرُب ادلاَء ما يب حنَوه عطٌش           إالّ ألّف عيونْو سيُل واديها

 (2)كقيل 5 إهٌنا لغة لبٍت كبلب كعقيل.

أبٌف من النحويُت من ٮتص ىذا  كعلى الرغم من عٌد قراءة السكوف لغة، غَت أٌف أاب حياف ذكر
 (3)السكوف بضركرة الشعر.

 »، فقاؿ 5[24]آؿ عمراف 5يَُؤّدِهِۦٓ إَِۡلَۡم كذىب أبو عبيد إىل ٗتطئة من أسكن ىاء الضمَت يف قراءة 
، كقاؿ الزجاج معلقا على قراءة إسكاف (4)«من أسكن ا٢تاء فقد أخطأ، ألٌف ا٢تاء اسم كاألٝتاء ال ٕتـز

 كىذا اإلسكاف الذم حكي عنو ) يعٍت أبو عمرك بن العبلء ( غلط بٌُت ال ينبغي أف يقرأ »5 ىاء الضمَت

 ( 5).«بو ألٌف ا٢تاء ال ينبغي أف ٕتـز كال تسكن يف الوصل، إ٪ٌتا تسٌكن يف الوقف

 

                                  
ادلعجم ادلفصل ، 420ص4ج خزانة األدب، 402ص6ج ادلزىر، 143ص4جسر صناعة اإلعراب ، 63ص4ج اخلصائص البيت بدكف نسبة يف 5 *

 .431ص3ج يف شواىد العربية
 .144ص6ج احملتسب1
 .143ص64ج روح ادلعاين2
 .642ص4ج البحر احمليط3
 .24البن خالويو ص القراءات السبع إعراب4
 .115ص6ج معاين القرآف وإعرابو5
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إٌف إسكاف ىا الضمَت لغة كاردة عن العرب كما ذكر ابن جٍت آنفا، فضبل عن أٌف ٢تا ما يؤيٌدىا 
 (1)تواتر يف القراءات القرآنية.من ا١ت

قاؿ ابن خالويو 5 ، فما تواتر عن النيب  ملسو هيلع هللا ىل فبل شك أنٌو فصيح صحيح، كليس ٓتطأ كال غلط
ليس ذلك غلطا، كذلك أٌف ا٢تاء ١تا اتصلت ابلفعل فصارت معو كالشيء الواحد خففوىا ابإلسكاف، »

 ( 2).«كليس كل سكوف جزما

ليس عبلمة على جـز الفعل كما تو٫تو أبو عبيد، كإ٪ٌتا ىو يَُؤّدِهِۦء يففاإلسكاف يف ا٢تا
 ، كال ترد بو القراءة ا١تتواترة.للتخفيف فقط، كىو كارد يف لغة العرب كما سبقت اإلشارة إليو

ًۡ قولو تعاىل 5  -1 ٌُِِس  ًَ ُي ْ ٱۡۡلُ ٔا ًۡ َحۡتيُُغ َ ََ ل ِي عمرك  قرأ اٟتسن كأبو» ، حيث 5[43]النور 5َوٱَّلَّ
 ( 3).«يف ركاية ) اٟتيٍلم ( بسكوف البلـ، كىي لغة ٘تيم

كقرأ اٟتسن »فقاؿ 5أبو جعفر النحاس  كىو توجيوك الضٌم ىنا قد خفف من البلـ لثقلو، 
 ، كىذه العلة اليت استحسنها أبو عمرك، كىو ما أشار إليو ابن عطية يف (4) «إبسكاف البلـ لثقل الضمة

 ( 5).«ف أبو عمرك يستحسنهاككا»التفسَت عندما قاؿ 5

كقرأ اٟتسن كأبو عمرك يف ركاية كطلحة بسكوف »كاحتج ٢تذه القراءة كذلك أبو حياف فقاؿ 5 
 (6) .«البلـ، كىي لغة ٘تيم

                                  
-466البن ٣تاىدصالسبعة  قد قرأ 5 أبو عمرك البصرم كشعبة كٛتزة ثبلثتهم من السبعة، كأبو جعفر ا١تدين من العشرة إبسكاف ا٢تاء كصبل ككقفا.ينظر 15

 .11ص لعشر ادلتواترةالبدور الزاىرة يف القراءات ا، 40ص إحتاؼ فضالء البشر، 464
 .24ص إعراب القراءات السبع2
، كىي قراءة أبو عمرك بركاية عبد الوارث كيونس كابن ٣تاىد كاٟتسن كا١تطوعي كابن عمر، كقراءة اٞتماعة ) اٟتيليم ( بضمها. 451ص63ج روح ادلعاين3

 .444ص1ج ادلعجمينظر 5 
 .604ص1ج إعراب القرآف4
 .6120ص احملرر الوجيز5
 .115ص4ج الدر ادلصوف، 13ص3ج احمليطالبحر 6
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آءِ َذاِت ٱۡۡلُُتِم قولو تعاىل 5 -2 ٍَ قرأ ابن عباس كاٟتسن ٓتبلؼ »، حيث 5 [02]الذارايت 5َوٱلفَّ
 ( 1).«عن أيب عمرك إبسكاف الباء(*)نعيمحيوة كابن أيب عبلة كأبو السماؿ ك  عنو كأبو مالك الغفارم كأبو

فأٌما اٟتيٍبك فمخٌفف من اٟتيبيك، كىي لغة بٍت ٘تيم، كريٍسل كعيٍمد، »كاحتج ٢تا ابن جٍت فقاؿ 5
 ( 2).«كعيميد يف ريسيل

 يقرأ بسكوف ) اٟتيبيك ( »5 فالضمة خففت من الباء بسبب ثقلها، كىو ما أشار إليو العكربم

 ( 3).«الباء، كأصلو الضم، كىو ٚتع 5 حبيك، كىو طرائق الغيم، كخٌفف الضمة

 التخفيف بتحريك الساكن للتخلص من اللتقاء الساكنٌن ادلبحث الثالث :

تعد مسألة التقاء الساكنُت من القضااي اللغوية ا١تهمة اليت شغلت أذىاف كثَت من القراء 
ث أشار اإلماـ الشاطيب رٛتو هللا من القراء أبٌف التقاء الساكنُت ثقيل فيما إذا   كاللغويُت قدٯتا كحديثا، حي

 كاف األٌكؿ منهما حرفا صحيحا فقاؿ 5 

ـُ حرٍؼ قبَلُو صح  ساِكٌن َعسًُن وابإِلخفاِء طب َق مْفِصال  (4)وإدغا

 كبذلك أيضا أقٌر ابن اٞتزرم، فقاؿ 5

 (5)إدغاُمُو للُعْسِر واإِلْخفا أَجلّ       ْرُه والّصحيُح قل  قبُل اْمُدْدَف وأْقصُ 

                                  
أيب  نيعيم بن ميسرة أبو عمرك الكويف النحوم، ركل القراءة عرضا عن عبد الو بن عيسى بن علي، كركل اٟتركؼ عن أيب عمرك بن العبلء كعاصم بن*

 .545ص4ج ة النهايةغايق. ينظر 5 625النجود، كركل عنو علي بن ٛتزة الكسائي، كيركل عنو حركؼ شواذ من اختياره، تويف 
 .645ص4ج ادلعجم ،654ص سلتصر يف شواذ القرآف، كىي قراءة 5 أيب بن كعب كأبو رجاء. ينظر 5 4ص42جروح ادلعاين 1
 .112ص4ج احملتسب2
 .466ص4ج إعراب القراءات الشواذ3
، حققو دمحم ٘تيم الزعيب، دار الغواثين للدراسات لسبعيف القراءات ا حرز األماين ووجو التهاينالقاسم بن فَتة بن خلف بن أٛتد الشاطيب األندلسي، 4

 .61ـ، ص4004-ق6541، 5القرآنية، دمشق سوراي، ط
-ق6541، 5، حققو أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طشرح طيبة النشر يف القراءات العشرشهاب الدين بن دمحم بن اٞتزرم الدمشقي، 5

 .14ـ، ص4004-ق6541
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كأٌما اللغويوف فإٌف كثَتا منهم أنكركا التقاء الساكنُت، ذىب إىل ذلك ا١تربد كالنحاس فيما نقلو 
 (1).«قاؿ أبو العباس ) يعٍت ا١تربد ( 5 ال يقدر أحد أف ينطق بو »عنهما أبو حياف فقاؿ 5

تقاء الساكنُت ال ٬توز، بل ىو غَت ٦تكن، كذلك من قبل كاعلم أٌف ال »كمنعو ابن يعيش فقاؿ 5
أٌف اٟترؼ الساكن كا١توقوؼ عليو كما بعده كا١تبدكء بو، ك٤تاؿ االبتداء بساكن، فلذلك امتنع 

 ( 2).«التقاؤ٫تا

ك١تػٌا كاف أمر التقاء الساكنُت ثقيبل كعسَتا، كاف البد من التخلص من اجتماعهما، كقد سلك 
، بل ابلغ بعضهم يف ذلك، فلجئوا اترة إىل ٖتريك الساكن األٌكؿ، كأخرل بتحريك العرب أساليب عدة

 الثاين الساكن، كالتحريك يشتمل على اٟتركات الثبلث 5 الكسرة كالضمة كالفتحة.

كقد اشتملت القراءات على كثَت من األمثلة للتخلص من التقاء الساكنُت، ك٦تا ذكره اآللوسي 
 منها 5

 لكسر التحريك اب أوال :

، كقد اشتملت القراءات القرآنية عند اآللوسي على ٖتريك (3)كىو أصل حركة التقاء الساكنُت 
 أحد الساكنُت األكؿ أك الثاين ابلكسر.

 حتريك الساكن األّوؿ ابلكسر : -1

َػىٰ قولو تعاىل 5 6-6 ُٓ ۡ َلٰيََث ةِٱل ُواْ ٱلغَّ ََ ٱۡشََتَ ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّلَّ
ُ
٭تي بن يعمر كابن كقرأ  »، [61]البقرة 5أ

وِ إسحاؽ أيب  َلٰيَثَ ٱۡشََتَ  (4).«ابلكسر ألنٌو األصل يف التقاء الساكنُت اْ ٱلغَّ

                                  
 .140ص4ج البحر احمليط1
 .640ص4جشرح ادلفصل2
 .425ص6للقيسي جالكشف ، 641ص4ج ادلصدر نفسوينظر 5 3
 .40ص6ج ادلعجم، 4ص سلتصر يف شواذ القرآف، كزاد ابن خالويو 5 أبو السماؿ. ينظر 5 463ص6ج روح ادلعاين4
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َلٰيَثَ كقد ذكر ابن جٍت أٌف الواك من  ْ ٱلغَّ ُوا ثبلث لغات 5 الضم، كالكسر، »: فيهاٱۡشََتَ
 لسكوف الواك كما بعدىا، كحكى أبو اٟتسن  فيها  الفتح، كركيناه أيضا  عن قطرب، كاٟتركة يف ٚتيعها  

 (1).«كالضم أفشى، مثٌ الكسر، مثٌ الفتح

كقد قرئ »فمن قرأ ابلكسر، فقد حٌرؾ الواك على أصلها، أشار إليو ابن األنبارم فقاؿ 5 
ابلكسر على أصل التقاء »، كىو توجيو العكربم، حيث ذكر أهٌنا حيركت 5 (2)«ابلكسر على األصل

َِاك األصلية ٨تو 5 الساكنُت، كتشبيها ٢تا ابلوا َخَؽۡػ ـۡ  ( 3).«[54] التوبة 5لَِٔ ٱ

كقد حرٌكها بعضهم إىل الكسر فقاؿ 5 ) اشًتكًا الضبللة ( ألٌف اجتماع  »قاؿ الزجاج 5 
 ( 4).«الساكنُت يوجب كسر األكىل إذا كاان من كلمتُت

اُر ٱٓأۡلِعَؽُة ِغَِػ ٱقولو تعاىل 5  6-4 ًُ ٱِلَّ ِ عَ كُۡو إِن ََكَُۡج ىَُس ْ  لَِطث  اَّللَّ ُٔا َِّ ٍَ َِ ُدوِن ٱَلَّاِس َذَخ ٌّ 
ًۡ َصِٰػرِيَ  َٔۡت إِن ُنُِخ ٍَ ۡ ْ كقرأ ابن أيب إسحاؽ »، [45] البقرة 5ٱل ا ُٔ َِّ ٍَ َٔۡت  َذَخ ٍَ ۡ  ( 5).«بكسر الواك ٱل

كسبب كسر الواك كذلك التخلص من التقاء الساكنُت ، كىو الذم أشار إليو النحاس ، فقاؿ 
ْ  إسحاؽكقرأ ابن أيب»5 ا ُٔ َِّ ٍَ َٔۡت  َذَخ ٍَ ۡ  (6).«كسر الواك اللتقاء الساكنُت ٱل

 

                                  
 .614ص6جاحملتسب 1
 .15ص6جالبياف يف إعراب غريب القرآف 2
 فتح القدير، 443ص6ج اجلامع ألحكاـ القرآف، كينظر 5 11ص6ج التبياف يف إعراب القرآف، 641-644ص6ج إعراب القراءات الشواذ3
 .55ص6ج
 .31ص6ج معاين القرآف وإعرابو4
 .644ص6ج ادلعجم، ينظر 5 551ص6ج روح ادلعاين5
 .543ص6ج البحر احمليط، 44 احملرر الوجيز، كينظر 5 14ص6ج إعراب القرآف6
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َِ ٱۡعُؽؽَّ َدۡيَ ةَاغن قولو تعاىل 5 6-1 ٍَ ًِّۡ   َوََل ََعدن  َذ ًَ َغيَ كقرأ أىل اٟتجاز  » ،[621]البقرة 5فَََلٓ إِۡث
َِ ٱۡعُؽؽَّ كالشاـ كالكسائي  ٍَ  ».(1)ٱۡعُؽؽَّ بضم النوف، كأبو جعفر منهم بكسر الطاء من  َذ

 ، ألنٌو إذا اجتمعا ٭تٌرؾ أحد٫تا إىل الكسر.(2)كحجة من كسر فبلجتماع الساكنُت

من كسر الساكن األٌكؿ من الساكنُت ا١تلتقيُت إذا كاان من كلمتُت، ككاف أٌكؿ »قاؿ ا١تهدكم 5
األٌكؿ منهما   الكلمة الثانية ألف كصل تيبتدأ ابلضم، فإنٌو جاء بو على أصل الساكنُت، كىو أف يكسر

 ( 3).«كقولك 5 قًل اٟتٌق كاضرًب الرجل كما أشبو ذلك

كذكر اليزيدم عن أيب عمرك قاؿ 5 كإ٪ٌتا كسرت النوف ألين رأيت النوف حرؼ إعراب، يف  »
ُ َدُفٔر  حاؿ النصب كالرفع تذىب إىل الكسر، مثل قولو 5  ا ا رَّ َوََكَن ٱَّللَّ ًٍ ، [01-504 األحزاب]ٱَلَِّبُّ  ٥ِضً

ًٌ وَ كقولو5 ُ َغؾِيٌؾ َضِهً َلٰقُ  ٢٢٨ٱَّللَّ ، قاؿ 5 فإذا كانت النوف نفسها فهو أحق أف [444-443] البقرة 5ٱىؽَّ
 ( 4).«يذىب هبا إىل الكسر

ْ قولو تعاىل 5 6-5 وِ ٱۡعؽُُسٔا
َ
ًۡ أ ُُفَفُس

َ
ٔٓاْ أ ِن ٱۡرُخيُ

َ
ًۡ أ ِٓ ًۡ

َِا َغيَ َُّا َنَخبۡ
َ
ٔۡ أ َ كقرأ ٛتزة » ،[11]النساء5َول

 (5).«صم بكسر٫تا على األصلكعا

                                  
صم كٛتزة كأبو عمرك كا١تطوعي كاٟتسن كيعقوب كالزىرم كطلحة اليامي كابن أيب ليلة القاضي كأبو عثماف عمرك عا، كقرأ 5 104ص4ج روح ادلعاين1

أبو جعفر كعمرك بن ميموف بن مهراف كطلحة بن سليماف بكسر النوف ) فمًن اضطر (، كقرأ انفع كابن عامر كابن كثَت كالكسائي كعبد الرٛتن األعرج ك 
عمش كخلف بن ىشاـ كعيسى بن عمر الثقفي كأيوب بن ا١تتوكل كابن ٤تيصن السهمي بضم النوف ) فمني اٍضطر (، كقرأ أبو كشيبة ك٭تي بن كاثب كاأل

 .412-411ص6جادلعجم ، 55ص البدور الزاىرة، 643ص إحتاؼ فضالء البشر، 624صالسبعة .ينظر 5 جعفر كأبو السماؿ ) ًاٍضًطرى (
الدرر الناثرة يف ، 643ص إحتاؼ فضالء البشر، 663ص6للعكربم ج التبياف، 643ص 6جراب القرآفالبياف يف إع، 164ص6ج ادلوضحينظر 5 2

 .44صاحلجة ، 11ص توجيو القراءات ادلتواترة
 .634-633ص6ج شرح اذلداية3
 .644البن ز٧تلة صحجة القراءات 4
ر الواك، كقرأ ابن عامر كابن كثَت كانفع كالكسائي كأبو عمرك كنصر كقرأ عاصم كٛتزة كسهل كا١تطوعي كاٟتسن ) أًك اخرجوا ( بكس، 42ص4ج روح ادلعاين5

، ا١تعجم 36ص البدور الزاىرة، 451ص اإلحتاؼ، 15صالسبعة .ينظر 5 كنصر بن علي عن أبيو كاليزيدم كأبو جعفر كيعقوب ) أكي اخرجوا ( بضم الواك
 .606-600ص4ج
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ألٌف ىذين اٟترفُت منفصبلف من الفعل ا١تضمـو  »كعٌلل ابن أيب مرمي قراءة الكسر فقاؿ 5 
 الثالث، فكسرا٫تا على أصل التقاء الساكنُت، كمل يضما٫تا كا٢تمزة ؛ ألٌف ا٢تمزة متصلة يف قولو 5       

 ْ  (1).«، كىذه اٟتركؼ منفصلة فبل يستوايفٱۡعؽُُسٔا

 (6)، كا٠تفاجي(5)كماؿ إليو اٞتمل (4)، كابن اٞتوزم(3)، كالعكربم(2)كىو توجيو الزجاج

ًۡ قولو تعاىل 5 6-4 َُُّس
َ
ًۡ أ ُخ ٍۡ اُدٓواْ إِن زََخ َْ  ََ ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ ٌَِ كُۡو َيَٰٓ  ِ ۡوِۡلَآُء َّلِلَّ

َ
ْ  أ ا ُٔ َِّ ٍَ  ُدوِن ٱَلَّاِس َذَخ

ًۡ َصِٰػرِيَ  َٔۡت إِن ُنُِخ ٍَ ۡ ْ قرأ ابن يعمر كابن أيب إسحاؽ كابن ا١تسيقع  »، حيث [01عة 5]اٞتمٱل ُٔا َِّ ٍَ  َذَخ
ًۡ َصِٰػرِيَ  َٔۡت إِن ُنُِخ ٍَ ۡ َِابكسر الواك تشبيها بػ 5ٱل َخَؽۡػ ـۡ  ( 7).«[54] التوبة 5لَِٔ ٱ

ََ ٱ ةََؽآَءة  قولو تعاىل 5  6-1 ِ ۦٓ ٌّ َِٔلِ ـُ ِ َوَر ِ ََ ٱٌِّ كقرأ أىل ٧تراف  »، [06]التوبة 5َّللَّ بكسر  َّللَّ
 ( 8).«النوف على أٌف األصل يف ٖتريك الساكن الكسر 

حكاىا سيبويو، كىي أٌكؿ القياس، »كقد ذكر ابن جٍت ىذه القراءة، كاحتج ٢تا، فقاؿ 5 
تكسرىا اللتقاء الساكنُت، غَت أنٌو كثر استعماؿ ) من ( مع الـ ا١تعرفة، فهربوا من توايل كسرتُت إىل 

 (9).«الفتح

                                  
 .540-564ص6ج ادلوضح1
 . 441ص6ج إعراب القرآف2
 .435ص6ج التبياف3
 .544ص6ج زاد ادلسًن4
 .22ص4ج الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسًن اجلاللٌن للدقائق اخلفية5
 .443ص1ج حاشية الشهاب على البيضاوي6
 5 ابن ٤تيصن يف قراءة الكسر. 542ص4جادلعجم ، كزاد صاحب 5 505ص43ج روح ادلعاين7
، 46ء عنهم، كىي ركاية ىاركف عن أيب عمرك. ينظر 5 ٥تتصر يف شواذ القرآف ص، كىذه القراءة حكاىا أبو عمرك بن العبل114ص60ج ادلصدر نفسو8

 .150ص1جادلعجم 
 .144ص6ج احملتسب9
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لنوف ٖتركت ابلكسر على أصل التحريك يف ا٢تركب من التقاء الساكنُت، ككذلك اتباعا ٟتركة فا
ََ ٱ»ا١تيم قبلها، كىو ما أشار إليو العكربم، بقولو 5  ِ ٌّ ِ بكسر ا١تيم كالنوف على اإلتباع، ككذلك ما  َّللَّ

 (1).«أشبهو

 حتريك الثاين الساكن ابلكسر  -2

اكَاَل ِِهَ غَ قولو تعاىل 5  4-6 َٓ ًۡ ْ َغيَ ُؤا كَّ َٔ حَ
َ
كقرأ اٟتسن  »:  اآللوسي، قاؿ [63] طو 5َطاَي أ

 ََغَطاي  إسحاؽ أيضا كأيب عمرك، كىذه الكسرة اللتقاء أيب بكسر الياء، كىي مركية عن ابن
 ( 2).«الساكنُت

كسر الياء يف ٨تو ىذا ضعيف استثقاال للكسرة فيها   »كحكم عليها ابن جٍت ابلضعف فقاؿ 5 
َػايَ إىل الفتحة، كػ 5 كىراب ُْ5 [13] البقرة ، ٰى  ، إالٌ أٌف للكسرة كجها ما.[64] يوسف 5َيٰبَُّۡشَ

ٓ كذلك أنٌو قد قرأ ٛتزة 5  ا ٌَ ًۡ َو ِۡصِِعُس ٍُ ِ َُا۠ ة
َ
آ أ ِۡصِِخَّ  ٌَّ ٍُ ِ ُُخً ة

َ
، فكسر الياء اللتقاء [44]إبراىيم 5أ
    أخف من الكسرة كالياء يف       َغَطايِ  الساكنُت مع أٌف قبلها كسرة كايء، كالفتحة كاأللف يف

  ٍَُِّۡصِِخ ِ  ».(3)ة

فقراءة ) عصاٍم ( اشتملت على اٞتمع بُت ساكنُت، كأك٢تما حرؼ مد، فهراب من التقائهما  
كيقرأ بتخفيف الياء ككسرىا، على  »، أشار إليو العكربم حيث قاؿ  5َغَطايِ كيسر الثاين كىو قراءة 

 (4).«اكنُتأصل التقاء الس

                                  
 .101ص6ج إعراب القراءات الشواذ1
 .544ص4جادلعجم ، ينظر 5 140ص61ج روح ادلعاين2
 .41ص4ج احملتسب3
 13ص4ج إعراب القراءات الشواذ4
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ًِ  ١يٓؿ قولو تعاىل 5 4-4 كقرأ أبو السماؿ كابن أيب إسحاؽ » ،[04-06]يس5َوٱۡىُلۡؽَءاِن ٱۡۡلَِهً
 (1).«أيضا بكسرىا، كخرج على أنٌو للجد يف ا٢ترب عن الساكنُت ٔتا ىو األصلي

؛   اللتقاء الساكنُت»، أٌف النوف حرٌكت ابلكسر يٓؿ احتج ابن جٍت لقراءة كسر النوف من 
 (2).«كذلك أنٌو بٍت الكبلـ على اإلدراج، ال على كقف حركؼ ا١تعجم، فحٌرؾ فيو لذلك

من كسر، جاء بو على أصل حركة التقاء الساكنُت، كنظَته قو٢تم 5 جىٍَتً، كىىٍيًت  »كزاد أٌف 
 (3).«لك، كإيًو كسيبويًو، كعمرىكىٍيًو، كابهبما

سرىا، عدؿ إىل الكسر ؛ ألنٌو األصل يف التقاء كمن ك »كإليو ذىب ابن األنبارم، حيث قاؿ 5 
 (4).«الساكنُت

كقيل 5 الكسرة كسرة إعراب، كاٞتر ٟترؼ القسم مقدرا، كىو ضعيف جدا، إذ لو كاف كذلك »
 ( 7)، كتبعو اٞتمل.(6)«كال ٬توز أف يكوف حركة إعراب »قاؿ السمُت اٟتليب 5، (5)«لنٌوف

كقرأ ابن أيب إسحاؽ يف »، [06]ص5ذِي ٱَّّلِۡنؽِ  ٓص  َوٱۡىُلۡؽَءانِ قولو تعاىل 5  4-1
 ( 8).«كالتنوينابٞتر ٓص  ركاية

 5  قراءة الكسر بغَت تنوين ) صاًد ( ٗتر٬تُت فقد خرجت 
                                  

 .542ص2ج ادلعجمنصر بن عاصم  كاٟتسن كابن عباس كأبو اٞتوزاء. ينظر 5 ، كىي قراءة 5 441ص44ج روح ادلعاين1
 .453ص4ج احملتسب2
 .453ص4جادلصدر نفسو3
 .454ص4جالبياف يف إعراب القرآف4
 .144ص4ج إعراب القراءات الشواذ5
 .524ص4ج الدر ادلصوف6
 .425ص1جالفتوحات اإلذلية7
عن ابن أيب إسحاؽ كأبو السماؿ كابن أيب عبلة كنصر بن عاصم ك٤تبوب عن إٝتاعيل كأبو عمرك كابن ، قرأ أيٌب كاٟتسن كىاركف 464ص41ج روح ادلعاين8

 ادلعجم، 644صسلتصر يف شواذ القرآف ابلكسر كالتنوين. ينظر 5  صادو كابن عباس بكسر الداؿ من غَت تنوين، كقرأ ابن أيب إسحاؽ يف ركاية 
 .25-21ص3ج
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 ، كابن جٍت(1)أف تكوف كسرة الداؿ اللتقاء الساكنُت، كىو توجيو أبو جعفر النحاس  األّوؿ :

 (5)األنبارم.، كابن (4)، كمكي القيسي(3)،كالز٥تشرم (2)

فجعلها من             ٓص  َوٱۡىُلۡؽَءانِ »ٛتلها األخفش على أسلوب األمر، فقاؿ 5  الثاين :
 ( 6).«) صاديت ( مثٌ أمر كما تقوؿ ) راـً ( كأنٌو قاؿ 5 صاًد اٟتقَّ بعملك، أم 5 تعٌمده

 ) صادو ( ففيو كجهاف5  مع التنوين الكسر كأٌما قراءة

 «صوات اليت تنٌوف للفرؽ بُت التعريف كالتنكَت، ٨تو 5 مٍو كموو، كصٍو كصوو شٌبهو ابأل»أحدمها :

جعل صادنا اٝتا للسورة، كجرٌه  على  اآلخر :، و(8)، فعلى ىذا ىو اسم الفعل ٔتعٌت 5 اتبع القرآف(7)
 (9)القسم.

كما تقوؿ 5 هللًا ألفعلٌن، تعمل حرؼ اٞتر، كىو ٤تذكؼ لكثرة اٟتذؼ يف ابب »قاؿ مكي 5
، كضٌعفو (11)«كىذا بعيد كإف كاف سيبويو قد أجاز مثلو »5ابلبعد فقاؿ النحاس كحكم عليو ، (10)«القسم

 (12).«كفيو ضعف»ابن األنبارم بقولو 5 

                                  
 .104ص1ج إعراب القرآف1
 .421ص4ج احملتسب2
 .45ص5ج الكشاؼ3
 .424ص مشكل إعراب القرآف4
 .410ص4جالبياف يف إعراب القرآف5
إعراب ، 104ص1ج إعراب القرآف، 410ص4جالبن األنبارم البياف ، 424ص مشكل إعراب القرآف للقيسي، كينظر 5 41ص معاين القرآف6

 .131ص4ج القراءات الشواذ
 .410البن األنبارم ص البياف7
 .132ص4ج الشواذإعراب القراءات 8
 .132ص4ج ادلصدر نفسو9

 .424ص مشكل إعراب القرآف10
 104ص1ج إعراب القرآف11
 .410ص البياف يف إعراب القرآف12
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 التحريك ابلضم  اثنيا :

 5 كمن أمثلتو عند اآللوسيكىو من الوسائل اليت ٞتأ إليها العريب فرارا من التقاء الساكنُت، 

ًۡ ِإَوقولو تعاىل 5  -6 ُْ ًُۡػ ًۡ َن ْ ََل يَُُّرُُّز ٔا ْ َوَتخَُّل وا ۗ  ًٔ َشۡي ن حَۡطَِبُ قاؿ ، [640] آؿ عمراف 5ا
كضم الراء يف القراءة ا١تشهورة التباع ضمة الضاد كما يف األمر ا١تضاعف ا١تضمـو العُت  »اآللوسي 5 

 ( 1).«كميدَّ، كاٞتـز مقٌدر، كقيل 5 إنٌو مرفوع بتقدير الفاء 

 اؿ 5أقو  ٗتر٬تهاكيف 

الفعل مرتفع كليس ّتواب الشرط، كإ٪ٌتا ىو داؿ عليو، كذلك على نية التقدمي، إذ  أحدىا :
 التقدير 5 ال يضركم أف تصربكا  كتتقوا فبل  يضركم، فحذؼ ) فبل يضركم ( الذم  ىو اٞتواب  لداللة ما 

 (2).«وؿ إىل سيبويوكنسب ىذا الق»تقدـ عليو، مثٌ أيٌخر ما ىو دليل على اٞتواب، قاؿ أبو حياف 5 

أٌف الفعل ارتفع لوقوعو بعد فاء مقدرة ىي كما بعدىا اٞتواب يف اٟتقيقة، كالفعل مىت  الثاين :
ُّ  كقع بعد الفاء رفع ليس إالٌ، كقولو تعاىل 5  ِۡ ٌِ  ُ ًُ ٱَّللَّ ًَنَخلِ َۡ ََعَد َذ ٌَ ، كالتقدير 5 فبل [544ا١تائدة ]َو

 (3).«ينقلو عن ا١تربد، كرأيت بعضو ينقلو عن الفراء كالكسائيرأيت بعضهم  »قاؿ السمُت 5 ، يضرٌكم

كالفاء ا١تضمرة تكوف جواب اٞتزاء، كاستشهد الكسائي على إضمار الفاء ىاىنا بقولو تعاىل »
5 ًۡ ِٓ يِۡػي

َ
ۡج أ ٌَ ا َكػَّ ٍَ ِ ّيَِئُۢة ة ـَ  ًۡ ُٓ َُِؽٔنَ ِإَون حُِطۡت ًۡ َحۡل ُْ ككذلك قولو  ، معناه 5 ) فإذا ىم (،[511 رـك]الإَِذا 

َّۡشُِكٔنَ تعاىل 5   ٍُ َ ًۡ ل ًۡ إَُُِّس ُْ ٔ ٍُ َؼۡػُخ
َ
 (4).«، كمعناه 5 فإٌنكم ١تشركوف[5646األنعاـ ]ِإَوۡن أ

                                  
             بضم الضاد كرفع الراء مشددةمن العشرة ، كالباقوف ) يىًضرٍكم ( ، قرأ 5 انفع كا١تكي كالبصرايف بكسر الضاد كجـز الراء140ص5ج روح ادلعاين1
 .14صالبدور الزاىرة ، 443صاإلحتاؼ  ،634ص4جالنشر ، 464صالسبعة . ينظر 5يىضيرُّكم ( )
 .410ص6ج التبياف، 644ص4للحليب ج الدر ادلصوف، كينظر 5 141ص1ج البحر احمليط2
 .400ص4للحليب ج الدر ادلصوف3
 .624ابن ز٧تلة ص حجة القراءات4
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 (1).«كىو تكلف مستغٌت عنو»قاؿ اآللوسي 5 

فنقلت حركة الراء األكىل إىل أٌف اٟتركة حركة اتباع، فاألصل 5 ال يٍضريرٍكيم جزما،  الثالث :
، فلما أرادكا اإلدغاـ سٌكنوا الراء كنقلوا   كلكنٌ »، الضاد كثَتا من القراء كالعرب يدغم يف موضع اٞتـز

الضمة اليت كانت على الضاد فصارت 5 ) ال يضيٍررٍكيم ( ، مٌث أدغموا الراء يف الراء كحركوىا ْتركة الضاد 
 (2).«فصارت 5 ) ال يضيرُّكم (

 (3).«نُتاألجود فيو الضم اللتقاء الساك»قاؿ الزجاج 5 

ًۡ قولو تعاىل 5  -4 َػُس ٌَ َِا  َِا َۡلَؽَۡس َخَؽۡػ ـۡ ِ لَِٔ ٱ ًَۡطيُِفَٔن ةِٱَّللَّ ـَ كقرأ اٟتسن » ،[54]التوبة 5َو
َِااألعمش ك  َخَؽۡػ ـۡ ْ قولو تعاىل 5كبضم الواك تشبيها ٢تا بواك اٞتمع  لَِٔ ٱ ا ُٔ َِّ ٍَ َٔۡت  َذَخ ٍَ ۡ  ( 4).«[01]اٞتمعة 5ٱل

قد قاـ قـو ) لوي استطعنا ( شبهوىا بواك اخشويا الرجل »أنٌو 5  كىو ما علل بو سيبويو، فذكر
 (5).«ك٨توىا

كقد خرجت ىذه القراءة على التخلص من التقاء الساكنُت حيث شٌبهوا كاك ) لو ( بواك 
ْ كما يف قولو تعاىل 5 اٞتماعة ا١تذكرين، فضمت كما تضم كاك اٞتماعة ا ُٔ َِّ ٍَ َٔۡت  َذَخ ٍَ ۡ  .[01]اٞتمعة 5ٱل

 (8)كالعكربم.(7)، كالز٥تشرم (6)توجيو ابن جٍتكىو 

                                  
 .140ص5ج روح ادلعاين1
 .661ص الشامل يف القراءات العشر، 615ص6للفراء ج معاين القرآف، 136ص6جادلوضح ، كينظر 5 624ص ابن ز٧تلة حجة القراءات2
 .140ص6ج معاين القرآف وإعرابو3
 .141ص1جادلعجم ، كىي قراءة زيد بن علي كزائدة عن األعمش كاألصمعي عن انفع. ينظر 5 561ص60ج روح ادلعاين4
 .644ص5ج الكتاب5
 .504ص6جاحملتسب 6
 .404ص4جشاؼ الك7
 .524ص6ج التبياف8
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فٌر من ثقل الكسرة على الواك كشبهها بواك اٞتمع عند ٖتريكها اللتقاء »كقاؿ أبو حياف 5  
 (1).«الساكنُت

 كمثلها 5

ًۡ فَِؽار  5 قولو تعاىل -1 ُٓ ِۡ ٌِ َۡج  ۡلَّ َٔ َ ًۡ ل ِٓ ًۡ
يَۡػَج َغيَ قرأ ابن كاثب »،حيث5 [63]الكهف 5الَِٔ ٱؼَّ

يَۡػَج األعمش ك  وا بضم الواك تشبيها ٢تا بواك الضمَت فإهٌنا قد تضم إذا لقيها ساكن ٨تو 5 رمى  لَِٔ ٱؼَّ
 ( 2).«السهاـ، كركم أٌف ذلك عن شيبة كأيب جعفر

ًۡ قولو تعاىل 5  -5 ُْ آَء َٔ ْۡ
َ
َتَع ٱۡۡلَقُّ أ  (3).«ةغً الٔاوَولَِٔ رأ ابن كاثب ق»، [26]ا١تؤمنوف 5َولَِٔ ٱتَّ

ؽِيَلثِقولو تعاىل 5 -4  ٱىؽَّ
ْ لََعَ ٔا ٍُ َخَقٰ ـۡ ِٔ ٱ

ىَّ
َ
كقرأ األعمش كابن كاثب بضم »، [61]اٞتن 5َوأ

ِٔ كاك
ىَّ
َ
 (4).«كا١تعٌت 5 كأكحي إيل أٌف الشأف لو استقاـ اإلنس كاٞتنَوأ

ًِ  ١يٓؿ قولو تعاىل 5 -1  ( 5).«كقرأ الكليب بضم النوف» ،[04-06]يس5َوٱۡىُلۡؽَءاِن ٱۡۡلَِهً

 5 (6)كيف توجيهها احتمالُت

 (8)كالعكربم. (7)أنٌو ضٌم اللتقاء الساكنُت، كما ضم 5 ٨تني، كىو توجيو ابن جٍت األّوؿ :

 

                                  
 .545ص4ج البحر احمليط1
 ، 624ص4ج ادلعجم، كىي قراءة انفع كا١تطوعي كيعقوب كأبو حصُت. ينظر 5 433-432ص64ج روح ادلعاين2
 .644ص1ج ادلعجم ، كىي قراءة ابن أيب إسحاؽ كعيسى كاٞتحدرم. ينظر 1545ص63جروح ادلعاين3
 .645ص4ج عجمادل، ينظر 5 654ص44ج ادلصدر نفسو4
 .541ص2ج ادلعجم، كىي قراءة ىاركف األعور عن أيب بكر ا٢تذيل عن الكليب كدمحم بن السميفع كابن عباس. ينظر 5 441ص44جادلصدر السابق5
 .441ص44ج روح ادلعاين6
 .453ص4ج احملتسب7
 .144ص4ج إعراب القراءات الشواذ8
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 ، فهي إٌما 5(1)أٌف السُت مأخوذ من إنساف، ذكره الز٥تشرم عن ابن عباس هنع هللا يضر الثاين :

هللًا ألفعلنَّ، ألهٌنا منادل  عهدي »مبتدأ ٤تذكؼ ا٠ترب، كىو قسم، أم 5 يس قسمي ٨تو 5  -6
 (2).«فبنيت على الضم، ك٢تذا فسرىا الكليب القارئ ٢تا 5 بيا إنساف، قاؿ 5 كىي لغة طيئ

فحذؼ من 5 إنساف الفاء كالعُت، غَت أنٌو جعل ما بقي منو اٝتا قائما برأسو كىو السُت، قاؿ 
 ، فكثر  النداء بو  على  ألسنتهم  حىت إف صٌح معناه فوجهو  أف يكوف أصلو اي أينػىٍيًسُتي » الز٥تشرم 5

ـي هللًا يف أٯتيًن هللا  (3).«اقتصركا على شطره، كما قالوا يف القسم 5 

يف 5    كيؤكد ذلك ما ذىب إليو ابن عباس هنع هللا يضر»كعلل ابن جٍت حذؼ الفاء كالعُت، فقاؿ 5 
 ًٓ ، كىي 5 رحيم، كعليم، كٝتيع، ا هللا ك٨توه أهٌنا حركؼ من ٚتلة أٝت [4-56 الشورل]٢ٓغٓفٓق  ١ض

 كقدير، ك٨تو ذلك، كشبيو بو قولو 5 قػيٍلنىا ٢تىىا ًقًفي لىنىا فقىالىت قاؼ

 (4).«أم 5 كقفت، فاكتفى ابٟترؼ من الكلمة

 مبتدأ مضمر أم 5 ىذه يس،  كىي ٦تنوعة  من  الصرؼ،  كقيل  حركة  بناء  كػ 5  خرب -4

.  (5)حيثي

 

 

                                  
 .4ص4ج الكشاؼ1
 .525ص4ج الدر ادلصوف2
على تصغَت لفظ 5 إنساف، فقاؿ5 كالذم نقل عن العرب يف تصغَت إنساف أينػىٍيسيافي  53ص4ج البحر، كاعًتض أبو حياف يف 4ص4ج دلصدر السابقا3

 بياء بعدىا ألف فدٌؿ على أنٌو أصلو ًإنًسياف، ألٌف التصغَت يرد األشياء إىل أصو٢تا.
 .454ص4جاحملتسب 4
 .3-2ص64ج اجلامع ألحكاـ القرآف، 525ص4ج الدر ادلصوف ،53ص4ج البحر احمليطينظر 5 5
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 فتح التحريك ابلاثلثا :

ًٓ قولو تعاىل 5 -6 ٓ ُ  ١ال كاٞتمهور يفتحوف ا١تيم كيطرحوف ا٢تمزة من » ،[4، 6] آؿ عمراف 5ٱَّللَّ
 (1).«االسم الكرمي

 كقد خرجها اآللوسي على عدة أقواؿ 5

 أهٌنا حركة التقاء الساكنُت، كاختلف يف الساكنُت على قولُت 5 أحدىا :

ة يف ) أمل (، كالساكن الثاين ىو الـ اٞتبللة، كىو 5 الساكن األٌكؿ ىو ا١تيم اآلخر  القوؿ األّوؿ
 ، كأكثر الفتح على الكسر كىو األصل يف التخلص من التقاء الساكنُت بسببُت 5(2)مذىب سيبويو

لو كسركا لكاف ذلك مفضيا إىل ترقيق الـ اٞتبللة، كا١تقصود ىو تفخيمها، فأكثركا  األّوؿ :
 الفتح لذلك.

ة ايء، كىي أخت الكسرة، كقبل الياء كسرة، فلو كسرت ا١تيم اآلخرة قبل ا١تيم األخَت  الثاين :
 (3)اللتقاء الساكنُت لتواىل ثبلثة متجانسات، فحركوىا ابلفتح كما حركوا يف ٨تو 5 ًمنى هللًا.

 (4).«كاختاركا ٢تا الفتح لئبل ٬تمعوا بُت كسرة كايء ككسرة قبلها»قاؿ النحاس 5 

لى اٟتركؼ ا١تقطعة كسكنت أكاخرىا، كبعدىا ساكن آخر ك ىذا القوؿ منوم فيو الوقف ع
 كىو الـ اٞتبللة، فالساكن األٌكؿ ىو ا١تيم اآلخرة من ) أمل (، كالساكن الثاين ىو الـ اٞتبللة.

                                  
، كقرأ أبو حيوة كأبو جعفر الرؤاسي كعمرك بن عبيد بكسر ا١تيم، كقرأ عاصم من ركاية األعشى عن أيب بكر عن عاصم، ككذا من 44ص1ج روح ادلعاين1

ينظر 5  سكوف ا١تيم كقطع األلف من لفظ اٞتبللة.ركاية ٛتاد عنو، كاٟتسن كعمرك بن عبيد كاألعمش كالربٚتي كأبو جعفر كأـ سلمة كا١تفضل كالرؤاسي ب
 .550-514ص6ج ادلعجم

 .641ص5جالكتاب 2
 .654ص6ج إعراب القرآف للنحاس، 463ص إحتاؼ فضالء البشر، 5ص4ج الدر ادلصوفينظر 5 3
 .654ص6للنحاس ج إعراب القرآف4
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كلكٌن الساكناف ٫تا الياء اليت قبل ا١تيم، كا١تيم اآلخرة، فحركت ابلفتح لئبل يلتقي  القوؿ الثاين :
ؿ ليس إلسقاط ا٢تمزة أتثَت يف التقاء الساكنُت ٓتبلؼ األٌكؿ، فإٌف التقاء ساكناف، كعلى ىذا القو 

 (1)الساكنُت إ٪تا نشأ من حذفها درجا.

أٌف ىذه الفتحة ليست اللتقاء الساكنُت، بل ىي حركة نقل، أم 5 نقلت حركة ا٢تمزة  اثنيها :
فكانت القراءة 5 أملى هللاي، »5 اليت قبل الـ التعريف على ا١تيم الساكنة، كىو مذىب الفراء حيث قاؿ 

 (3)، كاختاره الز٥تشرم.(2) «فًتكت العرب ٫تزة األلف من هللا فصارت فتحتها يف ا١تيم لسكوهنا

كقيل 5 فتحت ألٌف حركة ٫تزة هللا ألقيت عليها. كىذا  »، كالعكربم فقاؿ 5(4)كرده ابن األنبارم 
 (5) .«لوصل حىت تيلقى حركتها على غَتىابعيد ؛ ألٌف ٫تزة الوصل ال حظ ٢تا يف الثبوت يف ا

أف تكوف الفتحة فتحة إعراب على أنٌو مفعوؿ بفعل مقدر، أم 5 اقرؤكا أمل، كإ٪ٌتا منعو  اثلثها :
من الصرؼ للعلمية كالتأنيث ا١تعنوم إذا أريد بو اسم السورة ٨تو 5 قرأت ىودى، كقد قالوا ىذا الوجو يف 

 (6)بفتح الداؿ، فهذا ٬توز أف يكوف مثلو. [06]ص5انِ ٓص  َوٱۡىُلۡؽءَ قراءة من قرأ 5 

أٌف الفتحة عبلمة جر، كا١تراد أبلف الـ ميم أيضا السورة، كأهٌنا مقسم هبا، فحذؼ  رابعها :
 (7)حرؼ القسم، كبقي عملو كامتنع من الصرؼ، قالو السمُت اٟتليب.

                                  
 .5ص4ج الدر ادلصوف، 60ص1ج البحر احمليط1
 .64ص6جمعاين القرآف 2
 .442ص6ج الكشاؼ3
 .620ص 6جالبياف يف إعراب القرآف4
 .66-60ص1ج البحر احمليط، كينظر 5 646ص6ج التبياف5
 .2-1ص4ج الدر ادلصوف6
 .2ص4ج ادلصدر نفسو7
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لف قطع ٔتنزلة 5 قد، كإ٪ٌتا ألف هللا، ككل ألف مع الـ التعريف أ»قاؿ ابن كيساف 5 خامسها :
كصلت لكثرة االستعماؿ، فمن حٌرؾ ا١تيم ألقى عليها حركة ا٢تمزة اليت ٔتنزلة القاؼ من ) قد (، من هللا 

 (1).«ففتحها بفتحة ا٢تمزة

كىذا ا١تذىب ىو مشهور عن ا٠تليل بن  »فهي حركة نقل من ٫تزة قطع، قاؿ السمُت اٟتليب 5 
ف حصل ٔتجموع ) أؿ ( كاالستفهاـ ٭تصل ٔتجموع ىل، كأٌف ا٢تمزة ليست أٛتد حيث يعتقد أٌف التعري

 (2).«مزيدة

كقيل ا٢تمزة يف هللا ٫تزة قطع، كإ٪ٌتا حذفت »كقد نقل العكربم ىذا التوجيو كمل يعزه فقاؿ 5 
لكثرة االستعماؿ ؛ فلذلك ألقيت حركتها على ا١تيم، ألهٌنا تستحق الثبوت ؛ كىذا يصح على قوؿ من 

 (3).«أداة التعريف ) أؿ (جعل 

َػىٰ قولو تعاىل 4-5 ُٓ ۡ َلٰيََث ةِٱل ْ ٱلغَّ ُوا ََ ٱۡشََتَ ِي ْوَلَٰٓهَِم ٱَّلَّ
ُ
ؿ        كقرأ أبو السما »، [61]البقرة 5أ

 ْ ُوا  (4).«ابلفتح اتباعا ١تا قبل ٱۡشََتَ

 كحكى  يف ىذه الواك ثبلث لغات 5 الضم، كالكسر،»كحكى فيها ابن جٍت أهٌنا  لغات، فقاؿ 5

 (5).«أبو اٟتسن فيها الفتح، كركيناه أيضا عن قطرب، كاٟتركة يف ٚتيعها لسكوف الواك كما بعدىا

العذر فيو خفة الفتحة مع ثقل الواك، كأيضا فإٌف الغرض يف ذلك إ٪ٌتا  »أبٌف 5  كعٌلل قراءة الفتح
نت أقنعت يف ذلك كما ىو التبلغ ابٟتركة الضطرار الساكنُت إليها، فإذا كقعت من أم أجناسها كا

َۡو ركيناه عن قطرب من قراءة بعضهم 5  ًِ ٱۡلَّ ، كًبعى     [44] الكهف 5َوكُِو ٱۡۡلَقُّ ابلفتح،  [4] ا١تزمل 5كُ
                                  

 .١641تكي ص مشكل إعراب القرآف، 654ص6للنحاس ج إعراب القرآفينظر 5 1
 .2ص4ج الدر ادلصوف2
 .646ص6ج التبياف3
 .46ص6ءة أبو زيد األنصارم. ينظر 5 ا١تعجم ج، كىي قرا463ص6ج روح ادلعاين4
 .614ص6ج احملتسب5
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 (5)، كغَتىم.(4)، كالعكربم(3)، كمكي القيسي(2)، كإىل توجيو خفة الفتحة ذىب ابن األنبارم(1)«الثوبى 

، (7)، كاتبعو فيو العكربم(6)«كأٌف قبلها مفتوحا »فقاؿ 5كزاد أبو جعفر النحاس توجيها آخر 
 (8)كأبو حياف اتباعا ٟتركة الفتح قبلها.

 كمثلها 5

ِ عَ 5 قولو تعاىل -1 اُر ٱٓأۡلِعَؽةُ ِغَِػ ٱَّللَّ ًُ ٱِلَّ ْ  لَِطث  اكُۡو إِن ََكَُۡج ىَُس ا ُٔ َِّ ٍَ َِ ُدوِن ٱَلَّاِس َذَخ ٌّ 
ًۡ َصِٰػرِيَ  َٔۡت إِن ُنُِخ ٍَ ۡ ْ »، [45البقرة 5] ٱل ا ُٔ َِّ ٍَ َٔۡت  َذَخ ٍَ ۡ عن أيب عمرك فتح (*)كحكى اٟتسن بن إبراىيم ٱل

 (9).«الواك

َ شَ قولو تعاىل 5  -5 ٍَ ًۡ  َذ ّبُِس ٌَِ رَّ ًَۡسُفۡؽ  َوكُِو ٱۡۡلَقُّ  َ َشآَء فَۡي ٌَ ٌَِ َو ًُۡؤ  ،[44] الكهف 5آَء فَۡي
يف  دمءر  كقع، كقاؿ أبو حامت 5 كذلك يثفتح البلـ حبَوكُِو ٱۡۡلَّق بو السماؿ قعنب أكقرأ »

 (10).«العربية

 

                                  
 .614ص6جاحملتسب 1
 15ص6جالبياف يف إعراب القرآف2
 .53ص مشكل إعراب القرآف3
 .644ص6ج إعراب القراءات الشواذ4
 .55ص6ج فتح القدير للشوكاين، 443ص6ج اجلامع ألحكاـ القرآفينظر 5 5
 .14ص6ج إعراب القرآف6
 .644ص6ج اءات الشواذإعراب القر 7
 .662ص6ج البحر احمليط8
 .423ص6جغاية النهاية أبو علي األصبهاين، ركل القراءة عن الفضل بن داكد، كركل عنو القراءة دمحم بن اٟتسن الشَتازم. ينظر 5  اٟتسن بن إبراىيم*
 .644ص6ج ادلعجمن أيب عمرك. ينظر 5 ،  حكاىا أبو علي اٟتسن بن إبراىيم بن يزداد، ككذا األىوازم ع551ص6ج روح ادلعاين9

 .644ص4ج ادلعجم، ينظر 5 111ص64ج روح ادلعاين10
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كذلك أنٌو حرٌكها ابلفتح من أجل الضمة قبلها، كىي »ككصفها العكربم ابلضعف، فقاؿ 5 
 (1).«قراءة ضعيفة

لعٌل رداءتو عنده جاءت من أٌف األصل عند التقاء »كعللو صاحب معجم القراءات بقولو 5
 (2).«جاء الفتح يف مواضع خركجا على ا١تشهور الساكنُت ا٠تركج إىل الكسر، كقد

 كقرأ عيسى ك٤تبوب عن أيب عمرك »، [06]ص5ٓص  َوٱۡىُلۡؽَءاِن ذِي ٱَّّلِۡنؽِ قولو تعاىل 5 -4

 (3).«بفتح الداؿ، ككذا قرؤكا قاؼى كنوفى ابلفتح فيهما ٓص  كفرقة 

 كيف توجيهها ثبلثة أكجو 5

، كإليو (4)كىو توجيو النحاس لساكنُت أيضا طلبا للخفة،اللتقاء ا أهٌنا حركت ابلفتح أحدمها :
 (5).«الفتح لئلتباع، كألنٌو أخف اٟتركات كاختار»أشار القرطيب بقولو 5

حركة إعراب على أٌف صاد منصوب بفعل مضمر  اٝتا للسورة، فهيٓص  أف تكوف   اثنيهما :
 (6).صادى أك اتل أم 5 اذكر أك اقرأ 

 

 

                                  
 .300ص6ج إعراب القراءات الشواذ1
 . 25ص3جادلعجم ، كىي قراءة أبو موسى الؤلؤم عن عيسى ك٤تبوب عن أيب عمرك كأبو رجاء كأبو اٞتوزاء كٛتيد. ينظر 5 641ص4ج معجم القراءات2
 . 25ص3ج
 .465ص41ج روح ادلعاين3
 .104ص1ج إعراب القرآف4
 .613ص64ج اجلامع ألحكاـ القرآف5
اجلامع ألحكاـ ، 410ص البياف يف إعراب القرآف، 424ص مشكل إعراب القرآف، 421ص4ج احملتسب، 104ص1ج إعراب القرآفينظر 5 6

 . 613ص64ج القرآف
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١تا فيو من  (1)كما أجازه سيبويو  بفعل القسم بعد نزع ا٠تافضصوبة أف تكوف من  اثلثهما :
، أك اٞتر ْترؼ القسم ا١تقٌدر، كإ٪ٌتا منع من الصرؼ (2) معٌت التعظيم ا١تتعدم بنفسو ٨تو 5 هللاى ألفعلنٌ 

 (3)للعلمية كالتأنيث.

 (4).«كقيل معناىا صادى ٤تمدي قلوب ا٠تلق كاستما٢تا حىت آمنوا بو»قاؿ القرطيب 5 

ًٓ قولو تعاىل 5 -1 كقرأ ابن أيب إسحاؽ كعيسى بفتح » ،[04-06]غافر5حزَنِيُو ٱۡىِهَتٰبِ  ١ض
 (5).«ا١تيم

 كاعلم  أنٌو ال  ٬تيء  يف »كقد ذىب سيبويو إىل  تقدير فعل ٤تذكؼ يف قراءة  الفتح، فقاؿ 5 

مث قاؿ 5 اذكر  كبلمهم على بناء حاميم كايسُت...فمت قاؿ ىذا فكأنٌو جعلو اٝتا أعجميا،
 (6).«ايسُت

 (9)، كابن األنبارم.(8)، مكي القيسي(7)كاتبعو على ىذا التوجيو أبو إسحاؽ الزجاج

 

 

 

                                  
 .542ص1ج الكتاب1
 .613ص64ج امع ألحكاـ القرآفاجل، 424ص مشكل إعراب القرآف، 104ص1ج إعراب القرآفينظر 5 2
 .464ص4ج الدر ادلصوف للحلب3
 .613ص64ج اجلامع ألحكاـ القرآف4
 .643ص3ج ادلعجم، كىي قراءة أبو السماؿ. ينظر 5 504ص45ج روح ادلعاين5
 .443ص1ج الكتاب6
 .421ص5ج معاين القرآف وإعرابو7
 .423ص مشكل إعراب القرآف8
 .424ص البياف يف إعراب القرآف9
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اختلفت القراءات القرآنية تبعا لالختالفات الصرفية ُب الكلمة، كتكوف ىذه االختالفات ُب 
 يؤدم إىل تغيَت دالالت كمعاين ىذه األبنية. (1)بنية الكلمة الواحدة، كتعدد الصيغ الصرفية

 ككل اختالؼ ُب البنية الصرفية لو داللة ُب اؼبعٌت، كخَت شاىد على ذلك ما قبده ُب القراءات
 فها.القرآنية من أتثَت اختال

قد تتبادؿ ىذه الصيغ كمعناىا كاحد، كيكوف ذلك من االختالؼ اللهجي، كقد تتغاير فيتغاير 
 ألجلها اؼبعٌت، كقد ىبتلف مبناىا فيؤدم حتما إىل اختالؼ معناىا.

كلقد اىتم اآللوسي ببياف ىذه الصيغ، كقسمها الباحث عند ربليل توجيهاتو للقراءات إىل 
 سمُت : توجيو خاص ابألظباء كآخر خاص ابألفعاؿ.ق

 لألمساء ريفالتوجيو الص:األّولالفصل 

تناكؿ اآللوسي االسم كصيغو االشتقاقية، كما يعرض ؽبا من التبادؿ كالتغاير سواء كاف اؼبعٌت 
 كاحدا أك تغاير معناىا، كقد مشل اعبموع كاؼبشتقات كربويالت الصيغ فيما بينها.

لتنوع إىل رؤية تفسَتية أك رفض رأم ال يتناسب معها أك توسيع للمعٌت أك كقد أدل ىذا ا
 حصره.

 التبادؿ كالتغاير الصرفيافادلبحث األّول :

 ادلعىن الواحدو االمسية الصرفية تبادل الصيغ :  أوال 

                                  
زاف الصرُب فهو مبٌت صرُب الصيغة الصرفية : مبٌت صرُب يبثل القوالب اليت يصب فيها الصرفيوف اؼبادة اللغوية، ليدلوا هبا على معاف معينة كؿبددة، أٌما اؼبي1

ًعلي ( ىي ) اٍفًعل ( كلكن إذا يناط بو أمر بياف الصورة الصوتية النهائية اليت آلت إليها اؼبادة اللغوية، مثاؿ ذلك أٌف صيغة األمر من ابب : ضىرىبى  ) فػىعىلى يػىفٍ 
اٍفًعل ( لوجدان ىذا الفعل يؤكؿ إىل ) ًؽ ( كىو من أفعاؿ ىذا الباب، أخذان الفعل ) كىقىى ( كىو من أفعاؿ ىذا الباب كأردان أف نصوغ منو على مثاؿ ) 

كىي مبٌت صرُب كبُت كيقف إبزائو من حركؼ الصيغة العُت اؼبكسورة، فصيغتو ىي ) اٍفًعل (، كالعُت اؼبكسورة سبثل اؼبيزاف ال الصيغة، فالتفريق بُت الصيغة 
اإلعجاز ية ما يكوف منها للتفريق بُت علمي الصرؼ كالصوت. ينرر : عبد اغبميد أضبد ىنداكم، اؼبيزاف كىي مبٌت صوٌب تفريق ىاـ جدا لو من األنب

 .44ـ، ص4008-ق9249، 9، عامل الكتب اغبديث، إربد األردف، طالصريف يف القرآن الكرمي دراسة نظرية تطبيقية
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َ يُرِۡد ) حىرىج ( ك) حىرًج (ُب قولو تعاىل : ، مثل : تبادل ) فَ َعٌل ( و ) َفِعٌل ( -1 ٌَ ن َو
َ
أ

ۥ ََيَۡؽۡو َصۡدَرهُۥ َطّيًِلا َضرَس   ُّ ا يُِظيَّ ٍَ جَّ
َ
آءِ  ا َند ٍَ ُد ِِف ٱلصَّ ؽَّ  (1).[941] األنعاـ : يَصَّ

كقرأ انفع كأبو بكر عن عاصم ) حىرًجنا ( بكسر الراء أم شديد »: وُب توجيه اآللوسيقاؿ  
 (2).«الضيق، كالباقوف بفتحها كصفا ابؼبصدر للمبالغة

فمن قرأ بكسر الراء، فإنٌو جعلو اسم الفاعل من حىرًجى وبىٍريجي فهو ، اآللوسي يغتُتالصفٌرؽ بُت 
 حىرًج، مثل : فىرًؽى يػىٍفريؽي فهو فىرًؽ كحىًذرى وبىٍذىري فهو حىًذر.

يَّ بو، كالتقدير : هبعل صدره ضيقا ذا حرج، فحذؼ  كمن قرأ بفتح الراء، فإنٌو مصدر ظبًي
 (3)امو.اؼبضاؼ كأقاـ اؼبضاؼ إليو مق

 (4).«من فتح الراء كاف كصفا ابؼبصدر مثل : قىمىنو »الفارسي : أبو علي قاؿ 

كىو ُب كسره كفتحو دبنزلة : الوىحىد كالوىًحد، كالفىرىد كالفىرًد »الفراء أٌّنا لغتاف فقاؿ : كجههماك 
 (5).«كالدىنىف كالدىًنف تقولو العرب ُب معٌت كاحد

، فقد استوت عندىم الصيغتاف ُب خالويو كمكي كالزـبشرمابن على ىذا التوجيو :  وكقد اتبع
 (6)اؼبعٌت كىو الضيق.

                                  
ا ( بكسر الراء، كقرأ أبو عمرك كابن عامر كابن كثَت كضبزة  كقرأ انفع كأبو بكر عن عاصم كأبو جعفر كابن ؿبيصن كاغبسن كعمر كابن عباس1 كسهل ) حىرًجن

ا ( بفتح الراء. ينرر :  البدور ، 472ص اإلحتاف، 997ص4جالنشر ، 88ص التيسري، 468ص السبعةكالكسائي كحفص عن عاصم كيعقوب ) حىرىجن
 .129-120ص4ج ادلعجم، 990ص الزاىرة

 .279-270ص8ج روح ادلعاين2
 .929صالدرر الناثرة ، 929ص احلجة، 490ص9ج شرح اذلداية، 104ص9جادلوضح  ينرر :3
 مادة ) قمن (. لسان العرب، يقاؿ أنت قىمىن أف تفعل كذا، أم خليق كجدير. ينرر : 209ص2ج أليب علياحلجة 4
 .428ص9ج معاين القرآن5
 .76ص4ج زاد ادلسري، 29ص4ج الكشاف، 210ص9ج الكشف، 929ص احلجةينرر : 6
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فقيل للٌضيق كتيصٌوًر منو ضيق ما بينهما،  ئُتؾبتمع الشي (1)ج كما قاؿ الراغبرى كأصل معٌت اغبى 
ًۡ َضرَس  حىرىجه كلإلٍب حىرىجه، قاؿ تعاىل :  ِٓ ُُفِص

َ
ْ فِيٓأ ًَّ ََل ََيُِدوا ا َسَؽَو كقاؿ أيضا : ، [61] النساء :اُث ٌَ َو

َۡ َضَرج    ٌِ  َِ ًۡ ِِف ٱّلِي  .[78] اغبج :َؼيَۡيُل

كقيل : اغبىرىج صبع حىرىجىة كػ : قىصىبىة كقىصىب، كأصل اؼبادة من التشابك كشدة التضايق، فإٌف 
اغبىرىجىة غىٍيضىة من شجر السَّلم ملتفة، ال يقدر أحد أف يصل إليها.
(2) 

قرأ ىذه اآلية بنصب  هنع هللا يضر لت الثقفي أٌف عمر بن اػبطابعن أيب الصٌ  كأخرج ابن جرير الطربم
الراء، كقرأ بعض من عنده من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكسرىا، فقاؿ عمر : ابغوين رجال من كنانة 

اغبرجة فينا :  كاجعلوه راعيا كليكن مدعبيا، قاؿ : فأتوه بو، فقاؿ عمر : اي فىت ما اغبىرىجىة ؟ قاؿ :
الشجرة تكوف بُت األشجار اليت ال تصل إليها راعية كال كحشية كال شيء، قاؿ : فقاؿ عمر : كذلك 

 (3)قلب اؼبنافق ال يصل إليو شيء من اػبَت.

فيكوف اؼبعٌت أٌف هللا جل ذكره كصف صدر الكافر بشدة الضيق عن كصوؿ اؼبوعرة إليو 
كصوؿ اؼبواعظ إليو ابغبىرىجىة كىي الشجرة اليت ال يوصل إليها لرعي  ، فشبهو ُب امتناعكدخوؿ اإليباف فيو

 كال غَته.

 كبناء عليو فإٌف اغبىرىج شٌدة الضيق، كفتحت الراء ىنا كصفا ابؼبصدر للمبالغة ُب الضيق. 

فإف قاؿ قائل : مل قاؿ   »أٌما قراءة الكسر فيقصد هبا الضيق الشديد أيضا،قاؿ ابن زقبلة :
 (4).«مثقال ؟ اعبواب : إٌف اغبىرًج أشد الضيق، فكأنٌو قاؿ : ضيق جدا هُۥ َطّيًِلاَصۡدرَ هللا

                                  
 .422ص4ج معاين القرآن وإعرابو، كينرر : 446ص مفردات ألفاظ القرآن1
 .209ص9ج التبيان، 971ص2ج الدر ادلصونينرر : 2
 .26ص8ج جامع البيان3
 .479ص حجة القراءات4
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كعليو فالضاؿ ينبو صدره عن قبوؿ اغبق، فال يكاد يكوف فيو للخَت منفذ، فليس فيو أية 
 مساحة كلو قليلة من أجل أف يقرَّ فيو شيء من اغبق.

ٰ يَيَِز يىاط ( ك ) ـًبٍيىط (ُب قولو تعاىل : ) خً : ، مثل تبادل ) ِفَعاٌل ( و ) ِمْفَعٌل ( -2 َضَّتَّ
ًِّ ٱۡۡلَِياِط   ُو ِِف َش ٍَ كقرأ عبد هللا ) ُب سٌم اؼبًٍخيىًط ( بكسر اؼبيم »: اآللوسي، قاؿ [20] األعراؼ : ٱۡۡلَ

 (1).«نعقٍ ناع كاؼبً ـز كالقً حٍ اـ كاؼبً زى كفتحها، كىو ك) اػبًيىاط ( ما ىباط بو كاغبً 

كيقاؿ : اػبًيىاط »الفراء عندما قاؿ :  توجيوىو  أٌّنما دبعٌت كاحد اآللوسيكما ذىب إليو 
كاؼبًخيط كيراد اإلبرة، كُب قراءة عبد هللا ) اؼبًٍخيىط ( كمثلو أيٌب على ىذين اؼبثالُت، يقاؿ : ًإزىار كًمئػٍزىر، 

 (2).«كغًبىاؼ كًملحف، كًقناع كًمقنع، كًقراـ كًمقـر

ككل شيء يعاِب بو فهو مكسور األٌكؿ  »: لة على زنة ) ًمفعىل (كقد قاؿ سيبويو ُب اسم اآل
 (3).«كانت فيو ىاء التأنيث أك مل تكن، كذلك قولك : ؿًبٍلىب كًمٍنجىل، كًمكسحة كاؼبًٍخرىز كاؼبًٍخيىط

كالًفعىاؿ كرد اظبا مرادفا للًمٍفعىل ُب الداللة على آلة الشيء كقوؽبم ًحزاـ كؿًبزىـ. 
(4) 

كاػبياط كاؼبخيط كاحد، كىو اإلبرة كاؼبراد منو : أٌّنم ال يدخلوف اعبنة أبدا ألٌف  »قاؿ البغوم : 
الشيء إذا عٌلق دبا يستحيل كونو يدؿ لك على أتكيد اؼبنع، كما يقاؿ : ال أفعل ذلك حىت يشيب 

 (5).«الغراب أك يبيض القار يريد : ال أفعلو

                                  
اؼبًٍخيىط ( بكسر اؼبيم كسكوف اػباء  ، كقرأ اعبمهور ) اػبًيىاط ( بكسر اػباء كألف بعد الياء، كقرأ عبد هللا كأبو رزين كأبو ؾبلز )100ص8ج روح ادلعاين1

 .10ص2ج ادلعجم، 22ص خمتصر يف شواذ القرآنكفتح الياء. ينرر : 
.411ص9ج معاين القرآن2  ، كالقراـ : ثوب  من صوؼ ملٌوف فيو ألواف من العهن، كىو صفيق يػيتَّخذي سًتا. لساف العرب مادة قـر
 .94ص2ج الكتاب3
 .98ص8ج التحرير والتنويرينرر : 4
 .264ص معامل التنزيل5
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ؿ على االشتماؿ ُب الغالب كاػًبمار كالًعمامة، أبٌف ) ًفعىاؿ ( يدكمن احملدثُت من فٌرؽ بينهما 
فاػبمار يشتمل على الرأس كيغطيو، ككذا العمامة، أٌما ) ًمٍفعىل ( فيدؿ على األداة من دكف قيد  

 (1)كاؼبًكنسة كاؼبًطرقة، فاألكىل أداة يكنس هبا كالثانية يطرؽ هبا.

       ) خىطىأ ( ك) خىطىاء ( : ، مثل( ) ِفْعلٌ ) ِفَعاٌل ( وتبادل ) فَ َعٌل ( و) فَ َعاٌل ( و  -3
ًۡ ََكَن ك) ًخٍطئنا (ُب قولو تعاىل : ك) ًخطىاءن (  ُٓ ، (2)أربع قراءات كىي، [29] اإلسراء : اي  ا َنتِ  ٔ  ِخۡط إِنَّ َقۡخيَ
 كاآلٌب :(3)اآللوسيكقد كجهها 

خىًطئى كأىًٍب إشٍبنا كعىًلمى ي ظباعقراءة ) ًخٍطئنا (، كاػًبٍطأي كاإلٍب لفرا كمعٌت، كىو مصدر  : األول
فمن قاؿ ) ًخٍطئنا ( ابلكسر فمعناه : إشبا كبَتا، يقاؿ : خىًطأى الرجل ىٍبطىأي ًخٍطئنا : »ًعٍلمنا، قاؿ الزجاج : 

إذا  ككجو قوؿ من قرأ ) ًخٍطئنا ( بٌُته، يقاؿ : خىًطأى ىٍبطىأي ًخٍطئنا:»:فقاؿ الفارسي  كٌجهوك ، (4)«أىًٍبى أٍيٍبىي  ًإشٍبنا
ۥٓ إَِلَّ  :، كالفاعل منو خاًطئه، كقد جاء الوعيد فيو ُب قولو قالو األصمعي تعٌمد الشيء ُّ ُكيُ

ۡ
َلَّ يَأ

 (5).«[27]اغباقة :َٔن  ُٔ ِط ٱۡىَخٰ 

ا مل يقاؿ : خىًطأى ىبىٍطىاي ًخٍطئنا إذا أٍب كتعٌمد الذنب مثل : أىًٍبى أٍيٍبىي ًإشٍبنا، كأىٍخطىأى ىبيًٍطأي ًإٍخطىاءنا إذ»
 (6).«، ىذا ىو اؼبشهور من كالمهمأيتعٌمد الذنب، كاالسم من ذلك اػبىطى 

                                  
 .999-990ص ـ، 4007-9248، 4، دار عمار، عماف األردف، طالعربية معاين األبنيةفاضل صاّب السامرائي، ينرر : 1
طاء، كقرأ لانفع كأبو عمرك كعبيد بن شبيل عن ابن كثَت كعاصم كضبزة كالكسائي كىشاـ من طريق اغبلواين كالداجوين ) ًخٍطئنا ( بكسر اػباء كسكوف ا كقرأ2

اء كفتح ابن كثَت كابن ؿبيصن كطلحة بن مصرؼ كشبل كاألعمش كوبي كخالد بن إلياس كقتادة كاغبسن كاألعرج خبالؼ عنهما كعطاء ) ًخطآءن ( بكسر اػب
ن كثَت ) خىطىأن ( بفتح اػباء كالطاء الطاء كاؼبد، كقرأ ابن عامر بركاية ابن ذكواف كاغبسن ُب ركاية كأبو جعفر كىشاـ من طريق الداجوين كىي ركاية شبل عن اب

ٌٍب نبزة. ينرر :  كاؽبمز من غَت مٌد، كقرأ اغبسن كأبو رزين كالعمرم عن أيب جعفر كاغبلواين عن ىشاـ عن ابن عامر ) خىطىآءن ( بفتح اػباء كالطاء كاؼبد
 .12-10ص1جادلعجم ، 989ص البدور الزاىرة، 217ص اإلحتاف، 420ص4جالنشر ، 992ص التيسري، 280-29ص السبعة

 .87-86ص91ج روح ادلعاينينرر : 3
 .992ص2ج معاين القرآن وإعرابو4
 .98ص1ج احلجة5
 .286ص4ج شرح اذلداية6
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، كاختار الطربم (1) كالفرؽ بُت اػبىطىأ كاػًبٍطأ أٌف اػبىطأ ما مل يتعٌمد من الذنب، كاػًبٍطأ ما تعٌمد
 (2)ىذه القراءة إلصباع اغبجة من القراء عليها كشذكذ ما عداىا.

اء كأسكن الطاء كمل يبٌد أنٌو اؼبشهور اؼبستعمل ُب مصدر        كحجة من كسر اػب»قاؿ مكي : 
 (3).«) خىًطأى ( إذا تعٌمد، كىو االختيار ألنٌو األصل، كألٌف األكثر عليو

األكؿ : أف يكوف اسم مصدر »كجهُت فقاؿ :  ىقراءة ) خىطىأن (، ككجهها الزجاج عل : الثاين
أ دبعٌت طٍ ٌف قتلهم كاف غَت صواب، الثاين : أف يكوف لغة ُب اػبً ىبيًٍطأي إذا مل يصب، أم : إ من أىٍخطىأى 

 .مثل : ًمثل كمىثىل، كًحٍذر كحىذىر  (4).«اإلٍب

ٍبًو، قاؿ الفراء :كاػبىطىاي لغة ُب اػًبٍطءً  ككأٌف ) اػًبٍطأي ( اإلٍب، كقد »، كالػمىثىل كالػًمٍثل كالشَّبىًو كالشًٌ
، كمثلو قراءة من قرأ ابلقصر كما ق يكوف ُب معٌت ) خىطىأن ( ، كًحٍذره ٰٓ الوا : ًقٍتبه كقػىتىبه ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
ًۡ أ ُْ

ذَرِي
َ
 (5).«ك ) ًإٍثرًم ([82] طو :خ

كقد استشكلوا ىذه القراءة ؛ ألٌف اػبىطىأى ما مل يتعٌمد، كليس ىذا ؿبٌلو، كريدَّ »قاؿ الشهاب : 
 (6).«أبٌّنم مل يقفوا على ما مٌر عن أىل اللغة كالتفسَت

 زبرهبُت :  اآللوسيا ه، كخٌرجقراءة ) ًخطىاءن (:  الثالث

 .أف يكوف لغة ُب اػًبٍطء دبعٌت اإلٍب مثل : ًدٍبغو كًدابغ كلًٍبسو كلًبىاس -1

 

                                  
 .92ص4ج معاين القراءاتينرر : 1
 .92ص91ج جامع البيان2
 .26ص4ج الكشف3
 .992ص2ج معاين القرآن وإعرابو4
 .10ص4ج معاين القرآن5
 .27ص6 يحاشية الشهاب على البيضاو 6
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 (1).الن اأف يكوف مصدر خىاطىأى ىبيىاًطئي ًخطىاءن مثل : قىاتىلى يػيقىاًتلي ًقتى   -2

 ء ما يدؿ عليو، كذلك أٌف أاب عبيدة أنشد :كإف مل ييسمع خاطأ، كلكن قد جا»قاؿ الفارسي :

 (2).«(*)ختاطأت الّنبُل أحشاَءهُ ......................     

كال أعرؼ ؽبذه القراءة كجها، كلذلك جعلها أبو حاًب »:  فقاؿ لنحاساأنكر ىذه القراءة ك 
 (3).«غلطا

حاًب : إٌف ىذه القراءة  إٌف قتلهم كاف عدكال عن اغبق كالصواب، فقوؿ أيب كاؼبعٌت على ىذا :»
 (4).«غلط، غلط

ال يعرؼ ىذا ُب اللغة، »: قاؿ ، كنقل ابن عطية عن أيب حاًب أنٌو قراءة ) خىطىاءن ( :الرابع 
 (5).«كىي غلط غَت جائز، كقاؿ : كليس كما قاؿ

طىاءي من اسم دبعٌت اؼبصدر، كاؼبصدر من أىٍخطىٍأتي ًإٍخطىاء، كاػبى ػ : ) خىطىاءن ( ف»قاؿ ابن جٍت : 
 (6).«أخطأتي كالعطاء من أعطيت

         ُب قولو ) ميدَّرًكيوف () ميٍدرىكيوف ( ك ، مثل : ُلون (ُمْفَتعِ  تبادل ) ُمْفَعُلون ( و) -4
ۡدَرُكٔنَ تعاىل :  ٍُ َ ۡصَحُٰب ُمََٔسٰٓ إَُِّا ل

َ
 ) لىميٍدرىكيوف ( قراءة أخرل  فقد كردت ُب لفرة، [69] الشعراء : كَاَل أ

                                  
 .87ص91ج روح ادلعاين1
َر يَوِمي فَ َلم يُ ْعَجل. البيت ألكَب بن مطر اؼبازين، كعجزه :  * ، ربقيق حاًب صاّب الضامن، الزاىر يف معاين كلمات الناسأبو بكر بن األنبارم، ينرر :َوُأخِّ

 مادة : ) خطأ (.لعرب لسان ا، 1ص4جرلاز القرآن ، 292ص9ـ، ج9994-ق9294، 9مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، ط
 .97ص1ج احلجة2
 .، كلكٍت مل أجده ُب اؼبطبوع من كتابو معاين القرآف كإعرابو417ص90ج اجلامع ألحكام القرآننقل كالمو القرطيب ُب 3
 .87ص91ج روح ادلعاين4
 .9920ص احملرر الوجيز5
 .62ص4ج احملتسب6
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) لىميدَّرًكيوف (.لتشديد اب
(1) 

جاءكا ابعبملة االظبية مؤكدة حبرُب التأكيد »: اآللوسيقاؿ كمعٌت ) لىميٍدرىكيوف ( أم ؼبلحقوف، 
 (2).«للداللة على ربقق اإلدراؾ كاللحاؽ كتنجيزنبا، كأرادكا بذلك التحزف كإظهار الشكول طلبا للتدبَت

محالؿ، يقاؿ : أدرؾ الشيء إذا دراؾ دبعٌت الفناء كاالضاإلأٌما قراءة ) لىميدَّرًكيوف (، فهي من 
كأصلو التتابع كىو ذىاب أحد على أثر آخر ٌٍب صار ُب عرؼ اللغة دبعٌت اؽبالؾ كأف يفٌت  ،تتابعا فىًٍتى 

 (3).حىت يذىب صبيعو شيئا فشيئا

اؾ كما تقوؿ مفتعلوف من اإلدر ) لىميدَّرىكيوف (»كقد ذىب الفراء إىل أٌف معنانبا كاحد فقاؿ : 
 (4).«) لىميٍدرىكيوف ( ك ) لىميدَّرىكيوف ( معنانبا كاحد:حفرت كاحتفرت دبعٌت كاحد، فكذلك

كليس كذا يقوؿ النحويوف اغبٌذاؽ، إمٌبا يقولوف ) لىميٍدرىكيوف ( : ملحوقوف،      »قاؿ النحاس : 
، كاكتىسىٍبتي دبعٌت اجتهدت ك) لىميدَّرىكيوف ( : ؾبتػىهىده ُب غباقهم، كما يقاؿ : كسٍبتي دبعٌت أ صبت كظىًفٍرتي

 (5).«كطلبت

، كذلك أٌنك تقوؿ : أدرؾ كتػىفىاعلى كافػٍتػىعىل كاحد لإٌف الالـز كاؼبتعٌدم ُب أىفػٍعى »جاء ُب اللساف :
ارٍكتيو كادَّراىكتيوي  ارىؾى القوـي كادَّارىكيوا إذا أدرىؾى بعضهم بعضا، كيقاؿ : تىدى كىو ، (6)«كادَّرىٍكتيوي الشيء كأىٍدرىٍكتيوي، كتىدى

 (7)العكربم. توجيو

                                  
خمتصر يف شواذ رج كعبيد بن عمَت كالزىرم ) لىميدَّرًكيوف( بفتح الداؿ مشددة ككسر الراء، ينرر : كقرأ اعبمهور ) لىميٍدرىكيوف ( إبسكاف الداؿ، كقرأ األع1

 .941ص2ج إعراب القرآن، 976ص4ج معاين القرآن، كقد ضبطها الفراء كالنحاس بفتح الراء. ينرر: 241ص6ج ادلعجم، 907ص القرآن
 .992ص99ج روح ادلعاين2
 .992ص99ج ادلصدر نفسو3
 .976ص4ج القرآنمعاين 4
 .941ص2ج معاين القرآن وإعرابو5
 .( درؾ)  مادة : لسان العربينرر : 6
 .496ص4ج إعراب القراءات الشواذينرر: 7
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) لىميدَّرًكيوف ( على كزف مفتىًعليوف، كىو الـز دبعٌت الفناء كاالضمحالؿ، يقاؿ : »قاؿ أبو حياف : 
كسرىا أبو   على ، نصمنو اٌدرؾ الشيء بنفسو إذا فٍت تتابعا، كلذلك كسرت الراء على ىذه القراءة

 (1).«الفضل الرازم كالزـبشرم

 (2)كابن خالويو كالقرطيب. الرازم : على الكسر أيضا كنص

كقاؿ أبو الفضل الرازم : كقد يكوف اٌدرؾ على افتعل دبعٌت أفعل متعداي، فلو كانت القراءة »
 (3).«من ذلك لوجب فتح الراء، كمل يبلغٍت ذلك

س كابن الفراء كالنحاغَته كن نقلوا قراءة التشديد مع الكسر، كلكن ذكرىا أم مل يبلغو عمٌ 
 (5)كاؼبعٌت إان ىالكوف على أيديهم شيئا فشيئا.، (4)عطية

أم بصدد الوقوع ُب أيديهم على كبو فيو استحواذ اتـ كشديد علينا كإحداؽ بنا كاحتواء لنا »
 (6).«كسبكن منا ُب تزايد للشيء بعد الشيء كالوقت بعد الوقت فهم يرمقوننا أببصارىم

ن يُۡؤََتٰ ) ميٍنشىرىة ( ك) مينىشَّرىة (ُب قولو تعاىل : ، مثل : َلة (تبادل ) ُمْفَعَلة ( و) ُمَفع   -5
َ
أ

ة   َ جََّشَّ ٌُّ ا  كقرأ سعيد بن جبَت) ميٍنشىرىة (ابلتخفيف على أٌف أنشر »: اآللوسي، قاؿ [14] اؼبدثر : ُصُطف 
 (7).«الصحف كنشرىا كاحد كأنزلو كنزٌلو

                                  
 .992ص92ج اجلامع ألحكام القرآن، 471ص1ج الدر ادلصون، 420ص2ج الكشاف، كينرر : 960ص8ج البحر احمليط1
، 929ص42جـ، 9991-ق9291، ربقيق خليل ؿبي الدين اؼبيس، دار الفكر، بَتكت لبناف، غيبالومفاتيح  التفسري الكبريفخر الدين الرازم، 2

 .992ص92ج اجلامع ألحكام القرآن، 907ص خمتصر يف شواذ القرآن
 .960ص8ج ادلصدر السابق3
 .9209ص احملرر الوجيز، 941ص2ج إعراب القرآن، 976ص4ج معاين القرآن4
 .992-992ص99ج روح ادلعاين5
 .228ص ات الشاذة وإعجازىا اللغوي والداليلالقراء6
، 991ص خمتصر يف شواذ القرآن، كقرأ اعبمهور ) مينىشَّرىة ( ابلتشديد، كقرأ سعيد بن جبَت ) ميٍنشىرىة ( ابلتخفيف.ينرر : 408ص49ج روح ادلعاين7

 .972ص90جادلعجم 
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ألٌف بعض األفعاؿ الثالثية اؼبزيدة حبرؼ  كاحد أٌف التشديد كالتخفيف ىنا دبعٌت اآللوسييرل 
 .قد جاءا كصفا للجمع، فلو كاان للمفرد مل هبز إالٌ التخفيفك ، كاحد تلتقي أحياان ُب التعبَت عنو

تقوؿ : مررت بكباش مذحٌبة كمذبوحة، فإف كاف كاحدا مل هبز إاٌل التخفيف كما »قاؿ الفراء : 
 (1).«تقوؿ : رجل مقتوؿ كال تقوؿ مقتَّل

كأٌما ) ميٍنشىرىة ( بسكوف النوف فإٌف جارم العرؼ ُب االستعماؿ نشرت  »كقاؿ ابن جٍت : 
 (2).«الثوب ككبوه، كأنشر هللا اؼبوتى فػىنىشىريكا ىم، كقد جاء عنهم أيضا : نىشىرى هللا اؼبٌيت

ر هللا اؼبٌيت ابؼبٌيت كأٌّنا مٌيتة بطٌيها، فإذا نشرت حًييىت فجاء على أنش شٌبو الصحيفة»فقد : 
كذىب العكربم إىل أٌف ، (3)«كما شٌبو إحياء اؼبٌيت بنشر الثوب، فقيل فيو نشر هللا اؼبٌيت، فهي لغة فيو

، مثل أنشر هللا اؼبٌيت ؛ ألٌّنا إذا أيٍنًشرت عيًلم ما فيها، فكأنٌو »قراءة ) ميٍنشىرىة ( من :  أنشرهتا ضد أمتُّ
، إٌما دبعٌت أمر »:  خراف فقاؿياف آنمع ُب التبياف زادك ، (4)«إحياء كابلتخفيف كسكوف النوف من : أىٍنشىٍرتي

 (5).«بنشرىا كمٌكن منو ؛ مثل أغبمتك عرض فالف ؛ أك دبعٌت منشورة مثل : أضبدت الرجل

ٔاْ َوََل حُ ( ُب قولو تعاىل : ) ًقيىامان ( ك ) ًقيىمنا ، كبو : ل (تبادل ) ِفَعال ( و) ِفعَ  -6 ۡؤحُ
 ٓ ا َٓ َف ٍ  ٱلصُّ ًۡ كَِيٰ ُ ىَُل ًُ ٱىََِّّت َسَؽَو ٱَّللَّ َنٰىَُل ٌۡ

َ
      ( قراءة أخرل  فقد كرد ُب كلمة ) ًقيىمىا ،[01] النساء : اَء أ
) ًقيىامان (.
(6) 

                                  
 .949ص2ج معاين القرآن1
 . 220ص90ج ر احمليطحالب، 9949ص رر الوجيزاحمل، 292ص2ج الكشاف، كينرر : 209ص4ج احملتسب2
 .88ص99ج اجلامع ألحكام القرآن3
 .621ص4ج إعراب القراءات الشواذ4
 .276ص4ج التبيان يف إعراب القرآن5
ا (. ينرر : ) ًقيىامنا (، كقرأ انفع كابن عامر كابن عباس كالرىاكم عن أيب كخلف عمرك كضبزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كقرأ ابن كثَت كأبو6  جعفر ) ًقيىمن

 .97ص4ج ادلعجم ،76ص البدور الزاىرة، 427ص اإلحتاف، 986ص4ج النشر ،78ص التيسري، 446ص السبعة
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، كقد كافقو علماء التوجيو كالتفسَت ُب  (1)«اؼبعٌت كهللا أعلم كاحد»: كذىب الفراء إىل أٌف 
 (2)كمكي كابن عجيبة كابن زقبلة.كابن أيب مرًن كالزـبشرم  جٍت ابن خالويو كابن : لغتُت منهم اكوّنم

ـى  ) ًقيىامان ( مصدر يقيمكم، »(، قاؿ أبو عبيدة :  ، يػىقيوـي، ًقيىامناإٌف ) ًقيىامان ( مصدر للفعل ) قىا
قاؼ، كهبيء ُب الكالـ ُب معٌت ) ًقوىاـ ( فيكسر، كإمٌبا ىو من الذم يقيمك، كإمٌبا أذىبوا الواك لكسرة ال

 (3).«: ًضياءن للناس كًضوىاءن للناس اكتركها بعضهم كما قالو 

ُب ) ًقيىامنا ( ثالث لغات : ًقيىمنا كًقيىامنا كًقوىمنا، كبنوضبَّةى يقولوف : طىويل كًطيىاؿ، كالعامة على »ك
 (5)كم سبب قياـ أبدانكم ؛ أم بقائها.كالتقدير : اليت جعل هللا ل، (4)«ًطوىاؿ

، كلو ضيعتموىا لضعتم فكأٌّنا ُب أنفسها أم : تقوموف هبا كتنتعشوف»:  كقاؿ الزـبشرم 
 (6).«قيامكم كانتعاشكم

ألٌّنا القراءة اؼبعركفة ُب قراءة أمصار اإلسالـ، كإف كانت األخرل غَت »كاختارىا الطربم فقاؿ :
 (7).«خطأ كال فاسد

 : (8)على ثالثة أكجو اآللوسيأٌما ) ًقيىمنا (، فقد كجهها 

                                  
 .980ص9ج معاين القرآن1
 الدرر الناثرة، 276ص9جالكشف ،  202ص9جادلوضح ، 269ص9جالكشاف ، 484-489ص9ج احملتسب، 999ص احلجةينرر : 2
 .999ص حجة القراءات، 908ص

 .997ص9ج رلاز القرآن3
 .920-949ص2أليب علي ج احلجة4
 .290ص4ج الدر ادلصون، 418ص9ج التبيانينرر : 5
 .269ص9ج الكشاف6
 .290ص2ج جامع البيان7
 .169-160ص2ج روح ادلعاينينرر : 8
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أنٌو مصدر مثل اغبوؿ كالًعوىض، ككاف القياس أف تثبت الواك لتحصنها بتوسطها كما  ّول :األ
 صحت ُب الًعوض كاغبوؿ، كلكن أبدلوىا ايءن ضبل على ) ًقيىامنا (، كعلى اعتالؽبا ُب الفعل.

على  كحكى األخفش : ًقيىمنا كًقوىمنا، كالقياس تصحيح الواك، كإمٌبا اعتٌلت»قاؿ السمُت اغبليب : 
 (1).«كجو الشذكذ كقوؿ بٍت ضبة ًطيىاؿ ُب صبع طىوًيل

، كاؼبعٌت : إٌف األمواؿ كالقيم للنفوس إذ كاف بقاؤىا هبا، أٌّنا صبع ًقيمىة كػ : ًديبىة ُب ًدًنىو  الثاين :
ِ  معلال أبنٌو قرئ قولو تعاىل :  التوجيوىذا  (2)كقد منع أبو علي الفارسي ِيََّث إِةۡ ٍ  ا قِيَ دِي ٌّ ًَ َضِِيف  ا  ] األنعاـ ا  َرِْٰي

ٍ  ، كقولو : [969: ُ ٱۡىَهۡؽَتَث ٱۡۡلَۡيَج ٱۡۡلََراَم كَِيٰ َِّاِس َسَؽَو ٱَّللَّ  .، كالقيمة ال تصح فيهما[97] اؼبائدة :ا ّىِي

ال يلـز من عدـ صحة معناه ُب اآليتُت اؼبذكورتُت أال يصٌح »السمُت اغبليب فقاؿ :  هكقد رد
 (3).«ئق، كىناؾ معٌتن آخر يليق ابآليتُت اؼبذكورتُتىنا، إذ معناه ىنا ال

 .أف يكوف األصل ) ًقيىامنا (، فحذفت األلف كما حذفت ُب ) ًخيىم ( الثالث :

) خىًسرى ( : كػ   ) فىًعلى ( ك) فىاًعل (، كبو : تبادل الفعل واسم الفاعل يف ادلعىن الواحد -7
َصابَ ِإَوۡن ُب قولو تعاىل :(  ك) خىاًسرى 

َ
ۡجَيا َوٱٓأۡلِخَرَة  أ ِِّٓۦ َخِِسَ ٱلُّ ٰ وَۡس

ٌَِث ٱَُليََب لََعَ ُّ فِۡخ  (4).[99] اغبج :ۡخ

قراءة ) خىًسرى ( على االستئناؼ أك البدؿ  من الفعل ) انٍػقىلىبى (، أك على  اآللوسيج كقد خرٌ 
 (5)اغباؿ من فاعلو بتقدير : قد أك بدكّنا.

                                  
 .290ص2ج الدر ادلصون1
 .924-929ص2ج احلجة ينرر :2
 .290ص2ج الدر ادلصون3
رى (، كقرأ ؾباىد كضبيد بن قيس األعرج من طريق الزعفراين كقعنب كاعبحدرم كابن مقسم كأبو رزين العقيلي كزيد عن يعقوب كابن كقرأ اعبمهور ) خىسً  4

اًسرى ( ابأللف بعد اػباء. ينرر :   خمتصر يف شواذ القرآنمهراف عن ركح كأبو ؾبلز كطلحة بن مصرؼ كابن أيب عبلة كابن ؿبيصن خبالؼ عنو ) خى
 .87ص6ج ادلعجم، 297ص اإلحتاف،  422ص4ج النشر،92ص

 .962ص97ج روح ادلعاينينرر :  5
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( فعال ماضيا كىو استئناؼ إخبار، كهبوز أف يكوف ُب كقرأ اعبمهور ) خىًسرى »قاؿ أبو حياف :
 (1).«) انٍػقىلىبى (:  موضع اغباؿ، كأجاز أبو الفضل الرازم أف يكوف بدال من قولو

 ه فيهما.كاؼبعٌت: فقد الدنيا كاآلخرة كضٌيعهما حيث فاتو ما يسرٌ 

ىذا اسم فاعل، مثل ك) خىًسرى ( على »كرأل العكربم أٌف ) خىًسرى ( ليس فعال ماضيا، فقاؿ : 
 (2).«: نىًصبو كتىًعبو 

 (3)أٌما قراءة ) خىاًسر ( فهي بزنة فاعل منصواب على اغباؿ.

 (4).«ىذا منصوب على اغباؿ ؛ أم : انقلب على كجهو خاسرا»قاؿ ابن جٍت : 

خًسر الدنيا بذـٌ هللا جل كعز إايه كأمرًه بلعنو، كأف ال حٌظ لو ُب »كاؼبعٌت كما قاؿ النحاس : 
 (5).«غنيمة كال ثناء، كخًسر اآلخرة أبف ال ثواب لو فيها

 (6).«ككل صواب، كاؼبعٌت كاحد»كاختار الفراء أٌف القراءتُت دبعٌت كاحد فقاؿ :

 تغاير الصيغ الصرفية وادلعىن خمتلفاثنيا :

لكل معٌت ُب العربية صيغة خاصة تدؿ عليو كسبيزه عن غَته من اؼبعاين، كقد تؤخذ من األصل 
احد صيغ اشتقاقية متنوعة، كوبصل ذلك أبخذ كلمة من أخرل لوجود مناسبة بينهما ُب اؼبعٌت مع الو 

 تغيَت ُب صيغة اللفظ.

                                  
 .949ص1ج الدر ادلصون، 289ص7جالبحر احمليط ينرر : 1
 .499ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 949ص4جإعراب القراءات الشواذ ينرر : 2
 .962ص97ج روح ادلعاينينرر : 3
 .998ص4ج احملتسب4
 .62ص2ج إعراب القرآن5
  .946ص4ج عاين القرآنم6
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قد يكوف االظباف مشتقُت من شيء، كاؼبعٌت فيهما كاحد، كبناؤنبا ـبتلف، »قاؿ سيبويو : 
 (1).«فيكوف أحد البناءين ـبتصا بو شيء دكف شيء ليفرؽ بينهما

 : يلي ما اؼبختلفة الصيغبُت فيو اؼبغايرة كفبا كقعت 

ُو كبو ) اعبىمىل ( ك) اعبيمَّل ( ُب قولو تعاىل :، بني ) الَفَعل ( و) الُفع ل (-1 ٍَ ٰ يَيَِز ٱۡۡلَ َضَّتَّ
ًِّ ٱۡۡلَِياِط    (2)حيث قرأ ابن عباس هنع هللا يضر ) اعبيمَّلى (.، [20] األعراؼ : ِِف َش

، كالعرب تضرب بو اؼبثل ) اعبىمىل ( ىو البعَت إذا بزؿ»ُت الصيغتُت : ُب التفريق ب اآللوسيقاؿ 
ُب عرم اػبلقة، كقرأ ابن عباس كابن جبَت كؾباىد كعكرمة كالشعيب ) اعبيمَّل ( بضم اعبيم كفتح اؼبيم 

 (3).«، كقيل ىو حبل السفينةكفٌسر ابغببل الغليظ من القنباؼبشددة كالقيمَّل،

، كيقاؿ : واف، أٌما ) اعبيمَّل ( فهو اغببل الغليظ، أك حبل السفينةفاعبمل معركؼ كىو اغبي
ـي، كقائًمه (4) اغبباؿ اجملموعة، ككلو قريب بعضو من بعض ، كىو صبع مثل : شاًىده كشيهَّدي، كصائًمه كصيوَّ

ـي  كقػيوَّ
 أحسن تشبيها من كنقل الزـبشرم  ترجيح ابن عباس هنع هللا يضر لقراءة التشديد ) اعبيمَّل ( ألٌف هللا، (5)

أف يشٌبو ابعبىمىل، كذلك ؼبناسبة اغببل للخيط الذم يسلك ُب اإلبرة، كالبعَت ال يناسبو ذلك
كخبالؼ ، (6)

 (7).«ُب ضيق اؼبسلك إالٌ أٌف قراءة العامة أكقع ألٌف سٌم اإلبرة مىثىله »ذلك رٌجح قراءة العامة فقاؿ :

                                  
 .904ص4ج الكتاب1
َت قرأ اعبمهور ) اعبىمىلي ( بفتح اعبيم كاؼبيم، كقرأ ابن عباس فيما ركل عنو شهر بن حوشب كعلي كؾباىد كابن يعمر كأبو ؾبلز كالشعيب كم2 خًٌ الك بن الشًٌ

        عود كأيب بن كعب كابن جبَت كعكرمة كأابف بن عاصم كاؼبازين كاػبليلكزيد بن عبد هللا بن الٌشٌخَت كأبو رجاء كأبو رزين كابن ؿبيصن كعبد هللا بن مس
 .27ص2ج ادلعجم، 482ص اإلحتاف، 22ص خمتصر يف شواذ القرآن) اعبيمَّلي ( بفتح اؼبيم كتشديدىا. ينرر : 

 مادة : بزؿ. لعربلسان ا. كذلك ُب السنة الثامنة أك التاسعة بزؿ دبعٌت : انشق انبو، 100ص8ج روح ادلعاينينرر :3
 .472ص4ج معاين القرآن وإعرابو، 411ص9ج معاين القرآن، 269ص9ج احملتسبينرر : 4
 .129ص9ج إعراب القراءات الشواذ، 242ص9ج التبيان يف إعراب القرآنينرر : 5
 .80ص4ج الكشافينرر : 6
 .80ص4ج ادلصدر نفسو7
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عجميا، أم ركل تثقيل اؼبيم عن ابن عباس هنع هللا يضر كاف إٌف الذ»كذكر ابن عطية عن الكسائي قولو :  
 (1).«كعٌلق عليو أبٌف ىذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس هنع هللا يضر على القراءة اؼبذكورة، فشدد اؼبيم لعجمتو

 (2).«كىي قراءة مشهورة بُت الناس»:  السمُت اغبليبقاؿ 

َۡ ُب قولو تعاىل :  فىق ( ك) مىٍرًفق () ًمرٍ  : كبو، بني ) ِمْفَعل ( و) َمْفِعل (-2 ِ ٌّ ّيِۡئ ىَُلً  َٓ َوُي
ِۡرفَل   ٌّ ۡمرُِكً 

َ
بفتح اؼبيم ككسر الفاء ) مىٍرًفقنا (، كقراءة ) ًمٍرفػىقنا (. ،[96] الكهف :اأ

(3) 

 توجيهُت:القراءتُت  (4)اآللوسيككجو 

) ًمٍرفػىقنا ( ىو ما »عبيدة :  ، قاؿ أبوكىو ما يرتفق بوكليس مصدرا، أٌّنما دبعٌت كاحد،  األّول :
 (5).«ارتيًفقى بو، كيقرؤه قـو ) مىٍرًفقنا (

 (6).«ًمٍرفىق اليد بكسر اؼبيم كفتح الفاء، ككذلك ًمٍرفىقي األمر مثل ًمٍرفىق اليد سواء»الزجاج : قاؿ ك 

لعرب أكثر كالـ ا»بو كُب ًمٍرفق اليد، فقاؿ :  عن ثعلب أٌّنما لغتاف فيما يرتفق حكى األزىرمك 
ٍرفىق اليد، كيقاؿ ؼبا يػيٍرتػىفىقي بو مىٍرًفق، كهبوز ىذا ُب ذاؾ، كذاؾ ُب ىذا، قالو أضبد ػأف يقولوا : ) ًمٍرفىق ( ؼبً 

 (7).«بن وبي

                                  
 .702ص احملرر الوجيز1
 .470ص2جالدر ادلصون 2
كابن عامر كأبو عمرك ُب ركاية ىاركف كالكسائي عن أيب بكر عن عاصم كأبو جعفر كاألعرج كشيبة كضبيد كابن سعداف كاألعشى كالربصبي كقرأ انفع 3

     كاألعمش   كاألعمش ) مىٍرًفقنا ( بفتح اؼبيم ككسر الفاء، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كحفص عن عاصم كضبزة كالكسائي كابن أيب إسحاؽ كطلحة كاغبسن 
ادلعجم ، 992صالبدور الزاىرة ، 262ص اإلحتاف، 424ص4ج النشر، 996ص التيسري، 288ص السبعة) ًمٍرفػىقنا ( بكسر اؼبيم كفتح الفاء. ينرر : 

 .962-962ص1ج
 .489ص91ج روح ادلعاينينرر :4
 .291ص9ج رلاز القرآن5
 .444ص2ج معاين القرآن وإعرابو6
 .906ص4ج معاين القراءات7
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اء أرادكا أف يػىٍفريقيوا بُت الػمىٍرًفق ُب األمر الذين فتحوا اؼبيم ككسركا الف»كذىب الفراء إىل أٌف :
ثر العرب على كسر اؼبيم من األمر كمن اإلنساف، كالعرب أيضا تفتح اؼبيم من كالػًمٍرفىق من اإلنساف، كأك
 (2)كاؼبهدكم كابن خالويو. كالقرطيب العكربمالزـبشرم ك  توجيوكىو  ،(1) «ًمٍرفىق اإلنساف لغتاف فيهما

ٍرًفق ( : موصل الٌذراع ُب العىضيد ككذلك ) الػًمٍرفىقي »كُب اؼبختار:  ٍرًفق (   ) الػًمٍرفىقي ( ) الػمى ( ) الػمى
 (3).«من األمر كىو ما ارتػىفىٍقت بو كانٍػتػىفىٍعت

إٌف الػًمرفىق بكسر اؼبيم، اؼبصدر كالػمىٍرًفق، ككاف القياس فتح اؼبيم »كقاؿ مكي بن أيب طالب : 
 (4).«ُب اؼبصدر، ألنٌو فػىعىلى يٍفعيل، كلكٌنو جرل اندرا كاؼبرًجع كاؼبػىحيض

 ليد، كالفتح لألمر.للميم ُب ا، فالكسر عٌتأٌّنما ـبتلفي اؼب : الثاين

) ًمٍرفػىقنا ( أم : شيئا يرتفقوف بو مثل : اؼبًٍقطىع، ك) مىٍرًفقنا ( جعلو اظبا كػ : »األخفش : قاؿ
 (5).«اؼبسجد

ظبا، كمل هبعلو اسم اؼبكاف كال اؼبصدر من رىفىقى يٍرفيقي، كما أٌف اؼبسجد ليس اأم جعل الػمىرًفق 
 (7).كعٌد ابن خالويو اؼبكسورة من االرتفاؽ، كاؼبفتوحة من اليد، (6)دي يسجي  دى جى سى ابسم اؼبوضع من 

                                  
 .69ص4ج قرآنمعاين ال1
 شرح اذلداية، 276ص90ج اجلامع ألحكام القرآن، 924ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 140ص4ج الكشاف، 424ص معاين القرآن2
 .442ص احلجة، 294ص4ج
جم الفصيح مع، كينرر : 499ـ، ص4009-ق9249، 9، ربقيق ؿبمود خاطر، دار الفكر، بَتكت لبناف، طخمتار الّصحاحدمحم بن أيب بكر الرازم، 3

 مادة : رفق. لسان العرب، 448ص من اللهجات العربية
 .16ص4ج الكشف4
 .424ص معاين القرآن5
 .929ص1أليب علي ج احلجةينرر : 6
 ،426ص الدرر الناثرة، 772ص4ج ادلوضح، 442صاحلجةينرر : 7
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كاختار الطربم قراءة كسر اؼبيم كفتح الفاء، ألٌف ذلك أفصح اللغتُت كأشهرنبا ُب العرب، 
 (1)ككذلك ذلك ُب كل ما ارتيًفق بو من شيء.

عىل ( كالػًمثٍػقىب ، فهي من أبنية اسم كمن حيث مسألة الصيغ فإٌف ) الػًمٍرفىق ( على كزف ) ًمفٍ 
ٍرًفق ( فهو  ، كهبمع بينهما أٌّنما كىو موصل الًذراع كالعضدعلى كزف ) مىٍفًعل ( آلة للرًٍفق، كصيغة ) الػمى

 (2)من االتفاؽ كاالنتفاع.

زًينى ( ُب قولو تعاىل، بني ) ُمَفاِعِلني ( و) ُمَفع ِلني (-3 ََ : كبو ) ميعىاًجزًين ( ك) ميعىجًٌ ِي َوٱَّلَّ
 ََ َعِٰشزِي ٌُ َِا  ِ اْ ِِفٓ َءاَيٰخ ۡٔ زًينى ( على كزف ) فػىعَّلى (.، [19] اغبج :َشَؽ على كزف ) فىاعىلى (، كقراءة ) ميعىجًٌ

(3) 

 على حسب السياؽ كاؼبعٌت، فػ :) ميعىاًجزًين ( أم مسابقُت للمؤمنُت.(4)اآللوسيكٌجههما 

كل كاحد منهما ُب طلب إعجاز اآلخر عن اللحاؽ   كعاجزه : سابقو ؛ ألفٌ »الزـبشرم : قاؿ 
بو، فإذا سبقو قيل : أعجزه كعجزه، كاؼبعٌت : سعوا ُب معناىا ابلفساد من الطعن فيها، حيث ظٌبوىا 

 (5).«سحرا كشعرا كأساطَت

 أم : ظانُت أٌّنم يعجزكننا ألٌّنم ظنوا أٌّنم ال يػيٍبعثيوف، كأنٌو ال جٌنة كال»كمعناىا عند الزجاج : 
ّيِ ، كىذا ُب اؼبعٌت كقولو تعاىل : (6)«انر ئَُن ٱلصَّ ٍَ ََ َحۡؽ ِي ۡم َضِصَب ٱَّلَّ

َ
ن سَۡصتُِلَُٔا   َٔ أ

َ
كذكر ، [02] العنكبوت : اِت أ

                                  
 .424ص91ج جامع البيانينرر : 1
ربقيق دمحم ؿبي الدين عبد اغبميد كآخركف، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف،  ابن احلاجبشرح شافية رضي الدين بن اغبسن االسًتاابذم، ينرر : 2

 .989ص9ج ـ،9984-ق9204
زًين (، كقرأ 3 انفع كابن عامر كعاصم كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كاعبحدرم كأبو السماؿ كالزعفراين كؾباىد كعبد هللا بن الزبَت كاليزيدم كابن ؿبيصن ) ميعىجًٌ

 البدور الزاىرة، 200ص اإلحتاف ،421ص4، ج948ص التيسري، 229ص السبعةكالكسائي كخلف كأبو جعفر كيعقوب ) ميعىاًجزين (. ينرر :  كضبزة
 .924ص6ج ادلعجم، 440ص

 .442ص97ج روح ادلعاينينرر : 4
 .941ص2ج الكشاف5
 .214ص2ج معاين القرآن وإعرابو6
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الفراء أٌف ) ميعىاًجزًين ( : معاندين
، ، فكأٌّنم  طلبوا عجز صاحب اآلايت، كاآلايت تقتضي تعجيزىم(1)

 (2)فصارت مفاعلة.

زًينى ( ابلتشديد، أم : مثٌبطُت الناس عن اإليباف. أٌما قراءة ) ميعىجًٌ
(3) 

 (4).«أم أٌّنم كانوا يػيعىجًٌزيكف من اتٌبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيػيثػىبًٌطيوّنم عنو »قاؿ الزجاج : 

نسبتو إىل  ينسبوف من تًبع النيب ملسو هيلع هللا ىلص إىل العجز، كىذا كقوؽبم : جهَّلتيوي »كمعناىا عند الفارسي :
 (5).«نسبتو إىل الفسق اعبهل، كفىسٍَّقتيو

أٌف معنانبا قريب، ألٌف من أبطأ عن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص فقد عانده كشاٌقو،  رألالويو فقد أٌما ابن خ
كعند ، (6)ه إىل العمـو كاػبصوص، فالعناد عاـ، كالتثبيط كالتعجيز خاص ألنٌو من نوع كاحداكعز 

 (7)احد مثل : عاىد كعٌهد.العكربم دبعٌت ك 

وََسآَء ك) ميٍعًذريكفى ( ُب قولو تعاىل : كبو ) ميعىذًٌريكفى (، بني ) ال ُمَفعُِّلون ( و) ال ُمْفِعُلون ( -4
ۡؼَراِب 

َ
ََ ٱۡۡل ٌِ ُروَن  َؽّذِ ٍُ ۡ                 فقد قرأ اعبمهور ) الػميعىذًٌريكف (، كقرأ ابن عباس هنع هللا يضر ، [90] التوبة :ٱل

ٍعًذريكف (.ػي ) اؼب
(8) 

                                  
 مادة عجز. لسان العرب، 229ص4ج شرح اذلداية، 981ص4ج ءاتمعاين القرا، كينرر : 922ص4ج معاين القرآن1
 .9297ص احملرر الوجيزينرر : 2
معامل ، أبو دمحم اغبسُت بن مسعود البغوم، 82ص94ج اجلامع ألحكام القرآن، 498ص97ج جامع البيان، 442ص97جروح ادلعاين ينرر : 3

، بَتكت لبناف، طالتنزيل  البحر احمليط، 942ص4ج الكشف، 422ص2ج زاد ادلسري، 879ـ، ص4004-ق9242، 9، دار ابن حـز
 .919ص1ج الدر ادلصون، 142ص7ج
 .214ص2ج معاين القرآن وإعرابو4
 .482ص1جاحلجة 5
 .412ص احلجةينرر : 6
 .448ص4ج التبيان7
ألعرج كأبو صاّب كعيسى بن ىالؿ كقتيبة كقرأ اعبمهور ) الػميعىذًٌريكف ( بفتح العُت كتشديد الذاؿ ككسرىا، كقرأ يعقوب كزيد بن علي كالضحاؾ كا8

ريكف ( كالنهاكندم كأبو كريب عن أيب بكر عن عاصم كالشنبوذم كأبو حفص اػبزٌاز عن جويرب عن الضحاؾ عن ابن عباس كقتادة كابن يعمر ) الػميٍعذً 
 .226-221ص2جادلعجم ، 920ص البدور الزاىرة، 206-201ص اإلحتاف، 490ص4ج النشر، 12ص خمتصر يف شواذ القرآنـبففة.ينرر : 
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 ) الػميعىذًٌريكف ( ابلتشديد زبرهبُت : (1)اآللوسيخرٌج 

 ، كحقيقتو أفدى ألمر إذا قٌصر فيو كتواىن كمل هبىًٌ عٌذر ُب ا: من الفعل اسم فاعل أنٌو  أوالذنا :

 يوىم أٌف لو عذرا فيما يفعل كال عذر لو. 

أم : من معىذًٌر كليس جباد، إمبا ييرهر غَت ما ُب نفسو ) كجاء اؼبػيعىذًٌركف (  »قاؿ أبو عبيدة : 
 ، كعليو فهم كاذبوف ُب تقدًن أعذارىم.(2)«كيعرض ما ال يفعلو

أنٌو من الفعل : اعتذر، كاألصل : ) الػميعتىًذريكف ( بزايدة التاء، فأدغمت التاء ُب  اثنيهما :
 ساكنُت.الذاؿ بعد نقل حركتها إىل العُت، كهبوز كسرىا اللتقاء ال

 (3).كابن عطية األخفش كالفراء كىو توجيو) الػميعتىًذريكف (، كيدؿ عليو قراءة سعيد بن جبَت

كمعٌت ) الػميعتىًذريكف ( : الذين يعتذركف، كاف ؽبم عذر أك مل يكن، كىو ىهنا »قاؿ الزجاج : 
 أشبو أبف يكوف ؽبم عذر، كأنشدكا :

 (*)ومن يبِك حوالً كامال فقد اعتذر         إىل احلَْوِل مثّ اسم السالِم عليُكما    

 (4).«كاؼبعٌت : قد جاء بعذر

 فهو ؿبتمل ألف يكوف عذرىم ابطال كحقا.

                                  
 .284ص90ج روح ادلعاينينرر : 1
، 260ص9ج معاين القراءات، 982ص الدرر الناثرة، 290ص2ج الدر ادلصون، 289ص1ج البحر احمليط، كينرر : 467ص9ج رلاز القرآن2

 .990كالصرفية صالتوجيهات واآلاثر النحوية ، 249ص حجة القراءات
 .874ص احملرر الوجيز، 209ص9للفراء ج معاين القرآن، 494لألخفش ص معاين القرآنينرر : 3
 الشاعر صحايب، قيل البيت للبيد بن ربيعة العامرم، قاؿ بعض الشراح إمٌبا كٌقت ابغبوؿ ألنٌو مدة عزاء اعباىلية، كرٌد صاحب اػبزانة أبٌف ذلك ال يصح ألفٌ *

شرح : فر بن كالب قبيلتو فًتثيانو كال تعوالف فأقامتا على ذلك حوال كامال ٌٍب انصرفتا. ينرر إٌف ابنتيو كانتا تلبساف ثياهبما ُب كل يـو كأتتياف ؾبلس جع
 .492،  ص9964، ربقيق إحساف عباس، الًتاث العريب، الكويت، ديوان لبيد بن ربيعة العامري

 .271ص4جمعاين القرآن وإعرابو 4
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من الفعل : أعذر يػيٍعًذر كأكـر ييٍكًرـي، أم  اسم فاعل أٌما قراءة ) اؼبػيٍعًذريكف ( ابلتخفيف، فهي
 (1)، أك الذين ابلغوا ُب العذر.الذين أعذركا كجاءكا بعذر

 (2)كاؼبعٌت : أٌف عذرىم قد قىًبلو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لصدقهم.

: لعن هللا ) الػميعىذًٌريين ( ؛ ذىب  كأسند الفراء إىل ابن عباس هنع هللا يضر أنٌو قرأ ) اؼبػيٍعًذريكف (، كقاؿ
إىل من يعتذر بغَت عذر، كاؼبػيعذر : الذم بلغ أقصى العذر.
(3) 

اللغوم بُت القراءتُت : أٌف ) اؼبػيٍعًذريكف ( صادقوف ابعتذارىم، كأٌف ؽبم عذرا  كمن ىنا يرهر الفرؽ
بينما ) اؼبػيعىذًٌركف ( كاذبوف ابعتذارىم، ككأف القراءتُت قد صبعتا الصنفُت معا، فمن ىؤالء من ىو كاذب 

 عتذرين.كمنهم من ىو صادؽ، كاختالؼ الركاايت ُب اؼبراد هبم دليل كاضح على اختالؼ نوعي اؼب

س هنع هللا يضر : ىم الذين زبٌلفوا بعذر فأذف ؽبم النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كقيل : فعلى قراءة التخفيف قاؿ ابن عبا»
ىم رىط عامر بن الطٌفيل قالوا : اي رسوؿ هللا لو غزكان معك أغارت أعراب طيء على حالئلنا كأكالدان 

كعلى قراءة التشديد ىم قـو من غفار اعذركا فلم يعذرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛ ، كمواشينا ؛ فعذرىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 (4).«لعلمو أنٌو غَت ؿبٌقُت

 الصريف يف اجلموعالتبادل   ادلبحث الثاين :

 : بني اإلفراد واجلمع أوال 

، كقد يكوف لو أكزاف كثَتة كالثايننوعُت : صبع سامل كصبع تكسَت، إىل تقٌسم اعبموع ُب العربية 
 كساجدين.لالسم الواحد أكثر من صبع مثل : كافر ككيفار ككىفىرىة ككافرين، كساجد كسيجَّد كسجود 

                                  
 .600ص4ج ادلوضح، 920ص4ج إعراب القرآن، 441ص4ج الكشافينرر : 1
 .698ص2ج حاشية الشهاب على البيضاويينرر : 2
 .209ص9ج معاين القرآن3
 .409-408ص8ج اجلامع ألحكام القرآن4
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 كيعود اختالؼ أكزاف اعبموع عموما إىل اختالؼ لغات العرب أك ضركرة شعر أك سجع، أك 

 (1)اختالؼ اؼبعٌت، أك الداللة على القلة ك الكثرة.

كرد ـبتلفة غالبا، كلوال اختالؼ ُب اؼبعٌت ما كاف اختالؼ فيها، كفبا فاألكزاف اؼبختلفة ؽبا معاف 
 من القراءات اليت كردت بصيغة اؼبفرد كاعبمع، أك بتعدد اعبموع السم كاحد، ما أيٌب : اآللوسيعند 

اذنا ( ُب قولو تعاىل :بني ادلفرد واجلمع،  -1 اذنا ( ك ) ًجذى ًۡ ُسَذًٰذاكبو : ) جيذى ُٓ نبياء ] األفََشَؽيَ

 (2)بضم اعبيم ، كقراءة ) ًجذاذا (بكسر اعبيم. [18:

مفرقا بينهما، فقراءة الضم أبٌّنا ) فػيعىاؿ ( دبعٌت ) مٍفعيوؿ ( من اعبذ الذم  (3)اآللوسيكٌجههما 
 ىو القطع، كاستدؿ بقوؿ الشاعر :

 (*)فرَ وال طَ  ىم           َأمَسْوا رماداً فال أصلٌ نو ال َمْهَلِب جذ  هللاُ دابرَ ب

اذنا ( : ) فػيعىاؿ ( من جىذىذتي الشيء إذا قطعتو»قاؿ الفارسي :  كىو مصدر مثل »، (4)«) جيذى
ككذلك اعبيذاذ على صيغة ) فػيعىاؿ (، كىي لألدكات ، (5)«الريفات، كالفيتات، كالدُّقاؽ ال كاحد لو
اذن ، (6)كاألصوات كما ربطٌم من شيء كتكٌسر منو صبع كاحده : جيذة أك  ا (كذىب آخركف إىل أٌف ) جيذى

اذىة كػ : زيجاج كزيجىاجة، كأشار اللساف إىل أٌف كاحده : جذيذ، كىو من اعبمع العزيز. جيذى
(7) 

                                  
 .992ص معاين األبنية يف العربيةينرر : 1
بن كاثب كأبو بكر الصديق  كقرأ اعبمهور ) جيذىذنا (، كقرأ الكسائي كابن ؿبيصن خبلف عنو كابن مقسم كقتادة كأبو حيوة كضبيد كاألعمش ُب ركاية كوبي2

اذنا (. ينرر :   .24ص6جادلعجم ، 292ص اإلحتاف، 422ص4ج النشر، 946ص التيسري ،249ص السبعةكابن مسعود كأبو رزين ) ًجذى
 .89ص97جروح ادلعاين 3
 .976ص9،  ج2صر، ط، ربقيق نعماف دمحم أمُت طو، دار اؼبعارؼ، القاىرة مديوان جرير بشرح دمحم بن حبيب. ينرر : البيت عبرير*
 .417ص1ج احلجة4
 .28-27ص97ج جامع البيانينرر :  5
 .42ص معاين األبنيةينرر : 6
 مادة : ) جذذ (. لسان العرب، 407ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 94ص2ج الكشافينرر : 7
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ٍذتىوي، كمنو قيل »كاؼبعٌت كما قاؿ ابن قتيبة : ، ككل شيء كىسىٍرتىوي فقد جىذى اذنا ( : أم فػيتىااتن ) جيذى
 (1).«للسَّويًق : اعبذيذ

اذنا ( ابلكسر فهو »و صبع جًذيذ كػ : كرًن كًكراـ، قاؿ الفراء : أٌما قراءة الكسر فه كمن قاؿ ) ًجذى
اذ مثل خفيف كًخفاؼ، كثىقيل كثًقاؿ  (2).«صبع ؛ كأنٌو جىًذيذ كًجذى

مكي  توجيوكقاؿ اآلخركف : نبا لغتاف دبعٌت كاحد، كىو ، (3)«أم : كسرا كقطعا»قاؿ القرطيب : 
 (4)ًب نقلو عنو أبو حياف.كابن أيب مرًن كالعكربم،كأبو حا

َٔ كبو : ) الرايح ( ك) الرًيح ( ُب قولو تعاىل :، بني اجلمع وادلفرد -2 ُْ رَۡشَو ٱلّرَِيَٰص َو
َ
ِٓي أ ٱَّلَّ

َۢا َبۡۡيَ يََديۡ  ، فقد قرأ ابن كثَت اؼبكي ) الرًيح ( ابإلفراد، كقرأ الباقوف ) الرايح ( [28الفرقاف : ،17األعراؼ :  ]بَُّۡشَ
 (5)ع.ابعبم

إىل أٌف معنانبا كاحد، فقراءة اإلفراد ) الرًيح ( على إرادة اعبنس بػ : أؿ أك  اآللوسيذىب 
 (6)االستغراؽ ُب معٌت قراءة اعبمع موافقة للجمهور.

                                  
 .992ص2ج زاد ادلسريينرر : 1
، 410صاحلجة ، 968ص4جمعاين القراءات ، 461ص الدرر الناثرة، 249ص2ج معاين القرآن وإعرابو، كينرر : 997ص4ج معاين القرآن2

 .268ص حجة القراءات
 .296ص99ج اجلامع ألحكام القرآن3
 .221ص7ج البحر احمليط، 407ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 862ص4ج ادلوضح، 994ص4ج الكشفينرر : 4
] اآلية ، اغبجر [98] اآلية :، إبراىيم [17] اآلية :، األعراؼ [962] اآلية :سة عشر موضعا ىي : البقرةاختلف القراء ُب قراءة ) الرًيًح ( بُت اإلفراد كاعبمع ُب طب5

] ، ص[9اآلية : ]، فاطر [94] اآلية :، سبأ [28] اآلية ، اثين الرـك [62] اآلية :، النمل [28] اآلية :، الفرقاف [89]اآلية :، األنبياء [21] اآلية :، الكهف [69] اآلية :،اإلسراء [44:

، فنافع ابعبمع فيما عدا اإلسراء كاألنبياء كسبأ كص، كقرأ ابن كثَت كذلك ُب البقرة كاغبجر كالكهف كاعباثية [01] اآلية :، اعباثية [22] اآلية :، الشورل [26اآلية :
ألعراؼ كاغبجر كالكهف كالفرقاف كالنمل كاثين الرـك كفاطر ككافقو ابن ؿبيصن خبلفو، كأبو عمرك كابن عامر كعاصم ككذا يعقوب ابعبمع كذلك ُب البقرة كا

ابعبمع ُب اػبمسة  كاعباثية، كقرأ ضبزة ككذا خلف ابعبمع ُب الفرقاف فقط ككافقهما األعمش، كقرأ الكسائي ابعبمع ُب الفرقاف أيضا كاغبجر، كقرأ أبو جعفر
، كعلى [26]اآلية :يصن، كاختلف عن أيب جعفر ُب اغبج، كاتفقوا على اعبمع ُب أٌكؿ الرـك عشر موضعا، كاختص ابن كثَت ابإلفراد ُب الفرقاف ككافقو ابن ؿب

 البدور الزاىرة، 996صاإلحتاف ، 968ص4ج النشر، 67-66ص التيسري، 972-974ص السبعة. ينرر : [29] اآلية :اإلفراد ُب الذارايت 
 .424ص

 .20ص99ج روح ادلعاينينرر :6
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؛ كما تقوؿ : كثر  (1) «نٌو أخف ُب االستعماؿ، مع ثبات معٌت اعبمع فيوأ»: بػ مكي كعللو 
 (2)فهو دبعٌت كثرت الداننَت كالدراىم. الدينار كالدرىم ُب أيدم الناس،

كالعرب تقوؿ : جاءت الريح من كل مكاف، فلو كانت روبا كاحدة جاءت »كقاؿ الكسائي : 
 (3).«من مكاف كاحد، فقوؽبم : من كل مكاف كقد كٌحدكىا تدؿ على أٌف ابلتوحيد معٌت اعبمع

حها تكوف من الصَّبىا كاعبىنوب كالشَّماؿ، كذكر الفراء أٌف القراء اختاركا ) الرايح ( للرضبة ألٌف راي
كأكثر ما أتٌب ابلعذاب كما ال مطر فيو ) الدَّبيور ( ألٌّنا ال تكاد تػيٍلًقح، فسٌميت روبا موٌحدة ألٌّنا ال 

 (4)تدكر كما تدكر اللواقح.

كمن صبع ) الرًيح ( فهو أسعد، كذلك أٌف ) الرايح ( حيث كقعت ُب القرآف »قاؿ ابن عطية :
 (5).«فهي مقًتنة ابلرضبة، كأكثر ذكر ) الرًيح ( مفردة إمٌبا ىو بقرينة عذاب

ًِٓ ةِرِيص  كقد تفرد ) الرًيح ( حيث ال عذاب كما ُب قولو تعاىل : ِ ََ ة ، [44] يونس :َطّيَِتث   وََسَرۡي
ََ ٱلّرِيصَ كقولو تعاىل :  ۡيَمٰ

 .[89:األنبياء ] َولُِصيَ

الّلهم اجعلها رايحا وال جتعلها رزناال بقولو ملسو هيلع هللا ىلص : فمن أفرد قصد العذاب استدال
، كمن (6)

 صبع أراد الرضبة.

                                  
 .479ص9ج الكشف1
 .67-66ص الشامل يف القراءات العشر،987-986ص9ج شرح اذلداية، 207ص9جادلوضح  ينرر :2
 .998ص حجة القراءات3
 .966ص4ج معاين القرآنينرر : 4
 .794ص احملرر الوجيز5
 كتاب الدعاء ابب (، كُب 99122(، كالطرباين ُب اؼبعجم الكبَت رقم : )  104أخرجو الشافعي ُب مسنده، الباب السادس عشر ُب الدعاء، رقم : ) 6

(، كقاؿ صاحب ؾبمع الزكائد : كفيو حسُت بن قيس  4216(، كأبو يعلى ُب مسنده، مسند ابن عباس رقم : )  977القوؿ عند ىبوب الريح رقم : )
لباين ُب زبريج اعبامع الصغَت الرَّحيب أبو علي الواسطي اؼبلقب حبنش، كىو مًتكؾ، كقد كثٌقو حيصُت بن مبَت، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح، كحكم عليو األ

، رتبو دمحم عابد السندم، دار الكتب العلمية، بَتت لبناف، مسند اإلمام الشافعيفقاؿ : ضعيف جدا.ينرر : أبو عبد هللا دمحم بن إدريس الشافعي، 
، مكتبة ابن تيمية، القاىرة مصر، ، ربقيق ضبدم بن عبد اجمليد السلفيادلعجم الكبري، سليماف بن أضبد الطرباين، 971ص9ـ، ج9919-ق9270
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َِا رِيط  كاتفق القراء على توحيد ما ليس فيو ألف كالـ، كقولو تعاىل : رَۡشۡي
َ
َۡ أ ِ ۡوهُ َوىَه

َ
ا فََرأ

ا ا َصۡ ككذلك :، [19] الرـك :ُمۡصَفّر  ًۡ رِيط  ِٓ ۡي
َِا َؼيَ رَۡشۡي

َ
افَأ  .[96] فصلت :َص 

ۥ فِۡديَث  َولََعَ : ) مىسىاًكُت ( ك) ًمٍسًكُت ( ُب قولو تعاىل :  وحنو ُّ ََ يُِطيُلَُٔ ِي َطَؽاُم  ٱَّلَّ
ن مِ   (1)، على اإلفراد كاعبمع.[982] البقرة :ۡصِهۡي 

ع ُب : ابؼبقابلة،فقد  قراءة اعبمع اآللوسيعٌلل  ۥَولََعَ صبي ُّ ََ يُِطيُلَُٔ ِي فقابل اعبمع  ،ٱَّلَّ
 (2)ابعبمع.

ككجو قراءة من صبع ) مىسىاًكُت ( أنٌو رٌده على ما قبلو ألٌف ما قبلو صبعا ُب »قاؿ العكربم : 
قولو : ) كعلى الذين (، فكل كاحد من ىذا يلـز إذا أفطر طعاـ مسكُت، فالذم يلـز صبيعهم إذا أفطركا 

 (3).«مسكُت، فاعبميع أكىل بو ؽبذا اؼبعٌتإطعاـ مساكُت كثَتة، على كل كاحد عن كل يـو أفطره 

فالذين يطيقونو على قراءة اعبمع صباعة، ككل كاحد منهم يلزمو مسكُت، كلكن يصح أف يراد 
 منها أٌف كل كاحد يطعم مساكُت، فيكوف لكل فرد أكثر من مسكُت عن عدد من األايـ.

 (4).«فاؼبساكُت عن الشهر كٌلو كاألايـ»قاؿ اغبسن :

 

                                                                                                           
ـ، 9982-ق9202، 9، ربقيق حسُت سليم أسد، دار اؼبأموف للًتاث، دمشق سوراي، طمسند أيب يعلى، أبو يعلى اؼبوصلي، 492ص99ج
-ق9292مصر، ، ربقيق حساـ الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاىرة رلمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو اغبسن بن سليماف اؽبيثمي، 229ص2ج

 .626، اؼبكتب اإلسالمي، صضعيف اجلامع الصغري وزايدتو، دمحم انصر الدين األلباين، 921ص90ـ، ج9992
كسائي ككذا يعقوب كقرأ انفع كابن ذكواف كأبو جعفر كاؼبطوعي كاغبسن كىشاـ كابن عمر كابن عامر ) مىسىاًكُت(، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كضبزة كال1

 ادلعجم، 999ص اإلحتاف، 970ص4ج النشر، 68-67صالتيسري ، 976صالسبعة قهم ابن ؿبيصن كاليزيدم ) ًمٍسًكُت (.ينرر : كخلف ككاف
 .414ص9ج
 .642ص4ج روح ادلعاين2
 .482ص9ج الكشف3
 .941ص حجة القراءاتينرر : 4
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فقد عيًلمى أٌف معٌت : ) كعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ »لنحاس قراءة اعبمع فقاؿ : كاختار ا
 (1).«مساكُت( أٌف لكٌل يـو مسكينا، فاالختيار ىذه القراءة لَتٌد صبعا على صبع

، كصبع »أٌما قراءة اإلفراد فقد حٌسنها ابن عطية معلال ذلك بػ :  أٌّنا بٌينت اغبكم ُب اليـو
 (2).«درل كم منهم ُب اليـو إالٌ من غَت اآليةاؼبساكُت ال يي 

فإف قلت : كيف أفردكا اؼبساكُت كاؼبعٌت على الكثرة؟ أال ترل أٌف الذين »قاؿ أبو علي : 
عى اؼبطيقوف؟ فاعبواب : أٌف  معوا كما صبًي يطيقونو صبع، ككل كاحد منهم يلزمو مسكُت ؛ فكاف الوجو أف هبي

ۡطَصَنِٰج ٌت أٌف لكلٌو مسكينا، كنرَت ىذا قولو تعاىل : اإلفراد حسن ؛ ألنٌو ييفهم ابؼبع ٍُ ۡ ََ يَۡرُمَٔن ٱل ِي َوٱَّلَّ
ة   ًۡ ذََمَِِٰۡي َسِۡلَ ُْ و َدآَء َفٱۡسِِلُ َٓ ۡرَبَؽِث ُش

َ
ٔاْ ةِأ حُ

ۡ
ًۡ يَد َ ًَّ ل ، فليست الثمانوف متفرٌقة ُب صبيعهم، بل لكل [2] النور :ُث

 (3).«كاحد شبانوف

أ ) ًفٍديىةي طعىاـً ًمٍسًكُت ( ألٌف الطعاـ ىو الفديةكاختار أبو عبيد أف ييقر 
، ككذا مكي القيسي (4) 

 (5)ألٌف أكثر القراء عليو.

كبو : ) مىسىاًجد ( ك) مىٍسًجد ( ُب ، التعبري بصيغة اجلمع عن ادلفرد وابدلفرد عن اجلمع -3
ِ قولو تعاىل :  َسِٰشَد ٱَّللَّ ٌَ ُرواْ  ٍُ ن َحۡؽ

َ
َّۡشِكَِۡي أ ٍُ ا ََكَن لِۡي ٌَ: (6).[97] التوبة 

 

                                  
 .91ص9ج معاين القرآن وإعرابو1
 .962ص احملرر الوجيز2
 472ص4ج احلجةينرر : 3
 .91ص9ج معاين القرآن وإعرابونو النحاس ُب نقلو ع4
 .482ص9جالكشف 5
قوب كاعبحدرم كقرأ انفع كابن عامر كعاصم كضبزة كالكسائي كؾبتهد كقتادة كأبو جعفر كاألعرج كشيبة كاغبسن ) مىسىاًجدى ( ابعبمع، كقرأ أبو عمرك كيع6

كعبد الوارث كخارجة كحسُت كضباد بن أيب سلمة عن ابن كثَت ) مىٍسًجد (  كابن عباس كسعيد بن جبَت كعطاء بن أيب رابح كابن ؿبيصن كاليزيدم
 .216ص2ج ادلعجم ،926ص البدور الزاىرة، 204ص اإلحتاف، 409ص4جالنشر ، 96ص التيسري، 292ص السبعةابإلفراد.ينرر : 
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 قراءة اعبمع ) مىسىاًجد ( على أمرين : (1)اآللوسيضبل 

أٌف اؼبراد شيئا من اؼبساجد ألنٌو صبع مضاؼ فيعم، كيدخل فيو اؼبسجد اغبراـ دخوال  : األول
 أكليا.

يراد ابعبمع جنس اؼبساجد، كإذا مل يصلحوا ألف يعمركا جنسها، دخل ربت »قاؿ الزـبشرم : 
 (2).«ف ال يعمركا اؼبسجد اغبراـ الذم ىو صدر اعبنس كمقدمتو كىو آكدذلك أ

كعليو فاللفظ يشمل اؼبسجد اغبراـ كغَته من اؼبساجد، كاؼبعٌت أٌف اؼبشركُت ليس ؽبم عمارة 
 اؼبسجد اغبراـ كال غَته من اؼبساجد، ألٌّنم ليسوا أبكلياء هبا، فاغبكم شامل للجميع.

سجد بعينو، كىو اؼبسجد اغبراـ، كعرٌب عنو ابعبمع ألنٌو قبلة اؼبساجد أٌف اؼبقصود بو م : الثاين
 كإمامها اؼبتوجهة إليو ؿباريبها، فعامره كعامرىا.

ِ »قاؿ النحاس :  َسِٰشَد ٱَّللَّ ٌَ ُرواْ  ٍُ ن َحۡؽ
َ
َّۡشِكَِۡي أ ٍُ ا ََكَن لِيۡ ٌَ: اؼبعٌت : ما كانت ؽبم عمارة [97] التوبة ،

 (3) .«رىم ابلكفراؼبسجد اغبراـ ُب حاؿ إقرا

 (4)كاختار أبو عبيد قراءة اعبمع ألٌف أعم كاػباص يدخل ربتو.

حجة من أفرد فقاؿ : ) مىٍسًجد هللًا ( »كأٌما قراءة اإلفراد، فقد كجهها أبو علي الفارسي فقاؿ : 
ۡصِشِدٱۡۡلََرامِ أنٌو يعٍت بو ما أتخر من قولو تعاىل : ٍَ ۡ اَرةَ ٱل ٍَ تغٌت عن كصفو ابغبراـ دبا ، كاس[99] التوبة :وَِؼ

 (5).«تقٌدـ من ذكره

                                  
 .269-260ص90ج روح ادلعاينينرر : 1
 .990ص4ج الكشاف2
 .212ص4ج معاين القرآن وإعرابو3
 .86ص8ج اجلامع ألحكام القرآنرر : ين4
 .979ص2جاحلجة 5
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فاؼبراد دبسجد هللا ىو اؼبسجد اغبراـ، كاؼبعٌت : ليس للمشركُت عمارة اؼبسجد اغبراـ لقولو تعاىل 
 : َّۡشُِكَٔن ٍُ ۡ ا ٱل ٍَ ۡصِشَد ٱۡۡلََرامَ  ََنَس  إِجَّ ٍَ ۡ ٔاْ ٱل  .[48] التوبة :َفََل َحۡلَرُب

ة من اؼبسجد اغبراـ يقاؿ ؽبا مسجد، كإٌما ألنٌو قبلة سائر ككجو اعبمع : إٌما ألٌف كل بقع»
 (1).«اؼبساجد، فصٌح أف يطلق عليو لفظ اعبمع كذلك

ابن عطية كأبو حياف كتبعو السمُت  ىو توجيوكوبتمل أف يراد اعبنس كما ُب قراءة اعبمع، ك 
 (2)اغبليب.

كردبا ذىبت العرب ابلواحد »:كقد أشار الفراء إىل ؾبيء الواحد كيراد بو اعبمع كالعكس فقاؿ 
إىل اعبمع، كابعبمع إىل الواحد ؛ أال ترل الرجل كثَت الدراىم، فتقوؿ : إنٌو لكثَت الدرىم، فأدل اعبماع 

 (3).«عن الواحد كالواحد عن اعبمع

فمن كٌحد أراد اؼبسجد اغبراـ، كمن صبع أراد صبيع اؼبساجد كمنها اؼبسجد اغبراـ، ألنٌو ككما 
 (4).«اػباص يدخل ُب العاـ، كالعاـ ال يدخل ُب اػباص»ويو : قاؿ ابن خال

 (5)كاختار ابن عجيبة قراءة  اإلفراد ألٌف اؼبعٌت عليو كعليو صريح الرسم.

ٰ َشَفر  : ) كاتًبنا ( ك) ًكتىاابن ( ُب قولو تعاىل :  حنوو 
ًۡ لََعَ ًۡ ََتُِدواْ ََكحِت ا ِإَون ُنُِخ َ ، [482] البقرة :َول

 ( 6).«كقرأ اغبسن كابن عباس ) ًكتىاابن ( صبع كاتب»: سياآللو قاؿ 

                                  
 .212ص2ج الدر ادلصون1
 .212ص2ج الدر ادلصون، 281ص1ج البحر احمليط، 829ص احملرر الوجيزينرر : 2
 .486ص9ج معاين القرآنينرر : 3
 .972صاحلجة 4
 .978ص الدرر الناثرةينرر : 5
اتًبنا (، ك 82ص2ج روح ادلعاين6 خمتصر يف شواذ قرأ أيب كؾباىد كأبو العالية كابن عباس كاغبسن كعكرمة كالضحاؾ ) ًكتىاابن (. ينرر : ، كقرأ اعبمهور ) كى

 .242ص9جادلعجم ، 98ص القرآن
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كاؼبقصود بقراءة ) كاتًبنا ( اسم مفرد يراد بو اعبنس، دبعٌت : رجل يكتب لكم حسبما بٌُت قبل 
َسو  ُب قولو : 

َ
ٍَ إََِلٰٓ أ  إَِذا حََدايَجُخً ةَِديۡ

ْ ٔٓا ُِ ٌَ ََ َءا ِي ا ٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
د َصّّم   َيٰٓ ًۡ ََكحُِبَۢ فَٱۡكُخُتُٔه  وَ ٌُّ َُِل ۡۡلَۡهُخب ةَّۡح

 .[484] البقرة : ةِٱۡىَؽۡدلِ 

كمل ذبدكا من يكتب لكم كتاب الدين الذم تداينتموه إىل أجل مسمى فرىاف »كاؼبعٌت : 
 (1).«مقبوضة

ىذه قراءة شاذة كالعامة على خالفها، كقٌل ما ىبرج »كقراءة ) ًكتىاابن (،  فقد قاؿ فيها النحاس : 
 ، كمن كجهها فهي عنده إٌما :(2)«العامة إالٌ كاف فيو مطعنشيء عن قراءة 

صبع ) كاًتب ( كػ : صاًحب كًصحاب، قائًم كًقيىاـ، فيكوف اؼبراد : كإف مل ذبدكا من  : األول
يكتبوف لكم، كجاء اعبمع ىنا لبياف تعدد النوازؿ ؛ إذ لكل انزلة كاتب، كيؤيٌد ىذا التوجيو قراءة ابن 

: ) كمل ذبدكا كيتػيبنا ( كقراءة ) كيتىاابن (. عباس هنع هللا يضر
(3) 

كمل يكن لكم إىل اكتتاب كتاب الدين سبيل، إٌما بتعذر الدكاة »مصدر، كيكوف اؼبراد :  : الثاين
 (4).«كالصحيفة، كإٌما بتعذر الكاتب كإف كجدًب الدكاة كالصحيفة

ت الكاتب كمل ذبد الصحيفة    أرأيت إف كجد»كذكر الزـبشرم عن ابن عباس هنع هللا يضر قاؿ : 
 كىو ترجيح للقراءة اؼبركية عنو كاستبعاد لغَتىا، يعٍت أٌف اؼبراد الًكتىاب ال الكىاًتب.، (5)«كالدكاة

كالقراءتُت مؤٌدانبا كاحد ألٌف نفي الكاتب يقتضي نفي الكتابة، كنفي الكتابة يقتضي نفي 
 الكيتب أك القلم أك القرطاس أك شيء فبا يلزمها.

                                  
 .962ص2ج جامع البيان1
 .929ص9ج معاين القرآن وإعرابو2
 .242ص9جادلعجم ، 98ص خمتصر يف شواذ القرآن: لقراءتُت ُب اينرر 3
 .962ص2ج جامع البيان4
 .410ص9ج الكشاف5
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 : بني مجع ادلؤنث السامل و مجع التكسرينيا اث

كبو : ) الٌصاغبات كالقانتات ( إىل ) الصَّوىاًلحي كالقىوىاًنتي ( ) فَاِعالت ( إىل ) فَ َواِعل (،  -9
ٰيَِحُٰج َقِِٰ ُب قولو تعاىل :  ُ   َتٌٰج َحٰفَِظٰج  فَٱىصَّ ا َضفَِظ ٱَّللَّ ٍَ ِ كقرأ » ، قاؿ اآللوسي :[22] النساء :ّىِۡيَغۡيِب ة

 (1).«ابن مسعود : فالصواّب قوانت حوافظ للغيب دبا حفظ هللا فأصلحوا إليهنٌ 

كينبغي ضبلها على التفسَت  »ضبل أبو حياف قراءة عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر على التفسَت فقاؿ : 
رأ : كأقرأ على سواد ألٌّنا ـبالفة لسواد اإلماـ، كفيها زايدة، كقد صٌح عنو ابلنقل الذم ال شٌك فيو أنٌو ق

 (2).«اإلماـ، فلذلك ينبغي أف ربمل ىذه القراءة على التفسَت

مل يوٌجو اآللوسي ىذه القراءة، كلعٌلو ذكرىا حىت يوضح صالحية صيغة اعبمع ) فػىوىاًعل (       
 ك) فىاًعالت ( ُب صبع ) فىاًعلىة(.

اعبموع، كىي مطردة لكل اسم كقد صبعت ) فاًعلىة ( على ) فػىوىاًعل (، كىي من صيغ منتهى 
 (3)ح.ائً ة كنوى حى ب، انئً ادً بة كنوى أك صفة مثل : كاًذبىة ككىوىاًذب، اندً 

 »على التكثَت، ألفٌ  اللة األكؿلدعلى صبع اؼبؤنث التكسَت صبع ترجيح كذىب ابن جٍت إىل 
من الثالث إىل العشر،  التكسَت ىنا أشبو لفرا ابؼبعٌت، كذلك أنٌو إمٌبا يراد ىنا معٌت الكثرة، ال صاغبات

كلفظ الكثرة أشبو دبعٌت الكثرة من لفظ القلة دبعٌت الكثرة، كاأللف كالتاء موضوعتاف للقلة، فهما على 
 (4).«حد التثنية دبنزلة الزيدكف من الواحد إذا كاف على حد الزيداف

                                  
 : طلحة بن مصرؼ. 46ص خمتصر يف شواذ القرآن، كزاد ُب  : 22ص1جروح ادلعاين1
 .641ص2ج البحر احمليط2
شذا العرف يف أضبد اغبمالكم، ، 472ص، مكتبة لساف العرب، كلية الدراسات اإلسالمية كالعربية، ديب اإلمارات، الصرفحاًب صاّب الضامن، ينرر : 3

 .900ص ـ، 4009-ق9244، 9ق مصطفى أضبد عبد العليم، مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع، الرايض، السعودية، ط، ربقيفن الصرف
 .488ص9ج احملتسب4
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ع أبلف كاتء من صبوع ا لقلة، كقاؿ فهو يعٍت أٌف ) فػىوىاًعل ( من صبوع الكثرة، كأٌف ما صبي
 (1).«)فالصواّب قوانت حوافظ (، كىذا صبع تكسَت، كىو صبع كثرة»العكربم : 

كقد هبمعوف ابلتاء كىم يريدكف الكثَت، كقاؿ »كليس ىذا على إطالقو، فقد قاؿ سيبويو : 
 : (*)الشاعر كىو حساف بن اثبت

 (**)يقطُْرَن من جْنَدٍة َدًمالََنا اجلََفناُت الُغرُّ يَ ْلَمْعَن ابلضُّحى          وأسَيافُنا 

 (2).«فلم يرد أدىن العدد

ًة ( ُب قولو تعاىل :) ِفَعلة (،  إىل) ِفْعالت (  -4 ََتۡرِي ِِف كبو : ) نًٍعمىاًت ( ك) نًعىمى
 ِ ِج ٱَّللَّ ٍَ كقرأ األعرج كاألعمش كابن يعمر ) نًٍعمات هللًا ( بكسر »، قاؿ اآللوسي : [29] لقماف :ٱۡۡلَۡطرِ ةِِِۡؽ

لنوف كسكوف العُت صبعا ابأللف كالتاء، كىو صبع نًٍعمة بكسر فسكوف، كهبوز كما قاؿ غَت كاحد ُب  ا
 (3).«كل صبع مثلو تسكُت العُت على األصل ككسرىا اتباعا للفاء كفتحها زبفيفا

جاءت قراءة اؼبصحف بصيغة اؼبفرد ) نًٍعمىت (، كصبعها ) نًعىم ( على ) ًفعىل (، كقد كٌجو 
 قراءة ) نًٍعمات ( أٌّنا صبع مؤنث سامل مفرده ) نًٍعمىة (.اآللوسي 

كجٌوز ُب صبع ) ًفٍعلىة ( ثالث لغات : ) ًفًعالىت (كػ : نًًعمات، ك) ًفعىالت (كػ : نًعىمىات،         
 ك) ًفٍعالت ( كػ : نًٍعمىات.

                                  
 .472ص9جالتبيان ، 282ص9ج إعراب شواذ القراءات1
شاعر، كاف يقاؿ لو شاعر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، حساف بن اثبت بن اؼبنذر بن حراـ بن عمرك بن زيد مناة بن عدم بن عمرك بن مالك بن النجار األنصارم، ال*

، ربقيق علي دمحم االستيعاب يف معرفة األصحابق.ينرر : أبو عمر بن عبد الرب النمرم، 12عاش ُب اعباىلية ستُت سنة كمثلها ُب اإلسالـ، مات سنة 
 .229ص9ـ، ج9994-ق9294، 9البجاكم، دار اعبيل، بَتكت لبناف، ط

، شرحو ككتب ىوامشو كقٌدـ لو عبدأ ديوان حسان بن اثبتع جفنة كىي القصعة، كالغر : صبع األغر كىو األبيض من كل شيء. ينرر : اعبفنات صب**
 .499ـ، ص9992-ق9292، 4مهنا، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط

 .219-218ص4ج الدر ادلصون، كينرر : 178ص2ج الكتاب2
 .408ص7جادلعجم ، 997ص خمتصر يف شواذ القرآن ، كينرر :929ص49ج روح ادلعاين3
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نٌو قيرأ بو، كقٌلما تفعل أ (1)ذكر الفراء كالزجاجفقد أٌما اللغة األكىل : ) ًفًعالىت (كػ : نًًعمات، 
العرب ذلك بػ : ) ًفٍعلىة (، فهم يلزموف أنفسهم كسر اثنيو إذا صبع، كىو على مذىب من صبع ًكٍسرىةو 

كاللغة الثانية : ) ًفعىالت (كػ : نًعىمىات، كقد قرأ هبا اؼبطوعي، نِِِسَاتعلى 
، قاؿ الزجاج : كمن قرأ (2)

 (4)كالثالثة ىي أجد أكجهو.، (3)كلكٌنو أكثر من الكالـ من نًًعمات بًًنعىمىات فألٌف الفتح أخف اغبركات،

 أخرىو اجلمع صيغ  بنياثلثا :

ؿ ( ُب قولو تعاىل : ) ِفَعال ( ،  ) فُ َعل ( و بني -9 ِِف ِعَلٍٰو لََعَ كبو : ) ظيلىل ( ك) ًظالى
خَِّك  ٌُ َرآنِِم 

َ
ؿ (.[16] يس :ٔنَ  ُٔ ٱۡۡل  (5)، حيث قرأ  اعبمهور ) ًظالى

 صيغيت اعبمع كاآلٌب :  (6)اآللوسيو كجٌ 

ؿ ( صبع ظيلىة ابلضم كػ : قػيبَّة كًقباب، كبػيٍرمىة  : األول أٌف مفردنبا كاحد، ) ظيلىل ( ك ) ًظالى
 كًبراـ،كأيد ىذا اعبمع بقراءة ) ُب ظيلىل ( فإنٌو صبع ظيلَّة ال صبع ًظل، ألٌف األصل توافق القراءتُت.

على ) فػيٍعلىة ( من األظباء، كىو كثَت ُب اؼبضاعف كػ : ًخالؿ  كهبمع على ) ًفعىاؿ ( ما جاء
 (7)الؿ كغَتنبا.كقً 

                                  
، كمل أجد فيما كقفت عليو من كب القراءات كالتفسَت من صرح بوجود ىذه القراءة 912ص2كإعرابو جمعاين القرآن ، ك444ص4جمعاين القرآن 1

 غَتنبا.
 .408ص7ج ادلعجم، 228ص اإلحتاف2
 .912ص2ج وإعرابومعاين القرآن 3
 .912ص2جادلصدر نفسو4
كطلحة بن  كقرأ انفع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كأبو جعفر كيعقوب ) ًظالؿو (، كقرأ ضبزة كالكسائي كخلف كعبد هللا بن مسعود كالسلمي5

 ادلعجم،268ص اإلحتاف، 466ص4ج النشر، 929ص التيسر، 124ص السبعةمصٌرؼ كاألعمش كعبيد بن عمَت كوبي ) ظيلىلو (. ينرر : 
 .101-102ص7ج
 .29-28ص42جروح ادلعاين 6
 .901ص4ج شرح الكافيةينرر : 7
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كصبع فػيٍعلىة على فػيعىل مقيس، كىي عبارة عن اؼبالبس كاؼبراتب من الستور »قاؿ أبو حياف : 
 (1).«ككبوىا من األشياء اليت ترل

ؿ ( ك) ظيلىل ( صبعاف لػ :  ظيلَّة، كنرائرىا ُب التنزيل قولو تعاىل فالقراءاتف متوافقتاف، فػ : ) ًظالى
 :  و

امِ  ِِف ُعيَ ٍَ ََ ٱۡىَغ ِ ٌّ: ك[490] البقرة ِٱنلَّار ََ ِ ٌّ و  
 (2).«كىو االختيار»، قاؿ مكي : [96] الزمر:ُعيَ

كذىب الطربم إىل أٌف الًرالؿ صبع كثرة لريٌلة نرَت صبعهم اػبيلَّة ُب الكثرة : اػًبالؿ، كالقيٌلة : 
 (3)ًقالؿ.

ؿ ( على كزف ) ًفعىاؿ ( صبع : ًظل على كزف ) ًفٍعل (،  : الثاين أٌف مفردنبا ـبتلفاف، فإٌف ) ًظالى
 كىو كثَت كػ : ًشعب كًشعاب، كًذٍئب كًذائب.

إذ اعبنة ال مشس فيها، كإمٌبا ىواؤىا سٍجسىجه كوقت اإلسفار قبل طلوع »قاؿ ابن عطية : 
 (4).«الشمس

آنِوِ ل :كاغبجة فيو ما جاء ُب التنزي ٍَ ٍِِۡي َوٱلشَّ َِ ٱۡۡلَ ۥ َؼ ُّ
 .[28] النحل :َحَخَفيَُّؤاْ ِعَلٰيُ

كأٌما ) ظيلىل ( فهو صبع ظيلَّة كقد مٌر، كهبوز أف يكوف ) ظيلىل (  : صبع ًظلَّة ابلكسر، كىي لغة 
 (5).«لكٌنو ُب غاية القلة»ُب ظيلة ابلضم فيكوف كػ : لًٍقحة كلًقىاح ، 

 (6)ًفٍعلة بل وبفظ. كًفعىاؿ ال ينقاس ُب

                                  
 .76ص9ج البحر احمليط1
 .499ص4ج الكشف2
 .290ص4ج معاين القراءات، 46ص42ج جامع البيانينرر : 3
 .9167ص احملرر الوجيز4
 .901ص4ج الشافيةشرح 5
 .76ص9ج البحر احمليط6
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ۡىِِقَ كبو : ) أىٍسوًرىة ( ك) أسىاًكرىة ( ُب قولو تعاىل :، ) أفِعلة ( و) أفاِعَلة ( بني -4
ُ
ََلٓ خ ۡٔ فَيَ

ٍب  َْ َِ َذ ٌّ ۡشَِٔرة  
َ
 (1)، حيث قرأ حفص ) أىٍسوًرىة (، كقرأ غَته ) أسىاًكرىة (.[12] الزخرؼ :َؼيَۡيِّ أ

 :القراءتُت كاآلٌب  (2)اآللوسيكٌجو 

) أىٍسوًرىة ( على كزف ) أىٍفًعلة ( صبع ًسوار على كزف ) ًفعىاؿ ( كبو : طًبار  القراءة األوىل :
 (3).«كىو صبع قلة»كأطبًٍرة، 

وار. القراءة الثانية :  ) أسىاًكرىة ( على كزف ) أفاعلة (صبع ًإٍسوىار دبعٌت السًٌ

ـو أساكرة، كىو ًإٍسوىار اؼبرأة، كًسوىار رجل ًإٍسوىار من ق: قاؿ أبو زيد : قالوا »قاؿ أبو علي : 
ًسوىاري اؼبرأة، كاعبمع »، كجاء ُب اللساف : (4)«اؼبرأة كأىٍسوًرىةه عبماعتها، قاؿ : كنبا قػيٍلبىاف يكوانف ُب يديها

 (5).«أىٍسوًرىة كأىسىاًكري كاألخَت صبع اعبمع

كيشهد عبمع اعبمع قراءة األعمش، كركيت عن أيٌب ) أسىاًكرى (
 كىو صبع أىٍسوًرىة. ،(6)

كصبع ًإٍسوىار : أىسىاكير، ٌٍب حذفت الياء كعوضت منها اؽباء، كما قالوا :زاندقة
، كاألصل : (7)

 زانديق.

                                  
كاألعرج كؾباىد كأبو حيوة ) أىٍسوًرىة (، كقرأ انفع كابن كثَت كابن عامر كشعبة عن عاصم كضبزة كقرأ حفص عن عاصم كيعقوب كاغبسن كقتادة كأبو رجاء  1

، 496ص البدور الزاىرة، 296ص اإلحتاف، 476ص4ج النشر، 919ص التيسر، 187صالسبعة كالكسائي كأبو جعفر كخلف ) أىسىاًكرىة (. ينرر : 
 .281ص8ج ادلعجم،  240ص القراءات الشاذة، 921ص خمتصر يف شواذ القرآن

 .946ص41ج روح ادلعاين2
 .902ص6ج الدر ادلصون3
 .919ص6ج احلجة4
 مادة : سور. لسان العرب5
 240ص القراءات الشاذة، 921ص خمتصر يف شواذ القرآنينرر :6
 .109ص4جشرح اذلداية ، 216ص الدرر الناثرة، 9912ص2ج ادلوضح، كينرر : 946ص41ج روح ادلعاين7
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كهبوز أف يكوف ) أسىاًكرىة ( صبع ) أسىاًكرى (، كهبوز أف يكوف صبع ) أىٍسوًرىة ( كػ : أسًقيىة 
اًعمىة كأىسىاًقي، كدخلت اؽباء كما دخلت ُب قىٍشعىم كقىشى 

، كاؽباء أك التاء ُب أقصى اعبموع أتٌب لتأكيد (1)
 (2)اعبمعية مثل : مالئكة كقشاعمة كصياقلة.

فصيغة ) أىفىاًعلة ( من ملحقات صيغة منتهى اعبموع ) فػىعىاًلل (
فهي تدؿ على الكثرة ، (3)

ى التكثَت من صيغة        ، كبزايدة التاء الدالة على اؼببالغة ُب آخرىا، فهي أكثر داللة علبصيغتها أكال
 ) أىٍفًعلة (.

ىل ال أعطي كنوز األرض اؼبشتملة على  : كاألحسن اؼبد ألٌف اؼبعٌت على الكثرة، أم»
 (4).«اغبلي

َوحََرى كبو : ) سيكىارل ( إىل ) سىٍكرىل ( ُب قولو تعاىل :) فُ َعاىل ( و ) فَ ْعَلى (،  بني -2
ً بُِصَكَٰرىٰ  ُْ ا  ٌَ ،كذلك حبذؼ األلف بعد الكاؼ ) سىٍكرىل (.[04] اغبج :ٱنلَّاَس ُشَكَٰرٰى َو

 (5) 

 (6):كٌجو اآللوسي قراءة ) سىٍكرىل ( على ما يلي كقد 

أٌّنا قراءة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فعن أيب سعيد اػبدرم هنع هللا يضر أٌف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قرأ :                 : األول
) سىٍكرىل(.
(7) 

                                  
 .419ص4ج فالكشينرر : 1
 .990ص4ج شرح الشافيةينرر : 2
 .479ص الصرفينرر : 3
 .216صالدرر الناثرة 4
لبصرم كأبو رجاء كقرأ زيد بن اثبت كابن عباس كأبو ىريرة كابن ىرمز كأبو جعفر كابن شهاب الزىرم كابن كثَت كعبد هللا بن يزيد كسفياف الثورم كاغبسن ا5

كيعقوب كابن عامر كانفع ) سيكىارىل(، كقرأ عبد هللا بن مسعود كحذيفة بن اليماف كعلقمة بن قيس كإبراىيم النخعي  العطاردم كقتادة كأبو عمرك بن العالء
، 422ص4ج النشر، 947ص التيسري ،222ص السبعة كوبي بن كاثب كسليماف األعمش كضبزة كالكسائي كاغبسن البصرم ) سىٍكرىل (. ينرر :

 .76-71ص6جادلعجم ، 296ص اإلحتاف
 .929ص97ج روح ادلعاين6
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، ينرر : 6120ركاه البخارم ُب كتاب الرقائق ابب قولو عٌز كجٌل : إٌف زلزلة الساعة شيء عريم رقم : 7
 .274ص99ج
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أٌّنا على صيغة أتنيث لػ : سىٍكرىاف  كػ : عىطشى ُب مؤنث عطشاف، بنيت على التأنيث :  الثاين
 ألجل أتنيث اعبمع.

كلو قيل ) سىٍكرىل ( على اعبمع يقع عليو التأنيث فيكوف كالواحدة كاف كجها،  »قاؿ الفراء :
آُء ٱۡۡلُۡصَنٰ كما قاؿ تعاىل :  ٍَ ۡش

َ
ِ ٱۡۡل وَلٰ ، كقولو : [980] األعراؼ :َوَّلِلَّ

ُ
 (1).«[22] القصص :ٱۡىُلُروَن ٱۡۡل

أٌّنا على صيغة ) فػىٍعلىى (، كذبمع الصفة على ) فػىٍعلىى ( إذا كانت من اآلفات  :الثالث 
 كاألمراض كػ : قػىتػٍلىى كمىٍوتىى كضبىٍقىى.

و صبع كلكوف السكر جاراي ؾبرل ذلك ؼبا فيو من تعطيل القول كاؼبشاعر صبع ىذا اعبمع، فه»
 (2).«سكراف

، ألٌّنما شيئاف (3) «رجل سكراف، كقـو سىٍكرىل، كذلك ألٌّنم جعلوه كاؼبرضى»قاؿ سيبويو : 
 (4)يدخالف على اإلنساف كما عٌللو أبو حياف.

(، فقاؿ :   كقد صبعوا ىذا البناء على فػىٍعلىى، فقالوا : »كذىب أبو علي الفارسي أنٌو صبع ) سىًكره

ٍرمىى، كزى  ًرـه كىى ، كأكثر ما هبيء صبعا لفعيل دبعٌت مفعوؿ مثل : قتيل (5) «ًمنه كزىٍمٌت، كضىًمنه كضىٍمٌتى ىى
 (6)كقتلى، جريح كجرحى، صريع كصرعى.

كاختار القرطيب أٌف ) سيكىارل ( ك ) سىٍكرىل ( لغتاف عبمع سكراف، مثل : كىٍسلىى ككيسىاىل.
(7) 

                                  
 .942ص4ج  معاين القرآن1
 .928ص97ج  روح ادلعاين2
 .629ص2ج الكتاب3
 .284ص7ج البحر احمليط4
 .497ص4ج التبيان يف إعراب القرآنرر : ، كين467ص1ج احلجة5
 .( سكر) مادة :  لسان العربينرر : 6
 .9ص94ج اجلامع ألحكام القرآن7
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كقد فقدكا اإلحساس، كقد اكبطت أجسادىم  كاؼبعٌت : كترل الناس ككأٌّنم ُب غيبة عن أنفسهم
 (1)كقواىم العقلية، كلكٌنهم ُب إحساس كحضور كشعور اتـ ككامل، كلكن قسوة كشدة العذاب أذىلتهم.

 ادلشتقات  ادلبحث الثالث :

 : حتويل االسم إىل صيغ اشتقاقية أوال 

َوَلِٰلَ ولو تعاىل :ُب كبو : ) خىاًبى ( ك) خىاًبًً ( ُب ق، ) فاَعل ( إىل ) فاِعل ( من -9
ًَ ٱنلَّتِّيِ  ِ وََخاَت  (2).[20] األحزاب :ََ   ۧرَُّشَٔل ٱَّللَّ

) خىاًبى ( أنٌو : اسم آلة ؼبا ىبتم بو كالطابع ؼبا يطبع، فمعٌت ) خىاًبىى قراءة  (3)اآللوسيكٌجو 
 النبيٌيُتى ( : الذم ختم النبٌيوف بو، كمآلو آخر النبيٌُت.

 (4).«خىاًبى ( بفتح التاء فمعناه : آخر النبٌيُت )كمن قرأ »قاؿ الزجاج :

اسم فاعل فيو معٌت الفعل         كعن قراءة ) خىاًبًً ( ابلكسر على كزف ) فىاًعل (، على أنٌو :
تىم النبٌيُت (. (5)) خىتىم (، أم الذم ختم النبٌيُت، كاستدؿ على ذلك بقراءة ابن مسعود  ) كلكن نبيِّا خى

تىمى (، فهو خىتىم النبيُت ال نيب كقراء»كقاؿ مكي :  ة الكسر على أٌف النيب ملسو هيلع هللا ىلص فاعل من ) خى
 (6).«بعده، فالنيب فاعل، كىو االختيار ألٌف اعبماعة عليو

                                  
 .492ص القراءات الشاذة وإعجازىا اللغوي1
كثَت كأبو عمرك كابن عامر   كقرأ عاصم كالعمرم عن أيب جعفر كاغبسن البصرم كالشعيب كزيد بن علي كاألعرج خبالؼ ) كخىاًبى (بفتح التاء، كقرأ انفع كابن2

اًًب ( بكسر التاء.كضبزة كالكسائي كيعقوب كأبو جع ، 211ص اإلحتاف، 469ص4ج النشر، 921ص التيسري، 144ص السبعةينرر : فر كخلف ) كخى
 .492-494ص7ج ادلعجم، 469ص البدور الزاىرة

 490ص44ج روح ادلعاينينرر : 3
 .972ص2ج معاين القرآن وإعرابو4
 .294ص4ج إعراب القراءات الشواذ، 940ص شواذ القرآنخمتصر يف 5
 .999ص4ج الكشف6
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ابن خالويو أنٌو مأخوذ من  كجهو كتباينت آراء اؼبوجهُت للقراءات ُب تفسَت اؼبفتوح، حيث 
ُت ذكر العكربم أنٌو وبتمل عدة أكجو : فهو إٌما على اؼبصدر، أك على اػباًب اؼبلبوس ألنٌو صباؿ، ُب ح

معٌت ) فػىعىل ( مثل ) فىاًعل ( دبعٌت : ختمهم، أك اسم دبعٌت : آخرىم، أك دبعٌت : اؼبختـو بو النبٌيوف كما 
تم ابلطابع.  (1)ىبي

كيف كىو وبيٍوًجي كىو غلط ؿبض،  »كغٌلطو السمُت اغبليب ُب الوجو األٌكؿ دبعٌت اؼبصدر فقاؿ : 
ابلكسر لكاف أقرب ألنٌو هبيء اؼبصدر على ) فىاًعلو (،  ) خىاًبًً (إىل ذبوز كإضمار، كلو حكى ىذا ُب 

 (2).«ك) فىاًعلىة (

كقيل : اػبىاًًبي كاػبىاًبىي لغتاف مثل : طاًبع كطابىع، كطاًبق كطابىق.
(3) 

ََكُدواْ يَُلَُُٔٔن َؼيَۡيِّ لو تعاىل : كذلك ُب قراءة بعضهم لقو من ) ِفَعل ( إىل ) فُ ع ل (،  -4
ا  (4)) ليبَّدنا ( ابلتشديد.[99] اعبن :ِۡلَد 

كقرأ اغبسن كاعبحدرم أيضا خبالؼ عنهما ) ليبَّدنا ( بضم الالـ  »:  توجيههاُب  اآللوسيقاؿ 
 (5).«كتشديد الباء صبع البد

ع على ) فػيعَّل( أم : ليبَّد، قاؿ ابن جٍت ىذا كصف على ) فػيعَّل(  :  » : كىو اسم فاعل صبًي
 (6).«كاعبيٌباًء، كالزيمًَّل، كالليبًَّد : الكثَت يركب بعضو بعضا، حىت يتلٌبد من كثرتو 

 

                                  
 .244ص4ج التبيان، 490صاحلجة ينرر : 1
 .299ص1ج الدر ادلصون2
 اجلامع ألحكام القرآن، 178ص حجة القراءات، 291صالدرر الناثرة ، 9026ص4جادلوضح ، 277ص1أليب علي جاحلجة ينرر : 3
 . 969ص ات العربيةمعجم الفصيح من اللهج، 999ص92ج
ا 4 ا ( بكسر الالـ كفتح الباء، كقرأ اغبسن كاعبحدرم خبالؼ عنهما، كأبو العالية كاألعرج كابن ؿبيصن  ) ليبَّدن ( بضم الالـ كشٌد الباء كقرأ اعبمهور ) لًبىدن

 .948-947ص90جادلعجم ، 246ص القراءات الشاذة، 962ص القرآن  خمتصر شواذاؼبفتوحة. ينرر : 
 .926ص49ج ادلعاينروح 5
 .292ص4جاحملتسب 6
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فأراد أف هبعلو من صفة مفردة للرجاؿ، كقولك : شاًىد كشيهَّد، كصائًم كصيوَّـ.
(1) 

رو، كىي اعبماعات شٌبهت ابلشيء اؼبتلٌبد صبع لًبىدىة كبو : ًكٍسرىة كًكسى »أٌما قراءة ) لًبىدنا ( فهو : 
 : ) أم : اؼبتجمع ( بعضو فوؽ بعض، كيقاؿ للجراد، كمنو كما قاؿ الشاعر

 (2).«(*)ادً بَ صاُفوا بستة أبيات وأربعة       حىت كأّن عليهم جابيا لِ 
نيب ملسو هيلع هللا ىلص، أم :  قاؿ الزبَت بن العواـ هنع هللا يضر: ىم اعبن حُت استمعوا القرآف من ال »قاؿ القرطيب :

 (3).«كاد يركب بعضهم بعضا ازدحاما كيسقطوف حرصا على ظباع القرآف
كعن قتادة : تلٌبدت اإلنس كاعبن على ىذا األمر ليطفئوه فأىب هللا إاٌل أف ينصره كيرهره على »
 (4).«من انكأه

لىة ( كاعبيميعىة كاعبيمىعة كبو ) فػيعيلىة ( إىل ) فػيعى ، االسم إىل صيغة مبالغة اسم الفاعل من -2
َؽثُِب قراءة بعضهم ُب قولو تعاىل :  ٍُ ِٔۡم ٱۡۡلُ           ) فػيعىلىة (، كقراءة اؼبصحف على  [09] اعبمعة :ٌَِ يَ

) فػيعيلىة (.
(5) 

 

                                  
 .620ص4ج إعراب القراءات الشواذ1
و على بعض. ينرر : البيت لعبد مناؼ ربع اؽبذيل، بلفظ : صابوا بدؿ صافوا، كصابوا أم كقعوا، قاؿ : يقاؿ إٌف اعبايب اعبراد نفسو، كاللبد : اؼبًتاكب بعض*

 .20ص4ـ،  ج9961-ق9281فا، دار الكتب اؼبصرية، القاىرة مصر، ، ربقيق أضبد الزين كؿبمود أبو الو ديوان اذلذليني
ا ( بفتح الباء ككسر الالـ، كىي قراءة العامة، األوىل :كُب ىذا اعبمع ) لبد ( أربع لغات، ككل لغة عليها قراءة :  ،926ص49ج روح ادلعاين2 الثانية  ) لًبىدن
ا ( بضم الالـ كفتح الباء، كىي قراءة ؾباىد  : ة مثل : ظيٍلمىة ) ليبىدن كابن ؿبيصن كىشاـ عن أىل الشاـ، كىو صفة مثل : حيطىم، كهبوز أف يكوف صبع ليٍبدى

ا ( بضم الالـ كالباء، كىي قراءة أيب حيوة كدمحم بن السميقع كأيب األشهب العقلي كاعبحدرم، كاحدىا : لىٍبد مثل : سىٍقفو كسي  الثالثة :كظيلىم، قيف ) ليبيدن
ا( البد، مثل : راًكع كريكَّع، كساجد كسيجَّد الرابعةكرىٍىنو كريىين، ك ، 649ص4ج إعراب القراءات الشواذ، 962ص خمتصر يف شواذ القرآن.: ) ليبَّدن

 .102-104ص معجم الفصيح من اللهجات، 279ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 948-947ص90جادلعجم ، 292ص4ج احملتسب
 .41-42ص99ج اجلامع ألحكام القرآن3
 . 271ص2جالكشاف ، 929ص49ج امع البيانج4
يوة كأبو ؾبلز كأبو كقرأ اعبمهور ) اعبيميعىةى ( بضم اؼبيم، كقرأ ابن الزبَت كاألعمش كسعيد بن جبَت كبن عوؼ كالنخعي كبن أيب عبلة كأبو الربىسم كأبو ح5

، 186ص4ج إعراب القراءات الشواذ، 916ص  شواذ القرآنخمتصر يفالعالية كعباس بن الفضل عن أيب عمرك ) اعبيمىعىة ( بفتح اؼبيم. ينرر : 
 .260ص9جادلعجم ، 241ص القراءات الشاذة
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ابلفتح فمعناه اعبامع أم الوقت اعبامع كقوؽبم : ضيحىكىة لكثَت  اعبيمىعةك  »: اآللوسيقاؿ  
 (1).«الضحك

توجيهو توجيها دالليا، حيث دٌلت صيغة ) فػيعىلىة ( على اؼببالغة، أم الوقت الذم ييكثر من  يعدٌ 
 صبع الناس.

كمن قاؿ اعبيمىعىةى، فمعناه : اليت ذبمع الناس، كما تقوؿ : رجل ليعىنىة، أم : يكثر »قاؿ الزجاج : 
 (2).«لعن الناس

ػ : نبيىزة، كليمىزة، كضيحىكة، تدؿ على كىي من صيغ مبالغة اسم الفاعل اؼبعركفة عند العرب، ف
 (3)الكثرة كاؼببالغة ُب : اؽبمًز كاللمًز كالضًحك.

إليها، أم : هبمع للناس، كما يقاؿ : رجل غبيىنة أم الفعل نيًسبى اعبيمىعىةى »: النحاس أٌف  رألك 
 (4).«: يلٌحن الناس، كقػيرىأةى أم : يػيٍقرئي الناس

 (5)ل.كقاؿ الفراء : ىي لغة لبٍت عقي

كُب ) اعبمعة ( ثالث لغات : اعبيميعىة كىي األفصح كاألكثر الشائع، كهبا قرأ اعبمهور ، 
كاعبيمىعىة، كاعبيٍمعىة
(6). 

                                  
 .208ص48ج روح ادلعاين1
 .922ص1ج معاين القرآن وإعرابو2
 .66ص شذا العرف يف فن الصرف، 901ص معاين األبنية3
 .266ص البيان يف إعراب غريب القرآن، 484ص2ج إعراب القرآن4
 .18ص2ج معاين القرآن5
 لغة عقيل. كقرأ هبا : أبو عبد الرضبن السلمي كأبو رجاء كعكرمة كالزىرم كابن أيب ليلى كابن أيب عبلة كاألعمش، بسكوف اؼبيم للتخفيف، كقيل : ىي6

 .260ص9 ادلعجم،212ص4،التبياف ُب إعراب القرآف ج266ص البيان يف إعراب غريب القرآن، 484ص2ج زاد ادلسري، 204ص2جالكشاف 
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َوََل كبو : ) شىنىآف ( ك ) شىٍنآف ( ُب قولو تعاىل :، ) فَ َعاَلن (إىل ) فَ ْعاَلن (من -2
ًۡ َشَن  َُِّل ٌَ ًۡ  َٔ ََيۡرِ وُك ن َصدُّ

َ
ٍ  أ ۡٔ  (1)، حيث قيرًأ هبما.[04دة :] اؼبائاُن كَ

 : ابحتمالُتإىل توجيو القراءتُت  (2)اآللوسيذىب 

مصدرين دبعٌت البغض  ) شىنىآف ( : كفتحها) شىٍنآف (، أف تكوف قراءة إسكاف النوف  األّول :
 أك شدتو. 

، ك) فػىعىالىف ( (3)«أبغضتو كقاؿ أبو زيد : شىًنٍئتي الرجيلى أىٍشنػىؤيهي شىٍنأن كشىنىآانن كشيٍنأن كمٍشنىأىةن : إذا»
التقلب كاعبىوىالف كالغىلىياف.ك مصدر ما يدؿ على اغبركة كاالضطراب 

(4) 

كأكثر ما يكوف الفىعىالىفي ُب ىذا الضرب، كال هبيء ًفٍعليوي يتعٌدل الفاعل، إالٌ أف »كقاؿ سيبويو : 
ًنئػٍتيوي شنىآانن  ، فلٌما كاف ) شى  أفٌ »كفبا يقوم تعديتو :، (5)«يشٌذ شيء كبو : شى ًنئػٍتيوي ( ُب اؼبعٌت مثل : أىبٍػغىٍضتي

 (6).«دبعناه عيدًٌمى كما عيدًٌمى : أبغضتي 

جاء قليال، كفبا جاء فيو ما حكاه سيبويو من قوؽبم : لوىيتوي حٌقوي  أٌما ) فػىٍعالف ( ُب اؼبصادر
.  (7)لىٌياانن

 

                                  
أ أبو بكر عن قرأ أبو عمرك كابن كثَت كالكسائي كانفع كضبزة كحفص عن عاصم كاألعمش كسائر الركاة عن ابن صباز كاألصمعي ) شىنىآف ( بفتح النوف، كقر 1

اؼبسٌييب ) شىٍنآف ( بسكوف عاصم كابن عامر كإظباعيل عن انفع كابن كرداف كابن صباز خبالؼ عنو كىي ركاية اؽبامشي عنو كاغبسن كضباد كاألعمش كأبوجعفر ك 
 .440ص4جادلعجم ، 89ص البدور الزاىرة، 410ص اإلحتاف، 999-990ص4ج النشر، 84ص التيسري، 424ص السبعةالنوف. ينرر : 

 .292ص6ج روح ادلعاين2
 .997ص2أليب علي ج احلجة3
 .47ص معاين األبنية4
 .91ص2ج الكتاب5
 .998ص2أليب علي ج احلجة6
 .9ص2ج الكتاب7
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، كبعض»قاؿ أبو عبيدة : هم وبٌرؾ حركفها، كبعضهم كؾباز ) شىنىآف قػىٍوـو ( : أم بغضاء قـو
 (1).«يسٌكن النوف األكىل

 كفبا جاء فيو ) شىٍنآف ( مصدرا قوؿ الشاعر :

 (*)إال  ما تَ َلذُّ وَتْشَتِهي        وإن اَلَم فيِو ذو الش َناِن وفَ ّندا وىل الَعْيشُ 

كلوال  أراد : الشىٍنآف بسكوف النوف، فقل حركة اؽبمزة إىل النوف الساكنة، كحذؼ اؽبمزة،»
، فحذؼ الفاعل، أك ، (2)«سكوف النوف ؼبا جاز الٌنقل كيكوف إٌما مضافا ؼبفعولو، أم : بغضيكم لقوـو

 (3)مضافا إىل فاعلو، أم : بغضي قوـو إايكم، كاألكؿ أظهر ُب اؼبعٌت.

قاؿ الزـبشرم : كقرئ بسكوف النوف، كاؼبعٌت : كال يكسبٌنكم بعض قـو ألف صٌدككم االعتداء، 
 (4)لٌنكم عليو.كال وبم

ابإلسكاف، كما  ) فػىٍعالف (كذكر مكي أٌف أاب حاًب رآه غلطا، ألٌف اؼبصادر ال أتٌب على كزف 
 ، (5) ىو شأف الصفات اليت أتٌب ابإلسكاف، كعلى ىذا ذبوز القراءة ابإلسكاف على أنٌو صفة ال مصدر

 (6)كعٌده الرضي ُب شرح الشافية من النادر.

تُت، ألٌف ) فػىٍعالف ( ُب الصفات كثَت كػ : سىٍكراف كاببو، كابلفتح        : أف تكوان صفوالثاين 
 .) فػىعىالىف ( كرد فيها قليال  قالوا : ضباره قىطىوىاف، أم : عسَت السَت، كتيس عىدىكىاف، أم : كثَت العدك

                                  
 .927ص9ج القرآن رلاز1
ـ،  9990-ق9299، 4، صبعو كحققو سليماف صباؿ، مكتبة اػباقبي، القاىرة مصر، طشعر األحوص األنصاريالبيت لألحوص األنصارم، ينرر : *
 .944ص

 .282ص4جالدر ادلصون 2
 .282ص4جالدر ادلصون ، 969ص2جالبحر احمليط ينرر : 3
 .262ص9ج الكشاف4
 .202ص9ج الكشف ينرر :5
 .919ص9ج شرح الشافيةر : ينر6
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، كبىًغيضو دبع ) شىٍنآف (فاؼبعٌت على الساكن العُت الوصف  ٌت : : كال هبرمٌنكم بىًغيضي قـو
ميٍبًغضو اسم فاعل من أبغض، كىو متعد، كإضافتو لػ : قـو على ىذا إضافة بياف أم : إٌف البغيض من 

 (1)بينهم.

 (2)كاختار ابن عجيبة الفتح ضبال على األكثر.

كيتضح فبا سبق أٌف قراءة التسكُت أخذت جانب النعت كىو األكثر استعماال، كقراءة الفتح 
 كثر استعماال عند العرب كذلك.أخذت جانب اؼبصدر كىو األ

 : حتويل ادلشتقات فيما بينها اثنيا 

كبو : ) حىاًذر ( إىل  ،)فَاِعل ( إىل الصفة ادلشبهة على ) َفِعل (على اسم الفاعل من  -9
ٍِيٌػ َحِٰذُرونَ ) حىًذر ( ُب قراءة بعضهم ُب قولو تعاىل : ، فقرأ صبع من القراء ) [16]الشعراء :ِإَوَُّا َۡلَ

ريكف ( بغَت األلف على كزف ) فىًعليوف (، كقرأ آخركف ) حىاًذريكفى ( ابأللف على كزف ) فىاًعليوف (.حىذً 
(3) 

 القراءتُت على كجهُت : (4)اآللوسيكٌجو 

 أٌّنما دبعٌت كاحد. األول :

ٌت ، كأٌّنما دبع(5)«، كقـو ) حىًذريكف ( ك) حىاًذريكفى () حىًذر ( ك) حىاًذر ( »قاؿ أبو عبيدة : 
 (6)كاحد، كنبا عند مكي لغتاف.

                                  
 .440ص حجة القراءات، 241ص4ج معاين القراءات، 221ص9جادلوضح ، 282ص4ج الدر ادلصونينرر : 1
 .942ص الدرر الناثرة2
( ابأللف  اًذريكفألعمش كىشاـ بركاية الداجوين ) حى كقرأ ابن عامر كعاصم كضبزة كالكسائي كخلف كابن ذكواف كزيد بن علي كابن عباس كابن مسعود كا3

 التيسري، 279صالسبعة كالذاؿ اؼبعجمة، كقرأ أبو جعفر كانفع كابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب كىشاـ بركاية اغبلواين عنو ) حىًذريكف ( بغَت األلف. ينرر : 
 .249-240ص6ج ادلعجم، 426صالبدور الزاىرة ، 249ص اإلحتاف، 419ص4ج النشر ،922ص

 .990ص99ج روح ادلعاينينرر : 4
 .86ص4ج رلاز القرآن5
 .919ص4جالكشف6
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فهو  ) حىًذر (على أصل القياس لبناء اسم الفاعل، أٌما  ) حىاًذر (كنبا اظبا فاعل، حيث جاء 
ر كحًذر.  اسم الفاعل على ) فىًعل ( كػ : عىًجل ككبًى

 (1)ابن خالويو. توجيوأيب عبيد نقلو عنو النحاس كنسبو إىل سيبويو، ك  توجيوكىذا 

) حىاًذر ( : اسم فاعل يفيد التجدد كاغبدكث، ك) حىًذر ( : صفة ،فػ : فريق بينهماالتالثاين :
 مشٌبهة تفيد الثبات.

فأٌما ) حىاًذره ( فإنٌو يراد بو ») حىاًذر ( فيما يستقبل ال ُب كقتو، قاؿ أبو علي الفارسي : كرجله 
 (2).«أف يفعل اغبذرى فيما يستقبل كقولك : بعَتيؾ صائده غدا

، فقاؿ : كعند ا ككأٌف       »لفراء ىو اسم فاعل يصف اغباؿ اغباضر الذم ال يدؿ على اللزـك
 (3).«) اغباًذر ( : الذم وبذرؾ اآلف

أٌما ) حىًذر ( فهو صفة مشبهة تفيد الثبات، كىي ال توجد إال اثبتة ُب اغباؿ، فما كاف ماضيو 
الصفة اؼبشبهة على ) فىًعل ( كػ : النًَّكد كالتًَّعب،  على ) فىًعلى ( من األدكاء الباطنة كما يناسبها تصاغ منو

ككل ما كاف من الذعر كاػبوؼ يكوف على ىذا اؼبثاؿ كذلك كػ : فىزًع ككًجل، ككذلك : اغبىًذر ألنٌو داء 
 (4)كصل إىل الفؤاد فأصبح دبنزلة اػبًلقة أم : اثبتا.

، كىو مذىب الكسائي (5) «حىًذره كالعرب تقوؿ للرجل الذم جيًبل حذرا، فالف »قاؿ األزىرم : 
 (6)ابن خالويو. توجيوكاؼبربد كما نقلو النحاس، ك 

                                  
 .66ص شذا العرف يف فن الصرف، 467صاحلجة ، 942ص2جإعراب القرآن ينرر : 1
 .219ص1ج احلجة2
 .976ص4 معاين القرآن3
 .69ص شذا العرف، 70-69ص معاين األبنيةكما بعدىا،  922ص9ج شرح الشافيةينرر : 4
 .441ص4ج معاين القراءات5
 .919ص4ج الكشف، 467، اغبجة ص942ص2ج إعراب القرآنينرر : 6
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أٌف اغباًذر : اؼبستعد، كاغبًذر : اؼبتيقظ، كاؼبعٌت عليو :  (1)كيؤيد ىذا التفريق ما جاء ُب التفسَت
 ذر. قد أخذان حذران كأتىبنا، أك اغباذر : الذم وبذر اآلف، كاغبذر : اؼبخلوؽ ؾببوال على اغب

كعن ابن عباس كابن جبَت كالضحاؾ كغَتىم أٌف اغباذر : التاـ السالح، كفٌسركا ما ُب اآلية 
ًۡ بذلك، ككأنٌو دبعٌت صاحب حذر كىي آلة اغبرب، كضبل على ذلك قولو تعاىل :  النساء ] ُخُذواْ ِضۡذَرُك

 :79].(2) 

د موافق للجميع كمقابل كذىب ابن عجيبة إىل اختيار قراءة ) حىاًذريكفى ( ألٌف اؼبستع
 (3)للشرذمة.

كبو : ) ميٍرًدًفُت ( ، ) ُمْفِعل ( إىل اسم ادلفعول على ) ُمْفَعل (على اسم الفاعل من  -4
ۡىف  ك) ميٍردىًفُت ( ُب قولو تعاىل : 

َ
ُكً ةِد ٍِدُّ ّّنِ ُم

َ
َلٰٓهَِهثِ ُمۡرِدفِۡيَ  خ ٍَ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ   : فقرأىا بعضهم[09] األنفاؿ ،   

 على كزف ) ميٍفعىًلُت ( : اسم  ُت ( على كزف ) ميٍفًعًلُت ( : اسم للفاعل، كآخركف ) ميٍردىًفُت () ميٍرًدفً 

 (4)للمفعوؿ.

 القراءتُت كاآلٌب : (5)اآللوسيكٌجو 
، أم : أبلف من ) ميٍرًدًفُت (، كيقصد هبم اؼبالئكة، كجعلها صفة لػ : ألفو قراءة  : األول

، فهم متتابعوف، كىو ما أخرجو ابن جرير عن ابن عباس اؼبالئكة مردفُت لكم، فوىرىاء ك ل مىًلك مًلكو
 (6)مهنع هللا يضر.

                                  
 .472ص1ج الدر ادلصون، 229ص2ج زاد ادلسري، 919ص1ج الدر ادلنثور يف التفسري ابدلأثور، 9200ص احملرر الوجيزينرر : 1
 .982ص7ج حاشية الشهاب على البيضاوي، 929ص معامل التنزيل، 94-99ص99ج جامع البيانينرر : 2
 .488ص الدرر الناثرة3
كاؼبعلى بن أبو عمرك كابن كثَت كعاصم كضبزة كالكسائي كابن عامر كاألعمش كاغبسن كؾباىد كقنبل خبالؼ عنو ) ميٍرًدًفُت ( بكسر الداؿ، كقرأ انفع كقرأ 4

، 91ص التيسري، 02ص السبعةمنصور عن أيب بكر عن عاصم كأبو جعفر كأبو عوف عن قنبل كيعقوب كابن ؾباىد كشيبة ) ميٍردىًفُت ( بفتح الٌداؿ. ينرر : 
 .462-462ص2جادلعجم ، 920ص البدور الزاىرة، 496صاإلحتاف ، 407ص4ج النشر

 .449ص9ج روح ادلعاين5
 .441ص9ج جامع البيانينرر : 6
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أتٌب فرقة بعد فرقة، كذلك »فالقراءة ابسم الفاعل تعود إىل اؼبالئكة، أم : يردؼ بعضهم بعضا، 
 (1).«أىيب ُب العيوف
 ميردىًفُت بغَتىم، كفيها احتماالف : ) ميٍردىًفُت (، أم أٌف هللا ىو الػميٍرًدؼ، كاؼبعٌت :قراءة  : الثاين
 أف يكوف دبعٌت : متًٌبعُت، أم : أتبعهم غَتىم. : -9
 أف يكوف دبعٌت : ميتًبًعُت، أم : جعلوا أنفسهم اتبعة لغَتىم. : -4

 فإف أريد ابلغَت ُب االحتمالُت السابقُت : اؼبؤمنوف، فتكوف اؼبالئكة على األٌكؿ مقدمة للجيش، 
 آخر اعبيش، كمعناه أٌف هللا تعاىل أردؼ اؼبؤمنُت ابؼبالئكة، أم : كاف اؼبالئكة اتلُت ؽبم.كعلى الثاين ُب 
ًدكيم (، أم : فبدكم ُب حاؿ إردافكم كيكوف  ) ميٍردىًفُت ( : حاال من الضمَت اؼبنصوب ُب ) فبي
 (2)أبلف من اؼبالئكة.

قولو : ) أًبلفو (، فيكوف اؼبعٌت : ) ميٍردىًفُت ( صفة لكإف أريد بو : آخركف من اؼبالئكة، فيكوف 
كفيو ما  ،(3)أردؼ بعضهم بعضا، أم : أيتوف كاحدا إثر كاحد، أك فرقة بعد فرقة، فاؼبالئكة متتابعوف

ُب ألف من اؼبالئكة عن ميمنة النيب يؤيٌده فقد أخرج ابن جرير عن علي هنع هللا يضر قاؿ : نزؿ جربيل 
هنع هللا يضر، كنزؿ ميكائيل عليو السالـ ُب ألف من اؼبالئكة عن ميسرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأان  ملسو هيلع هللا ىلص، كفيها أبو بكر

 (4)فيها.
َصثِ َءاَلٰف  : ) ميسوًَّمُت ( ك) ميسوًًٌمُت ( ُب قولو تعاىل : حنوو  ٍۡ ًۡ َربُُّلً ِِبَ ِدۡدُك ٍۡ ََ  ُح ِ ٌّ

ٌِۡيَ  ِ ّٔ َلٰٓهَِهثِ ُمَص ٍَ
ۡ فقد قرأىا بعض السبعة ) ميسوًًٌمُت ( على اسم الفاعل، كقرأىا ، [941] آؿ عمراف :ٱل

آخركف ) ميسوًَّمُت ( على اسم اؼبفعوؿ.
(5) 

                                  
 .212ص7ج اجلامع ألحكام القرآن1
 .212ص7ج اجلامع ألحكام القرآن2
 .226ص9ج معاين القراءات3
 .447ص9ججامع البيان 4
و عمرك كعاصم كيعقوب بركاية ركيس كابن ؿبيصن كسهل كاليزيدم ) ميسىوًًٌمُت ( بكسر الواك، كقرأ أبو جعفر كانفع كابن عامر كضبزة كقرأ ابن كثَت كأب5

البدور ، 448ص اإلحتاف، 984ص4ج النشر، 71ص التيسري، 496ص السبعةكالكسائي كخلف كيعقوب كاألخفش ) ميسىوَّمُت ( ابلفتح. ينرر : 
 .179ص4جدلعجم ا،  69ص الزاىرة
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 القراءتُت بناء على معٌت التسوًن من اآلية، كفيو قوالف : (1)اآللوسيكٌجو 
من إعالـ أنٌو اإلعالـ من السَّومة، أم : العالمة اليت يعرؼ هبا الشيء من غَته، كاؼبراد  األّول :

 .الفارس نفسو ُب اغبرب إظهار الشجاعة
، فمن قرأ ابسم الفاعل ) ميسوًًٌمُت ( جعل فاعل التسوًن اؼبالئكة، كمفعولو : كعلى ىذا اؼبعٌت

إٌما أنفسهم، أم : أعلموا أنفسهم بعالمات ـبصوصة ؛ كإٌما اػبيل، أم : جعلوا عليها عالمات سبٌيزىا، 
 الفاعلوف لو. فهم على ىذا مسوًٌموف ألٌّنم

كرٌجح الطربم ىذه القراءة، فقاؿ : كىي إذا كانت موصوفة بتسويبها أنفسها ؛ تقراب منها إىل 
، كذىب (2)رهٌبا، كاف أبلغ ُب مدحها الختيارىا طاعة هللا، من أف تكوف موصوفة أبٌف ذلك مفعوؿ هبا

 (3)إىل عدـ اؼبانع من أف يكونوا معٌلمُت أنفسهم كخيوؽبم أيضا. اآللوسي
، كمفعولو : اؼبالئكة، كمن قرأ ابسم اؼبفعوؿ ) ميسوًَّمُت ( فإنٌو أراد أٌف فاعل التسوًن ىو هللا 

 مٌيزىم بعالمات. فاؼبعٌت : أٌف هللا 
 (4)كقد اتفقت األخبار على نزكؿ اؼبالئكة مسوًٌمة، كإف اختلفت ُب نوعية كشكل التسوًن.

تي فالان، أم خٌليتو كسىٍومو أم : كما يريد، كسٌوـ اػبيل أنٌو اإلرساؿ، من قوؽبم : سٌوم الثاين :
 ، إذ اؼبالئكة كانوا مرسلُت من عند هللا لنصرة نبيو  كاؼبؤمنُت.(5): أرسلها

قاؿ األخفش : كمعٌت ) ميسوًَّمُت ( : مرسلُت.
(6) 

                                  
 .216ص2ج روح ادلعاينينرر : 1
 .429ص9ج شرح اذلداية، 98ص الدرر الناثرة، 284ص9ج ادلوضح، 77ص2أليب علي جاحلجة ، كينرر : 901ص2ج جامع البيان2
 .216ص2ج روح ادلعاين3
كة، عليهم عمائم صفراء، كركل الطرباين عن ابن عباس أنٌو قاؿ :  منها : عن عبد هللا بن الزبَت : أٌف الزبَت كانت لو عمامة صفراء، معتجرا هبا، فنزلت اؼبالئ4

نت سيما اؼبالئكة يـو كانت سيما اؼبالئكة يـو بدر عمائم بيضا قد أرسلوىا ُب ظهورىم، كيـو حينُت عمائم ضبر، كأخرج ابن أيب شيبة عن علي هنع هللا يضر : كا
، كعن ؾباىد : كانوا معلَّمُت ؾبزكرة أذانب خيوؽبم، كنواصيها فيها بدر الصوؼ األبيض ُب نواصي اػبيل كأذانهبا، ككانوا ك ما قاؿ الربيع : على خيل بيلقو

 الدر ادلنثور يف التفسري ابدلأثور، 908-906ص2ج جامع البيانالصوؼ كالعهن، كمنا قوؿ الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص : تسوَّموا فإٌف اؼبالئكة قد تسٌومت. ينرر : 
 .249ص9ج د ادلسريزا، 946-941ص4ج
،  لسان العربينرر : 5  .472ص9ج معاين القراءاتمادة : سـو
 .معاين األخفشُب  ُب اؼبطبوع عندم، كىو غَت موجود 406ص4ج الدر ادلصون، كاتبعو السمُت اغبليب ُب 221ص2جالبحر ذكره أبو حياف ُب 6
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رم أم : أعطوىا من اعب»فمن قرأ ابسم الفاعل) ميسوًًٌمُت ( أم أٌف اؼبالئكة سٌومت خيلها، 
 (1).«كاعبوالف للقتاؿ، كمنو سائمة اؼباشية

أم سٌومهم هللا تعاىل، دبعٌت جعلهم هبولوف كهبركف »كمن قرأ ابسم اؼبفعوؿ ) ميسوًَّمُت (، 
 (2).«للقتاؿ

 (3)كاؼبتبادر على ىذه القراءة أٌف اإلسامة ؽبم، كأٌما أٌّنا كانت ػبيلهم فغَت ظاىر.

كحجتهم :   »الفتح ) ميسوًَّمُت ( مل أجده عند غَته فقاؿ :  كذكر ابن زقبلة توجيها آخر لقراءة
 َزَنىِۡي ٌُ [942: آؿ عمراف]  لػٌما كاف فتح الزام ؾبمعا عليو إذ كانوا مفعولُت رٌدكا قولو : ) ميسوًَّمُت ( إذ ،

 (4).«مسٌومُت كانت صفة مثل معٌت األٌكؿ ففتحوا الواك ) مفعولُت ( كما كانوا ) مينػٍزىلُت (، فكأٌّنم أنزلوا
فهو يقصد أٌف من قرأ ابلفتح على اؼبفعوؿ، فقد راعى الفاصلة قبلها ألٌف الذين قرؤكا ابلكسر 

 على اسم الفاعل قرؤكا قبلها على اسم اؼبفعوؿ، فأجركا الفاصلتُت على نسق كاحد. 
كبو : ) ،) ُمْفَعاَلت ( إىل اسم الفاعل على ) ُمْفِعاَلت(على اسم ادلفعول من  -2

جَش شىآت ( ك) ميٍنًشآت (، كذلك ُب قراءة عاصم كغَته من قولو تعاىل : مينٍ  ٍُ ۡ َٔارِ ٱل ] الرضبن اُت  َٔ َوََلُ ٱۡۡلَ

:42].(5) 

 القراءتُت كالتايل :  (6)اآللوسيكٌجو 

                                  
 .221ص2ج البحر احمليط1
 .221ص2ج روح ادلعاين2
 .216ص2ج ادلصدر نفسو3
 .972ص حجة القراءات4
سائي كأبو كقرأ ابن كثَت كانفع كأبو عمرك كابن عامر كحفص عن عاصم كوبي بن آدـ عن أيب بكر عنو، ككذا العليمي كضباد بن سلمة عن عاصم أيضا كالك5

ب  كابن مهراف األصبهاين عن أيب اغبسن جعفر كيعقوب كاغبسن كابن مسعود ) الػميٍنشىآت ( بفتح الشُت، كقرأ األعمش كزيد بن علي كطلحة كوبي بن كاث
) الػميٍنًشآت ( اػبياط ُب ركاية جبلة عن اؼبفضل عن عاصم كشعيب الصريفيٍت عن وبي كضبزة كعاصم بركاية وبي بن آدـ عن أيب بكر عنو كالكسائي ُب ركاية 

ادلعجم ، 297صالبدور الزاىرة  ،147صاإلحتاف ، 481-482ص4جالنشر ، 967صالتيسري ، 640صالسبعة بكسر الشُت. ينرر : 
 .419-418ص9ج
 .912ص47ج روح ادلعاينينرر : 6
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 ) ميٍنشىآت (، أم : اؼبرفوعات الشُّريع.قراءة فتح الشُت  : األول

ي : إٌما الرافعات الشُّريع أك الالٌب ينشئن األمواج ، فهقراءة كسر الشُت ) ميٍنًشآت ( : الثاين
 جبريهن، أك الالٌب ينشئن السَت إقباال كإدابرا.

فاؼبكسور اسم فاعل بٍت على ) أىٍنشىٍأتي (، فهي ميٍنًشئىة، نيسب الفعل إليها على االتساع، كما 
 اغبقيقة لغَته. يقاؿ : مات زيد كمًرض عمرك فبا يضاؼ الفعل إليو إذا كيًجدى فيو، كىو ُب

فكأٌف اؼبعٌت : الػميٍنًشئىاتي السََّتى، فحذؼ اؼبفعوؿ للعلم بو، كإضافة السَت إليها »قاؿ الفارسي : 
 (1).«أيضا اتساع، ألٌف سَتىا إمٌبا يكوف ُب اغبقيقة ؽببوب الريح

ج أٌّنا تنشئ اؼبو »، أك دبعٌت : (2)كذىب الزجاج أنٌو على معٌت اغبامالت الرافعات الشرع
 (3).«جبريها

كاؼبفتوح اسم مفعوؿ بٍت على ) أيٍنًشٍأت ( دبعٌت : أيٍجرًيت، أم : فيًعلى هبنٌ  
، قاؿ أبو عبيدة : (4)

 (5).«الػميٍنشىآتي : اجملرايت اؼبرفوعات»

        كبو : ، ) ُمستَ ْفَعل ( إىل اسم الفاعل على ) ُمستَ ْفِعل (على اسم ادلكان من  -2
َِ جَّۡفس  ( ُب قولو تعاىل :) ميستقىر ( ك) ميستًقر  ٌّ ُكً 

َ
نَشأ
َ
ِٓي أ َٔ ٱَّلَّ ُْ َٔۡدع    َو ۡصَخَلّر  َوُمۡصخَ ٍُ ] األنعاـ َوِٰضَدة  َف

:98].(6) 

                                  
 .428ص6ج احلجة1
 .80ص1ج معاين القرآن وإعرابو2
 .429ص6ج الدر ادلصون3
 .209ص4ج الكشف4
 .422ص4ج رلاز القرآن5
أ ابن كثَت كأبو عمرك كابن عباس كسعيد بن جبَت كابن ؿبيصن كقرأ انفع كابن عامر كعاصم كضبزة كالكسائي كأبو جعفر ) فىميٍستػىقَّره ( بفتح القاؼ، كقر 6

 النشر، 87ص التيسري،  462صالسبعة كاغبسن كعيسى كاألعرج كشيبة كالنخعي كسهيل كاليزيدم كركح عن يعقوب ) فىميٍستػىقًٌره ( بكسر القاؼ. ينرر : 
 .297ص4جادلعجم ، 470صاإلحتاف ، 996ص4ج
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فلكم استقرار ُب ) ميستقىر ( بفتح القاؼ أنٌو مصدر أك اسم اؼبكاف، أم :  (1)اآللوسيكٌجو 
 أك موضع استقرار كاستيداع فيما ذكر. األصالب أك فوؽ األرض كاستيداع ُب األرحاـ أك ُب القرب ؛

قاؿ الزجاج : كأٌما رفع ) مستقر كمستودع ( فعلى معٌت لكم ميٍستػىقَّره كلكم ميٍستػىٍودعه، أم : 
 مستػىقَّره ُب الرحم كمستودع ُب أصالب الرجاؿ.

 (2)كجائز أف يكوف : مستقىرّّ ُب الدنيا موجود كمستودع ُب األصالب مل ىبيٍلىق بعد.
، على قراءة فتح القاؼ أف يكوف  كال يصح ) ميستقىره ( مفعوال بو، ألنٌو ال يتعدل بل ىو الـز
كإذا مل يتعٌد مل يكن منو اسم مفعوؿ بو، كإذا مل يكن مفعوال بو كاف اسم مكاف، »قاؿ الفارسي : 

 (3).«فالػميٍستػىقَّر دبنزلة الػمىقىرًٌ 
تح الداؿ ُب ) ميٍستػىٍودىع ( على معٌت أٌف هللا كزاد ابن زقبلة زبرهبا آخر كىو إصباع اعبميع على ف

استودعو، فكذلك ) ميٍستػىقَّر ( موٌجو إىل أٌف هللا استقرٌه ُب مىقَّرًًٌه فهو ميٍستػىقىرّّ كما ىو ميٍستػىٍودىع ُب 
ميٍستػىٍودىًعو.
(4) 

ا  كيشهد كذلك لقراءة الفتح قولو تعاىل : َٓ َٔۡدَخ ا َوُمۡصَخ َْ ًُ ُمۡصَخَلرَّ  .[06ىود : ]َوَيۡؽيَ
، كميٍستػىٍودىعه اسم أٌما القراءة بكسر القاؼ  ) ميستًقره (، فهو حينئذ اسم فاعل دبعٌت : قاره

 مستقًٌره كمنكم مستودٌعه. ممفعوؿ، كاؼبراد : فمنك
، كمعناه مستقر ُب »قاؿ ابن خالويو :  فهو اسم الفاعل من قوؽبم : قػىرَّ الشيءي فهو ميٍستىًقره
، كذىب األزىرم أنٌو عٍت بو : الولد القارُّ ُب الرحم إىل كقت (5)«األرحاـاألصالب كمستودع ُب 

 (6)الوالدة.

                                  
 .209-208ص7ج روح ادلعاين1
 .449ص4ج ين القرآن وإعرابومعا2
 .926ص2جالدر ادلصون ، 191ص2ج البحر احمليط، كينرر : 261-262ص2ج احلجة3
 .462ص حجة القراءات4
 .926صاحلجة 5
 . 290ص9ج التبيان يف إعراب القرآن، 921ص الدرر الناثرة، 288ص9ج ادلوضح، كينرر : 272ص9ج معاين القراءات6
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اإلنساف بعينو، فهو مستًقره ُب األصالب مستودعه ُب  ) ميستًقر (يقصد ُب قراءة الكسر 
 ، فهو اسم ؼبكاف اإلنساف أم موضع استقرار كاستيداع.) ميستقىر (األرحاـ، أٌما ُب قراءة الفتح 

، كالشك أنٌو ال يستًقرُّ حىت ييًقرَّهي فهو مفعوؿ كا لوجهاف يتدخالف ألٌف هللا إذا أقرٌه استقرَّ
 (1)كفاعل.

 لألفعالريف التوجيو الص  الفصل الثاين :

كما تدؿ صيغة االسم على معناه، كذلك تدؿ صيغة الفعل على معناىا، كيوجد ُب األفعاؿ ما 
 معٌت أك على أكثر. يوجد ُب األظباء من داللة الصيغ على

كقد تناكؿ اآللوسي ؽبا كما يعرض ؽبا من التبادؿ كالتغاير ُب اؼبعٌت الواحد كاؼبختلف، كقد تزيد 
 ُب اؼببٌت فيزيد ألجلو اؼبعٌت، كقد يشدد ُب عُت الفعل للداللة على معٌت إضاُب، أك ؼبعاف كالتكثَت.

 غ.كقد تنبو ؽبا اآللوسي ُب توجيهاتو من حيث اختالؼ الصي

 تبادل الصيغ الفعلية وادلعىن الواحدادلبحث األّول :

أتٌب ُب العربية صيغتاف ـبتلفتاف أك أكثر دبعٌت كاحد، كيعود ذلك إىل االختالؼ اللهجي بُت 
، كقد أشار (2)القبائل العربية ُب بناء الصيغة، حيث أتٌب قبيلة ابلفتح كأخرل ابلكسر، أك بزايدة حرؼ

 توجيهو للقراءات القرآنية. إليها  اآللوسي ُب معرض

َعَل ( يف ادلعىن الواحد : -1  بني ) فَ َعَل ( و ) َأف ْ

مذاىب شىت  ُب الفعل للمعٌت الواحد ) فػىعىلى ( ك ) أىفػٍعىلى ( ذىب علماء اللغة إىل أٌف صيغة
أٌف اللغتُت اؼبعٌت فيهما كاحد، إاٌل  ( أىفػٍعىٍلتي  ( ك ) تي ) فػىعىلٍ كقد هبيء »بُت مؤيد كمنكر، قاؿ سيبويو :

                                  
 .996ص ـ،4001-ق9246، 9، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طأليب زرعة ة حتليلية حلجة القراءاتدراسىشاـ سعيد ؿبمود النعيمي،1
 .922ص التوجيو اللغوي للقراءات القرآنية عند الفراءينرر : 2
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(، كيلحق قـو فيو األلف، فيبنونو على) فػىعىلٍ اختلفتا، زعم ذلك اػبليل، فيجيء بو قـو على             تي
 (1).«( أىفػٍعىٍلتي  )

       قٌلما ظبعت ُب شيء»كمن اؼبؤيدين كذلك الكسائي، أخرب عنو  ثعلب أنٌو كاف  يقوؿ  : 
 (3)، كأبو عبيدة كأبو زيد.(2) «) فعلت ( إالٌ كقد ظبعت فيو ) أفعلت ( 

دبعٌت كاحد، كمن ىؤالء  ) فػىعىلى ( ك ) أىفػٍعىلى (كقد أنكرت طائفة من اللغويُت أف يكوف 
، كمن ذلك ما ذكره ابن دريد ُب اعبمهرة عنو أنٌو أنكر ) أىفػٍعىلى (األصمعي الذم أنكر كثَتا فبا كرد على 

فق ُب خفق، كمل يؤيد إاٌل القليل من ذلك : جد : أسرل ُب سرل كأتبع ُب تبع، كأغبق ُب غبق، كأخ
 (4)األمر كأجد كبكر كأبكر.

قاؿ ابن درستويو ُب شرح الفصيح : ال  »كذكر السيوطي كذلك إنكار ابن درستويو، فقاؿ : 
دبعٌت كاحد، كما مل يكوان على بناء كاحد، إاٌل أف هبيء ذلك ُب لغتُت  ) فػىعىلى ( ك ) أىفػٍعىلى (يكوف 
 (5).«ـبتلفتُت

ۡدةَرَ ُب قولو تعاىل : ادلعىن الواحد، بني ) َدبَ َر ( و ) َأْدبَ َر ( يف 
َ
ِۡو إِۡذ أ ، حيث [22] اؼبدثر :َوٱۡلَّ

       (**)كأبو الزاند (*)كشيبةقرأ ابن عباس هنع هللا يضر كابن الزبَت كؾباىد كعطاء كابن يعمر كأبو جعفر »: 
                                  

 .69ص2ج الكتاب1
 .207ص4للسيوطي ج ادلزىر2
فقد  ،9417ص2ج ، 9987، 9علبكي، دار العلم للماليُت، بَتكت لبناف، ط، ربقيق رمزم منَت بمجهرة اللغةأبو بكر دمحم بن اغبسن بن دريد، ينرر : 3

 ال هبيز أكثره.عنوف ابن دريد للباب بقولو : ابب ما اتفق عليو أبو زيد كأبو عبيدة فبا تكلمت بو العرب من فعلتي كأفعلتي ككاف األصمعي يشٌدد فيو ك 
 .9419-9417ص2جادلصدر نفسوينرر : 4
 .282ص9ج ادلزىر5
ابػبَت، عرض بة بن ًنصىاح بن سرجس بن يعقوب، إماـ ثقة، مقرئ اؼبدينة مع أيب جعفر كقاضيها، كموىل أـ سلمة اهنع هللا يضر مسحت على رأسو كدعت لو شي*

 غاية النهاية ق. ينرر :928ق، كقيل 920على عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة، عرض عليو انفع بن أيب نعيم كأبو عمرك بن العالء كآخركف، مات سنة
 .219ص9ج
اج العراؽ، اظبو عبد هللا بن ذكواف موىل رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد مشس بن عبد مناؼ، يكٌت أاب عبد الرضبن، كقد كاله عمر بن عبد العزيز خر **

ق، ككاف ثقة كثَت اغبديث 920شهر رمضاف سنة  ككانت لو حلقة على حدة ُب مسجد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مات ُب اؼبدينة فجأة لسبع عشرة خلت من
 .291-292ص1ج الطبقات الكربىفصيحا بصَتا ابلعربية عاؼبا عاقال. ينرر : 
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حة ) دىبػىرى ( كىو دبعٌت ) أىٍدبػىرى ( اؼبزيد كػ : ) قبل ( ك ) أقبل (، كقتادة كعمر بن عبد العزيز كاغبسن كطل
كىي ركاية عن اغبسن  (*)كاؼبعركؼ اؼبزيد..، كقرأ أبو رزين كأبو رجاء كاألعمش كمطر كيونس بن عبيد

كابن يعمر كالسلمي كطلحة ) أدبر ( ابؽبمز ككذا ىو ُب مصحف عبد هللا كأيب كىو أنسب بقولو 
 (1).«تعاىل

يالحظ من خالؿ توجيو اآللوسي أٌف قراءة ) دىبػىرى ( دبعٌت ) أىٍدبػىرى (، كىو يدؿ داللة كاضحة أنٌو 
كال أرانبا إاٌل لغتُت، يقاؿ : دبر النهار كالشتاء  »قصد أٌّنما لغتُت، كىو توجيو الفراء حيث قاؿ : 

دبر مل يقولوه إالٌ أبلف، كإٌّنما ُب اؼبعٌت كالصيف كأدبر، ككذلك : قػىبىل كأقػٍبىلى، فإذا قالوا : أقبل الراكب كأ
 (2).«عندم لواحد

الصحيح أٌف ) دىبػىرى ( ك ) أىٍدبػىرى ( دبعٌت كاحد، »كىو توجيو أيب جعفر النحاس عندما قاؿ : 
 (3).«على ىذا كالـ أىل التفسَت كأكثر أىل اللغة

، (7)كابن زقبلة (6)كالعكربم (5)كابن أيب مرًن (4)كعليو أغلبية اؼبوجهُت للقراءات كابن خالويو
 (10)كأيب حياف. (9)كالقرطيب (8)كمن اؼبفسرين الزـبشرم

                                  
وُب سنة *يونس بن عبيد بن دينار أبو عبد هللا العبدم البصرم، إماـ جليل عرض على اغبسن البصرم كرأل أنس بن مالك، عرض عليو سليماف الطويل، ت

 .128ص4ج ادلصدر السابقق. ينرر : 929
 السبعة، قرأ انفع كحفص كضبزة كيعقوب كخلف إبسكاف الذاؿ ُب ) إٍذ أىٍدبػىرى (، كالباقوف بفتح ذاؿ ) إذىا دىبػىرى (.ينرر : 409ص49ج روح ادلعاين1
 .164ص اإلحتاف، 619ص

 .99ص2ج معاين القرآن2
 .28ص1ج إعراب القرآن3
 .211ص احلجة4
 .9294ص2جادلوضح 5
 .622ص4ج إعراب القراءات الشواذ، 271ص4ج انالتبي6
 .722ص حجة القراءات7
 .294ص2ج الكشاف8
 .84ص99ج اجلامع ألحكام القرآن9

 .221ص90ج البحر احمليط10
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فمن قرأ ) إٍذ أىٍدبػىرى ( فعلى أٌف ) إٍذ ( ظرؼ ؼبا مضى من الزماف، كابلتايل فهو أمر قد مضى، 
كابلتايل يصَت اؼبعٌت : كالليل إذا توىل، يقاؿ : دبىر ك أىٍدبىر إذا توىل
بىلى كأقػٍبىلى كما ذكره ، فهما كػ : قػى (1) 

 اآللوسي.

أٌما من قرأ ) إذا دىبػىرى ( فعلى أٌف ) إذا ( ظرؼ ؼبا يستقبل من الزماف، كدىبىر دبعٌت : أقبل قالو 
 (3)، فهو أمر مل يبض.(2)قطرب

 (4)قاؿ أبو عمرك : كىي لغة قريش، نقلو القرطيب.

ل إشارة إىل أٌف األمر للتحقيق، فهو كالسر ُب التعبَت ابؼباضي ىنا مع ) إذا ( اليت ىي للمستقب
 متحقق الوقوع ال يتخلف.

ۖٗ ُب قولو تعاىل : ادلعىن الواحد، بني ) سَقى ( و ) أْسَقى ( يف  ًِ ىَؽِۡۡبَة  َُۡعٰ
َ
ًۡ ِِف ٱۡۡل ِإَونَّ ىَُل

ُّۡصلِيُلً  ََۢ َبۡۡيِ فَۡرث  ن ٌِ ا ِِف ُبُطُِِّٔۦ  ٍَّ ا ّىِي ّمِ ا َشآنِغ  ًِا َخالِص  َ ٰرِبِۡيَ َوَد   ۡلَّ قرأ ابن مسعود »إذ :، [66] النحل : شَّ
ُّۡصِليُلًكابن عامر كانفع كأبو بكر كأىل اؼبدينة  كزيد بن عليخبالؼ عنو كاغبسن  بفتح النوف ىنا  ن

 : (*)على أنٌو مضارع سقى كىو لغة ُب أسقى عند صبع كأنشدكا قوؿ لبيد [49]كُب اؼبؤمنُت 

 (**)لِ اَل ىِ  نْ مِ  لَ ائِ ا والقبَ رً ي ْ ى                           دنَُ قَ وأسْ  دٍ  رلَْ ِن ي بَ مِ وْ ى ق َ قَ سَ 

                                  
 .227ص4ؼبكي القيسي ج الكشفينرر : 1
 .84ص99ج اجلامع ألحكام القرآن2
 .227ص4ؼبكي القيسي ج الكشفينرر : 3
 .84ص99ج اجلامع ألحكام القرآن4
ى رسوؿ لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامرم ٍب اعبعفرم، كاف شاعرا من فحوؿ الشعراء، كفد عل*

ق. ينرر 29ُت سنة، كقيل مات سنة هللا ملسو هيلع هللا ىلص سنة كفد قومو بنو جعفر، فأسلم كحسن إسالمو، قاؿ أنس بن مالك : بلغٍت أف لبيد بن ربيعة عاش مائة كأربع
، 9، ربقيق علي دمحم معوض كعادؿ أضبد عبد اؼبوجود، دار الكتب العلمية، طأسد الغابة يف معرفة الصحابة:  أبو اغبسن عز الدين بن األثَت، 

 .284ص2ـ، ج9992-ق9291
، شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريبن مالك، كىي أـ كالب. ينرر : البيت للبيد من قصيدة لو يعاتب فيها قومو، كؾبد ىي ابنة تيم بن غالب بن فهر **
 .92ص
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كقاؿ بعض : يقاؿ سقيتو لشفتو كأسقيتو ؼباشيتو كأرضو، كقيل : سقاه دبعٌت ركاه ابؼباء كأسقاه 
 (1).«دبعٌت جعلو شرااب معدا لو

 عرض اآللوسي من خالؿ توجيهو ثالثة آراء :

( لغتاف، كاستدؿ بقوؿ لبيد السابق. قاؿ أبو علي الفارسي  أٌف ) سقى ( ك ) أسقى األّول :
فسقى قومي : »مؤكدا على التبادؿ بُت الصيغتُت ُب االستعماؿ اللغوم  ُب تعليقو على البيت السابق :

ًصبيوف منها، كبعيد أف يسأؿ لقومو  ليس يريد بو ما ييركل عطاشهم، كلكن يريد : رزقهم سقيا لبالدىم، ىبي
 : (***)عطاش، كلغَتىم ما ىبصبوف منو، كيبٌُت ذلك قوؿ الشاعرما ييركم ال

 انِ ت كل  يََ بْ ب َ م أحْ هِ لِ ىم َفُسُقوا            ومن أجْ أخطأ الربيُع بالدَ 

 ( 2).«فقولو : سقوا، دعا ؽبم ابلسقيا اليت أخطأت بالدىم

 فعليو قراءة الفتح كالضم ُب النوف دبعٌت كاحد. 

ؼ ُب اؼبعٌت بُت ) سقى ( ك ) أسقى (، فمن ضٌم فعلى أنٌو مضارع    أٌف ىناؾ اختال الثاين :
) أسقى (، كبناه على : أسقيت فالان دبعٌت : جعلت لو شراب يشربو، كاؼبعٌت : جعلنا ما ُب ضركعها من 

ف العرب تقوؿ لكل ما كا»ألباّنا سيٍقيا لكم، كما تقوؿ : أسقيتو ّنرا، أم : جعلتو شراب لو، قاؿ الفراء : 
 (3).«من بطوف األنعاـ كمن السماء أك ّنر هبرم لقـو : أسقيت

                                  
، قرأ انفع كابن عامر كشعبة كيعقوب ابلنوف اؼبفتوحة، كأبو جعفر ابلتاء اؼبفتوحة، كالباقوف من العشرة ابلنوف اؼبضمومة. ينرر : 119ص92ج روح ادلعاين1

 .612ص2ج معجم القراءات
 . 71ص1جاحلجة كقفت عليو من مصادر كمراجع، كقد استشهد بو أبو علي الفارسي ُب :  مل أعثر على قائلو فيما ***

 .71ص1جاحلجة 2
 .27ص4ج معاين القرآن3
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آء  فَُراح اكمنو قولو تعاىل : ٌَّ ۡشَلۡيَنُٰلً 
َ
أم : جعلنا لكم شراب، ليس ىو من »،[47] اؼبرسالت :َوأ

 (2)، كىي لغة ضبَت.(1) «سقي الفم لرفع العطش، فاؼبعٌت : جعلنا لكم شراب ال ينقطع كالسيقيا

الفتح فعلى أنٌو مضارع ) سقى (، كبناه على سىقىٍيتي أىٍسًقي كما قاؿ تعاىل :                           أٌما قراءة
ًٔرا ُٓ اة ا َط ًۡ ََشَ ُٓ ًۡ َربُّ ُٓ ٰ ًۡ ، [49] اإلنساف :وََشَلى ُْ َؽآَء ٌۡ

َ
َػ أ ا َفَلطَّ  ٍ آًء ََحِي ٌَ  ْ ٔا َٔ ،[91]دمحم :وَُشُل ُْ ِي  َوٱَّلَّ

ِن َوسَۡصلِ  ٍُ آء  سُۡصَِقٰ ،[79] الشعراء :ۡيِ ُحۡطؽِ ٌَّ  .[96] إبراىيم :َصِديد   ٌَِ 

يقاؿ : سقيت »، قاؿ أبو عبيدة : (3)«كالوجو أنٌو من : سىقىاهي يىٍسًقيًو، كذلك ؼبا يكوف للشفة »
الرجل ماءن كشراابن من لنب كغَت ذلك، كليس فيو إالٌ لغة كاحدة بغَت ألف إذا كاف ُب الشفة، كإذا جعلت 

كعليو فقراءة الفتح أخص ابلٌشفاه دكف ، (4)«و شراب فهو أسقيتو كأسقيت أرضو كإبلو، ال يكوف غَت ىذال
 (5)اؼبزارع كاؼبراعي، كىي لغة قريش.

تقوؿ : سقيتو حىت ركل أسقيو، قاؿ »أٌف من فتح النوف فحجتو ظاىرة، قاؿ الرازم :الثالث :
ُٓ تعاىل : اة ا َط ًۡ ََشَ ُٓ ًۡ َربُّ ُٓ ٰ ، ، كمن ضم النوف فهو من قولك : أسقاه إذا جعل لو [49] اإلنساف :ًٔراوََشَلى

آء  فَُراح اشرااب كقولو تعاىل :  ٌَّ ۡشَلۡيَنُٰلً 
َ
، كاؼبعٌت ىهنا أاٌن جعلناه ُب كثرتو كإدامتو  [47] اؼبرسالت :َوأ

 (6).«كالسقيا

تريد : أان جعلناه ُب  كيبكن أف تكوف كل من القراءتُت قد أفادت معٌت، فقراءة ضم النوف، 
، كقراءة فتح النوف تريد : أنٌو وكثرتو كإدامتو كالسيقيا كما مر، كقولك : أسقيتو ّنرا أم جعلتو سقيا ل

 للشفاه، فال كثرة كال إدامة.

                                  
 .29ص4جالكشف 1
 .920ص90ج اجلامع ألحكام القرآن2
 .729ص4ج ادلوضح3
 .299ص القراءاتحجة ، 272ص6ج البحر احمليط، كينرر : 210ص9ج رلاز القرآن4
 .920ص90ج القرآن اجلامع ألحكام5
 .67ص99ج التفسري الكبري6
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من األنعاـ، كال شك  لقد كردت آية سورة النحل كسورة اؼبؤمنُت ُب سياؽ تعداد نعم هللا 
يكوف شراب دائما لكل الناس، كلكن هللا يبسط الرزؽ ؼبن يشاء كيقدر، فجاءت   أٌف رزؽ هللا من ألباّنا ال

آء  كل قراءة لتوحي دبعٌت من ىذه اؼبعاين خبالؼ قولو تعاىل :  ٌَ آءِ  ٍَ َِٱلصَّ ٌِ َُزنۡلَا 
َ
ٔر   َوأ ُٓ ُطۡ  ٤٨ا َط ةِِّۦ  ـِۧيَ نّلِ

ة   ۥ  ةَِۡلَ ُّ ۡيخ ا َونُۡصلَِي ٌَّ  ٍ َُۡعٰ
َ
ٓ خ َِا ا َخيَۡل ٍَّ اا وَ ِم َُاَِسَّ َنرِي 

َ
على قراءتو  (1)، فقد اتفق صبيع القراء[29-28]الفرقاف :خ

ُطۡ ابلنوف على أنٌو من الرابعي : ) أسقى ( ليتناسب ابلعطف على  ة   ـِۧيَ نّلِ ۡيخ ا ةِِّۦ ةَِۡلَ ٌَّ كجمليئو على ،
 الغالب، إذ ال حياة للخلق على األرض بغَت اؼباء.

 يف ادلعىن الواحد :بني ) فَ َعل ( و) فَ ع ل (  -2

تعد ظاىرة التضعيف ُب الصيغة بصفة عامة من القضااي الصوتية، لذلك قاؿ ابن عصفور 
اعلم أٌف التضعيف ال ىبلو أف يكوف من ابب إدغاـ اؼبتقاربُت، أك من ابب إدغاـ اؼبثلُت، فإف كاف من »:

كن أف يكوف زائدا كأف يكوف أصال، ابب إدغاـ اؼبتقاربُت فال يلـز أف يكوف أحد اغبرفُت زائدا بل قد يب
 ( 2).«كإذا كاف اإلدغاـ من جنس اؼبثلُت كاف أحد اؼبثلُت زائدا إالٌ أف يقـو دليل على أصالتهما

 كالتضعيف الوارد ىنا ىو : تضعيف ُب عُت الكلمة، كفبا عرضو اآللوسي :

 ، ُب قولو تعاىل : ل (بني ) نَ َزل ( و)نَ ز  
َ
وُح ٱۡۡل قرأ ضبزة  »، فقد [992] الشعراء :ٌِۡيُ ََُزَل ةِِّ ٱلرُّ

ٌِۡيُ كالكسائي كأبو بكر كابن عامر 
َ
وُح ٱۡۡل          بتشديد الزام كنصب ) الركح      ََُزَل ةِِّ ٱلرُّ

 (3).«األمُت (

                                  
 ، فقد اتفقت القراءات اؼبتواترة كالشاذة على ضم النوف بدكف خالؼ.264-269ص6ج معجم القراءاتينرر : 1
 .997ص9ج، ربقيق فخر الدين قباكة، مكتبة لبناف انشركف، بَتكت لبناف، ادلمتع الكبري يف التصريفابن عصفور اإلشبيلي، 2
، كقرأ اؼبدنياف كاؼبكي كالبصرم كحفص بتخفيف الزام كرفع اغباء من كلمة ) الركح ( كالنوف من كلمة ) األمُت (، كقرأ الباقوف 994ص99ج اينروح ادلع3

 .428ص البدور الزاىرة، 242ص اإلحتاف، 272صالسبعة بتشديد الزام كنصب اغباء كالنوف.ينرر : 
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كزبريج قراءة التخفيف ) نػىزىؿى ( أنٌو فعل ثالثي ؾبرد، كىو فعل ماض، ك) الركحي ( فاعلو        
ّبَِم كنرَته قولو تعاىل :، ( صفتو، أم : جاء بو جربيل  ك) األمُتي  ٌَِ رَّ ََلُۥ ُروُح ٱۡىُلُدِس  كُۡو َُزَّ

َ ََكَن َؼُدّو  : ، كقولو تعاىل [904] النحل :ةِٱۡۡلَقِّ  ٌَ ٰ َكۡيتَِم ـا ّىِ كُۡو  ََلُۥ لََعَ ۥ َُزَّ ُّ  .[97]البقرة :ِشۡۡبِيَو فَإَُِّ

ىو الفاعل إبصباع، رٌدكا ما اختلفوا  ىذين اؼبوضعُت جربائيل فلٌما كاف ُب »قاؿ ابن زقبلة :
 (1).«فيو إىل ما أصبعوا عليو

كأٌما زبريج قراءة التشديد ) نػىزَّؿى (، فالفعل مزيد ابلتضعيف، كفاعلو ضمَت يعود على هللا،     
مُتى، كىذه القراءة  أتت بعد ك) الركحى ( : مفعولو، ك) األمُتى ( صفتو، كاؼبعٌت : نػىزَّؿى هللاي بو الركحى األ

ٍِۡيَ اإلخبار عن تنزيل القرآف كىو قولو تعاىل : ۥ ََلَزنِيُو َرّبِ ٱۡىَعٰيَ ُّ ، كالتنزيل مصدر :    [994]الشعراء :ِإَوَُّ
 ) نػىزَّؿى (، فكاف تناسب ُب النرم مع سياؽ اآلية.

ٍِۡيَ : كبعض أىل اللغة وبتج ؽبذه القراءة بقولو جٌل عٌز »قاؿ النحاس :  ۥ ََلَزنِيُو َرّبِ ٱۡىَعٰيَ ُّ  ِإَوَُّ
، كقد هبوز أف يراد (2)«ألٌف تنزيال يدؿ على ) نػىزَّؿى (، كىو احتجاج حسن، كقد ذكره أبو عبيد 
 (3)ابلتخفيف القليل كالكثَت، فإذا شٌدد دٌؿ بو على الكثَت، كما يقوؿ السَتاُب.

ينزؿ شيئا بعد شيء شيدًٌد ليدؿ على ىذا اؼبعٌت ؼبػٌا كاف القرآف »: إىل أنٌو مكي القيسي كذىب
 ، (4)«؛ إذ لو خٌفف عباز أف ينزؿ مرة كاحدة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كمل يكن كذلك

، ككافقو أبو علي الفارسي (5) «كنبا سواء ُب اؼبعٌت»الفراء أٌف القراءتُت دبعٌت كاحد، فقاؿ :  رألك 
 (6) .«فيف( معٌت الثقيلةفمعناه ) يقصد : التخ»حيث قاؿ : 

                                  
 .140ص حجة القراءات1
 .929ص2ج إعراب القرآن2
 .01، ىامش رقم 62ص2لسيبويو ج الكتابينرر : 3
 .412ص9ج الكشف4
 .979ص4ج معاين القرآن5
 .269ص1جاحلجة 6
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كالقراءاتف ترجعاف إىل معٌت كاحد، ألٌف جربيل عليو السالـ ال يػىٍنزًؿ حىت يػينػىزًٌلىوي »قاؿ اؼبهدكم :
 ( 1).«هللا

الدكتور اعبندم من احملدثُت عند ذكره للتشديد كالتخفيف ُب اللهجات العربية أٌف  خليصى ك 
ل اؼبتحضرة اليت سبيل إىل التخفيف، كذىب إىل أٌف التشديد القبائل البدكية سبيل إىل الشدة عكس القبائ

أك التثقيل مرهر من مراىر التطور الٌلغوم، إذ ىو دبثابة عملية ترميم ُب جسم العربية، يقـو هبا على 
 فًتات.

فالكلمة اؼبخففة مثل ) فػىعىلى ( ردبا كانت تدؿ على التكثَت ُب سابق عهدىا، ٌٍب بتطور الزمن »
ؼبعٌت فيها، فتهب اللغة عندئذ لتقـو بًتميم ىذا اػبلل الذم طرأ فتضيف التشديد إىل ىذا ضعيف ىذا ا

 (2).«الوزف حىت تعيد لو قوتو

ًِ ، ُب قولو تعاىل:بني ) عَدَل ( و) َعّدَل ( ا َغرََّك ةَِرّبَِم ٱۡىَهرِي ٌَ  َُ نَسٰ ا ٱۡۡلِ َٓ حُّ
َ
د ِي ٦َيٰٓ  ٱَّلَّ

ىَٰم َفَؽَدلََم  َّٔ قرأ غَت كاحد من السبعة ) عىدىلىكى ( ابلتشديد، أم صٌَتؾ »، فقد [7-6نفطار :]االَخيََلَم فََص
 (3).«كاحد معتدال متناسب اػبل من غَت تفاكت، كنقل القفاؿ عن بعضهم أٌف ) عدىؿى ( ك) عىٌدؿى ( دبعٌت

  يدؿ توجيو اآللوسي ُب ىذا اؼبوضع على التبادؿ بُت الصيغتُت الصرفيتُت للفعلُت  ) عدىؿى ( 
 ك) عىٌدؿى (، كيتأكد ذلك فيما نقلو عن القفاؿ أبٌّنما دبعٌت كاحد.

فمن ثقل ) عىدىلىكى ( فإمٌبا يقوؿ : عىدَّؿى خلقك، ك) عىدىلىكى ( أم : عدؿ »قاؿ األخفش : 
 (4).«بعضك ببعضك فجعلك مستواي معتدال كىو ُب معٌت) عىٌدلىكى (

                                  
 .210ص4ج شرح اذلداية1
 .618-617ص4ج اللهجات العربية يف الرتاثينرر : 2
 اإلحتافالباقوف بتشديدىا.ينرر :  ، كقرأ عاصم كضبزة كالكسائي كخلف بتخفيف الداؿ، ككافقهم اغبسن كاألعمش، كقرأ279ص20ج روح ادلعاين3
 .226ص90ج معجم القراءات، 171ص

 .206ص معاين القرآن4
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و أعجب الوجهُت إيٌل، كأجودنبا ُب العربية ؛ كى »فقاؿ عنو :  كجىوَّد الفراء قراءة التشديد
َتَم ألٌنك تقوؿ :  ا َشآَء َركَّ ٌَّ ّيِ ُصَٔرة  

َ
للًتكيب أقول ُب العربية من أف  ِِفٓ ، فتجعل [8]االنفطار : ِِفٓ أ

يكوف للعدؿ ؛ ألٌنك تقوؿ : عٌدلتك إىل كذا ككذا، كصرٌفتك إىل كذا ككذا، أجود من أف تقوؿ : 
 (1) .«كصرفتك فيو عدىلتك فيو ،

كمكي بن أيب طالب  (3)ككٌجو كل من ابن خالويو، (2) كىو علة اختيار ابن جرير الطربم 
 (9)كابن اعبوزم (8)من علماء التوجيو، كالزـبشرم (7)كابن زقبلة (6)كابن أيب مرًن (5)كاؼبهدكم (4)القيسي

 كقراءة التشديد.من اؼبفسرين قراءة التخفيف   (11)كالطاىر بن عاشور (10)كأبو حياف

 بني ) فَ َعل ( و) فَاَعل ( يف ادلعىن الواحد : -3

اعلم أٌنك إذا قلت »إٌف الغالب على صيغة ) فىاعىلى ( ىي الداللة على اؼبشاركة، قاؿ سيبويو : 
: فاعلتو، فقد كاف من غَتؾ إليك مثل ما كاف منك إليو حُت قلت فاعلتو، كمثل ذلك : ضاربٍػتيو، 

 (12).«تيوي، كعازَّين كعازىٍزتيوي، كخاصىمىًٍت كخاصىمتيوي كفارىقػٍتيوي، ككارمٍ 

                                  
 .922ص2ج معاين القرآن1
 .909ص20ج جامع البيان2
 .262ص احلجة3
 .262ص4ج الكشف4
 .221ص4ج اذلداية5
 .9226ص2ج ادلوضح6
 .712-714ص حجة القراءات7
 .127ص2ج الكشاف8
 .299ص2ج زاد ادلسري9

 .244ص90ج حمليطالبحر ا10
 .916ص20ج التحرير والتنوير11
 .68ص2ج الكتاب12
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تيوي، ) فػىعىل (كقد أتٌب صيغة ) فىاعىلى ( دبعٌت  ، فال تدؿ على اؼبشاركة كبو : انكٍلتيوي، كعاقػىبػٍ
. ، كظاىىٍرتي  (1)كسافػىٍرتي

ُْ كفبا ذكره اآللوسي من القراءات قولو تعاىل :  َسَٰرٰى حَُفُٰدو
ُ
ًۡ أ حُُٔك

ۡ
، فقاؿ :   [81] البقرة :ًۡ ِإَون يَد

أم زبرجوىم من األسر إبعطاء الفداء، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كضبزة كابن عامر ) تػىٍفديكىم ( كعليو »
ضبل بعض قراءة الباقُت إذ ال مفاعلة، كفٌرؽ صبع بُت ) فىادىل ( ك ) فىدىل ( أبٌف معٌت األٌكؿ : ابدؿ 

كقيل : ) تػيفىادكىم ( ابلعنف، ك) تػىٍفديكىم ( ابلصلح ؛ كقيل ) أسَتا أبسَت، كالثاين : صبع الفداء، 
 (2).«تػيفىادكىم ( تطلبوا الفدية من األسَت الذم ُب أيديكم من أعدائكم

يدؿ ربليل اآللوسي عند توجيهو للقراءتُت على أٌف اؼبفاعلة على غَت ابهبا، فػ : ) فىادىل ( ك     
لغتاف ) تػىٍفدكىيم (  ك) تيفاديكىيم ( »و الرازم حيث قاؿ : ) فىدىل ( لغتاف دبعٌت كاحد، كىو توجي

من الًفداء كىو العوض من الشيء صيانة لو، يقاؿ : فداه ًفديىةن ك) تيفاديكىيم ( ) تػىٍفديكىم ( ، مشهوراتف
 (3).«من اؼبفاداة

اعىل ( ، فدلت صيغة ) فى (4) «كمن قرأ ) تػىٍفدكىيم ( فهو دبعٌت ) تيفاديكىيم ( »قاؿ اؼبهدكم : 
 على ) فػىعىلى ( اجملرد.

فمن قرأ ) تيفاديكىيم ( فألٌف من كل كاحد من الفريقُت »فليس ىناؾ كبَت فرؽ بُت القراءتُت، 
 ًفٍعله، فمن اآلسر دفع األسَت، كمن اؼبأسور منهم دفعه لًفدائو.

                                  
 .68ص2ج الكتابينظر : 1
، قرأ اؼبدنياف كالكسائي كعاصم كيعقوب بضم التاء كفتح الفاء كألف بعدىا، كالباقوف بفتح التاء كسكوف الفاء كحذؼ األلف 241ص9ج روح ادلعاين2

 .26ص البدور الزاىرة، 921ص9ج معجم القراءات، 982ص اإلحتافبعدىا.ينرر :
 .986ص2ج التفسري الكبري3
 .972ص9ج شرح اذلداية4
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و جاء ابلفعل على كمن قرأ  ) تػىٍفدكىيم (، فاؼبعٌت فيو مثل معٌت من قرأ : ) تيفاديكىيم ( إاٌل أنٌ 
يفعل، أال ترل أٌف ُب ىذا الوجو أيضا دفعا من كل كاحد من اآلسرين كاؼبأسور منهم على كجو الفدية 

 (1).«لألسَت، كاالستنقاذ لو من األسر

) تػىٍفدكىيم ( : بغَت ألف، ك) تيفاديكىيم ( ابأللف، كىو من ابب اؼبفاعلة ؛ »قاؿ العكربم : 
اءة األكىل، كهبوز أف يكوف من اؼبفاعلة اليت تقع من اثنُت ؛ ألٌف اؼبفاداة كذلك فيجوز أف يكوف دبعٌت القر 

 (2).«تقع

كعليو تدؿ اؼبفاعلة على األخذ كالرد من اعبانبُت، فهؤالء يدفعوف األسرل كيؤخذكف ما 
من  يفتدكّنم بو سواء كاف ماال أك غَته، كأكلئك يدفعوف ما يفتدكّنم بو كأيخذكف األسرل، فهي مشاركة

 اعبانبُت أيضا.

 أٌف ) فىادىل ( ك ) فىدىل ( مفًتقاف ُب اؼبعٌت على أقواؿ : (3) كنقل اآللوسي عن أيب حياف

 ) فىادىل ( :ابدؿ أسَتا أبسَت، ك) فىدىل (: صبع الفداء. األّول :

 .) تػيفىادكىم ( ابلعنف، ك) تػىٍفديكىم ( ابلصلحالثاين:

 .من األسَت الذم ُب أيديكم من أعدائكم) تػيفىادكىم ( تطلبوا الفدية الثالث :

، كقد ضبلهما ذلك على اؼبفاضلة بُت (5)كمكي القيسي (4)كفبن فٌرؽ بُت اؼبعنيُت الطربم
 القراءتُت مع أٌّنما قراءاتف متواتراتف.

                                  
 .928-927ص4أليب علي الفارسي ج احلجةينرر : 1
 .71ص9ج التبيان2
 .269ص9ج البحر احمليط3
 .269ص9ج جامع البيان4
 .414ص9ج الكشف5
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خطاب  لقريرة كالٌنضَت كبٍت قينقاع، »نبغي ضبل الصيغتُت على معنيُت تبعا لسياقهما، فاآلية يك 
لٌنضَت ك قريرة حالفت األكس، كبٍت قينقاع حالفت اػبزرج، فكانوا إذا كقعت اغبرب ذىبت  كذلك أٌف ا

كل طائفة من بٍت إسرائيل مع أحالفها، فقتل بعضهم بعضا كأخرج بعضهم بعضا من دايرىم، ككانوا مع 
 (1).«ذلك يفدم بعضهم أسرل بعض اتباعا غبكم التوراة، كىم قد خالفوىا ابلقتاؿ كاإلخراج

 ىذا توبي  على عدـ كفائهم، فإذا أيسر منهم أحد كاف عليهم فداؤه ابؼباؿ أك غَته، أك كُب 
مفاداهتم برد أسرل األكس كاػبزرج كاسًتداد أسراىم، كبناءن عليو فإٌف كل قراءة سبثل موقفا من مواقفهم مع 

 (2)أسراىم، ففريق يفدكف ابؼباؿ أك غَته كآخركف يفادكف برد أسَت مثلو.

َعل ( يف ادلعىن الواحد :بني ) ف َ  -4  ع ل ( و) أف ْ

( ُب معٌت كاحد مشًتكُت كما جاء فيما صٌَتتو »قاؿ سيبويو :  ( ك) أفػٍعىٍلتي كقد هبيء ) فػىعٍَّلتي
، كظبٍَّيتي كأظٍبىٍيتي  تي ، كذكر ُب موضع (3) «فاعال ككبوه ؛ كذلك : كعٍَّزتي إليو كأكعٍزتي إليو، كخرٌبتي كأٍخربى

 (4).«كقالوا : أغلقتي الباب، كغىلٍَّقتي األبواب حُت كثٌركا العمل»فيد التكثَت، فقاؿ : آخر أٌف التشديد ي

آ إِةَۡرِٰه ُب قولو تعاىل : ( و ) أوصى ( يف ادلعىن الواحد،  بني ) وّصى َٓ ِ ٰ ة ] البقرة ةَجِيِّ ًُ  َۧوَوَّصَّ

كاألكىل الدالة عليو لصيغة   قرأ انفع كابن عامر ) أكصى ( كال داللة فيها على التكثَت»، ك [924:
 (5).«التفعيل

                                  
 .908ص احملرر الوجيز1
مكتبة العلـو كاغبكم، لكالم العلي الكبري،  أيسر التفاسريأبو بكر جابر اعبزائرم،، 26م صللبغو  معامل التنزيل، 987ص9ج التفسري الكبريينرر : 2

، ربقيق عبد تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنانعبد الرضبن بن انصر السعدم،، 29-20ص ـ، 4000-ق9249، 1اؼبدينة اؼبنورة السعودية، ط
 .18صـ،4009-ق9244، 9كت لبناف، طالرضبن بن معال اللووبق، مؤسسة الرسالة، بَت 

 .64ص2ج الكتاب3
 .62ص2ج الكتاب4
قرأ اؼبدنياف كالشامي هبمزة مفتوحة صورهتا ألف بُت الواكين مع زبفيف الصاد، كالباقوف حبذؼ اؽبمزة مع تشديد الصاد.ينرر: ك ، 149ص9ج روح ادلعاين5

 .20ص البدور الزاىرة، 997ص9جمعجم القراءات ، 992ص اإلحتاف
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، كزاد (1) «ُب مصاحف أىل اؼبدينة ) أكصى ( ككالنبا صواب، كثَت ُب الكالـ»قاؿ الفراء : 
كأرجع ابن اعبوزم اػبالؼ بُت القراءتُت الختالؼ ، (2)«مصاحف اغبجاز كالشاـ»الزـبشرم أٌّنا ُب : 

 (3)اؼبصاحف.

أيتياف ُب الكالـ دبعٌت كاحد، كقولك :  ) أفػٍعىل (ك ) فػىعَّل (» كاحتج ؽبما ابن خالويو أبٌف :
 (5)، فهما لغتاف.(4) «أكرمت ككٌرمت

ًُ ٱقولو تعاىل :  ) أكصى (كقد جاء هبما القرآف، فمثل :  ۖٗ ئُِصيُل ًۡ ۡوَلِٰدُك
َ
ُ ِِفٓ أ ، [99] النساء :َّللَّ

  َبۡؽِد وَِصيَّث ََۢ ٌِ    َ ۡو َديۡ
َ
ٓ أ ا َٓ ِ َدآَء إِۡذ قولو تعاىل :  ) كٌصى (، كمثل : [94نساء : ]الئُِصَۡي ة َٓ ًۡ ُش ۡم ُنُِخ

َ
أ

ُ ةَِهَٰذا ًُ ٱَّللَّ ىُٰل  .[10]يس :فَََل سَۡصَخِطيُؽَٔن حَِٔۡصَيث  ، [922] األنعاـ :ۚ  وَصَّ

كاؼبعٌت »ك الرازم عندما قاؿ : (7)ك النحاس (6)معٌت التكثَت، كىو رأم ابن جرير ) كٌصى (ك ُب 
 (8) .«الٌ أٌف ُب ) كٌصى (دليل مبالغة كتكثَتكاحد إ

) كٌصى ( ابلدىين كاألمور اؼبعنوية، كقد فٌرؽ بينهما د.فاضل السامرائي، فخٌص كٌل ما كرد فيو 
ابألمور اؼبادية غَت موضع كاحد كردت فيو ألمر معنوم اقًتنت فيو أبمر  ككل ما كرد من ) أكصى (

                                  
 .64ص9ج عاين القرآنم1
 .926ص9جالكشاف 2
 .992ص9ج زاد ادلسريينرر : 3
 .88ص احلجة4
 .66ص معامل التنزيل، 972ص9ج شرح اذلداية، 461ص9ج الكشفينرر : 5
 .629ص9ججامع البيان 6
 .79ص9ج إعراب القرآن7
 .80ص2ج التفسري الكبري8
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ۡوَصِٰن مادم، كىو قولو تعاىل :
َ
ُج َضّي  َوأ ٌۡ ا ُد ٌَ ٰٔةِ  َن ٰٔةِ َوٱلزَّ يَ ، فقد اقًتنت الصالة ابلزكاة [29]مرًن :ا ةِٱلصَّ

.  (1)كالزكاة أمر مادم يتعلق ابألمواؿ كما ىو معلـو

ًُ ٱلرُّۡؼَب  ُب قولو تعاىل : الواحد، بني ) َخر َب ( و) َأْخَرَب ( يف ادلعىن  ِٓ ِ ٔب
َوكََذَف ِِف ُكيُ

 ُٓ ةَۡصٰرِ ُُيۡرُِبَٔن ُبُئَت
َ
ْوِل ٱۡۡل

ُ
أ ْ َيٰٓ وا ٌَِِِۡي فَٱۡخَخِۡبُ ۡؤ ٍُ ۡ يِۡدي ٱل

َ
ًۡ َوخ ِٓ يِۡدي

َ
قرأ قتادة كاعبحدرم »، ك[4]اغبشر :ً ةِد

 (2).«ابلتشديد، كىو للتكثَت  ُُيِۡرُبَٔن كؾباىد كأبو حيوة كعيسى كأبو عمرك

 كقد علٌل اآللوسي القراءتُت كفق ما يلي :

، مثل : فىرًحى »قاؿ أبو علي الفارسي : أٌّنما دبعٌت كاحد، األول : خىًربى اؼبوضع كأٍخرىبٍػتيو كخىرٍَّبتي
 (3).«كفػىرٍَّحتيوي كأىفػٍرىحتيوي، كغىرٍَّمتيوي كأٍغرىٍمتيوي 

(، يقاؿ : خىرًبىًت الداري كالوجو فيهما أٌف » ) خىرَّبى ( ك) أىٍخرىبى ( لغتاف ُب متعدم ) خىًربى
 (4).«خىرَّبٍػتػيهىاكأٍخرىبٍػتػيهىا أان ك 

( قد عيًدمَّ مرٌة ابلتضعيف كأخرل بزايدة اؽبمزة ُب أكلٌو.  كاؼبقصود أف الفعل الالـز ) خىًربى

 (5).«) ىبيٍرًبيوف ( ك ) ىبيَّرًبيوف ( دبعٌت كاحد، إالٌ أٌف ُب ) ىبيَّرًبيوف ( معٌت التكثَت»قاؿ اؼبهدكم : 

) خىرَّبى ( دبعٌت : ىدـ                           »فقاؿ :نقل عن أيب عمرك التغاير بُت الصيغتُت دالليا،  الثاين :
 (6).«كأفسد، ك) أىٍخرىبى ( : ترؾ اؼبوضع خرااب كذىب عنو

                                  
 .96-91ص ـ،4006-ق9247، 2عماف األردف، ط دار عمار،، التعبري القرآين فاضل  صاّب السامرائي،ينرر : 1
، 127ص اإلحتاف، 624ص السبعة، كقرأ أبو عمرك بفتح اػباء كتشديد الراء كقرأ غَته إبسكاف اػباء كزبفيف الراء.ينرر : 248ص48ج روح ادلعاين2

 .242ص البدور الزاىرة، 287-286ص9ج معجم القراءات
 .484ص6ج احلجة3
 .9419ص2جادلوضح 4
 .129ص4جداية شرح اذل5
 .248ص48جروح ادلعاين 6
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إمٌبا اخًتت التشديد ألٌف اإلخراب ترؾ »كعٌللو أبو عمرك نفسو فيما نقلو عنو القرطيب بقولو :
، كيؤيده قولو تعاىل :      (1) «ا خرٌبوىا ابؽبدـالشيء خرااب بغَت ساكن، كبنو الٌنضَت مل يًتكوىا خرااب كإمبٌ 

 ٌَِِِۡي ۡؤ ٍُ ۡ يِۡدي ٱل
َ
ًۡ َوخ ِٓ يِۡدي

َ
 ، فتخريبهم أبيديهم إمٌبا كاف لئال تبقى للنيب ملسو هيلع هللا ىلص كأصحابو.[4] اغبشر : ةِد

لتخفيف أٌف من قرأىا ابلتشديد فمعناه يهٌدموّنا، كمن قرأىا اب (3)ك ابن منرور (2)كذكر الفراء
فمعناه ىبرجوف منها كيًتكوّنا، فالتخريب ىو اؽبدـ كاإلفساد، كاإلخراب : التعطيل أك ترؾ اؼبوضع خراب 

 بغَت ساكن.

زعم قـو أٌف من قرأىا ابلتشديد أراد ىدمها، كمن قرأىا »كخالف ُب ذلك ابن العريب، فقاؿ : 
يقة، كالتضعيف بديل اؽبمزة ُب ابلتخفيف أراد جالءىم عنها، كىذه دعول ال يعضدىا لغة كال حق

 (4).«األفعاؿ

كدبعرفة سبب نزكؿ اآلية يتبٌُت صحة تعليل أيب عمرك، إذ أٌف سياؽ اآلية وبتمل األمرين ؛ حيث 
نزلت اآلية ُب يهود بٍت الٌنضَت، ككاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؼبػٌا قدـ اؼبدينة ىادّنم كأعطاىم عهدا كذمة على أف 

، فأمرىم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابػبركج من دكرىم (5)م كال يقاتلوه، فنقضوا العهد الذم كاف بينهمال يقاتلوى
كالذم دعاىم إىل التخريب : حاجتهم إىل اػبشب كاغبجارة ليسدكا هبا »فعٌرضوىا للتخريب كاإلخراب، 

 (6).«أفواه األزقة، كأف ال يتحسركا بعد جالئهم على بقائها مساكن للمسلمُت

اعبدراف، كيقلعوف اػبشب حىت األكاتد كينقبوف كانوا يقلعوف العمد، كينقضوف السقوؼ، »
 ىبربوّنا لئال يسكنها اؼبؤمنوف حسدا منهم كبعضا.

                                  
 .8ص98ج اجلامع ألحكام القرآن1
 .27ص2ج معاين القرآن2
 مادة : خرب.لسان العرب 3
 .407ص2ج دار الفكر، بَتكت لبناف،  ربقيق دمحم عبد القادر عطا،، أحكام القرآنأبو بكر دمحم بن عبد هللا بن العريب، 4
 .192ص6ج تفسري ابن كثريينرر : 5
 .276ص2ج افالكش6
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فكتب ، (1)«كاف اؼبسلموف ىبربوف ما يليهم من ظاىرىا كىبرهبا اليهود من داخلها»قاؿ قتادة : 
 ىم كأمواؽبم.هللا عليهم اعبالء، كىو النفي من داير 

كعليو فإٌف كل قراءة تصٌور لنا مشهدا ؼبا حدث لليهود كدايرىم من زبريب أبيديهم كأيدم 
اؼبؤمنُت، ٌٍب إخراهبا جبالئهم عنها بعد ذلك، فتكوف قراءة التخفيف مًتتبة على قراءة التشديد، ألٌف 

 (2)اإلخراب أثر للتخريب، كىو ما ذكره الشهاب ُب حاشيتو على البيضاكم.

 بني ) فَ ع َل (  و ) فَاَعَل ( يف ادلعىن الواحد : -5

ٔاْ ُنَصاََلٰ يَُرآُءوَن ٱنلَّاَس كيبثل لو بقولو تعاىل : قراءة »، فقد ذكر اآللوسي أٌف  :[924]النساء :كَاُم
ارد ُب  عبد هللا بن إسحاؽ ) يػيرىؤُّكفى( تدؿ على مفاعلة من الرؤية إٌما دبعٌت التفعيل ألٌف فاعل دبعٌت فٌعل ك 

 (3).«كالمهم كنٌعم كانعم

ريكف الناس، كوبملوّنم على أف يركىم يفعلوف ما يتعاطونو »:  كمعناه فيحملوف  (4).«أم يػيبىصًٌ
 غَتىم على الٌرايء.

تعدية ) رأل ( ابلتضعيف، كىي أقول ُب اؼبعٌت من ) يػيرىاءيكف ( ألٌف »كذكر ابن عطية أٌّنا : 
 (5).«ركىم، كيتراىركف ؽبم ابلصالة كىم ييبطنوف النفاؽمعناىا : وبملوف الناس على أف ي

ٔنَ كىي على كزف   (6)كىي لغة سفلى مضر.،[92]الطور :يَُدؼُّ

                                  
 .9494صمعامل التنزيل1
 .921ص9ج حاشية الشهاب على البيضاويينرر : 2
: كقرأ عبد هللا بن إسحاؽ كاألشهب العقيلي كاألعرج ) يػيرىؤُّكفى ( هبمزة مضمومة مشٌددة بُت  980ص4ج معجم القراءات، كُب 448ص1ج روح ادلعاين3

 الراء كالواك.
 .202ص9ج التبيان، 296ص9جشواذ إعراب القراءات ال ،202ص9جاحملتسب 4
 .294ص احملرر الوجيز5
 .909ص2ج البحر احمليط، 421ص9ج إعراب القرآن للنحاسينرر : 6
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ٰٓءِيَو ٱۡۡلَۡطرَ :  قولو تعاىل ،) فىاعىلى ( دبعٌت) فػىعَّلى (  كفبػٌا جاء فيو  ۡزَُا ةِبَِنٓ إِۡشَر َٔ ]يونس َوَجٰ

ۡزَُ قرأ اغبسن »: فقد، [90: َٔ كاؼبعٌت : ، (1) «ابلتضعيف، فهو من التجويز اؼبرادؼ للمجاكزةاَوَجٰ
 (2)جعلناىم ؾباكزين البحر أبف جعلناه يبسا كحفرناىم حىت بلغوا الشط.

 (4)، كنقل عن القرطيب أٌّنما لغتاف.(3) كليس التضعيف للتعدية

ة ابلباء كيتعدل إىل كنفى اآللوسي أف يكوف ) جىوَّزى ( دبعٌت : نفذ، ألنٌو ال وبتاج إىل التعدي
 اؼبفعوؿ الثاين بػ : ُب، كما ُب قولو :

 (*) قُ تَ ي ْ ف َ  ابِ  البَ يف  ي  كِّ الس   زَ و  ا جَ مَ ا             كَ هَ يلَ بِ سَ  يزُ رنُِ  ارٍ جَ  نْ مِ  دَ والبُّ 

ان بٍت إسرائيل البحر أم نفذانىم كأدخلناىم زٍ فكاف الواجب ىنا من حيث اللغة أف يقاؿ : كجوَّ 
 (5).فيو

ْ قولو تعاىل :  ومثلها ٔا َدَفۡۡيِ كَاَل ٱُُفُخ ٰٓ إَِذا َشاَوٰى َبۡۡيَ ٱلصَّ  قاؿ اآللوسي،[96]الكهف :َضَّتَّ

 ( 6).«كقرأ قتادة  ) سٌول ( من التسوية»:

كذىب الفراء إىل أٌف  ) سىاكىل ( ك ) سىوَّل ( معنانبا كاحد.
(7) 

                                  
 : اؼبازين عن يعقوب. 696ص2ج معجم القراءات، كزاد ُب 428ص99ج روح ادلعاين1
 .728ص احملرر الوجيز، كينرر : 428ص99ج ادلصدر نفسو2
 .916ص1ج البحر احمليط3
 .227ص8ج ع ألحكام القرآناجلام4
ك اؼبلك، كسئل األصمعي عن البيت لألعشى ، الٌسكٌي : ذكركا فيو معاين كثَتة فقالوا إنو اؼبسمار أك الدينار أك الربيد، كالفيتق قالوا إنٌو النجار أك البواب أ*

 .442، ص9910كتبة اآلداب، اإلسكندرية مصر، ، ربقيق دمحم حسُت، مديوان األعشى الكبري ميمون بن قيسالكلمتُت فلم يعرفهما. ينرر : 
 .428ص99ج روح ادلعاين5
 .201ص1ج ادلعجم، كىي قراءة أابف عن عاصم. ينرر : 289ص96جادلصدر نفسو 6
 .21-22ص4ج إعراب القراءات الشواذ ،207ص4جإعراب القرآن ، 79ص4ج معاين القرآنينرر : 7
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َِّاِس كقولو تعاىل : َك لِي كقرأ انفع كأبو عمرك كضبزة كالكسائي        »، [98لقماف :]َوََل حَُصّؽِۡر َخدَّ
 (1).«) تصاعر ( أبلف بعد الصاد

كزبريج قراءة التشديد ) ال تيصىعًٌر ( : أنٌو مضارع ) صعَّرى (، كىي لغة بٍت سبيم
، فهو من (2)

 الصَّعر.

ىيىل ُب اػب»قاؿ ابن منرور : 
ٌد خاصة، كقيل : ىو الٌصعر : مىيىل ُب الوجو، كقيل : الٌصعر : اؼب

 ميل ُب العنق، كانقالب ُب الوجو إىل أحد الشقُت، كقد صٌعر خٌده كصاعره : أمالو من الكرب.

كيقاؿ : أصاب البعَت صىعىره كصيد، أم : أصابو داء يلوم عنقو، كقيل : الصَّعَّار : اؼبتكرٌب ألنٌو 
 (3).«يبيل خبده كيعرض عن الناس بوجهو

: ال سبل خٌدؾ للناس كربا عليهم كإعجااب كاحتقارا ؽبم، كىذا أتكيل ابن  كمعناه ُب ىذه القراءة
 (4)عباس هنع هللا يضر كصباعة.

كأمػٌا قراءة ) ال تيصىاًعر ( فهو مضارع ) صىاعىر (، كىي لغة اغبجاز
، كىي دبعٌت كاحد مع (5)

 قراءة التشديد.

صىعًٌر (، ك) ال تيصىاًعر ( دبعٌت كما ) ال تي يشبو أف يكوف : ك»كذىب أبو علي الفارسي إىل أنٌو :
 ) صىاعىر (     كالوجو أفٌ »، كىو توجيو ابن أيب مرًن بقولو : (6) «قاؿ سيبويو ُب : ضٌعف كضاعف

                                  
ألخواف كخلف أبلف بعد الصاد كزبفيف العُت، كقرأ ابن كثَت ك ابن عامر كعاصم كأبو جعفر كيعقوب ، كقرأ انفع كأبو عمرك كا949ص49ج روح ادلعاين1

 .996-991ص7جمعجم القراءات ، 228ص اإلحتاف، 192ص السبعةحبذؼ األلف كتشديد العُت.ينرر : 
 .211ص1ج احلجة، 288ص1ج الدر ادلصونينرر : 2
 مادة : صعر.  لسان العرب3
 .224ص2ج زاد ادلسري، 70ص92ج اجلامع ألحكام القرآن، 9287ص لوجيزاحملرر اينرر : 4
 .288ص1ج الدر ادلصون5
 .211ص1ج احلجة6
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عىد كبػىعَّد  .معنانبا اإلعراض عن الكرب، ك (1) «ك ) صعَّرى ( لغتاف كػ : ابى

َعال  ( يف ادلعىن -6 َعل  ( و ) اف ْ َعَل ( و ) اف ْ  الواحد : بني ) اف ْ

َِۡج كما ُب قولو تعاىل :  يَّ ا َوٱزَّ َٓ ۡرُض زُۡخُرَف
َ
َخَذِت ٱۡۡل

َ
ٰٓ إَِذآ أ قرأ األعرج »، حيث : [42]يونس :َضَّتَّ

بوزف أىفػٍعىلىت كأىٍكرىمىٍت، كقرأ أبو كاغبسن خبالؼ ) كأىٍزيػىنىٍت( كنصر بن عاصم (*)كأبو العاليةكالشعيب 
 (2).«أيىىنٍَّت(زٍ اعثماف النهدم )

) أىٍزيػىنىٍت ( فمعناه صارت إىل الزينة ابلنبت، كمثلو : من »كعٌلل ابن جٍت القراءة األكىل أبٌف : 
أفعل أم : صار إىل كذا، أىٍجذىع اؼبهرى صار إىل اإلجذاع، كأحصد الزرع كأجٌزر النخل : أم صار إىل 

هو على أىفػٍعىلىٍت أم جاءت ابلزينة، كمن قرأ ) كأىٍزيػىنىٍت( ابلتخفيف ف»قاؿ الزجاج : ، ك (3) «اغبصاد كاعبزار
 (4).«ك ) ازَّيػَّنىٍت ( ابلتشديد أجود ُب العربية، ألٌف ) أىٍزيػىنىٍت( األجود فيو ُب الكالـ أزانت

نٍَّت ( مثل : ابياٌضت »فإنٌو :)اٍزأيىىنٍَّت(كأمػٌا القراءة الثانية  أراد ) افعاٌلت (، كأصلو : ) اٍزايى
 : (**)لتقاء األلف كالنوف األكىل ساكنتُت، فحٌرؾ األلف فانقلبت نبزة، كقوؿ كيثٌَت كاسواٌدت، إالٌ أنٌو كره ا

                                  
 .9091ص4جادلوضح 1
أيب بن كعب  ، أخذ القرآف علىريفىيع بن ًمهراف أبو العالية الرايحي من كبار التابعُت، أسلم بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص بسنتُت كدخل على أيب بكر كصلى خلف عمر*

 غاية النهايةق. ينرر : 96ق كقيل سنة 90كزيد بن اثبت كابن عباس، قرأ عليو شعيب بن اغببحاب كاغبسن بن الربيع بن أنس كغَتىم، مات سنة 
 .292ص9ج
ن كعب كعبد  هللا بن كما بعدىا : قراءة اعبمهور ) كازَّيػَّنىت (، كقرأ أيب ب 146ص2ج معجم القراءات، قاؿ صاحب 921-922ص99ج روح ادلعاين2

 اآللوسينىت ( على ما ذكره مسعود كزيد بن علي كاألعمش كاؼبطوعي ) تزىيػَّنىٍت ( ابلتاء على كزف ) تىفعَّلت (، كىي أصل قراءة اعبماعة، كزاد ُب قراءة ) كأىٍزيػى 
ؤم كاػبفاؼ عن لرجاء خبالؼ عنو كمالك بن دينار كاللؤ  : سعد بن أيب كقاص كأبو عبد الرضبن السلمي كوبي بن يعمر كقتادة كعيسى بن عمر الثقفي كأبو

نىت(  أيب عمرك، كقرأ األعرج ) كازيػىنَّت (، كقرأ أبو عثماف النهدم كأشياخ عوؼ بن أيب صبيلة األعرايب ) كاٍزايى
 .228ص4جالبيان يف إعراب غريب القرآن، 247ص مشكل إعراب القرآن، 8ص4ج التبيان، كينرر : 229ص9ج احملتسب3
 .49ص2 الدر ادلصون، 202ص8 اجلامع ألحكام القرآن، 921ص4ج إعراب القرآن للنحاس، كينرر : 92ص2ج معاين القرآن وإعرابو4
ن ابلرجعة، أم كثَت عزة كاسم أبيو عبد الرضبن اػبزاعي، عرؼ بكيثَت لقصره، كأضيف إىل ؿببوبتو عزة بنت صبيل بن حفص الغفارية، ككاف شيعيا غاليا يؤم**

ق. ينرر : أبو دمحم الطيب اؽًبٍجراين اغبضرمي 901ق، أك 902ع إىل الدنيا بعد اؼبوت، كىو أحد عشاؽ العرب اؼبشهورين، كتوُب ابؼبدينة سنة الرجو 
-ق9248، 9، ربقيق بوصبعة مكرم كخالد زكارم، دار اؼبنهاج، جدة اؼبملكة العربية السعودية، طالدىر قالدة النحر يف وفيات أعيانالشافعي، 
 .41ص4جـ، 4008
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 (1)«(*)ولألْرِض أما ُسوُدىا فتجل َلْت       بياضا وأما بِيُضها فاْدَىاَم ت

نٍَّت (  )اٍزأيىىنٍَّت(»قاؿ الشهاب :  بوزف : اضباٌرت، فكرىوا اجتماع ساكنُت فقلبوا كأصلو ) اٍزايى
 (2).«ُت(نبزة مفتوحة كما قرئ ) الٌضألًٌ  األلف

 (3)كمعٌت األفعاؿ ىنا : الصَتكرة، أم صارت ذات زينة أك صٌَتت نفسها كذلك.

ٍِۡيِ ككذلك قولو تعاىل :  ًۡ َذاَت ٱۡۡلَ ِٓ فِ ۡٓ َس إَِذا َطيََؽج حََّزَٰوُر َؼَ َن ٍۡ  ،[97]الكهف :َوحََرى ٱلشَّ
دة كضبيد كيعقوب عن العمرم ) تػىٍزكىرُّ ( كػ : ربىٍمىرُّ كىو من بناء ابن أيب إسحاؽ كابن عامر كقتا»قرأ: فقد

األفعاؿ من غَت العيوب كاأللواف، كقد جاء ذلك اندرا، كقرأ جابر كاعبحدرم كأبو رجاء كالسختياين كابن 
، كىو ُب البناء كسابقو ( كػ : ربىٍمىارُّ  ( 4).«أيب عبلة ككرداف عن أيب  أيوب ) تػىٍزكىارُّ

اءة ) تػىٍزكىرُّ ( معنيافكُب قر 
 (5) : 

دبعٌت : سبيل من الزَّكىر، كىو اؼبيلي، كزىارىهي دبعٌت : ماؿ إليو من قوؿ الزُّكًر : ميل عن اغبٌق،  -9
كمنو : األٍزكىري كىو اؼبائل بعينو كبغَتىا. كقاؿ عمر بن أيب ربيعة
(**)  : 

 (**) وَجنِّبِن خشية القوم أْزَورُ  .....................

                                  
ـ، 9979-ق9299، صبعو كشرحو إحساف عباس، دار الثقافة، بَتكت لبناف، ديوان كثري عزةكىو من قصيدة ُب راثء عبد العزيز بن مركاف. ينرر : *
 .242ص

 .224-229ص9ج احملتسب1
 .21ص1ج حاشية الشهاب على البيضاوي2
 .922ص99ج روح ادلعاين3
 .484-489ص91ج ادلصدر نفسو4
 .229ص2ج الدر ادلصون، 919ص7ج البحر احمليط، 9980صاحملرر الوجيز ، 149ص4ج الكشاف:  ينرر5
ش أشعر منو، كىو  أبو اػبطاب عمر بن عبد هللا بن أيب ربيعة ابن اؼبغَتة بن عبد هللا بن عمر بن ـبزـك بن يقرة بن مرة القرشي اؼبخزكمي، مل يكن ُب قري**

 .229ص2جوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان وف كاػبالعة. ينرر : كثَت الغزؿ كالنوادر كالوقائع كاجمل
دار القلم، ديوان عمر بن أيب ربيعة، . ينرر :  وُخفَِّض َعنِّ الصوُت أقبلُت ِمْشَيَة ال      ُحَباِب وَشْخِصي َخْشَيَة احليِّ أْزَورُ كصدر البيت قولو :   ***

 .61بَتكت لبناف، ص
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، قاؿ الفراء :  كاالزكرار ُب ىذا اؼبوضع أٌّنا كانت تطلع على كهفهم ذات اليمُت »كمنو االٍزًكرىاري
 (1).«كال تدخل عليهم، كذات الشماؿ

، نقلو ابن عطية عن األخفش -2 ، أم : انٍػقىبىضى ، كمنو قوؿ (2)دبعٌت : تنقبض من : اٍزكىرَّ
 :          (*)عنًتة

َرٍة وحَتَْمُحمِ فاْزَور  من وْقِع الَقنا بِ   (**)َلَبانِِو        وَشَكا إيل  بَعب ْ

كالوجو أٌف اٍزكىٌر قد جاء ُب معٌت اؼبيل، كإف كاف اؼبشهور فيو معٌت »قاؿ ابن أيب مرًن : 
 (3).«االنقباض

 كإذا انقبضت فقد مالت، فاؼبعٌت إذف كاحد.

، قاؿ ابن جٍت ُب توجيهه ( كػ : ربىٍمىارُّ ىذا ) اٍفعاٌؿ (، كقٌلما جاءت          »ا : كقراءة ) تػىٍزكىارُّ
، أك العيوب الراىرة كبو : اٍحوىؿَّ كاٍحوىاؿَّ كاٍعوىرَّ  ) اٍفعاٌؿ ( إاٌل ُب األلواف كبو اسوادَّ كاضبارَّ كاصفارَّ

، كقد جاءت ) افػٍعىلَّ ( ك) افػٍعىاؿَّ ( ُب غَت األلواف  (4).«كاٍعوىارَّ

 (5): تعدؿ كتزكغ كسبيل، ككلها دبعٌت كاحد. كمعٌت اللفرة على كل ىذا التصريف

 

                                  
 .69ص4ج معاين القرآن1
 ، كلكٍت مل أجده عند األخفش ُب كتابو معاين القرآف.9980ص احملرر الوجيز2
أنٌو كاف ىو عنًتة بن عمرك بن شداد بن عمرك بن قراد بن ـبزـك بن عوؼ بن مالك بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض، اٌدعاه أبوه بعد الكرب كذلك *

 .427ص9جق، 9242دار اغبديث، القاىرة مصر، ، والشعراءالشعر رر : أبو دمحم بن قتيبة الدينورم، ألمة سوداء يقاؿ ؽبا زبيبة، لو اؼبعلقة اؼبشهورة. ين
شرح ادلعلقات االزكرار : اؼبيل، التحمحم : من صهيل الفرس ما كاف فيو شبو اغبنُت لَتؽ صاحبو لو، ينرر : أبو عبد هللا اغبسُت بن أضبد الزكزين، **

 .411ت لبناف، ص، دار مكتبة اغبياة، بَتك العشر
 .771ص4ج ادلوضح3
 .70ص4ج احملتسب4
 .924ص6ج تفسري البيضاوي، 277ص90جاجلامع ألحكام القرآن ، 9980ص احملرر الوجيز، 442ص2ج معاين القرآن وإعرابوينرر : 5
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 الختالف ادلعاينلألفعال ادلؤدي  التغاير الصريفادلبحث الثاين :

مل على اختالؼ ؽبجات العرب  قد يرد تغاير القراءات ُب الصيغة ؼبعنيُت ـبتلفُت، كلكٌنو ال وبي
ثر كاليت يغلب عليها اختالؼ فيما بينها، كأكثر ما تردد فيو ىذا التغاير أف تتعاقب صيغتاف أك أك
 معانيها تبعا لسنن العرب ُب كالمها، كجراي على سياقها القرآين بقراءاتو.

َعَل ( : -1  بني ) فَ َعَل ( و ) َأف ْ

ٔاْ ) نىرىرى ( ك) أىٍنرىرى (، ُب قولو تعاىل :  مثل ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ َنٰفَِقُٰج لَِّلَّ ٍُ ۡ َنٰفُِلَٔن َوٱل ٍُ ۡ َٔۡم َحُلُٔل ٱل يَ
ًۡ ٱُُغُروَُ  رُِك ُُّٔ ٌَِ ٔاْ ٱُُغُروَُا»، قاؿ اآللوسي : [92] اغبديد : ا َجۡلَخبِۡس  ُِ ٌَ ََ َءا ي ِ أم : انترركان... كقرأ لَِّلَّ

زيد بن علي كابن كاثب كاألعمش كطلحة كضبزة ) أىٍنًرركانى ( بقطع اؽبمزة كفتحها ككسر الراء من النررة 
 (1).«، كاؼبراد : اجعلوان ُب آخركمكىي اإلمهاؿ، كقيل : ىو من : أنرر أم : أخَّرى 

من  ) أىٍنًرركانى (فقراءة اعبماعة ) اٍنريريكانى ( من الفعل الثالثي :) نىرىرى ( دبعٌت ) انٍػتىرىرى (، كقراءة 
.  الفعل الرابعي : ) أىٍنرىرى (، كمعناه : أىٍمهىلى أك أىخَّرى

من النررة كىي  ) أىٍنًرركانى (»شرم :كإىل اؼبعٌت األٌكؿ للفعل الرابعي ) أىٍنرىرى ( أشار الزـب
 (3).«يعٍت : أمهلوان ) أىٍنًرركانى ( »، كقاؿ البغوم :(2) «اإلمهاؿ

: أٌخركان، كما ) أىٍنًرركانى ( ، كمعٌت : انترركان) اٍنريريكانى ( كمعٌت »كأشار إىل اؼبعٌت الثاين الفراء :
ِٔۡم ُحۡتؽَ قاؿ تعاىل :  ُِغۡرِِنٓ إََِلٰ يَ

َ
«[92]األعراؼ : ُرٔنَ كَاَل أ

 (6)كابن عطية. (5)، ككافقو الزجاج(4) 

                                  
 .429ص47ج روح ادلعاين1
 .217ص2ج الكشاف2
 .9477ص معامل التنزيل3
 .29ص2ج معاين القرآن4
 .98ص1ج رابومعاين القرآن وإع5
 .9842ص احملرر الوجيز6
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 أٌما علماء التوجيو، فقد ذىبوا مذاىب ُب توجيو قراءة القطع، فمنهم من ضبلو على اؼبعٌت األٌكؿ 

 : (*)، كأنشدكا قوؿ عمرك بن كلثـو(4)كأيب زرعة (3)كابن عجيبة (2)كاألزىرم (1)كػ : ابن أيب مرًن

َُك الَيِقيَنا أاب ِىْنٍد فال َنا                 وأَْنِظْرََن خُنَربِّ  (**)تَ ْعَجل علي ْ

 أم أمًهٍلنىا.

ريكانى كػ : ابن خالويو كمنهم من ضبلو على معٌت : أىخًٌ
 (7)كالعكربم. (6)كمكي (5)

 -كزعم أبو حاًب أٌف ىذا خطأ    »كنقل النحاس تلحُت أيب حاًب لقراءة القطع كرد عليو فقاؿ :
، قاؿ : كإمٌبا أيتينا ىذا من شق الكوفة، كظبعت علي بن سليماف يقوؿ : إمٌبا - ) أىٍنًرركانى (قراءة : يعٍت 

دبعٌت : أٌخران كأمهلنا، فلم هبز ذلك ىهنا، كىو عندم  انى (أىٍنًررٍ  )غبىىن ضبزة ُب ىذا ألٌف الذم غبنو قٌدر 
 (8).«علٌي كترفَّق، فاؼبعٌت على ىذا يصح وبتمل غَت ىذا ؛ ألنٌو يقاؿ : أٍنًرٍرين دبعٌت : سبٌهل

، قاؿ (9)«جعلوه من الٌنرر، نرر العُت»كُب توجيو قراءة التخفيف ) اٍنريريكانى ( ذكر مكي أٌّنم 
 (10).«) اٍنريريكانى ( : أبصركان»صاحب تفسَت اعباللُت : 

                                  
 .9426ص2ج ادلوضح1
 .11ص2جمعاين القراءات 2
 .292ص الدرر الناثرة3
 .699ص حجة القراءات4
ساد قومو كىو عمرك بن كلثـو بن مالك بن عتاب، من بٍت تغلب، أبو األسود، شاعر جاىلي من الطبقة األكىل، كلد ُب مشايل جزيرة العرب ُب بالد ربيعة، *
 .82ص1 كعٌمر طويال، أشهر شعره معلقتو، مات ُب اعبزيرة الفراتية. ينرر : األعالـ جفىت
 .406ص شرح ادلعلقات العشريقوؿ : اي أاب ىند ال تعجل علينا كأنرران لبربؾ ابليقُت من أمران كشرفنا، يريد عمرك بن ىند فكناه. **
 .224ص احلجة5
 .209ص4ج الكشف6
 .229ص4ج التبيان7
 .427ص2ج قرآنإعراب ال8
 .209ص4ج الكشف9

 .298ص7ج الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسري اجلاللني10
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فمعٌت ) اٍنريريكانى ( : انرركا إلينا
 كال يتعدل النرر »فقاؿ : ، كمل يرتض أبو حياف ىذا اؼبعٌت، (1)

 (2).«ىذا ُب لساف العرب إالٌ بػ : إىل ال بنفسو، كإمٌبا كجد متعداي بنفسو ُب الشعر

معنانبا سواء، كنبا من  ) أىٍنًرركانى () اٍنريريكانى ( ك»كرأل اؼبهدكم من علماء التوجيو أٌف : 
 (3).«حداالنترار، كالعرب تقوؿ : نىرىٍرتي كذا كانٍػتىرىٍرتيو دبعٌت كا

ْ َصّف  ) صبىىعى ( ك ) أىصٍبىعى (، ُب قولو تعاىل :  ومثل ٔا ًَّ ٱۡئُخ ًۡ ُث ْ َنۡيَدُك ٔا ۡۡجُِؽ
َ
،قاؿ [62] طو : ا  فَأ

كقرأ الزىرم كابن ؿبيصن كأبو عمرك كيعقوب ُب ركاية كأبو حاًب ) فىاصٍبىعيوا ( بوصل اؽبمزة »اآللوسي : 
َػ َنۡيَدهُۥ:  كفتح اؼبيم من اعبمع، كيعضده قولو تعاىل ٍَ ُن فََش ۡٔ ٰ فِرَۡؼ لَّ َٔ  (4).«[60] طو : َفَخ

فقراءة اعبمهور ) فىأىصبًٍعيوا ( من الفعل الرابعي : ) أىصٍبىعى (، كقراءة الباقُت ) فىاصٍبىعيوا ( من الفعل 
 الثالثي : ) صبىىعى (.

، تقوؿ : أصبعت اػبركج اإلصباع : اإلحكاـ كالعزيبة على الشيء»كعٌلل الفراء القراءتُت فقاؿ : 
 كعلى اػبركج مثل : أزمعت، قاؿ الشاعر :

 (*)ىل َأْغُدَوْن يوًما وأمري رُلَْمعُ              ىن ال تنفعُ ادلُ و عري اي ليت شِ 

 (5).«يريد : قد أحكم كعيزًـ، كمن قرأ ) فىاصٍبىعيوا ( يقوؿ : ال تًتكوا من كيدكم شيئا إالٌ جئتم بو

                                  
 .217ص2ج الكشافينرر : 1
 .476ص6ج الدر ادلصون، 97ص9ج حاشية الشهاب على البيضاوي، ينرر : 906ص90ج البحر احمليط2
 مادة : نرر. لسان العرب، كينرر : 149ص4للمهدكم ج شرح اذلداية3
 : كقرأ اعبمهور ) فىأىصبًٍعيوا (.  212ص1ج صاحب ادلعجم، كزاد 792ص96ج روح ادلعاين4
 ، لساف العرب مادة : ) صبع كرمى (. 926ص4ج اخلصائصالبيت بدكف نسبة ُب : *
 .909ص4ج معاين القرآن5
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اعبمع : ضد التفريق، كىو ضم األشياء بتقريب بعضها من بعض،     »ٌف : كذكر السمُت اغبليب أ
ك) أىصٍبىعى ( أكثر ما يقاؿ ُب اؼبعاين، ك) صبىىعى ( ُب اؼبعاين كاألعياف ؛ فيقاؿ : صبعتي أمرم، كصبعت   

 (1).« قومي

أكثرم ُب كبناءن عليو فإٌف الفعل ) صبىىعى ( الثالثي يتعدل إىل اغبسٌيات كاؼبعنوايت، كىذا 
األسلوب، فيقاؿ : صبعتي الورؽى كصبعتي أمرم على كذا، ك) أىصٍبىعى ( الرابعي يتعدل إىل اؼبعاين فقط، 

 يقاؿ : أصبع أمرىه، كال يقاؿ : أصبع كرقىو.

فمن قرأ ) فىاصٍبىعيوا ( فمعناه : جيئوا بكل كيد تقدركف عليو، أم : ال تدعوا منو شيئا إاٌل جئتم 
َػ َنۡيَدهُۥالشيء أصبعو، كحجتو قولو تعاىل قبل : ، كىو من صبعت بو ٍَ ُن فََش ۡٔ ٰ فِرَۡؼ لَّ َٔ ، [60] طو : َفَخ

كمن فكأٌف السحرة تشاكركا أنفسهم أبف أيتوا بكل ما عندىم من السحر اؼبتفرؽ ليغلبوا بو موسى،
مركا أنفسهم أبف يعزموا على قرأ ) فىأىصبًٍعيوا (، أم : أحكموا أمركم كاعزموا عليو، كعلى ىذا فإٌف السحرة أ

 مكائدىم ليغلبوا موسى كأخاه ىاركف.

، كابن أيب (4)، كابن خالويو(3)، كالزجاج(2)كىو توجيو غالبية اؼبوجهُت للقراءات كالنحاس
 (7)، كابن زقبلة.(6)، كاؼبهدكم(5)مرًن

                                  
 ـ،9996-ق9297، 9بَتكت لبناف، ط، ربقيق دمحم ابسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، عمدة احلفاظ يف تفسري أشرف األلفاظالسمُت اغبليب،1
 .11ص2ج الدر ادلصونكينرر :  ،227ص9ج
 .22ص2ج إعراب القرآن2
 .497ص2ج معاين القرآن وإعرابو3
 .422ص احلجة4
 .829ص4ج ادلوضح5
 .299ص4ج شرح اذلداية6
حاشية ، 87ص6ج ر احمليطالبح، 422ص99ج اجلامع ألحكام القرآن، 987ص4للعكربم ج التبيان، كينرر : 217-216ص حجة القراءات7

 .74ص1جاجلمل على اجلاللني 
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َۡ ) أىتىى ( ك ) آتىى (، ُب قولو تعاىل : ومثل  ِ ٌّ  ًِٓ ۡي
ٔۡ ُدِخيَۡج َؼيَ َ ْ ٱۡىفِۡخََِث  َول ٔا ًَّ ُشهِيُ ا ُث َْ ۡقَطارِ

َ
أ

ا َْ ۡٔ قاؿ الضحاؾ ) آلتوىا ( أم ألعطوىا أكلئك السائلُت....، كقرأ انفع كابن  »، : [92] األحزاب :   ٓأَلحَ
 (1).«كثَت ) ألىتػىٍوىا ( ابلقصر أم : لفعلوىا

قصر ) ألىتػىٍوىا ( من فقراءة اؼبد ) آلتوىا (  من الفعل ) آتىى ( على كزف : أفعل، كقراءة ال
 الفعل ) أىتىى ( على كزف : فعل.

) آلتوىا ( : ألعطوا الفتنة، كقصرىا أىل اؼبدينة ) ألىتػىٍوىا ( يريد : لفعلوىا، كالذين »قاؿ الفراء :
 (2).«طٌولوا يقولوف : ؼبػٌا كقع عليها السؤاؿ كقع عليها اإلعطاء، كما تقوؿ : سألتٍت قد فعلتها

كىو االختيار ) يعٍت قراءة التطويل ( ألٌف األكثر عليو، كىو »سي حيث قاؿ :كاختاره مكي القي
 (3).«أبُت ُب اؼبعٌت

فوجو قراءة القصر ) ألىتػىٍوىا ( أٌّنا من اإلتياف كىو اجمليء، كإتياف الشيء فعل لو، يقاؿ : أتيت 
 اػبَت أم : فعلتو، قاؿ الشاعر : 

 (*)............................    ال تنو عن خلق وأتيت مثلو

 (4)أم كتفعل مثلو، كمعٌت ) ألىتػىٍوىا ( أم لفعلوىا. 

                                  
: قرأ ابن كثَت كانفع كابن عامر ُب ركاية ابن ذكواف، كأبو جعفر كابن ذكواف من  464-469ص7ج صاحب ادلعجم، كقاؿ 491ص49ج روح ادلعاين1

ة كالكسائي كأبو عمرك كابن كثَت ُب ركاية ابن فليح عن طريق الصورم، كىي طريق سالمة بن ىاركف عن األخفش كالداجوين ) ألتوىا (، كقرأ عاصم كضبز 
 أصحابو عنو، ككذا ركاية دمحم بن صاّب عن شبل، كابن عامر كاألعمش ) آلتوىا ( كىي ركاية عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

 .449ص4ج معاين القرآن2
 .996ص4ج الكشف3
 .202ص ديوان أيب األسود الدؤيل. ينرر : ْلَت َعِظيمُ َعاٌر عَلْيَك إَذا فعَ البيت أليب األسود الدؤيل كعجزه : *
لألزىرم  معاين القراءات، 271ص4ج شرح اذلداية، 97البن خالويو ص احلجة، 172البن زقبلة ص حجة القراءات، 9020ص4ج ادلوضحينرر : 4
 .480ص4ج
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ًَّ ُشهِئُاْ ٱۡىفِۡخَِثَ كمعٌت  كمن قرأ ) ألىتػىٍوىا ( ابلقصر، »، كقاؿ الزجاج : (1) : سئلوا فعل الفتنة ُث
ذكره مكي كقٌول ذلك أٌف الفعل مل يتعٌد إاٌل إىل مفعوؿ كاحد، كىو ما ، (2)«فاؼبعٌت : لقصدكىا

 (3)القيسي.

          أنٌو من اإليتاء، كىو اإلعطاء، يقاؿ آتيتو : أعطيتو، كمعٌت ) آلتوىا (ككجو قراءة اؼبد 
 (4)) آلتوىا ( : ألعطوىا.

، كحٌسن أبو علي الفارسي قراءة اؼبد معلال ذلك أبٌف (5)كابب اإلعطاء يتعدل إىل مفعولُت
كاألحسن القصر »ن عجيبة ؿبسنا قراءة القصر حيث قاؿ : ، كخالفو اب(6)اإلعطاء مع السؤاؿ حسن

خالفا أليب عبيد لعدـ اغبذؼ كمطابقة السؤاؿ، ألٌف التقدير : سئلوا ؾبيء الفتنة، كىي مراىرة اؼبشركُت 
 (7).«على اغبرب

فتحسُت أيب علي لقراءة اؼبد ؼبطابقة اإلعطاء للسؤاؿ، كربسُت ابن عجيبة لقراءة القصر ؼبطابقة 
 اؿ عن ؾبيء الفتنة.السؤ 

كالقراءاتف سبعيتاف ككالنبا متواتر، فال أفضلية لقراءة على أخرل، كإمٌبا نبا دبنزلة اآليتُت كلكل 
 منهما معٌت، كىو من فوائد تعدد علم القراءات.

 

                                  
 .274ص1أليب علي ج احلجةينرر : 1
 .967ص2ج معاين القرآن وإعرابو2
 .996ص4ج الكشفينرر : 3
 اجلامع ألحكام القرآن، 9029ص معامل التنزيل، 9102ص احملرر الوجيز، 209ص2ج الكشاف، 298ص4ج للعكربمالتبيان ينرر :4
 .212ص2ج زاد ادلسري، 206ص1ج الدر ادلصون، 269ص8ج البحر احمليط، 927ص92ج
 .996ص4ج الكشفينرر : 5
 .274ص1لو ج احلجةينرر : 6
 .292-292صالدر الناثرة 7
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 بني ) فَ َعَل ( و ) فَاَعَل ( : -2

ًۡ : ) قػىتىلى ( ك ) قىاتىلى (، ُب قولو تعاىل:  حنو ُْ ًۡ  َوََل حَُقٰخِئُ ٰ يَُقٰخِئُُك ۡصِشِد ٱۡۡلََراِم َضَّتَّ ٍَ ۡ ِؼَِد ٱل
  ًۡ ُْ ًۡ فَٱۡقُخئُ ِّن فَإِن َقَٰخئُُك كقرأ ضبزة كالكسائي ) كال تػىٍقتػيليوىيم عندى اؼبسًجًد اغبىرىاـً حىتَّ »، [999] البقرة :فِي

تػيليوىم (  (1).« يػىٍقتػيليوكيم فيًو فًإٍف قػىتػىليوكيم فىاقػٍ

ل قد تغٌَتت ُب قراءة اعبمهور ) قىاتىلى ( إىل قراءة الكوفيُت ) قػىتىلى ( ،   يالحظ أٌف صيغة الفع
كحجة من قرأ ) كال تػيقىاتًليوىيم ( ُب ىذه اؼبواضع اتفاقهم ُب قولو »ككجهها أبو علي الفارسي، فقاؿ : 

َِث  تعاىل : ٰ ََل حَُلَٔن فِۡخ ًۡ َضَّتَّ ُْ الكفر، أم : قاتلوىم حىت ال يكوف   ، كالفتنة يراد هبا[992:البقرة ] َوَقٰخِئُ
 كفر ؼبكاف قتالكم إايىم.

كحجة من قرأ : ) كال تػىٍقتػيليوىيم عندى اؼبسًجًد اغبىرىاـً حىتَّ يػىٍقتػيليوكيم فيًو فًإٍف قػىتػىليوكيم فىاقػٍتػيليوىم ( أٌّنم 
ًۡ مل ىبتلفوا ُب قولو تعاىل :  ُْ يستدؿ على ما اختار ابؼبوضع ، فكل كاحد من الفريقُت [999:البقرة ] َوٱۡقُخئُ

 (2).«اؼبتفق عليو

ََ ٱۡىَلۡخِو  كيقوم قوؿ من قاؿ : ) فىاقػٍتػيليوىم ( قولو تعاىل :  ٌِ َشدُّ 
َ
َُِث أ ، كالقتل [999:البقرة ] َوٱۡىفِۡخ

مصدر قػىتػىٍلتيوي دكف قىاتػىٍلتيوي.
(3) 

ة ُب ىذه القراءة اعًتاض األعمش على ضبز  (4)كىي من القراءات اؼبشكلة، فقد نقل اآللوسي
أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتوال فبعد ذلك كيف يصَت قاتال لغَته ؟ فقاؿ ضبزة إٌف »فقاؿ لو : 

 .«العرب إذا قيًتل منهم رجل قالوا : قيًتٍلنا، كإذا ضرب منهم الرجل قالوا : ضربنا

                                  
، كقرأ : ابن كثَت كانفع كعاصم كأبو عمرك كابن عامر كأبو جعفر كيعقوب ) تقاتلوىم، يقاتلوكم، قاتلوكم ( أبلف ُب الثالثة، كقرأ 622ص4ج روح ادلعاين1

 .461ص9ج ادلعجم ضبزة كالكسائي كخلف كاألعمش كعبد هللا بدكّنا. ينرر :
 .911ص9جزاد ادلسري ، ك992ص9للمهدكم ج شرح اذلداية، كينرر : 481ص4ج احلجة2
 .481ص4ج روح ادلعاينينرر : 3
 .622ص4ج ادلصدر نفسو4
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هبب على من قرأىا أف  كحكي عن دمحم بن يزيد أنٌو قاؿ : ال ينبغي أف تيقرأ ىذه القراءةي ألنٌو»
 (1).«يكوف اؼبعٌت : ال تػىٍقتػيليوىم كال تػيقىاتًليوىم حىت يػىٍقتػيليوا منكم

 كيتجلى كجو ىذا اإلشكاؿ فيها على صورتُت :

: ال يقتل كال يقاتل اؼبسلموف الكافرين حىت يتمكن  الثاينكيف يصَت اؼبقتوؿ قاتال،   األول :
 كقتاؽبم مشركط بقتلهم اؼبسلمُت أكال. الكافركف من قتل بعض اؼبسلمُت، فقتلهم

) فًإٍف قػىتػىليوكيم ( من القتل، فيحتمل اجملاز ُب الفعل، أم »كرفع أبو حياف ىذا اإلشكاؿ فقاؿ : 
: كال أتخذكا ُب قتلهم حىت أيخذكا ُب قتلكم، كوبتمل اجملاز ُب اؼبفعوؿ، أم : كال تقتلوا بعضىهم حىت 

 (2).«يقتلوا بعضىكم

 (3).«كالعرب تقوؿ : قد قيًتل بنو فالف إذا قيًتلى منهم الواحد»: كقاؿ الفراء 

) كال    فإف قرئ»كذىب ابن العريب أٌف كل قراءة احتملت معٌت مغايرا لألخرل فقاؿ : 
فاؼبسألة نص، كإف قرئ ) كال تػيقىاتًليوىيم ( فهو تنبيو ؛ ألنٌو إذا ّنى عن القتاؿ الذم ىو سبب  ( تػىٍقتػيليوىيم
 (4).«ف دليال بيٌنا ظاىرا على النهي عن القتلالقتل كا

فمن قرأ ثالثتها ابأللف، فهو ّني عن مقدمات القتل، فيدؿ على القتل من طريق أكىل، كمن 
 (5)قرأىا ثالثتها بغَت األلف فهو منع من نفس القتل.

                                  
 .99ص9ج للنحاسإعراب القرآن 1
 .420ص9ج الفتوحات اإلذلية، كينرر : 422ص4ج البحر احمليط2
 .989ص9ج الكشاف، كينرر : 81ص9ج معاين القرآن3
 .914ص9ج أحكام القرآن4
 .289ص9ج الدر ادلصون، 949ص9ج التبيانينرر : 5
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اقتلوىم، ) كال تػيقىاتًليوىيم ( أم ال رباربوىم حىت وباربوكم فإف حاربوكم ف»قاؿ ابن زقبلة : 
ِ كحجتهم قولو تعاىل :  ْ ِِف َشبِيِو ٱَّللَّ ٔا ٰ ََل حَُلَٔن       ، ك قولو تعاىل : [990] البقرة :َوَقٰخِيُ ًۡ َضَّتَّ ُْ َوَقٰخِئُ

َِث    (1).«[992:البقرة ] فِۡخ

 كيضاؼ إليو ما جاء ُب التفسَت، دبعٌت : كال تبتدئوا أيها اؼبؤمنوف اؼبشركُت ابلقتاؿ عند اؼبسجد
اغبراـ حىت يبدؤككم فيو، فإف بدؤككم بو ىنالك عند اؼبسجد اغبراـ ُب اغبيرـي فاقتلوىم.
(2) 

 (3).«) كال تػيقىاتًليوىيم ( ال تفاربوىم ابلقتاؿ، كىتك اغبـر كصدىم إايكم عنو»قاؿ البيضاكم :

إليو أاب حياف  كالنكتة ُب تغاير القراءة ُب الصيغ الثالثة كاالتفاؽ على ) فاقػٍتػيليوىيم (، ما فطن
كفيو بشارة عريمة ابلغلبة عليهم، أم : ىم من اػبذالف كعدـ النصرة حبيث أمرًب قتلهم ال »عندما قاؿ : 

بقاتلهم، فأنتم متمكنوف منهم حبيث ال وبتاجوف إاٌل إىل إيقاع القتل هبم، إذا انشبوكم القتاؿ ال إىل 
 (4).«قتاؽبم

ٌِۡرَلاَل َضتَّث  اىل : ) أىتىى ( ك ) آتىى (، ُب قولو تع ومثل ا   ِإَون ََكَن  َٓ ِ َِا ة حَۡح
َ
َۡ َخۡرَدٍل خ ِ ٌّ : األنبياء [

نىا هبا ( أم : جئنا هبا، كبو قرأ أيٌب، كاؼبراد أحضرانىا....كقرأ ابن عباس كؾباىد كابن جبَت »، [27 ) أىتػىيػٍ
و مفاعلة من اإلتياف دبعٌت ) آتينا ( دبدة على أنٌ كجعفر بن دمحم كابن شريح األصبهاين كابن أيب إسحاؽ 

 (5).«اجملازاة كاؼبكافأة، ألٌّنم أتوه تعاىل ابألعماؿ كأاتىم ابعبزاء

                                  
 .948ص حجة القراءات1
 .420ص4للطربم ج جامع البيانينرر : 2
 .279-270ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي3
 .421ص4ج البحر احمليط4
 .72ص97ج روح ادلعاين5
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نىا ( : أعطينا، كقيل : جازينا، فإف كاف         »قاؿ ابن منرور :  نىا ( : جئنا، ك ) آتػىيػٍ فػ ) أىتػىيػٍ
نىا ( :   (1).«:) فىاعىٍلنىا (  ، كإف كاف جازينا فهو:) أىفػٍعىٍلنىا (  أعطينا فهو) آتػىيػٍ

نىا ( على صيغة ) فىاعىٍلنىا (، كمعناه : اجملازاة،  كقد اتفق أىل التوجيو كالتخريج على أٌف ) آتػىيػٍ
 فهي اؼبفاعلة من اإلتياف دبعٌت اجملازاة كاؼبكافأة كما ذكره اآللوسي.

نىا (  ىنا ) فىاعىٍلنىا ( ال ) أىفػٍعى »قاؿ ابن جٍت :  ٍلنىا ( ألنٌو لو كانت         ينبغي أف يكوف ) آتػىيػٍ
نىاىىا، كما قاؿ تعاىل : ة  ) أىفػٍعىٍلنىا ( ؼبا احتيج إىل الباء، كلقيل : آتػىيػٍ ۡتِِصَ ٌُ َٔد ٱنلَّاكََث  ٍُ َِا َث ] اإلسراء َوَءاحَۡح

نىا هًبىا ( فاعلنا، كمضارعها يػيوىاٌب [19: نىا ( إذا من قولو : ) آتػىيػٍ  (2).«، فػ ) آتػىيػٍ

نىا ( بػ      ) »: قاؿ ابن عطية نىا من اؼبوااتة، كال يقدر كال يفسر ) آتػىيػٍ نىا ( على معٌت : كىاتػىيػٍ ) آتػىيػٍ
نىا (ؼبػٌا تعٌدت حبرؼ جر  (3).«أىٍعطىيػٍ

نىا هًبىا ( ابؼبد فهو ) فىاعىٍلنىا (، كال وبسن أف يكوف ) أىفػٍعىٍلنىا ( ؛ ألنٌو »كقاؿ مكي القيسي :  ) آتػىيػٍ
 (4).«ا ( ألٌف ) أىفػٍعىلى ( ال يتعٌدل ابغبرؼ، كُب حذؼ الباء ـبالفة للخطيلـز حذؼ الباء من ) هًبى 

نىا هًبىا (، فقاؿ :  كفيها أكجو : أحدىا : كىو الصحيح أنٌو »كخرٌج السمُت اغبليب قراءة اؼبد ) آتػىيػٍ
اء كذا توىم بعضهم، كىو ) فىاعىٍلنىا ( من اؼبوااتة، كىي اجملازاة كاؼبكافأة، اآلخر : أنٌو ) أىفػٍعىلى ( من اإليت

 (5).«غلط

 

                                  
 مادة ) أتى (. لسان العرب1
 .908ص4ج احملتسب2
 .9482ص احملرر الوجيز3
 .226ص7ج البحر احمليط، 471ص ت السبع وعللهاإعراب القراءا، كينرر : 219ص مشكل إعراب القرآن4
 .90ص1ج الدر ادلصون5
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نىا هًبىا ( على اؼبفاعلة من اإلتياف  دبعٌت اجملازة كاؼبكافأة ألٌّنم أتوه ابألعماؿ »فحمل قراءة ) آتػىيػٍ
 (1).«كأاتىم ابعبزاء

نىا هًبىا ( دبد األلف، يريد جازينا هبا على ) فىاعىٍلنىا (، »كقاؿ الفراء :   (2).«كىو كجو حسن) آتػىيػٍ

ا  »كعند الزجاج : َٓ ِ َِا ة حَۡح
َ
نىا هًبىا ( على معٌت جازينا هبا  خ معناه : جئنا هبا، كقد قرئت : ) آتػىيػٍ

نىا هًبىا ( أحسن ُب القراءة كأقرب ُب أمل العفو  (3).«أغطينا هبا، ك ) أىتػىيػٍ

س منقوال كذكر العكربم أٌف معٌت : جازينا هبا؛ يقرب من معٌت أعطينا ؛ ألٌف اعبزاء إعطاء ؛ كلي
نىا (.  (4)من ) أىتػىيػٍ

ككل ما ُب كتاب هللا من ) آتىى ( ابؼبد فمعناه : اإلعطاء، »كنص ابن خالويو على كلية فقاؿ  : 
ْ كما كاف فيو من ) أىتىى ( ابلقصر فهو من اجمليء إاٌل قولو :  ٔا ًۡ ََيۡتَِصُت َ َۡ َضۡيُد ل ٌِ  ُ ًُ ٱَّللَّ ُٓ ٰ حَى

َ
أم  [4] اغبشر :فَد

ا  آولو ُب قراءة جملاىد : : أخذىم، كق َٓ ِ َِا ة َِث   : جازينا هبا، كقولو : حَۡح ِ ِۢ ةَّح َۡ َءايَث ِ ٌّ  ً ُٓ ًۡ َءاَتۡيَنٰ ] البقرة َك

 (5).«أم : أريناىم[ 499:

تَ َعَل ( : -3  بني ) فَ َعَل ( و ) اف ْ

ا يَُِغُروَن إَِلَّ َصۡيَطث  َوٰضِ كبو ) خىصىمى ( ك ) اٍختىصىمى ( ُب قولو تعاىل : ٌَ ًۡ ُْ ًۡ َو ُْ ُخُذ
ۡ
َدة  حَأ

ٔنَ  ٍُ ميوف ( ىبتصموف، كبو قرأ أيٌب هنع هللا يضر،....كقرأ أبو عمرك أيضا كقالوف »، [29] يس : َُيِّصِ صًٌ كأصل ) ىبًى

                                  
 .90ص2ج الكشاف1
 .997ص4ج معاين القرآن2
 اجلامع ألحكام القرآن، 226ص6ج حاشية الشهاب على البيضاوي، 992ص2ج زاد ادلسري، كينرر : 240ص2ج معاين القرآن وإعرابو3
 .292ص99ج
 .440ص4ج التبيان4
 .97ص احلجة5
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خبلف ابختالس حركة اػباء كتشديد الصاد، كعنهما إسكاف اػباء كزبفيف الصاد من خصمو إذا جادلو، 
 (1).«عضهم بعضا، كقيل ىبصموف ؾبادلتهم عن أنفسهمكاؼبفعوؿ عليها ؿبذكؼ أم ىبصم ب

الفعل          ال خالؼ بُت أىل التوجيو كاالحتجاج أٌف أصل القراءة اليت أكردىا اآللوسي ُب 
ميوف ( ىو ) ىبىٍتىًصموف( على كزف ) يٍفتىًعليوف ( صًٌ ، فحذفت حركة التاء فصارت ساكنة، فالتقى (2) ) ىبًى

 فحركت اػباء ابلكسر على أصل التقاء الساكنُت، كأدغمت التاء ُب الصاد.ساكناف اػباء كالتاء، 

على معٌت يفعلوف من اػبيصومة كأنٌو قاؿ : كىم »كقد أشار الفراء لتوجيو قراءة اإلسكاف فقاؿ :
 (3).«يتكلموف

ميوف (كأما قراءة  صًٌ طركّنا اؼبعٌت : أٌّنا تبغتهم كىم ُب أمنهم كغفلتهم عنها، ال ىب»، فػ : ) ىبًى
 (4).«بباؽبم مشتغلُت خبصوماهتم ُب متاجرىم كمعامالهتم كسائر ما يتخاصموف فيو كيتشاجركف

: ) ىبىًٍصموف( متعد إىل مفعوؿ مضمر ؿبذكؼ، لداللة فالقراءاتف من حيث اؼبعٌت ـبتلفتاف، فػ 
 الكالـ عليو، تقديره : ىبصم بعضهم بعضا.

ى هللا جل ذكره عنهم من ـباصمة بعضهم بعضا بداللة ما حك»قاؿ مكي القيسي مدلال عليو:
               ُب غَت ىذا اؼبوضع، فحذؼ اؼبضاؼ، كىو ) بعض ( األكؿ، كقاـ الضمَت احملذكؼ مقاـ

                                  
موف (، 22ص42ج عاينروح ادل1 موف (، كقرأ أبو عمرك ابختالس فتحة اػباء كتشديد الصاد ) ىبىىصًٌ ، كقرأ أبو جعفر إبسكاف اػباء كتشديد الصاد ) ىبىٍصًٌ

موف (، كابن ذكواف كعاصم كالكسائي كيعقوب كخلف ُب اختياره بكسر اػباء كتش ديد الصاد ) ككرش كابن كثَت كىشاـ بفتح اػباء كتشديد الصاد ) ىبىىصًٌ
موف (، كالثاين : كأيب عمر  موف (، كضبزة إبسكاف اػباء كزبفيف الصاد ) ىبىًٍصموف(، كلقالوف كجهاف : األكؿ كأيب جعفر) ىبىٍصًٌ صًٌ موف (. ينرر : ىبًى ك) ىبىىصًٌ

 .474-479ص البدور الزاىرة، 268-267ص اإلحتاف، 461ص4ج النشر يف القراءات العشر، 129ص السبعة
 البيان يف إعراب القرآن، 169ص مشكل إعراب القرآن، 286ص4ج شرح اذلداية، 247ص الدرر الناثرة، 9072ص2ج ادلوضح ينرر :2
 .600ص حجة القراءات،  209ص4ج معاين القراءات، 428ص

 .462ص4ج معاين القرآن3
 .97ص2جالكشاف 4
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) بعض ( ُب اإلعراب، فصار ضمَتا مرفوعا، فاستًت ُب الفعل، ألٌف اؼبضمر اؼبرفوع ال ينفصل بعد 
 (1).«الفعل

، كمعناه : يغلبوف ُب اػبصاـ (2)يغلبوف ُب اعبدؿ كاػبصومةأك يكوف دبعٌت الغلبة، أم 
 خصومهم.

، كاختصم القـو كزباصموا، كمنو قولو تعاىل :  ) ىبىٍتىًصموف(كمعٌت  ) يٍفتىًعليوف (، فهو فعل الـز
: ٗۖ ًۡ ِٓ ِ ْ ِِف َرّب ٔا ٍُ اِن ٱۡخَخَص ٍَ [99] اغبج : َهَٰذاِن َخۡص

كانوا عنها كىم ، كاؼبعٌت أٌف الساعة أتتيهم أغفل ما  (3)
 (4)يتشاغلوف ُب متصرفاهتم كبيعهم كشرائهم.

 بني ) فَ ع َل ( و) فَاَعَل ( : -4

ًۡ َوََكُُٔاْ ِشَيؽ  مثل ) فػىرَّؽى ( ك ) فىارىؽى (،  ُب قولو تعاىل : ُٓ َِ كُٔاْ دِي ََ فَرَّ ِي ًۡ ِِف ا ىَّۡصَج إِنَّ ٱَّلَّ ُٓ ِۡ ٌِ
ٍء    (5).«تعاىل كجهو كضبزة كالكسائي ) فىارىقيوا ( ابأللف أم ابينوا كقرأ علي كرـٌ هللا»،[919] األنعاـ : ََشۡ

 (6)تغايرت قراءة صيغة الفعل ) فػىرَّقيوا ( بُت حذؼ األلف كتشديد الراء، كإثباهتا كزبفيف الراء.

من قاؿ : ) فػىرَّقيوا ( فتقديره : يؤمنوف ببعض كيكفركف ببعض، كما »قاؿ أبو علي الفارسي : 
 قاؿ تعاىل : 

َ
َُِٔن ةَِتۡؽِض ٱۡىِهَتِٰب َوحَۡلُفُروَن ةَِتۡؽض   أ ٌِ ََ يَۡلُفُروَن ، كقاؿ : [81] البقرة :َفُخۡؤ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

َُ ةَِتۡؽض   ٌِ ِ َورُُشيِِّۦ َوَيُلٔلَُٔن ُُۡؤ ٔاْ َبۡۡيَ ٱَّللَّ ن ُحَفّرِكُ
َ
ِ َورُُشيِِّۦ َوُيرِيُدوَن أ  .[910 : النساء ]َوَُۡلُفُر ةَِتۡؽض   ةِٱَّللَّ

                                  
 .497ص4ج الكشف1
 .( خصم: ) مادة  لسان العربينرر : 2
 .( خصم: ) مادة  ربلسان العينرر : 3
 .196ص4ج فتح القدير، 146ص2ج زاد ادلسري، 49ص8ج حاشية الشهاب على البيضاويينرر : 4
 .229-220ص8ج روح ادلعاين5
 كعبد هللا بن  ملسو هيلع هللا ىلصقرأ ابن كثَت كانفع كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كأبوجعفر كيعقوب ) فػىرَّقيوا (، كقرأ ضبزة كالكسائي كعلي كاغبسن كأبو ىريرة عن النيب6

 البدور الزاىرة، 478ص إحتاف فضالء البشر، 400ص4ج النشر، 472صالسبعة مسعود كاألعمش ) فىارىقيوا ( بزايدة األلف كبدكف تشديد. ينرر : 
 .196-191ص4ج معجم القراءات، 992ص
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كهبوز أف يكوف اؼبعٌت ُب قولو : يريدكف أف يفرٌقوا بُت دين هللا كدين رسلو، ال يؤمنوف جبميعو  
َُِٔن ةِٱۡىِهَتِٰب ُكِِّّۦكمن كيصف بذلك ُب قولو :  ٌِ ،كمن قرأ ) فىارىقيوا ( فاؼبعٌت : [999] آؿ عمراف : َوحُۡؤ

 (1).«ابينوه، كخرجوا عنو

ؼبفارقة كالفراؽ، على معٌت : أٌّنم تركوا دينهم كخرجوا عنو، ككاف علي من ا»فقراءة علي هنع هللا يضر : 
يقوؿ : كهللا ما فارٌقوه كلكن فارقوه، كقرأ الباقوف ابلتشديد إاٌل النخعي فإنٌو قرأ ) فػىرَّقيوا ( ـبففا، أم : 

 (2).«آمنوا ببعض ككفركا ببعض

 : فرٌقوا دينهم، فأمنوا ببعض ككفركا كقراءة التشديد من التفريق كىو التجزئة كالتبعيض، كاؼبعٌت
 (3)ببعض.

متفقتا  اؼبعٌت غَت ـبتلفتيو، »كاختار ابن جرير الطربم قراءة التشديد، كذلك حُت رأل أٌّنما : 
كذلك أٌف كل ضاؿ فلدينو مفارؽ، كقد فٌرؽ األحزاب دين هللا الذم ارتضاه لعباده، فتهٌود بعض، كتنٌصر 

لتفريق بعينو كمصَت أىلو شيعا متفرٌقُت غَت ؾبتمعُت، فهم لدين هللا اغبق آخركف، كسبٌجش بعض، كذلك ا
 (4).«مفارقوف كلو مفرٌقوف، غَت أيٌن أختار القراءة ابلذم عليو عرم القراء، كذلك تشديد الراء

ْ ِشَيؽ  كاتبعو ُب اختياره ابن خالويو لقرينة ُب السياؽ، كىي قولو تعاىل : ٔا  [919] األنعاـ : اَوََكُُ
 (5)،أم أحزااب.

 

                                  
 .228ص2ج احلجة1
 .927ص7ج اجلامع ألحكام القرآن2
، دمحم الصادؽ قمحاكم، 402ص الشامل يف القراءات العشر، 478ص حجة ابن زجنلة، 911ص توجيو القراءات ادلتواترةالدرر الناثرة يف ينرر : 3

 .69ـ،ص4002-ق9242، 9، عامل الكتب، بَتكت لبناف، طالقراءات العشر طالئع البشر يف توجيو
 .942ص8ججامع البيان 4
 .914ص احلجة5
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ْ ِشَيؽ   ) فىارىقيوا دينهم ( أم : تركوه، ك:»قاؿ الزـبشرم :  فرقا كل فرقة تشيع إماما اَوََكُُٔا
 (1).«ؽبا

أٌف معنانبا ) قراءة ضبزة كالكسائي( قريب  (4)كأبو حياف (3)، كالعكربم(2)كذىب ابن أيب مرًن
 ف، كصاعر كصٌعر.من قراءة ابقي السبعة ابلتشديد، تقوؿ : ضاعف كضعٌ 

كابعبملة فإٌف القراءتُت تبُت شـؤ مفارقة اعبماعة كالتشيع لغَت كتاب هللا، فقد ظٌبى القرآف ىذا 
السلوؾ تفريقا للدين ُب قراءة، كمفارقة لو ُب قراءة أخرل، فكانت القراءة ابلقراءتُت صبيعا أكزع ُب 

 تفرؽ كالتشردـ.النفوس، كأذىب للهول، كأدعى إىل اجتماع الشمل، كنبذ ال

 بني ) تَ ْفَعُلون، وتُ َفاِعُلون، وتَ تَ َفاَعُلون ( : -5
ٍِۡصِهۡيِ كبو : ) ربىيضُّوف كربيىاضُّوف كربىىاضُّوف ( ُب قولو تعاىل :  ۡ ٰ َطَؽاِم ٱل َٔن لََعَ ] َوََل حََحٰٓظُّ

(، أم : كال وبض  ) كال ربىىاضُّوف ( حبذؼ إحدل التاءين من ) تػىتىحىاضُّوف»،قاؿ اآللوسي :[98:  الفجر
ٍِۡصِهۡيِ كوبث بعضكم بعضا،  ۡ ٰ َطَؽاِم ٱل أم على إطعامو الطعاـ....كقرأ عبد هللا كعلقمة كزيد بن  لََعَ

عن الكسائي كقراءة اعبماعة إاٌل أٌّنم ضموا اتء ) ربيىاضُّوفى ( من  كالشَتازمعلي كعبد هللا بن اؼببارؾ 
 (5).«اء الغيبة كال ألف بعد اغباء كابقي السبعة بتاء اػبطاب كذلكاحملاضة، كقرأ أبو عمرك ) وبىيضُّوف ( بي

يفهم من تعليل اآللوسي الختالؼ القراءات أٌف اختالؼ اؼببٌت أدل الختالؼ اؼبعٌت، فقراءة : 
 ) كال ربىىاضُّوف ( معناه :كال وبض كوبث بعضكم بعضا، أٌما قراءة :) ربيىاضُّوفى ( فهي من احملاضة.

                                  
 .61ص4ج الكشاف1
 .191ص9ج ادلوضح2
 .292ص9ج انالتبي3
 .709ص2ج البحر احمليط4
، كقرأ انفع كابن كثَت كابن عامر بتاء اػبطاب مع ضم اغباء ) ربىيضُّوف (، كقرأ أبو عمرك كيعقوب بياء اػبطاب مع ضم اغباء     278ص20ج روح ادلعاين5

وف (، كقرأ عبد هللا بن مسعود كعلقمة كزيد بن علي كعبد هللا بن ) وبىيضُّوف (، كقرأ الكوفيوف كأبو جعفر بتاء اػبطاب مع فتح اغباء كألف بعدىا ) ربىىاضُّ 
 النشر، 681ص السبعةكألف بعد اغباء. ينرر :  اؼببارؾ كالشَتزم عن الكسائي كالسلمي كإبراىيم كابن ؿبيصن خبالؼ عنو ) ربيىاضُّوفى ( بضم التاء

 .248ص القراءات الشاذة، 219-210ص اىرةالبدور الز ، 972ص خمتصر يف شواذ القرآن، 182ص اإلحتاف، 499ص4ج
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 (1)يو : ) ربيىاضُّوفى ( معناه ربافروف.قاؿ ابن خالو 

ٌضوف ( أتمركف إبطعامو، ككأٌف            »كقاؿ الفراء :  كأٌف ) ربيىاضُّوفى ( ربافروف، ككأٌف ) ربي
 (2).«) ربىىاضُّوف ( وبض بعضكم بعضا

ى أٌما قراءة انفع كابن كثَت كابن عامر بتاء اػبطاب من الفعل حٌض الثالثي بزنة فعل ؛ كىي عل
 (3)اػبطاب من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبن أرسل إليهم على معٌت : قل ؽبم اي دمحم كذا ككذا.

 (4).«إٌف اؼبخاطبة ابلتوبي  أبلغ من اػبرب، فجعل الكالـ بلفظ اػبطاب»قاؿ ابن زقبلة : 

ۥ ََكَن ََل إِ كمعٌت )  ال ربىيضُّوف ( : ال أتمركف بو كال تبعثوف عليو، كحجتو قولو ُب األخرل :  ُّ َُّ
 ًِ ِ ٱۡىَؽِغي َُ ةِٱَّللَّ ٌِ ٍِۡصِهۡيِ  ٣٣يُۡؤ ۡ ٰ َطَؽاِم ٱل  (5).[ 22-24] اغباقة :َوََل ََيُضُّ لََعَ

أٌما قراءة أيب عمرك كيعقوب بياء الغيبة فهي كذلك من الفعل حٌض الثالثي ؛ فلتقدـ ذكر 
 ياءات لغيبتو.اإلنساف الذم ىو اسم اعبنس يدؿ على اعبمع بلفرو، فرجعت عليو ال

كالوجو أنٌو على اإلخبار عن الغييَّب ؛ ألنٌو قد تقدـ ذكر اإلنساف ُب قولو »قاؿ ابن أيب مرًن : 
ۥتعاىل :  ُّ ُّ َربُّ ٰ ا ٱۡبَخيَى ٌَ َُ إَِذا  نَسٰ ا ٱۡۡلِ ٌَّ

َ
، كيراد ابإلنساف اعبنس كالكثرة، فصار ىذا اإلخبار [91] الفجر : فَأ

 (6).«إلنساف ( من معٌت الكثرةؿبموال على ما تضمنو لفظ ) ا

 كاؼبعٌت فيها كالقراءة السابقة. 

                                  
 .246ص90ج ادلعجم1
 .919ص2ج معاين القرآن2
 .222ص الدرر الناثرة، 112ص4ج شرح اذلداية، كينرر : 274ص4ج الكشف3
 .764ص حجة القراءات4
 .290ص6أليب علي الفارسي ج احلجةينرر : 5
التوجيهات واآلاثر النحوية والصرفية للقراءات علي دمحم فاخر،، 764، حجة القراءات ص222ص رةالدرر الناث، كينرر :9269ص2ج ادلوضح6

 .778صالشامل يف القراءات العشر، 278ص ـ،4092-ق9222، 9، دار السالـ، القاىرة مصر، طالثالثة بعد السبعة
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قولو : ) ال وبضوف ( أم : ال وبض الرجل غَته، فها ىنا مفعوؿ ؿبذكؼ »كقاؿ ابن زقبلة :
ۡؽُروِف مستغٌت عن ذكره كقولو تعاىل :  ٍَ ۡ ُمُروَن ةِٱل

ۡ
، أم : أتمركف غَتكم كحذؼ [ 990:  آؿ عمراف ]حَأ

 (1).«كاجمليء بو إذ فيًهم معناه  اؼبفعوؿ ىا ىنا
أٌما قراءة الكوفيُت كأيب جعفر ) ربىىاضُّوف ( فإٌّنا أفادت اؼبفاعلة ُب اغبٌض بُت بعضهم، كىو 

 ، أم : ال وبض بعضهم بعضا على ذلك.(2)فعل الـز
 كالوجو أنٌو على كزف تتفاعلوف، من حىٌضٍضتي الرجل على الشيء إذا بعثتىوي »قاؿ ابن أيب مرًن :

 (3).«عليو، كاؼبعٌت : ال وبض بعضكم بعضا
فأصل  كلمة ) ربىىاضُّوف ( : تتحاضىضيوف على كزف : تتفاعلوف كما قاؿ ابن أيب مرًن ككافقو 
مكي القيسي، فعنده حذفت إحدل التائُت استخفافا كترٌاىركف كتٌساءلوف، كأدغمت الضاد ُب 

فحذفت إحدل التاءين لداللة (5)ابن عجيبة  ، كعند القرطيب أصلها ) تتحاٌضوف ( ككافقو(4)الضاد
 (7)كعند ابن زقبلة حذفت التاء الثانية للتاء األكىل. (6)الكالـ عليها، كىو اختيار أيب عبيد

رََۡحَثِ كتتوافق ىذه القراءة مع قولو تعاىل : ٍَ ۡ ْ ةِٱل ا ۡٔ َٔاَص ۡۡبِ َوحَ ْ ةِٱلصَّ ا ۡٔ َٔاَص ، أم : [97] البلد : َوحَ
 أكصى بعضهم بعضا.

 (8)كمعٌت ىذه القراءة : ال وبٌض كال وبٌرض بعضكم بعضا على إطعاـ اؼبسكُت.
 
 

                                  
 .762ص حجة القراءات1
 . 229ص4جريبن األنباالتبيان ال، 774ص مشكل إعراب القرآن، 109ص4للعكربم ج التبيانينرر : 2
 .112ص4ج شرح اذلداية، 279البن خالويو ص احلجة، كينرر : 9270ص2جادلوضح 3
 .272ص4ج الكشفينرر : 4
 .9424ص4ج فتح القدير، ك ينرر : 222ص الدرر الناثرة5
 .12ص40ج اجلامع ألحكام القرآنينرر : 6
 .764ص حجة القراءاتينرر : 7
 .922ص2لألزىرم ج معاين القراءاتينرر : 8
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تَ َعَل ( : -6 َعَل ( و ) اف ْ  بني ) َأف ْ

ۡتَتَػ َشبًَتا) أىتٍػبىعى ( ك ) اتػَّبىعى ( ُب قولو تعاىل : حنو :
َ
    كقرأ انفع كابن كثَت   »،[81] الكهف : فَد

سترهر بعضهم أٌّنما دبعٌت كيتعدايف ؼبفعوؿ كا، ء، ككذا فيما أيٌب) فاتػَّبىعى ( هبمزة الوصل كتشديد التا
ابلقطع يتعدل الثنُت كالتقدير ىنا : فأتبع سببا سببا آخر أك فأتبع أمره سببا  ) أىتٍػبىعى ( كاحد، كقيل : إٌف 

ۖٗ كقولو تعاىل : َِث  ۡجَيا ىَۡؽ ًۡ ِِف َهِٰذهِ ٱلُّ ُٓ ۡتَتۡؽَنٰ
َ
يد ) اتبع ( ابلوصل ُب السَت   ، كقاؿ أبو عب[24] القصص :َوخ

 (1).«ك) أتبع ( ابلقطع معناه اللحاؽ

 ) افػٍتػىعىلى (، كقراءة الوصل ) اتػَّبىعى ( على كزف  ) أىفػٍعىلى (إٌف قراءة القطع ) أىتٍػبىعى ( على كزف 
 أدغمت اتء االفتعاؿ ُب فاء الكلمة، كتوجيو القراءتُت على ما نقلو اآللوسي كاآلٌب :

 ، كنبا [81] الكهف : َشبًَتاما دبعٌت كاحد كيتعدايف ؼبفعوؿ كاحد، كىو قولو تعاىل : أّنٌ  األول :

 (4)كتبعو السمُت اغبليب. (3)كاسترهره أبو حياف (2)لغتاف على ما ذكره أبو جعفر النحاس

ىي دبعٌت كاغبٌق ُب ىذا أٌف ) تىًبعى ( ك) اتػَّبىعى ( ك) أىتٍػبىعى ( لغات دبعٌت كاحد، ك »قاؿ القرطيب : 
 (5).«السَت، فقد هبوز أف يكوف معو غباؽ أك ال يكوف 

ينما رأل أبو علي ب، أٌّنما  قراءاتف متعادلتاف متقاربتاف (7)كاؼبهدكم (6)كذىب مكي القيسي
) تىًبعى ( فعل يتعدل إىل مفعوؿ كاحد، فإذا نقلتو  »الفارسي  أٌف ) أىتٍػبىعى ( يتعدل إىل مفعولُت فقاؿ :

                                  
النشر ، 298-297ص السبعة، قرأ الشامي كالكوفيوف بقطع اؽبمزة كإسكاف الثاء، كغَتىم بوصل اؽبمز كتشديد التاء.ينرر : 268ص96ج روح ادلعاين1
: مع الكوفيُت كالشامي : زيد بن علي كالزىرم كاألعمش كطلحة كابن 489ص1ج صاحب ادلعجم، كزاد 279ص إحتاف فضالء البشر، 426ص4ج

 كمع الباقُت : ابن ذكواف كالشذائي عن الرملي عن الصورم عن ابن ذكواف كيعقوب كابن ؿبيصن كاليزيدم كاغبسن.أيب ليلى، 
 201ص4ج إعراب القرآن2
 .440ص7ج البحر احمليط3
 .294ص9ج إعراب القراءات السبع، كينرر : 279ص2ج الدر ادلصون4
 .12ص99ج اجلامع ألحكام القرآن5
 .72ص4ج الكشف 6
 .200ص4ج ايةشرح اذلد7
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ۖٗ ل إىل مفعولُت، يدؿ على ذلك قولو تعاىل :ابؽبمزة تعدٌ  َِث  ۡجَيا ىَۡؽ ًۡ ِِف َهِٰذهِ ٱلُّ ُٓ ۡتَتۡؽَنٰ
َ
، [24] القصص : َوخ

فأٌما ) اتٌبعوا ( فافتعلوا، فتعدل إىل مفعوؿ كاحد كما تعدل فعلوا إليو، مثل : شويتو كاشتويتو، كحفرتو 
 (1).«كاحتفرتو، كجرحتو كاجًتحتو

سببا سببا آخر أك فأتبع أمره سببا  تعد الثنُت، حذؼ أحدنبا تقديره : فأتبعػ : ) أىتٍػبىعى ( مف
َّۡشِقِۡيَ : كمنو قولو تعاىل  ٌُّ  ً ُْ ۡتَتُؽٔ

َ
كالتقدير : فأراد أف  بلوغ ، ، أم : أتبعوا جنودىم[60: الشعراء] فَد

 اؼبغرب فأتبع سببا يوصلو إليو.

) تىًبعىوي ( ك ) اتٌػبػىعىوي (: إذا سار كمل يلحقو،         أفٌ »أٌّنما ـبتلفاف، فعن األصمعي قاؿ : الثاين :
 (2).«ك) أىتٍػبػىعىوي( إذا غبقو

كذىب ابن خالويو كابن زقبلة إىل أٌف ) اتػَّبىعى ( معناه : سرت ُب أثره، كمعٌت ) أىتٍػبػىعىوي ( : غبقتو 
اب  ذَاكِب  بدليل قولو تعاىل :  َٓ ۥ ِش ُّ ۡتَتَؽ

َ
 (3).[90] الصافات : فَد

عن يونس بن حبيب كأيب زيد أنٌو بقطع اؽبمزة عبارة عن اجملد اؼبسرع اغبثيث الطلب، ك »
 (4).«كبوصلها إمٌبا يتضمن االقتفاء دكف ىذه الصفات

ك) أىتٍػبىعى ( أحسن من ) اتػَّبىعى (، ألٌف ) اتػَّبػىٍعتي ( الرجل إذا  »كرجح الفراء إحدل القراءتُت فقاؿ:
 (5).«قلت ) أتٍػبػىٍعتيو ( بقطع األلف فكأٌنك قفوتو كاف يسَت كأنت تسَت كراءه، كإذا

كرٌجح الطربم التشديد خالفا للفراء، ألٌف ذلك خرب منو تعاىل عن مسَت ذم القرنُت ُب األرض 
 (6)ال عن غباقو السبب، كقاؿ أبٌف ىذا أتكيل أىل التأكيل.

                                  
 .967ص1ج احلجة1
 .201ص4للنحاس ج إعراب القرآنينرر : 2
 .248ص حجة القراءات، 420البن خالويو صاحلجة ينرر : 3
 .440ص7جالبحر احمليط 4
 .949ص4لألزىرم ج معاين القراءات:، كينرر78ص4ج معاين القرآن5
 .91ص96ج تفسري الطربي6
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 التغيري بزايدة ادلبىن لزايدة ادلعىن ادلبحث الثالث : 

َت على اؼببٌت لزايدة ُب معناه األصلي، أك بنقص ُب قوة الفعل كأف يتحوؿ من قد يطرأ التغي
.  التعدم إىل اللزـك

كيكوف ىذا التغيَت ُب بناء الصيغة إٌما بزايدة حرؼ من اغبركؼ الزائدة أـ ابلتضعيف بتشديد 
 عُت الكلمة.

انيها لزايدة معانيها فيما كقد تنبو اآللوسي ؽبذا التغيَت، ككٌجو كثَتا من القراءات اليت زادت مب
 سيأٌب.

 بزايدة احلروف الزائدة  التغيري أوال :

َعوَعل ( -9 كبو : ) يثنوف ( ك ) تػىثٍػنىوين ( ُب قولو ، للمبالغة والتكثري من ) فَ َعل ( إىل ) اف ْ
ًۡ تعاىل :  ُٓ ََلٓ إِجَّ

َ
ْ خ ٔا ًۡ ىِحَۡصَخۡخُف ُْ َُِٔن ُصُدوَر أ اغبرب هنع هللا يضر كؾباىد كغَتنبا كقر »، قاؿ اآللوسي : [01] ىود : يَثۡ

) تػىثٍػنىوين ( ابلتاء لتأنيث اعبمع كابلياء التحتية ألٌف التأنيث غَت حقيقي، كىو مضارع ) اثٍػنػىٍوين (  
كأحلويل، فوزنو تفوًعل بتكرير العُت كىو من أبنية اؼبزيد اؼبوضوع للمبالغة ألنٌو يقاؿ : حلي فإذا أريد 

 (1).«اؼببالغة قيل احلويل

ثىًٍت (   »فقراءة الفعل ) تػىثٍػنىوين ( مضارع الفعل ) اثٍػنػىٍوين (، قاؿ الفراء : كىو ُب العربية دبنزلة ) تػىنػٍ
 كما قاؿ عنًتة :

 (*)ايَ ذالِ  يتَ  أال لَ ىَل وْ لَ ا ىو احْ الو            إذا مَ نَ ي ال ت َ الذِ  يءِ ك للشَ وقولُ 

                                  
اغبسُت كزيد بن علي كدمحم بن علي، كجعفر بن دمحم بن علي كابن يعمر كنصر بن عاصم كعبد الرضبن بن ، كقرأ هبا : علي بن 479ص99جروح ادلعاين 1

 .8ص2ج ادلعجمأبزل كاعبحدرم كالضحاؾ كابن أيب إسحاؽ كأبو األسود الدؤيل كأبو رزين كاألعمش كابن ؿبيصن من طريق اؼبعدؿ. ينرر : 
 .96ص، 9892لصاحبها أمُت اػبورم، بَتكت لبناف، ، مطبعة اآلداب شدادديوان عنرتة بن ينرر :  *
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 (1).«كىو من الفعل : افعوعلت

كقرئ ) تػىثٍػنىوين ( من الثٍت، كاحلويل من اغبالكة، كىو بناء مبالغة، قرئ »: كاتبعو الزـبشرم فقاؿ
 (2).«ابلتاء كالياء

كىذا من أبنية اؼببالغة لتكرير العُت كقولك »كىي عند ابن جٍت على  صيغة : تفعوًعل، فقاؿ :
أمارة ذلك، : أعشب البلد، فإذا كثر فيو ذلك قيل : اعشوشب، كاخلولقت السماء للمطر : إذا قويت 

ٍكدفى الشعر : إذا طاؿ كاسًتخى  (3).«كاٍغدى

كأٌّنم أرادكا اؼببالغة كالتوكيد، كما أنٌو إذا قاؿ : »كؼبػٌا سأؿ سيبوبو اػبليل عن ىذا النوع، قاؿ :
 (4).«اعشوشبت األرض فإمٌبا يريد أف هبعل ذلك كثَتا عاما، قد ابلغ، ككذلك احلوىل

ٍوًعلي على بناء مبالغة لتكرار األمر، كما تقوؿ : اعشوشبت ككزّنا : تػىٍفعى »قاؿ ابن عطية :
 (5).«األرض كاحلولوت الدنيا

أٌف انسا كانوا يستحيوف أف يفضوا إىل »كنقل ابن اعبوزم عن ابن األنبارم تفسَتىا كىو :
لغة ُب تػىثًٍَّت السماء ُب اػبالء كؾبامعة النساء، فتػىثٍػنػىٍوين : تػىٍفعىٍوًعلي، كىو فعل للصدكر، معناه : اؼببا

 الصدكر، كما تقوؿ العرب : اٍحلىٍوىل الشيء وبىٍلىٍوىل : إذا ابلغوا ُب كصفو ابغبالكة.

 (6).«فعلى ىذا القوؿ، ىو ُب حق اؼبؤمنُت

                                  
 .241ص9ج معاين القرآن1
 .484ص4جالكشاف 2
 كما بعدىا.611ص9جإعراب شواذ القراءات ، كينرر : 229ص9جاحملتسب 3
 .71ص2ج الكتاب4
 .940ص1جحاشية الشهاب على البيضاوي ، كينرر : 929ص احملرر الوجيز5
 .218ص4ج زاد ادلسري6
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كبو : ) سأؿ ( ك ) تساءؿ ( ُب قولو ،لزايدة ادلشاركة من ) فَ َعل (  إىل  ) تَ َفاَعَل ( -4
ً ةَ تعاىل : ُٓ جَّ

َ
ٔۡ خ َ َٔدُّواْ ل ۡؼَراِب يَ

َ
ۖٗ  َٔ سَۡس  اُدوَن ِِف ٱۡۡل ًۡ َبَتآنُِل

َ
َۡ أ كقرأ زيد »، قاؿ اآللوسي : [ 40] األحزاب :ئَُن َخ

بن علي مهنع هللا يضر كقتادة اعبحدرم كاغبسن كيعقوب خبالؼ عنهما ) يىسَّاءىليوف ( بتشديد السُت، كأصلو 
بعضهم لبعض : ماذا ظبعت كماذا  يتساءلوف فأدغمت التاء ُب السُت أم يسأؿ بعضهم بعضا، أم يقوؿ

 (1).«بلغك ؟ أك يتساءلوف األعراب أم يسألوّنم

قاؿ الفراء ، فقد حصل ىنا التحويل بزايدة األلف كالتاء على اؼببٌت األصلي لزايدة معٌت اؼبشاركة
 (2).«ألٌّنم إمٌبا يسألوف غَتىم عن األخبار، كليس يسأؿ بعضهم بعضا»ُب توجيو قراءة اعبمهور : 

ـى عليهم من أنبائكم، كأٌّنم ما كاف يسأؿ بعضهم بعضا، كىو   » كالوجو أٌّنم يسألوف من قىًد
 (3).«كالـ مستأنف، كاؼبعٌت : يسألوف الناس عن أخباركم، يتوقعوف غلبة اؼبشركُت لكم

كأصل قراءة ) يىسَّاءىليوف ( يتساءلوف، فهي على صيغة ) يتفاعلوف (، كأدغمت التاء ُب السُت، 
 ) يىسَّاءىليوف (، فهي تفيد اؼبشاركة بُت اثنُت فصاعدا.فبقي 

كاؼبعٌت يسأؿ بعضهم بعضا، فيجوز على ىذا أف يكوف متصال دبا قبلو  »قاؿ ابن أيب مرًن : 
ۡؼَراِب كمتعلقا بػ :

َ
ً ةَاُدوَن ِِف ٱۡۡل ُٓ جَّ

َ
ٔۡ خ َ ْ ل َٔدُّوا اب ،كاؼبعٌت : يودكا لو أٌّنم ابدكف ُب األعر [ 40] األحزاب :يَ

 (4).«يسأؿ بعضهم بعضا : ىل بلغكم من أمر اؼبسلمُت شيء ؟

َعَل ( لدخول الفاعل -2 ) صىعىدى ( ك ) أىٍصعىدى ( كبو : يف ادلكان ،  من ) فَ َعل (  إىل ) َأف ْ
َضد    ُب قولو تعاىل :

َ
ٰٓ أ ُٔۥَن لََعَ     فيما كقرأ اغبسن »، قاؿ اآللوسي : [912] آؿ عمراف : إِۡذ حُۡصؽُِدوَن َوََل حَۡي

                                  
، كقرأ اعبمهور إبسكاف السُت من غَت ألف ) يىٍسئػىليوف (، كركل ركيس عن يعقوب تشديد السُت كفتحها كألف بعدىا          444ص49ج روح ادلعاين1

 .467ص7ج ادلعجم، 212ص اإلحتاف، 469ص4ج النشر يف القراءات العشر) يىسَّاءىليوف (، كىي قراءة متواترة ركاىا من قرأ ابلشواذ.ينرر : 
 .420ص4ج آنمعاين القر 2
 .292ص الدرر الناثرة، كينرر : 9029ص4جادلوضح 3
 اجلامع ألحكام القرآن، 209ص1ج الدر ادلصون، 262ص8ج البحر احمليط، 9106ص احملرر الوجيز، كينرر : 9029ص4جادلوضح 4
 .914ص92ج
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 (1).«أخرجو ابن جرير عنو ) تىٍصعىديكف ( بفتح التاء كالعُت، كضبلو بعضهم على صعود اعببل

إٌف قراءة ضم التاء ككسر العُت ) تيٍصًعديكف ( من الفعل الرابعي : أىٍصعىدى، كقراءة فتح التاء 
 كالعُت ) تىٍصعىديكف ( من الفعل الثالثي : صىًعدى.

اإلصعاد ُب ابتداء »اؼبفسرين كغَتىم ُب معنانبا، قاؿ الفراء : كقد اختلف اؼبوجهوف من 
األسفار كاؼبخارج، تقوؿ : أصعدان من مكة كمن بغداد إىل خرساف كشبيو ذلك ؛ فإذا صعدت على 

 (2).«السلم أك الٌدرجة ككبونبا قلت : صًعٍدتي كمل تقل : أصعدت

اء األرض، فػ :أىٍصعىدى معناه : كالصعيد كجو األرض، كصعدة اسم من أظب»كقاؿ ابن عطية : 
 .دخل ُب الصعيد كما أٌف أصبح دخل ُب الصباح

 (3).«كصىًعدى : إذا عال، كاؼبراد هبذا : صعود من صًعدى اعببل

كقد ذىب الطربم كالنحاس كالقرطيب ُب أٌف اإلصعاد يكوف ابلسَت ُب مستول األرض كبطوف  
 (5)كالقتيب كاؼبربٌد كالزـبشرم. ُب األرض كاإلبعاد فيو كمنهم من ذىب إىل أنٌو : الذىاب، (4)األكدية

فعلى ىذا يكوف اؼبعٌت ُب قراءة الضم ) تيٍصًعديكف ( : أٌف القـو حُت اّنزموا عن عدٌكىم أخذكا 
 (6)ُب الوادم ىاربُت.

                                  
كاليزيدم كابن ؿبيصن كأبو رجاء العطاردم كأابف : أبو عبد الرضبن السلمي كؾباىد كقتادة  199ص9ج صاحب ادلعجم، كزاد 292ص2ج روح ادلعاين1

 عن عاصم كىاركف عن ابن كثَت.
 .968ص9جمعاين القرآن 2
 .270ص احملرر الوجيز3
 .410ص2ج اجلامع ألحكام القرآن، 982ص9ج إعراب القرآن، 968ص2ج جامع البيانينرر : 4
 .419ص2ج اجلامع ألحكام القرآن، 246ص9ج الكشافينرر : 5
 .968ص2ج مع البيانجاينرر : 6
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أٌما ُب قراءة الفتح ) تىٍصعىديكف ( فهي من صىًعدى دبعٌت : ارتقى
ٌّنم ؛ فعلى ىذا يكوف اؼبراد : أ(1)

حُت اّنزموا أخذكا ُب صعود اعببل ليحتموا بو، قاؿ ابن عباس : صعدكا ُب أيحيدو فرارا.
(2) 

أٌّنم أكال أصعدكا ُب الوادم »كاؼبعنياف صحيحاف، كال تعارض بينهما ؛ كصبع بينهما أبو حياف :
 (3).«ؼبػٌا أرىقهم العدك، كصعدكا ُب اعببل

َعَل (  للصري  -2 كبو : ) يىشهىدي ( ك ) ييٍشًهدي ( ُب قولو تعاىل : ورة، من ) فَ َعل (  إىل ) َأف ْ
 َِلُّ ٱۡۡلَِصام

َ
َٔ خ ُْ ا ِِف كَۡيتِِّۦ َو ٌَ  ٰ َ لََعَ ُِٓد ٱَّللَّ كقرئ ) ك يىٍشهىدي هللاي ( » ، قاؿ اآللوسي :[402] البقرة : َوسُۡش

 (4).«ابلرفع، فاؼبراد بػ ) ما ُب قلبو ( ما فيو حقيقة

ك يىٍشهىدي هللاي ( أيسند الفعل إىل اسم اعباللة، من الفعل الثالثي : شىًهدى،  ففي قراءة فتح الياء )
 كعلى ىذه القراءة يكوف اؼبعٌت : كهللا يعلم خالؼ ما يقوؿ.

كالقراءة اليت للجماعة أبلغ ُب ذٌمو ؛ ألنٌو قٌول على نفسو التزاـ الكالـ »قاؿ ابن عطية : 
 اغبسن، ٍبٌ ظهر من ابطنو خالفو.

ا ك ـبتلف حبسب القراءتُت ؛ فعلى قراءة اعبمهور ىو اػبَت الذم يرهر، أم :  ِِف كَۡيتِِّۦٌَ
 (5).«ىو ُب قلبو بزعمو، كعلى القراءة األخرل ىو الشر الباطن

َ كُب القراءة ابلضم  ُِٓد ٱَّللَّ أفادت اؽبمزة التعدية كتصيَت الفاعل مفعوال، فاؼبنافق ترل  َوسُۡش
كيقوؿ لك : هللا يعلم أٌف ُب قليب اػبَت، فكانت ىذه القراءة أبلغ ُب ذٌمو ؛ ألنٌو  اغبيسن من ظاىر كالمو،

 ال يكتفي أبف ييبطن خالؼ ما يرهر، بل يٌدعي الصدؽ، كيقٌويو إشهاد هللا تعاىل على نفسو.

                                  
 .928لألخفش ص معاين القرآن1
 .419ص2جاجلامع ألحكام القرآن ينرر : 2
 .297ص9ج الفتوحات اإلذلية، 422ص4ج الدر ادلصون، 419ص2جاجلامع ألحكام القرآن ، كينرر : 281ص2ج البحر احمليط3
 .478ص9ج ادلعجمرر : ، كىي قراءة أبو حيوة كابن ؿبيصن كاغبسن كابن عباس.ين669ص4ج روح ادلعاين4
 984ص احملرر الوجيز5
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كوبلف  »كذكر أبو حياف كاتبعو السمُت اغبليب أٌف ُب اآلية حذؼ ما يصح بو اؼبعٌت تقديره : 
على خالؼ ما ُب قلبو، ألٌف الذم ُب قلبو ىو الكفر، كىو ال وبلف عليو، إمٌبا وبلف على ضده، ابهلل 

 (1).«كىو الذم يعجب سامعو

أمػٌا القراءة بفتح الياء ) ك يىٍشهىدي هللاي ( : أم إٌف هللا ىو الذم يشهد
، فمعناىا : إٌنك ترل (2)

قلبو من الشر الذم ىبفيو، فاؼبراد بػ ) ما ُب قلبو (  اغبيسن من ظاىر كالمو، كلكٌن هللا مطٌلع على ما ُب
 (3).«من النفاؽ، كأنٌو مضمر ُب قلبو غَت الذم يبديو بلسانو »على ىذه القراءة : ما فيو حقيقة 

فالقراءة األكىل ) يعٍت : قراءة الضم ( تدؿ على كونو مرائيا كعلى أنٌو »قاؿ الفخر الرازم : 
 كرايئو.يشهد هللا ابطال على نفاقو 

كأٌما القراءة الثانية ) يعٍت: قراءة الفتح ( فال تدؿ إاٌل على كونو كاذاب، فأٌما على كونو 
 (4).«مستشهدا ابهلل على سبيل الكذب فال، فعلى ىذا القراءة األكىل أدؿ على الذـٌ 

ٔٓاْ إَِۡلِّۡ يَزِفُّ : ) يىزًفُّوف ( ك ) ييزًفُّوف ( ُب قولو تعاىل : وحنو ۡقَتيُ
َ
، قاؿ اآللوسي [92] الصافات : ٔنَ فَأ

 كقرأ ضبزة  كؾباىد  كابن  كاثب  كاألعمش  ) يػيزًٌفيوف ( بضم الياء من أزؼَّ دخل ُب الزفيف، »:

 (5).«فاؽبمزة ليست للتعدية، أك ضبل غَته على الزفيف فهي ؽبا قالو األصمعي

 كزف ) أىفػٍعىلى ( ىنا ىي  :يالحظ على توجيو اآللوسي أٌف اؽبمزة ُب الفعل ) أىزىؼَّ ( على 

                                  
 .102ص9ج الدر ادلصون، 247-246ص4ج البحر احمليطينرر : 1
 .949لألخفش ص معاين القرآن2
 .279ص4ج جامع البيان3
 .496ص1ج التفسري الكبري4
مش كىي ركاية اؼبفضل عن عاصم ) ييزًفُّوف (ابلياء ، كقرأ اعبمهور) يىزًفُّوف ( بفتح الياء كقرأ ضبزة كؾباىد كابن كاثب كاألع962ص42ج روح ادلعاين5

 .20ص8ج ادلعجم، 471ص البدور الزاىرة، 272ص اإلحتاف، 468ص4ج النشر، 128صالسبعة اؼبضمومة.ينرر : 
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للصَتكرة، أم صٌَته مزفوفا، فزايدة اؽبمزة أفادت ربويل الفعل إىل معٌت الصَتكرة، أم  أوال :
 صار إىل الزفيف، فاؽبمزة ليست للتعدية.

، »:) يػيزًٌفيوف ( قاؿ الفراء بعد ذكره قراءة الضم   ، كمل نسمعها إاٌل : زىفػىٍفتي كأٌّنا من : أىٍزفػىٍفتي
.تقو   ؿ للرجل : جاءان يىًزؼُّ

كلعلها من قوؿ العرب : قد أطردت الرجل أم صٌَتتو طريدا، كطردتو إذا أنت قلت لو : اذىب 
 (1).«عٌنا، فيكوف ) يػيزًٌفيوف ( : جاءكا على ىذه اؽبيأة، دبنزلة اؼبزفوفة على ىذه اغباؿ

الزفيف كىو اإلسراع، فاؽبمزة أزىؼَّ الرليمي كىو ذكر النعاـ دخل ُب »كذىب البنا إىل أٌّنا من :
 (3)كاؼبعٌت : أٌّنم ؼبػٌا ظبعوا بذلك ابدركا مسرعُت.، (2) «ليست للتعدية

 للتعدية، كقد ؼبح معناىا أبو علي الفارسي كمكي بن أيب طالب القيسي كالزـبشرم. اثنيا :

: أزففت  ) يػيزًٌفيوف ( : وبملوف غَتىم على الزفيف، قاؿ األصمعي»قاؿ أبو علي الفارسي : 
، كىو سرعة اػبطو كمقاربة الشيء  .فاؽبمزة عندئذ للتعدية، (4)«اإلبل : إذا ضبلتها على أف تًزؼَّ

م على الزفيف، كىو سرعة اؼبشي مع مقاربة اػبطو، كقاؿ »فػ :  معٌت ) يػيزًٌفيوف ( وبملوف دكاهبَّ
كزعم نقل عن أيب حاًب قولو :  إالٌ أٌف النحاس، (5) «بعضهم : الزفيف : مشي فيو اختياؿ كمشية العركس

 (6).الكسائي أٌّنا من كىزىؼى يىًزؼي مثل : كىزىفى يىزًفي، فهذه حكاية أيب حاًب كىو مل يسمع من الكسائي

 .زىفًَّت اإلبل تىًزؼُّ : إذا أسرعت»فهي من :  ) يىزًفُّوف (أٌما قراءة اعبمهور 

                                  
 .240 معاين القراءات، 9189صاحملرر الوجيز ،490ص2للنحاس ج إعراب القرآن، كينرر : 479ص4ج معاين القرآن1
 .272ص إحتاف فضالء البشر2
 .9089ص2ج ادلوضح، كينرر : 109ج الدر ادلصون3
 .441ص4ج الكشف، 29ص2ج الكشاف، 17ص6ج احلجة4
 .194ص الشامل يف القراءات العشر، 918ص طالئع البشر، 609ص حجة القراءات، كينرر : 9089ص2ج ادلوضح5
 .490ص2ج إعراب القرآن6
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 :  (*)كقاؿ اؽبذيل 

 (1).«(**)َعِشيِّ كما       َزف  الن  َعاُم إىل َحف انِِو الُروحُ َوزَف ِت الش ْوُل من َبرِد ال

كذىب ابن خالويو كالرازم كالقرطيب كالعكربم إىل أٌّنما لغتاف، يقاؿ : زىؼَّ القـو كأزىفُّوا كمعنانبا 
 (2)اإلسراع ُب اؼبشي.

 بتشديد عني الفعل  غيريالتاثنيا :

كثَته يتبعو تكثَت اؼبعٌت، ألٌف الزايدة ُب اؼببٌت تدؿ على يعد التشديد من مراىر تكثَت اؼببٌت، كت
 الزايدة ُب اؼبعٌت، كقوة اللفظ لقوة اؼبعٌت.

كيدؿ تشديد الكلمة على تكرير الفعل كمداكمتو اترة، كعلى التكثَت أخرل، قاؿ سيبويو : 
 (3).«تقوؿ : كسرهتا كقطعتها، فإذا أردت كثرة العمل قلت : كٌسرتو كقطٌعتو»

كبو : ) فىجىرى ( ك ) فىجَّرى ( ُب قولو تعاىل :       فَ َعل (  إىل ) فَ ع َل (  للتكثري،  من ) -1
 ًۡرِض يَۢنُتٔع

َ
ََ ٱۡۡل ٌِ ٰ َتۡفُشَر نَلَا  ابلتخفيف من ابب نصر اؼبتعدم، »، قاؿ اآللوسي : [90] اإلسراء : َضَّتَّ

رى ( من ) فىجَّرى (  مشددا كالتضعيف كبذلك قرأ الكوفيوف أم : تفتح، كقرأ ابقي السبعة ) تػيفىجًٌ 
 (4).«للتكثَت

                                  
أدرؾ اعباىلية كأسلم ُب خالفة الصٌديق، ككاف أشعر ىذيل، ككانت ىذيل أشعر العرب، توُب غازاي أبو ذؤيب اؽبذيل، خويلد بن خالد الشاعر اؼبعركؼ،  *

 .991ص4جاتريخ اإلسالم ووفيات ادلشاىري و األعالمق ُب خالفة عثماف. ينرر : 21إبفريقية سنة 
ها رىكىح كىو انفتاح يبيل إىل شقها الوحشي، كالٌشوؿ صبع كزٌفت جاءت زفيفا كىو خطو مقارب كسرعة كضع األخفاؼ كرفعها، كالركح : اللواٌب أبرجل**

 .907-906ص 9جاذلذلينيديوان شائلة كىي اليت خٌف لبنها كأتى على نًتاًجها سبعة أشهر أك شبانية. ينرر : 
 الشامل يف، 609ص حجة القراءات، 9089ص2جادلوضح ، 289ص4ج إعراب القراءات الشواذ، كينرر : 16ص6أليب علي ج احلجة1

 . 194ص القراءات
 .229ص4ج التبيان يف إعراب القرآن، 91ص91ج اجلامع ألحكام القرآن، 929ص41جتفسري الفخر الرازي ، 04ص احلجة ينرر :2
 .61-62ص2ج الكتاب3
بن مسعود بفتح التاء  ، قرأ الكوفيوف كيعقوب كاغبسن كاألعمش كإبراىيم النخعي كابن لغالب كوبي بن كاثب كأصحاب عبد هللا492ص91ج روح ادلعاين4

ن غالب بضم التاء كإسكاف الفاء كضم اعبيم كزبفيفها، كقرأ ابن كثَت كابن عامر كأبو عمرك كانفع كأبو جعفر كاألعشى عن أيب بكر عن عاصم ُب ركاية دمحم ب
َُۡهَٰر ِخَلٰ كفتح الفاء ككسر اعبيم كتشديدىا، كأصبعوا على تشديد قولو تعاىل : 

َ
َر ٱۡۡل ا َتۡفِشًياَفُخَفّشِ َٓ  النشر، 281-282ص السبعة.ينرر : [99] اإلسراء : يَ

 .996ص1ج ادلعجم، 269ص اإلحتاف، 991للداين ص التيسري، 429ص4ج
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بيوعنا ( إٌف قراءة التخفيف ) تػىٍفجيرى ( ىي مضارع الفعل ) فىجىرى ( اؼبتعدم إىل اؼبفعوؿ بو ) يػىنػٍ
(1) ،

رى ( ىي مضارع الفعل ) فىجَّرى (.  كأٌما قراءة التشديد ) تػيفىجًٌ

 قراءة التخفيف، لوجود الينبوع اؼبفرد، كقد حصل التحوؿ كبو الصيغة اليت تدؿ على القلة ُب
فخففوا ليدؿ على ، (2)«ككجو قوؿ الكوفيُت ) تػىٍفجيرى (، فألٌف الينبوع كاحد »قاؿ أبو علي الفارسي :

 (3).«ككأٌف ) الفجر ( مرة كاحدة»القلة أك على اؼبرة الواحدة، كىو ما قالو الفراء : 

هم األكىل إىل معٌت : حىت تفجير لنا من األرض ماء فكأٌّنم ذىبوا بتخفيف»كاتبعو الطربم فقاؿ :
 (4).«مرة كاحدة

 (5).«االنفجاركزبفيف الفعل ىنا للقلة، كهبوز أف يراد بو الكثرة على تكرر »

عن أيب حاًب اختياره لقراءة التخفيف ألٌف الينبوع كاحد، ككافقو ابن عجيبة  (6)كنقل القرطيب
، كلبرج من العهدة ابؼبرة الواحدة.معلال أبٌف اؼبعجزة ربصل حبصوؿ إهبا  (7)د اؼبعدـك

رى (   -قاؿ أبو عبيد : كاأليكىل » مثلها ) يعٍت قولو تعاىل بعدىا :         -يعٍت :) حىت تػيفىجًٌ
ا َتۡفِشًيا َٓ َُۡهَٰر ِخَلٰيَ

َ
َر ٱۡۡل  (، قاؿ أبو حاًب : ليست مثلها ؛ ألٌف األكىل بعدىا ينبوع[99] اإلسراء : َفُخَفّشِ

 (8).«كىو كاحد، كالثانية بعدىا األّنار كىي صبع، كالتشديد يدؿ على التكثَت

                                  
 دمحم الطيب اإلبراىيم، ، 294ص2جـ، 999-ق9299، 6، دمشق سوراي، طدار ابن كثَتالكرمي وبيانو،  إعراب القرآنؿبي الدين الدركيش، ينرر : 1

 .499ـ،ص4002-ق9292، 9دار النفائس، بَتكت لبناف، طادليسر هبامش ادلصحف الشريف،  القرآن الكرميإعراب 
 .998ص1ج احلجة2
 .17ص4ج معاين القرآن3
 .982ص91ج جامع البيان4
 .767ص4ج ادلوضح5
 .226ص90ج اجلامع ألحكام القرآنينرر : 6
 .422ص الدرر الناثرةينرر : 7
 .226ص90ج آناجلامع ألحكام القر ينرر : 8
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أٌّنم أرادكا كثرة االنفجار من الينبوع، كىو كإف كاف كاحدا فلتكرر »ككجو قوؿ من ثٌقل : 
 (2).«كىو دبنزلة : فتحت األبواب كفٌتحتها»، كقاؿ الفراء : (1) «أف يثٌقل االنفجار فيو وبسن

كقالوا أغلقت الباب كغٌلقت األبواب، »يبويو ُب داللة ) فٌعل (، عندما قاؿ : كإليو ذىب س
 (3).«حُت كثٌركا العمل

ُ اقولو تعاىل :  ومثلو ۡرَض ُخُئ
َ
ۡرَُا ٱۡۡل  .[94] القمر :َوفَشَّ

 معٌت الكثرة ُب اؼبشدد كما ذكره اآللوسي، كالقلة ُب  (5)كالتفسَت(4)كرأل علماء التوجيو

الفرؽ بينهما بٌُت ألٌف الثاين جاء بعده ) تفجَتا ( كاألكؿ ليس بعده تفجَت، »النحاس :  اؼبخفف، قاؿ
رى ( ألنٌو على التكثَت  (6).«فهذا التفسَت يدؿ على ) تػيفىجًٌ

أٌما مكي فقد ضبل اؼبشٌدد على تكرار اؼبعٌت، فهم قد سألوه كثرة االنفجار، فكأنٌو يتفجر مرة 
 (7)رير الفعل.بعد مرة، فشٌدد ليدؿ على تك

رى ( ك) تػىٍفجيرى ( (8)لكن قاؿ أبو عبيد : ال أعلم بينهما فرقا ، كصرٌح اؼبهدكم أٌف ) تػيفىجًٌ
 (9)متقارابف.

                                  
 .998ص1أليب علي جاحلجة : ينرر1
 .17ص4ج معاين القرآن2
 .62ص2ج الكتاب3
للعكربم  التبيان، 767ص4ج ادلوضح، 422ص الدرر الناثرة، 284ص9ج إعراب القراءات وعللها، 440البن خالويو ص احلجةينرر : 4
 . 248ص الشامل يف القراءات العشر، 290-209ص حجة القراءات، 926ص4ج

 .12ص2ج زاد ادلسري، 298ص2ج الدر ادلصون، 994ص7ج البحر احمليط، 718ص معامل التنزيل، 9966ص احملرر الوجيزنرر : ي5
 .482-482ص4ج إعراب القرآنينرر : 6
 .10ص4ج الكشف ينرر :7
 .482للنحاس ج إعراب القرآنينرر : 8
 ،290ص4ج شرح اذلداية9
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َث َوفَۡصَو ) شىدَّ ( ك ) شىدَّدى( ُب قولو تعاىل :  ومثلو : ٍَ ُّ ٱۡۡلِۡه ۥ َوَءاَتۡيَنٰ ُّ وََشَدۡدَُا ُمۡيَه
 (1).«كقرأ ابن أيب عبلة بشد الداؿ»:، قاؿ اآللوسي [40:  ص] ٱۡۡلَِطابِ 

كركم عن اغبسن شٌدىا على     »ككجو ىذه القراءة أٌّنا للتكثَت كاؼببالغة، قاؿ ابن عطية :
 (2).«اؼببالغة

 (3).«(كاف وبرسو ثالثة كثالثوف ألفاكمعٌت التشديد أٌف ؿبرابو ) يعٍت داككد »كقاؿ الفراء :

 (4)كمعٌت ) شىدٍَّدان ( : قٌوينا.

كبو : ) أىمىرى ( إىل ) أمَّرى ( ُب قولو ن ) فَ َعل (  إىل ) فَ ع َل (  للداللة على الصريورة، م -2
اتعاىل : َٓ ۡۡتَفِي ٌُ َمۡرَُا 

َ
يَِم كَۡرَيًث أ ۡٓ ن جُّ

َ
َرۡدَُآ أ

َ
) أىمىٍران ( ابلطاعة....كقرأ  » ، قاؿ اآللوسي :[96] اإلسراء :ِإَوَذآ أ

لسدم كزيد بن علي كأبو العالية ) أىمٍَّرانى ( ابلتشديد، كركم ذلك أيضا ابن عباس كأبو عثماف النهدم كا
كمعناه على ىذه القراءة قيل كثٌران، كقيل كليناىم ، عن علي كاغبسن كالباقر مهنع هللا يضر كعاصم كأيب عمرك

 (5).«كجعلناىم أمراء

 أفادت قراءة اعبمهور ابلتخفيف معنيُت :

لى كزف ) فػىعىٍلنىا ( من األمر ضد النهي، كُب الكالـ إضمار، كقد ع  ) أىمىٍران (أٌف  أحدذنا :
 (6)ذىب ابن عباس كابن جبَت مهنع هللا يضر إىل أٌف التقدير : أمرانىم ابلطاعة فعصوا.

                                  
 : اغبسن. 88ص8ج ادلعجم، كزاد صاحب 422ص42ج روح ادلعاين1
 .926ص8ج حاشية الشهاب، 149ص1جالدر ادلصون ، 926ص9ج البحر احمليط، كينرر : 9192صاحملرر الوجيز 2
 .482ص4ج معاين القرآن3
 .294ص4ج إعراب القراءات الشواذ4
أابف عن عاصم كىدبة عن ضباد بن سلمة عن ، كقرأ اعبمهور كضبيد كؾباىد كاألعمش ) أمىٍرانى (، كقرأ أبو العباس عن أيب عمرك ك 18ص91ج روح ادلعاين5

 بن علي ابن كثَت كالنخعي كاعبحدرم كابن عباس كأبو عثماف النهدم كالسدم كزيد بن علي كأبو العالية الرايحي كاغبسن كعلي كالباقر كأبو جعفر دمحم
( بتشديد اؼبيم اؼبفتوحة.ينرر : اؼبعجم ج  .22-29ص1خبالؼ ) أمٍَّرانى

 .96ص2ج زاد ادلسري، 61-62ص91للطربم ج انجامع البيينرر : 6
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ا»قاؿ الزجاج :  َٓ ۡۡتَفِي ٌُ َمۡرَُا 
َ
من الكالـ : أمرتك فعصيتٍت، فقد علم أٌف اؼبعصية ـبالفة أ

 (1).«الفة أمر هللا جل ثناؤهاألمر، ككذلك الفسق ـب

أنٌو »:  ، كذكر كالما طويال حاصلوأمرانىم ابلفسق ففعلوا»كذىب الزـبشرم إىل أٌف التقدير :
حذؼ ما ال دليل عليو، كاألمر ؾباز ألٌف حقيقة أمرىم ابلفسق أف يقوؿ ؽبم : افسقوا، كىذا ال يكوف، 

 فبقي أف يكوف ؾبازا.

نعمة صبا، فجعلوىا ذريعة إىل اؼبعاصي كاتباع الشهوات، فكأٌّنم ككجو اجملاز أنٌو صٌب عليهم ال
 (2).«مأموركف بذلك لتسبب إيالء النعمة فيو، كإمٌبا خٌوؽبم فيها ليشكركا

فقراءة التخفيف على ىذا اؼبعٌت تفيد أٌف هللا إذا أراد أف يهلك قرية طلب من مًتفيها طاعتو، 
 فيعصوف كىبالفوف، كبذلك يستحقوف العذاب.

. ) أىمىٍران (الثاين :  دبعٌت : كثػٍَّرانى

كقد حكى أبو حاًب ىذه »،(3) «: أف تكوف دبعٌت : كثٌران اعبٌيد ُب ) أىمىٍران (»قاؿ ابن عطية :
 »كذكرىا أبو عبيدة فقاؿ :، (4)«أىًمر القـو كأمرىم هللا، كنقلو الواحدم أيضا من أىل اللغةاللغة، فقاؿ : 

 (5).«غَت أٌّنا لغة ؛ أمران : أكثران كىي ُب معٌت أكثران كآمران

 (6).(*)إْن يُ ْغَبطُوا يُ ْهَبطُوا وإن َأِمُروا      يوًما َيِصريُوا للُقلِّ والن  َفدِ كأنشد للبيد :

                                  
 .990ص2ج معاين القرآن وإعرابو1
 الدر ادلصون، 41-42ص7ج البحر احمليط، كقد رٌد عليو أبو حياف رد مسًتوبا كما ذكره تلميذه السمُت اغبليب.ينرر : 289ص4ج الكشافينرر : 2
 .279-278ص2ج
 .9922ص احملرر الوجيز3
 .67ص معجم الفصيح من اللهجات العربية وما وافق منها القراءات القرآنيةمادة : أمر،  لسان العرب، 279ص2ج الدر ادلصونينرر :  4
 .272ص9ج رلاز القرآن5
 .960ص شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامرييقوؿ : إف غبطوا يومنا فإٌّنم يبوتوف، كيهبطوا ىاىنا : يبوتوف، كأٌّنم يبوتوف من غَت مرض. ينرر :  *
 .9460ص9ج فتح القدير، 99ص1أليب علي ج احلجة: ينرر 6
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قد يتوجو معناه إىل »كنقل الطربم عن بعض أىل العلم بكالـ العرب من أىل البصرة فقاؿ :
يػٍري اؼباًؿ معٌت : أكثران مًتفيها، كوبتج لتصحيحو ذل ك ابػبرب الذم ركم عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنٌو قاؿ : خى

 (1).«ميٍهرىةه مٍأميورىةه أك ًسكَّةه مأبيورىةه، كيقوؿ : إٌف معٌت قولو مٍأميورىةه : كثَتة النسل

لتفت كمن أنكر : أىًمرى هللا القـو دبعٌت كثٌرىم مل ي»فهي إذف لغة اثبتة، كلذلك قاؿ أبو حياف : 
 أىًمر القوـي : كثركا اؼبختلفة، إذ يقاؿ : ةكيكوف من ابب ما لـز كعدم ابغبرك، إليو لثبوت ذلك لغة

 (2).«: كثٌرىمكأمرىم هللا

فقراءة التخفيف على ىذا اؼبعٌت أٌف هللا تعاىل يكثٌر اؼبًتفُت ألٌّنم أئمة الفسق كرؤساء الضالؿ 
 ، ففيها كجهاف : ) أىمٍَّرانى (أٌما قراءة التشديد ، ك عذابفيعيثوف فسادا كظلما فيصب هللا عليهم سوط 

 لو معنياف : ) أىمٍَّرانى (أٌف التشديد  والثاين :أٌف التضعيف ُب العُت للتعدية،  األّول :

كيقرأ ابلقصر كالتشديد، »أنٌو دبعٌت : كثٌران، كىو توجيو العكربم عندما قاؿ :  أحدذنا :
 (5)كابن خالويو(4)أٌف دبعٌت : جعلنا ؽبم إمرة كسلطاان، كىو توجيو الزجاج: اثنيهما، ك(3)«كمعنانبا سواء

 (8)كابن اعبوزم. (7)كالقرطيب(6)كاألزىرم

                                  
َخرُي ماِل ادلرِء َلُو مهرة ( بلفظ :  91821، كاغبديث ركاه اإلماـ أضبد ُب اؼبسند من حديث سويد بن ىبَتة رقم : ) 61ص91للطربم ج جامع البيان1

، مسند اإلمام أمحد بن حنبلنرر : أبو عبد هللا أضبد بن حنبل، أبف إسناده ضعيف. ي ، كحكم عليو ؿبقق اؼبسند شعيب األرنؤكطمأمورة أو سكة مأبورة
 .972ص41ـ، ج4009-ق9249، 9ربقيق شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، ط

( ابلكسر، كما تقوؿ : شىًًتى  ، قاؿ ابن أيب مرًن : هبوز أف يكوف متعدم ) أىًمرى ( فيكوف ) فػىعىلى ( ابلفتح متعدم ) فىًعلى 46ص7ج البحر احمليطينرر : 2
تػىٍرتيوي أان.ينرر :   .714ص4ج ادلوضحزيده كشى

 .942ص4لو ج التبيان، ينرر : 789ص9ج إعراب القراءات الشواذ3
 .990ص2جمعاين القرآن وإعرابو 4
 .492ص احلجة5
 .90ص4جمعاين القراءات6
 .427ص90ج اجلامع ألحكام القرآن7
 96ص2ج زاد ادلسري8
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فاؼبراد من قراءة التشديد أنٌو إذا أراد هللا تعاىل أف يهلك قرية صٌَت مًتفيها أمراءىا، فهي من 
اؼبعاين الثالثة ذبتمع فيها، كىي األمر كاإلمارة  كاختار ابن عجينة قراءة التخفيف ألفٌ ، اإلمارة كالوالية

 (1)كالكثرة.

كبو : ) عىرىؼى ( إىل من ) فَ َعل (  إىل ) فَ ع َل (  الختالف داللتهما يف سياق الكالم،  -3
ا) عىرَّؼى ( ُب قولو تعاىل : ٍَّ ۡؼَرَض  فَيَ

َ
ۥ َوأ ُّ ُ َؼيَۡيِّ َؼرََّف َبۡؽَظ َرهُ ٱَّللَّ َٓ ۡع

َ
ۡت ةِِّۦ َوأ

َ
ن  َجتَّأ ََۢ َبۡؽض  ] التحرًن : َخ

) عىرَّؼى ( أم النيب ملسو هيلع هللا ىلص حفصة بعضو أم اغبديث أم أعلمها كأخربىا ببعض »، قاؿ اآللوسي : [03
) عىرَّؼى ( دبعٌت : جازل أم جازاىا على بعض ابلعتب كاللـو أك كجٌوز أف يكوفاغبديث الذم أفشتو....

، كذباكز عن بعض، كأيد بقراءة السلمي كاغبسن كقتادة كطلحة بتطليقو عليو الصالة كالسالـ إايىا
كالكسائي كأيب عمرك ُب ركاية ىاركف عنو ) عىرىؼى ( ابلتخفيف ألنٌو على ىذه القراءة ال وبتمل معٌت 

ُ َؼيَۡيِّالعلم ألٌف العلم تعلق بو كلو بدليل قولو تعاىل :  َرهُ ٱَّللَّ َٓ ۡع
َ
ؿ مع أٌف اإلعراض عن الباقي يدَوأ

 (2).«على العلم، فتعُت أف يكوف دبعٌت اجملازاة

 كٌجو اآللوسي قراءة التشديد ) عىرَّؼى ( توجيهُت :

) عىرَّؼى بعضو ( أعلم ببعض »، قاؿ الزـبشرم : (4)كىو التعريف (3)ابؼبعٌت اؼبعجمي األّول :
 (6).«و كأنب عليو( بشد الراء، كاؼبعٌت : أعلم ب) عىرَّؼى »: أبو حيافكقاؿ ، (5)«اغبديث تكرما

                                  
 .449ص ةالدرر الناثر 1
، كقرأ اعبمهور )عرَّؼى ( ابلتشديد، كقرأ الكسائي كالسلمي كاغبسن كقتادة كطلحة بن مصرؼ كعلي بن أيب طالب كالكليب 277ص48ج روح ادلعاين2

النشر ، 974ص التيسري، 620ص السبعةكاألعشى عن أيب بكر عن عاصم كىاركف عن أيب عمرك كاغبسن ) عىرىؼى ( بتخفيف الراء. ينرر : 
 . 199ص9ج ادلعجم، 128ص إحتاف فضالء البشر، 490ص4ج
 مادة : عرؼ. لسان العربينرر : 3
 .9024ص4ج فتح القديرينرر : 4
 .249ص2ج الكشاف5
 .201ص الدرر الناثرة، كينرر : 490ص90جالبحر احمليط 6
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ا ةِِّۦقولو تعاىل :»كحجة التشديد :  َْ
َ
ا َجتَّأ ٍَّ أم : خرٌبىا، فهذا دليل على  [02] التحرًن :فَيَ

ن التعريف، كيقٌوم ذلك قولو : ََۢ َبۡؽض  ۡؼَرَض َخ
َ
 (1).«يعٍت : أنٌو مل يعرٌفها إايه [02] التحرًن :َوأ

 (2) ؿباكرة التعريف فشٌدد لذلك.كقد رأل ابن خالويو أنٌو أراد ترداد الكالـ ُب

معٌت ) عىرَّؼى ( : جازل، أم جازاىا على بعض ابلعتب كاللـو أك بتطليقو عليو الصالة الثاين : 
 كالسالـ إايىا، كذباكز عن بعض.

كقد كردت اؼبعرفة كالعلم دبعٌت اجملازاة كثَتا ُب القرآف، ألٌّنا الزمة ؽبا إذ ما ال »قاؿ الشهاب : 
 (3).«ازل عليويعرؼ ال هب

 (4).«يكوف اؼبفعوؿ األٌكؿ ؿبذكفا، أم : عرٌفها بعضو»ففي كال اؼبعنيُت على ىذه القراءة : 

 أٌما قراءة التخفيف ) عىرىؼى ( فوجهها ابؼبعٌت السياقي اؼبفهـو من أسلوب الكالـ، كىو اجملازاة.

وي ( جازل عليو، كما تقوؿ كأتكيل ىذا ُب اللغة حسن بٌُت، معٌت ) عىرىؼى بػىٍعضى »قاؿ الزجاج :
، كأتكيلو سأجازيك عليو، ال أٌنك تقصد إىل  ؼبن تتوٌعديهي : قد عىًلٍمتي ما عىًمٍلتى كقد عرٍفتي ما صنٍعتى

َۡ َخۡي   :أٌنك قد عىًلٍمتى فقط، كمثلو قوؿ هللا  ٌِ ٔاْ  ا َتۡفَؽُي ٌَ ُّ ٱ َو ٍۡ ُ  َحۡؽيَ ، فتأكيلو : يعلمو [997] البقرة :َّللَّ
 (6)، كىو توجيو الفارسي كابن أيب مرًن كابن خالويو كمكي كاألزىرم كاؼبهدكم.(5) «ازم عليوهللا كهب

                                  
 .792ص حجة القراءات، 246ص4ج الكشفينرر : 1
 .228ص احلجة2
 .401ص9ج حاشية الشهاب على البيضاوي3
 .222ص6ج الدر ادلصون، 202ص2للنحاس ج إعراب القرآنينرر : 4
 .218ص4ج التبيان، كينرر : 929ص1ج معاين القرآن وإعرابو5
، 161ص4ج الكشف، 271ص4ج إعراب القراءات السبع، 228ص احلجة، 9478ص2جادلوضح ، 209ص6أليب علي ج احلجةينرر : 6

 .676صالشامل يف القراءااتلعشر، 989ص طالئع البشر، 792ص حجة القراءات، 122ص4ج شرح اذلداية، 76ص2ج معاين القراءات
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لو كاف كذا لكاف »كحكى النحاس أٌف أاب عبيدة رٌد على من قرأ ابلتخفيف ردا شنيعا، فقاؿ :
 بو عبدعرؼ بعضو كأنكر بعضا، كلكٌنو جعل ىذا الرد غَت الـز ألٌف القراءة معركفة عن صباعة منهم أ

 (1).«الرضبن السلمي 

كال هبوز أف يكوف ) عىرىؼى ( ىنا دبعٌت : عىًلمى ؛ ألنٌو لػٌما  أطلعو هللا تعاىل على ما كاف أسىرَّهي إىل 
 حفصة كاف عاؼبا ابعبميع، كمل يكن يعرؼ البعض كهبهل البعض اآلخر.

كمنو :   ىن األّول، من ) فَ َعل (  إىل ) تَ َفع َل ( للداللة على معىن إضايف مكمل للمع -4
، كتطهَّر ( ُب قولو تعاىل :  ۡرَنۖٗ ) طىهيرى ُٓ ٰ َحۡط ََّ َضَّتَّ ُْ ٰ »، قاؿ اآللوسي : [444] البقرة : َوََل َتۡلَرُبٔ َضَّتَّ

ۡرَنۖٗ  ُٓ كالغاية انقطاع الدـ عند اإلماـ أيب حنيفة......، كعند الشافعية ىي االغتساؿ بعد االنقطاع،  َحۡط
صروبا قراءة ضبزة كالكسائي كعاصم ُب ركاية ابن عياش ) يىطَّهٍَّرفى ( ابلتشديد، أم قالوا كيدؿ عليو 

 (2).«يتٌطٌهرف كاؼبراد بو يغتسلن

إٌف قراءة التخفيف ) يىٍطهيٍرفى ( مضارع الفعل ، كقراءة التشديد ) يىطَّهٍَّرفى ( أصلها ) يػىتىطىهٍَّرفى ( 
.فأدغمت التاء ُب الطاء، كىي مضارع الفعل تى   طىهَّرى

، قاؿ (3)صبيع اؼبوجهُت للقراءات كما ذىب إليو اآللوسي ُب توجيهو القراءتُت ىو ؿبل اتفاؽ
من قرأ ) حىتَّ يىطَّهٍَّرف ( كاألصل يتطهٍَّرف، كالتطهر يكوف ابؼباء، فأدغمت التاء ُب الطاء »األزىرم : 

                                  
 .202ص2ج إعراب القرآنينرر : 1
، كقرأ انفع كأبو عمرك كابن كثَت كابن عامر كعاصم ُب ركاية حفص كيعقوب اغبضرمي كالربصبي ) يىٍطهيٍرف ( ابلتخفيف، كقرأ ضبزة 702ص4ج روح ادلعاين2

التيسري ، 984صالسبعة كاية أيب بكر، كاؼبفضل عنو كخلف كاعبحدرم كابن ؿبيصن كاألعمش ) يىطَّهٍَّرفى ( ابلتشديد.ينرر : كالكسائي كعاصم ُب ر 
 .208-207ص9جادلعجم ، 29ص البدور الزاىرة، 402ص اإلحتاف، 979ص4ج النشر، ، 68ص

، 26ص طالئع البشر، 921ص حجة القراءات، 74ص الدرر الناثرة، 998ص9ج شرح اذلداية، 246ص9ج ادلوضح، 96صاحلجة ينرر : 3
 .82ص الشامل يف القراءات العشر
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احمليض إذا انقطع الدـ، كجائز أف يكوف  فشٌددت، كمن قرأ ) حىتَّ يىٍطهيٍرفى ( فاؼبعٌت : يٍطهيٍرف من دـ
 (1).«يىٍطهيٍرف الطُّهر الٌتاـ ابؼباء بعد انقطاع الدـ

: الطهر  ) حىتَّ يىٍطهيٍرفى (فأضاؼ األزىرم ىنا معٌت اثنيا لقراءة التخفيف، كىو أنٌو يقصد بػ 
 التاـ ابؼباء بعد انقطاع الدـ.

كوبتمل أف يكوف ) حىتَّ »لى القراءة بقولو : كفٌصل أبو علي الفارسي اغبكم الفقهي اؼبًتتب ع
يىٍطهيٍرفى ( : حىت يفعلن الطهارة اليت ىي الغسل، ألٌّنا ما مل تفعل ذلك كانت ُب حكم اغبيض لكوّنا 

 (2).«فبنوعة من الصالة كالتالكة، كأٌف لزكجها أف يراجعها إذا كانت مطلقة

اد هبا االغتساؿ ابؼباء، كأف يراد هبا ككل كاحدة من القراءتُت ربمل أف ير »قاؿ ابن عطية :
انقطاع الدـ كزكاؿ أذاه، كما ذىب إليو الطربم من أٌف قراءة شد الطاء مضمنها االغتساؿ، كقراءة 

 (3).«التخفيف مضمنها انقطاع الدـ أمر غَت الـز

( كُب رد ابن عطية عليو ) يعٍت : الطربم »كما ذكره ابن عطية ؿبل نرر، قاؿ السمُت اغبليب :
 (4).«نرر ؛ إذ لو ضبلنا القراءتُت على معٌت كاحد لـز التكرار

على خالؼ القراءات ُب الفعل ) يطهرف ( خالفا دالليا، فذىبوا إىل  (5)لقد بٌت أكثر اؼبفسرين
 يىطَّهٍَّرف ( االغتساؿ.) ) يىٍطهيٍرفى ( : انقطاع الدـ ؛ كاؼبراد بػ أٌف اؼبراد بػ 

                                  
 .404ص9ج معاين القراءات1
 .244ص4ج احلجة2
 .996ص احملرر الوجيز3
 .122ص9جالدر ادلصون 4
ل لعلوم التسهي، 990ص9ج زاد ادلسري، 99ص2ج اجلامع ألحكام القرآن، 947ص معامل التنزيل، 264-269ص4ج جامع البيانينرر : 5

عماد الدين أبو الفداء بن كثَت ، 448ص9البن العريب ج أحكام القرآن، 67ص4ج رلمع البيان، 261ص9جالدر ادلنثور ، 991ص9ج التنزيل
أحكام أبو بكر أضبد بن علي الرازم اعبصاص، ، 269ص9ـ،ج9986-ق9206، 8دار األندلس، بَتكت لبناف، طالقرآن العظيم، تفسري الدمشقي، 

نيل ادلرام يف تفسري أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي، ، 242ص9ج ربقيق عبد السالـ دمحم علي شاىُت، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف،، القرآن
تفسري دمحم علي السايس، ، 929ص9ـ،ج9997-ق9298، 9، ربقيق رائد بن صربم بن أيب علفة، الرمادم للنشر، الدماـ السعودية، طاألحكام آايت

روائع البيان يف تفسري دمحم علي الصابوين، ، 926ص ـ،9998-ق9298، 9، ربقيق زكراي عمَتات، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طحكامآايت األ
 .491ص9جآايت األحكام
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ت اؼبرأة من حيضها، إذا انقطع الدـ، كاؼبعٌت : ال تقربوىن حىت فقراءة التخفيف من : طىهيرى 
 ينقطع عنهٌن الدـ ؛ كالتشديد أصلو يتطهَّرف كيكوف ابؼباء.

كاختلف ُب كيفيتو، فقيل اؼبراد بو الوضوء، كقيل غسل الفرج، كقيل االغتساؿ كقولو تعاىل :    
  ُِت ًۡ ُس ْ ِإَون ُنُِخ ُروا َّٓ [06] اؼبائدة :ۚ  ا فَٱطَّ

 (2).«كألٌف صيغة اؼببالغة يستفاد منها الطهارة الكاملة»،(1)

فزايدة اؼببٌت أتٌب غالبا لزايدة اؼبعٌت، فزايدة التاء ُب يتطٌهرف أفادت االغتساؿ فضال عن داللة 
 (3)انقطاع الدـ، ؽبذا رجحها الطربم.

؛ أٌما التطهر  كقد كافقو ابن خالويو ألٌف التخفيف النقطاع الدـ، ألٌف ذلك ليس من فعلهنٌ 
 (4)فيعٍت اؼباء، كذلك من فعلهٌن.

كمنهم من رٌجح التخفيف النقطاع الدـ الذم ىو الشرط األساس ُب طهارة اؼبرأة، كليس 
 (5)االغتساؿ.

َعَل ( إىل ) فَ ع َل ( للداللة على التكثري،  -5 كبو : ) أٍكذىبى ( ك ) كىذَّبى ( ُب من ) َأف ْ
ًۡ ََل قولو تعاىل :  ُٓ ةََُُٔم  فَإِجَّ  (6).، فقد قرأ علي هنع هللا يضر ابلتخفيف، كقرأ غَته ابلتشديد[ 22] األنعاـ :يَُلّذِ

 القراءتُت كاآلٌب : (7)كقد كجو اآللوسي

                                  
 .264ص4ج جامع البيانينرر : 1
 .702ص4ج روح ادلعاين2
 .264ص4ج جامع البيانينرر : 3
 دة : طهر.مااللسان .، كينرر : 96ص احلجةينرر: 4
 .492ص9ج الكشفينرر : 5
إبسكاف الكاؼ كزبفيف الذاؿ كاألعشى عن أيب بكر عن عاصم كجعفر الصادؽ كعلي كزيد بن علي كاألعمش، كىي قراءة النيب ملسو هيلع هللا ىلص قرأ : انفع كالكسائي 6

بفتح الكاؼ كتشديد  كابن عباس عفر كعاصم كضبزة كخلف العاشرجوب كأبو ، كقرأ : ابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كيعق: مضارع أكذبو ) ال ييٍكًذبيونىكى (
 البدور الزاىرة، 464صاإلحتاف، 992-992ص4جالنشر  ،82صالتيسري ، 417ص السبعة.ينرر : مضارع كٌذبو ييكىذًٌبيونىكى (ال الذاؿ ) 

 .298-297ص4 ادلعجم، 904ص
 .976ص7ج روح ادلعاينينرر : 7
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 أٌّنما دبعٌت كاحد، كىو رأم اعبمهور. أّوال :

(، قالوا :  ) أىفػٍعىٍلتيوي  -يقصد ) فػىعٍَّلتيوي (  -كقد جاء ُب ىذا اؼبعٌت»قاؿ أبو علي الفارسي : 
 (1).«أسقيتو، قلت لو : سقاؾ هللا، فيجوز على ىذا أف يكوف معٌت القراءتُت كاحدا كإف اختلف اللفراف

كقد هبيء ) فػىعٍَّلتي ( ك) أفػٍعىٍلتي ( »أٌّنما دبعٌت ـبتلف، كيؤيده ما حكاه سيبويو فقاؿ : اثنيا :
، كتقوؿ : أٍمرىٍضتيوي أم جعلتو مريضا، مفًتقُت مثل : علَّمتيوي كأعلىٍمتيوي، فعلَّمتي : أدٍَّبتي  ، كأٍعلىٍمتي : آذىٍنتي

 (2).«كمرَّضتيوي أم قمت عليو ككلًيتيو

، ييٍكًذبي ( كؽبا معنياف :  فقراءة التخفيف من الفعل ) أىٍكذىبى

 أنٌو من الفعل ) أىٍكذىبى ( على كزف ) أىفػٍعىلى ( من اإلكذاب. .9

ن العرب : أكذبت الرجل إذا أخربت أنٌو جاء قاؿ أضبد بن وبي : كاف الكسائي وبكي ع»
 (3).«بكذب، ككٌذبتو : إذا أخربت أنٌو كٌذاب

فكأٌف الكسائي يذىب إىل أٌف اإلكذاب يكوف ُب بعض حديث الرجل كأخباره اليت يركيها، 
كمعٌت التخفيف : ال هبعلونك  »كالتكذيب يكوف ُب كل ما أخرب بو أك حٌدث، كىو معٌت قوؿ الفراء :

، كإمبا يريدكف أٌف ما جئت بو ابطل ؛ ألٌّنم مل هبربوا عليو ملسو هيلع هللا ىلص كذاب فيكٌذبوه كإمبا أكذبوه ؛ أم ما كٌذااب
 (4).«جئت بو كذب ال نعرفو

                                  
 .28ص2ج الدر ادلصون، 288ص2ج البحر احمليط، 267ص9ج ادلوضح، 8ص4ج إعراب القرآنينرر : ، ك 202-204ص2ج احلجة1
 .64ص2ج الكتابينرر : 2
 .427صحجة القراءات ، كينرر : 202ص2أليب علي جاحلجة 3
 .446ص9ج معاين القرآن4
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عن علي أٌف أاب جهل قاؿ للنيب  (1)كيصدؽ التفسَت ىذا اؼبعٌت، فقد ركل الًتمذم كاغباكم
ةََُُٔم كلكن نكٌذب دبا جئت بو فأنزؿ هللا :: إاٌن ال نكٌذبك  ملسو هيلع هللا ىلص ًۡ ََل يَُلّذِ ُٓ  .[ 22] األنعاـ :فَإِجَّ

َٔ ٱۡۡلَقُّ  كاغبجة ُب ذلك قولو تعاىل :  ُْ ُمَم َو ۡٔ َب ةِِّۦ كَ ، أم كٌذبوا دبا جئت بو [66] األنعاـ :َوَكذَّ
 فكأٌّنم قالوا : ىو كذب أخذتو عن غَتؾ.

خر كىو اعًبدَّة، فمعٌت أكذبتو، كجدتو كاذاب كػ : أضبدتو أٌف الفعل ) أكذب ( لو معٌت آ .4
 دبعٌت كجدتو ؿبمودا.

 (2) كاؼبعٌت : ال هبدكنك كاذاب ألٌّنم يعرفونك ابلصدؽ.

ٍَِۡي أَِبكيدؿ عليو قولو تعاىل : ٰيِ ََّ ٱىظَّ ِ ََيَۡطُدونَ َوَلِٰل  .[ 22] األنعاـ :َيِٰج ٱَّللَّ

بى ييكىذًٌبي (، كمعناىا : ال ينسبونك إىل الكذب، كما يقاؿ : كقراءة التشديد من الفعل ) كىذَّ 
 (3)فٌسقتو كخطٌأتو نسبو إىل الفسق كإىل اػبطأ.

 كاؼبعٌت : فإٌّنم ال يقدركف أف ينسبوؾ إىل الكذب فيما جئتهم بو، ألنٌو ُب كتبهم.

ألٌف  ًذبيونىكى () ال ييكٍ أقول من قراءة التخفيف  ) ال ييكىذًٌبيونىكى (كعليو فقراءة التشديد 
 التكذيب فيها يصل إىل شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كىذا أشد كأنكى ألنٌو يؤدم إىل رمي الرسالة ابلكذب.

 أما ُب قراءة التخفيف فإٌف التكذيب ال يتعلق بشخصو كإمبا دبا جاء بو.

                                  
(، كحكم عليو األلباين فقاؿ : ضعيف اإلسناد.  2062) ة األنعاـ رقم اغبديث الًتمذم ُب أبواب تفسَت القرآف عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابب كمن سور  أخرجو1

-ق9291، 4ربقيق كتعليق أضبد دمحم شاكر كآخركف، مكتبة كمطبعة البايب اغبليب، مصر، طسنن الرتمذي، ينرر : دمحم بن عيسى أبو عيسى الًتمذم، 
 .976ص أسباب النزول، 906ص لباب النقول يف أسباب النزولكينرر : ، 469ص1ـ، ج9971

 .220ص9ج الكشف2
، 428ص حجة القراءات، 926ص الدرر الناثرة، 928ص احلجة، 229ص9ج الكشف، 266ص9ج ادلوضح، 477ص9ج شرح اذلدايةينرر : 3

 .980ص الشامل يف القراءات
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ُكَ ) أبشر ( ك) بىشَّرى ( ُب قولو تعاىل :  ومثلو : َ يُبََّّشِ نَّ ٱَّللَّ
َ
[29] آؿ عمراف : ٰۚبَِيۡطَي  أ

، قاؿ (1)
أخرج ابن جرير عن معاذ الكوُب قاؿ : من قرأ ) يػيبًَّشري ( مثقلة فإنٌو من البًٌشارة، كمن قرأ      »اآللوسي :

 (2).«) يػىٍبشيري ( ـبففة بنصب الياء فإنٌو من السركر

ريؾ ( ىي اليت تناسب شدة الفرح دبا بيشًٌ  ألٌّنا تدؿ على  ر بو زكرايء كصيغة التشديد ) يػيبىشًٌ
 التكثَت.

كرٌجحو الطربم على غَتىا ألٌف ذلك ىي اللغة السائرة، كالكالـ اؼبستفيض اؼبعركؼ ُب الناس، 
ونَٰ مع أٌف صبيع قراء األمصار ؾبمعوف على قراءة قولو تعاىل :  ُ ًَ حُبََّّشِ  (3).[12:  اغبجر] فَتِ

ٍرتيو كأىٍبشىٍرتيو كبىشىٍرتيو دبعٌت كاحد، كيقاؿ : بشٍَّرتيو فأبشىرى من العرب من هبيز : بىشَّ »كقاؿ األزىرم :
 (4).«كبىشىر أم : سيرَّ كفىرًح

، كذكر الفراء عن بعضهم أبشرت أٌّنا لغة حجازية، كقاؿ ظبعت سفياف بن عيينة (5)فهما لغتاف
يذكرىا يػيٍبًشري كبشىرت لغة ظبعتها من عكل، كركاىا الكسائي عن غَتىم.
(6) 

قيل : إٌف بىشىرت لغة أىل هتامة من كنانة كغَتىم من قريش، كأٌّنم يقولوف : »اؿ الطربم : ق
 (7).«بىشىرت فالان بكذا فأان أىٍبشيريهي بىٍشرنا

 

                                  
ريؾ ( مشددا من جقرأ انفع كابن عامر كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كأبو 1 ، كقرأ ضبزة كالكسائي كاألعمش ) يػىٍبشيريؾى ( ـبٌففا عفر كيعقوب ) يػيٌبشًٌ الفعل : بىشَّرى

. ينرر :   .288ص9ج ادلعجم، 64ص البدور الزاىرة، 442صاإلحتاف ، 980ص4ج النشر، 72ص التيسري، 406-401ص السبعةمن بىشىرى
 .992ص2ج روح ادلعاين2
 .492ص2ج جامع البيانينرر : 3
 .411ص9ج معاين القراءات4
 .94ص معجم الفصيح من اللهجات العربية، 499ص9جشرح اذلداية ، 24ص2أليب علي ج احلجة، 99ص9ج رلاز القرآن: ينرر 5
 .919-910ص9ج معاين القرآن6
 .492ص2ج جامع البيان7
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كاف للقراءات القرآنية أثر كبَت يف تطور الدرس النحوم، كتنمية القواعد النحوية، كخالفات 
النحويُت حوؿ توجيو بعض القراءات متواترة كانت أـ شاذة، كاف لو أثر كاضح يف النحو ككثرة قواعده، 

قراءاتو يف كضع كاتريخ النحو خَت شاىد على ىذا ؛ ألٌف النحاة اعتمدكا على القرآف الكرمي جبميع 
 (1)القواعد أكثر من اعتمادىم على نص آخر.

كاآللوسي شلن اىتم ابلتوجيو النحوم، كقد كاف من أىم ادلستوايت اللغوية األكثر استحواذا على 
جهوده، فهو حافل آبراء السابقُت حوؿ توجيو كثَت من اآلايت القرآنية، ككجوه إعراهبا، كقراءاهتا 

 ادلختلفة.

بتقسيم ىذه التوجيهات إذل ثالثة أقساـ : قسم متعلق ابألمساء، كقسم متعلق كقاـ الباحث 
 ابألفعاؿ، كأخَت متعلق ابحلركؼ.

 التوجيو النحوي للقراءات الواردة يف األمساء:الفصل األّول 

، كادلعرب ما يتغَت آخره بسبب قسم النحاة األمساء إذل قسمُت : أمساء معربة كأمساء مبنية
، كقد سار الباحث على ىذا التقسيم من خالؿ عرضو (2)ة عليو  كمبٍت كىو خبالفوالعوامل الداخل

 لتوجيهات األلوسي يف تفسَته.

 توجيو القراءات الواردة يف األمساء ادلعربة :ادلبحث األّول 

 (3)بُت صبع التكسَت كصبع ادلذكر السادل:أوال 

                                  
 .022ص التوجيو النحوي لوجوه القراءات القرآنية ادلشكلة يف كتاب سيبويوينظر :1
، 0، ربقيق عرفاف مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، بَتكت لبناف، طشرح قطر الندى وبل الصدىينظر : أبو عبد هللا صباؿ الدين ابن ىشاـ األنصارم، 2

فتحة كعٌرفو بتعريف آخر فقاؿ : أثر ظاىر أك مقٌدر غللبو العامل يف آخر االسم ادلتمكن كالفعل ادلضارع، كمثاؿ اآلاثر الظاىرة : الضمة كال، 08-02ص
-ق0028، 0، ربقيق الفاخورم، دار اجليل، بَتكت لبناف، طكالم العرب  شرح شذور الذىب يف معرفةكالكسرة. ينظر : ابن ىشاـ األنصارم، 

 .04-00ـ، ص0888
عطف مثلو عليو صبع ادلذكر السادل ىو اسم دؿ على أكثر من اثنُت بزايدة كاك كنوف رفعا كايء كنوف نصبا كجرا على آخره صاحل للتجريد عن ىذه الزايدة ك 3

، كيرفع ابلواك نيابة عن الضمة كػ : فرح ادلؤمنوف، كينصب ابلياء نيابة عن الفتحة كػ : احًـت ادلتأدبُت،  كغلر ابلياء نيابة عن بدكف تغيَت يف صورة مفرده
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َحَِٰعيُ يف قولو تعاذل : ىَۡج ةِِّ ٱلشَّ ا َتََنَّ ٌَ ) ادلسيقعقرأ احلسن كابن »، حيث : [002] الشعراء : َو
 (1).«ياطوف (الشٌ 

مواقف العلماء كالنحاة من ىذه القراءة، كعٌدىا غلطا ال عند توجيهو للقراءة  اآللوسيكقد نقل 
 غلوز القراءة هبا ؛ لعدـ تواترىا، كدلخالفتها العربية، كرسم ادلصحف.

وف ( ككأنٌو من غلط الشيخ ؛ ظٌن أنٌو دبنزلة : ادلسلمُت كجاء عن احلسن ) الٌشياط»قاؿ الفراء :
 (2).«كادلسلموف

غلط عند النحويُت، كسلالفة عند القراء للمصحف، فليس غلوز يف قراءة كال »كذكر الزجاج أنٌو :
 (3).«عند النحويُت، كلو كاف غلوز يف النحو، كادلصحف على خالفو دل ذبز عندم القراءة بو

كمسعت علي بن سليماف ) األخفش األصغر ( يقوؿ : مسعت دمحم بن يزيد     »النحاس : كقاؿ
د ( يقوؿ : ىكذا يكوف غلط العلماء، إظٌلا يكوف بدخوؿ شيبهة، لػٌما رأل احلسن يف آخره ايء كنوان ) ادلبٌ 

 (4).«كىو يف موضع اشتبو عليو ابجلمع ادلسٌلم فغلط

 (5)كقاؿ أبو حامت : ىو غلط من احلسن أك عليو.

                                                                                                           
، كىو على رد كاجلمعالكسرة كػ : انظر إذل ادلهٌذبُت، كصبع التكسَت ىو ما دؿ على أكثر من اثنُت، بتغيَت ظاىر كػ : رجلو كرًجاؿ أك مقٌدر كػ : فيلك للمف

، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكقسمُت : صبع قلة كصبع كثرة، كيرفع ابلضمة كينصب ابلفتحة كغلر ابلكسرة. ينظر : هباء الدين عبد هللا بن عقيل، 
ساسية للةة العربية القواعد األ،  أضبد اذلامشي، 004ص0ـ، ج0882-ق0008ربقيق دمحم زلي الدين عبد احلميد، ادلكتبة العصرية، بَتكت لبناف، 

 .02، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، صحسب منهج األلفية
، 000ص اإلحتاؼ، 028ص خمتصر يف شواذ القرآن، كىي قراءة األعمش كسعيد بن جبَت كأبو البىسم كطاككس. ينظر :028ص08ج روح ادلعاين1

 .008ص0ج ادلعجم
 .082ص0ج معاين القرآن2
 .28ص0ج معاين القرآن وإعرابو3
 .044ص4ج ادلصدر نفسو4
 .028ص08ج روح ادلعاين5
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تٌج »قاؿ :فنقل كالـ النضر بن مشيل خالف النحويُت عندما  اآللوسيكلكٌن  إف جاز أف ػلي
تٌج بقوؿ احلسن كصاحبو مع أاٌن نعلم أٌّنما دل يقرآ بو إاٌل كقد مسعا  بقوؿ العٌجاج كرؤبة، فهاٌل جاز أف ػلي

 (1).«فيو

أنٌو يعد كصف ىذه القراءات ابللحن أك اخلطأ غَت صائب، ألٌّنا  عبارتوكالذم يظهر من 
 .قراءات مركية عن أئمة أعالـ، بل ىي أكثق من الشعر اجلاىلي، كمن ابب أكذل ما عداه من األشعار

 ككجو اآللوسي ىذه القراءة كاآليت :

عرابو اترة على كفلسطُت، أجرم إ(2)أنٌو لػٌما كاف آخر ) الٌشياطوف ( يشبو : يبًيناألّول :
النوف، كاترة ابحلرؼ ؛ فكما قالوا : ىذه يبًيني كًفلسطُتي، كيبيكفى كًفًلٍسطيوف، قالوا : الٌشٌياطُت 

 كالشياطوف.

 (3).«كحٌقو أف تشتقو من الشيطوطة كىي اذلالؾ»قاؿ الزسلشرم :

فخٌففا الياء،  مثاؿ صيغة مبالغة،إٌما شيٌاط ابلتشديد، كىو  أٌف ) الٌشياطوف ( صبع الثاين :
احلسن ركم عنو كعن غَته التشديد، أك مصدر : شاط كػ : خاط ًخياطا، كأٌّنما ردا  كيدؿ عليو أفٌ 

 الوصف إذل ادلصدر دبعناه مبالغة مثٌ صبعا.

 (4).«إجراء لو رلرل صبع السالمة»كزاد السمُت احلليب كجها آخر لقراءة ) الٌشياطوف ( فقاؿ : 

ٌبو الواك اليت قبل النوف ابلياء يف صبع ادلذكر السادل، فنقل اإلعراب كمعناه أٌف من قرأ هبا ش
 ابحلركات إذل اإلعراب ابحلركؼ.
                                  

 .080ص4ج الدر ادلصون،  080ص8ج البحر احمليط، كينظر :028ص08ج روح ادلعاين1
معجم : يبين : رمل ال تدرؾ أطرافو عن ؽلُت مطلع الشمس من حجر اليمامة، كقيل : يبين أبعلى بالط بٍت سعد، كقيل ىي من أصقاع البحرين. ينظر2

 .002ص4ج البلدان
 .040ص4ج الكشاؼ3
 .408ص0ج الدر ادلصون4



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

084 
 

قاؿ النضر بن مشيل : قاؿ يونس بن حبيب : مسعت أعرابيا يقوؿ : دخلتي بساتُت من كراًئها »
 (2)و بساتيوف.، كحكى األصمعي : بستاف فالف حولى (1)«بساتيوف، فقلت : ما أشبو ىذا بقراءة احلسن

 (3)قاؿ ابن جٍت : ىذا شلا يعرض مثلو للفصيح ؛ لتداخل اجلمعُت عليو، كتشاهبهما عنده.

كالذم أراه أنٌو مىت صٌح »:كذىب اآللوسي إذل تقدمي الركاية على كصف القراءة ابلغلط فقاؿ 
ية كغَتىم من القراء يف صبيع رفع ىذه القراءة إذل ىؤالء األجلة لـز توجيهها ؛ فإٌّنم ال يقرؤكف إاٌل عن ركا

 (4).«ما يقرؤكنو

َحَِٰعيُ كمثلو قولو تعاذل : ٔاْٱلشَّ ا َتۡخيُ ٌَ  ْ َتُؿٔا َٰ  َوٱتَّ ََ   ُمۡيِم  ََعَ ، قاؿ اآللوسي : [020 : البقرة] ُشيَۡيَمَٰ
كقرأ احلسن كالضحاؾ ) الشياطوف ( على حد ما ركاه األصمعي عن العرب : بستاف فالف حولىو »

 ، كتوجيهها مثل ما قيل يف سابقتها.(5) «كىو من الشذكذ دبكاف حىت قيل : إنٌو حلنبساتيوف، 

 (6)االسم الصحيحكإعراب االسم ادلنقوص  :اثنيا 

ًِ قولو تعاذل : يف َٔ َضاِل ٱۡۡلَِحي ُْ  َۡ ٌَ قرأ احلسن كابن أيب عبلة      »:، حيث[004] الصافات :إَِّلَّ 
 (7).«) صاؿي ( ابلضم كال كاكا

 

                                  
 .028ص 08ج الدر ادلصون1
 .080ص4ج نفسوادلصدر 2
 .022ص0ج احملتسب3
 .028ص08ج روح ادلعاين4
 .048ص0ج ادلصدر نفسو5
، كيقٌدر فيو الرفع  االسم ادلنقوص : ىو االسم ادلعرب الذم آخره ايء الزمة قبلها كسرة ضلو : الػميٍرتىًقي، كحكمو أنٌو يظهر6 فيو النصب ضلو : رأيتي القاضيى

خالد بن ينظر : كاجلر لثقلهما على الياء، ضلو : جاء القاضي كمررت ابلقاضي، فعالمة الرفع ضمة مقدرة على الياء، كعالمة اجلر كسرة مقدرة عليها أيضا.
-ق0000، 0دمحم ابسل عيوف السود، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط، ربقيق شرح التصريح على التوضيحالبن ىشام األنصاريعبد هللا األزىرم، 

 .80-80ص شرح قطر الندى وبل الصدى، 80ص0ج شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 80ص0جـ، 0222
 .008ص القراءات الشاذة، 024ص اإلحتاؼ، 008ص خمتصر يف شواذ القرآنينظر :، 024ص04ج روح ادلعاين7
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 على ثالثة أكجو : (1)اآللوسيككجهها 

أف يكوف ) صاؿي ( صبعا حذفت النوف منو لإلضافة، مٌث حذفت كاك اجلمع اللتقاء  األّول :
 الساكنُت، كأتبع اخلط اللفظ.

، يف قراءة من قرأ ابلضاد ادلعجمة ) يػىٍقًض (، كرسم [42] األنعاـ :َحُلصُّ ٱۡۡلَقَّ  كمنو قولو تعاذل :
 (2)بغَت ايء.

كقد يكوف أف ذبعل ) صالوا ( صبعا، كما تقوؿ : من الرجاؿى مىٍن ىو إخوتك، »قاؿ الفراء :
 (3).«تذىب بػ :ىو إذل االسم اجملهوؿ، كزبرج فعلو على اجلمع

كمن أحسن ما قيل فيو : ما مسعت من علي بن سليماف ) األخفش ( يقوؿ : »كقاؿ النحاس :
ٍن ( صباعة، فالتقدير فيو : ) صالوف (، فحذفت النوف لإلضافة، ىو زلموؿ على ادلعٌت ؛ ألٌف معٌت ) مى 

 (4).«كحذفت الواك اللتقاء الساكنُت

حٌسن احلمل على معٌت ) مىٍن ( ألنٌو صبع، فهو  نقل نفس التوجيو ابن جٍت عن قطرب، ك ك 
َ كقولو تعاذل :  ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ٍُِؿٔنَ َو  (5).[00] يونس :إََِلَۡم   يَۡصَخ

أف يكوف ) صاؿي ( مفردا حذفت المو، كىي الياء زبفيفا، كجيًعلت كادلنسٌي، كجرل  الثاين :
كقد رأيناىم يتناسوف الالـ احملذكفة، كغلعلوف اإلعراب على »، قاؿ السمُت احلليب : اإلعراب على عينو

 (6).«العُت

                                  
 .024ص04ج روح ادلعاين1
 .080ص0ج النشر، 048ص السبعةكىي قراءة أيب عمرك كضبزة كابن عامر كالكسائي كيعقوب كخلف، كيعقوب على أصلو يف الوقف ابلياء. ينظر :2
 .022-020ص0ج معاين القرآن3
 .422ص4ج إعراب القرآن4
 .020ص0ج احملتسب5
 .400ص4ج الدر ادلصون6
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 كدٌلل على ىذا التوجيو بػ :

نَش َوََلُ قراءات أخرل تعضده، كىي قولو تعاذل :  -0 ٍُ ۡ َٔارِٱل ، كقولو تعاذل : [00] الرضبن :اُت  َٔ ٱۡۡلَ
  َِّتَۡيِ َدان ، حيث أجرم اإلعراب (1)، فقد قرئ بضم راء ) اجلوار (، كنوف ) داف ([40] الرضبن :وََجََن ٱۡۡلَ

 على العُت.

بوزف ( ة ابلي) :  ( ابلةن ) ، فإٌف أصل (2)حذؼ الـ البارل من قوذلم : ما ابليتي بو ابلةن  مساع -0
 .حلقتو اذلاء انتقل إليها لػٌماحذفت المو فأجرم اإلعراب على عينو، ك  ( عافية) 

الزسلشرم كالقرطيب  كاتبعو، (3)كنسب ابن جٍت ىذا التوجيو لشيخو أيب علي الفارسي
 (4)كالبيضاكم كأبو حياف كالسمُت احلليب.

إاٌل أنٌو مقلوب، قلبت الالـ كيكوف أصلو ) صائل ( أف يكوف ) صاؿي ( مفردا أيضا  الثالث :
إذل موضع العُت فصار من صارل إذل صايل، مٌث حذفت الالـ ادلقٌدمة كىي الياء فبقي صاؿ بوزف فاع مثٌ 

، فيقاؿ : جاء صاؿه كرأيت صاالن كمررت بصاؿو  اجلارم إعرابو على  كنظَته شاؾه ، صار معراب مثل اببي
 الكاؼ يف لغة.

 (5)كالبيضاكم كالقرطيب كأبو حياف. كالزسلشرم ا التوجيو : الفراء كالنحاسكأجاز ىذ

كزاد العكبم توجيها رابعا ؛ كىو أٌف أصلو صىٍيله، فأبدلت الياء ألفا، كما قالوا : جرؼه ىاره، 
.كيـو راحه ككبش صاؼه   (6)، أم : ىىوًرو كرىكًحو كصىًوؼو

                                  
 .008ص خمتصر يف شواذ القرآنينظر :عن أيب عمرك كاحلسن.ىي قراءة عبد هللا بن مسعود كعبد الوارث 1
 نها زبفيفا. مادة بلي ما نصو : ال يبارل هبم ابلة، أم : ال يرفع ذلم قدرا كال يقيم ذلم كزان، كأصل ابلو ابلية مثل عافاه عافية، فحذفوا الياء م اللسانقاؿ يف 2
 .020ص0ج احملتسب3
 الدر ادلصون، 008ص8ج البحر احمليط، 000ص8ج تفسًن البيضاوي، 040ص04ج القرآن اجلامع ألحكام، 40ص0ج الكشاؼينظر :4
 .400ص4ج
 .ادلصادر السابقة5
 .440ص0ج التبيان، 484ص0ج إعراب القراءات الشواذ6
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كيعضد حذؼ ايء االسم ادلنقوص كجعلها منسية غَت معتبة، كغلرم اإلعراب على ما قبلها 
ـٌ ىانئ بنت أيب طالبلكونو آخر الكلمة ركاية  : أنٌو لػٌما كاف عاـ الفتح أتت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو  اهنع هللا يضر أ

فسًتت عليو فاطمة، مٌث أخذ ثوبو فالتحف بو، مٌث صلى شبافى  أبعلى مكة، قاـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذل غسلو،
 (1)ركعات سبحة الضحى.

 (2).النقصاف كالتماـكاف بُت   اثلثا :

َِّاِس َؾَجًتايف قولو تعاذل : َزاَن لِي
َ
، كابن ، يف قراءة عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر[20] يونس :أ
 بتوجيهُت :  (3)اآللوسيكقد كٌجهها ، عباس هنع هللا يضر ) عىجىبه ( ابلضم

) كاف ( انقصة، ك) عىجىبه ( امسها كىو نكرة، ) أف أكحينا ( خبىا كىو معرفة ؛ ألٌف  األّول :
 ) أف ( مع الفعل يف أتكيل ادلصدر ادلضاؼ إذل ادلعرفة، كىو كقوؿ الشاعر :

 (*)َعَسٌل َوَماءُ رَْأٍس       َيُكوُن ِمَزاُجَها  تِ يْ بػَ  نْ مِ  ةً يئَ بِ سَ  ن  أَ كَ 

       ) أف: ، كاخلب ( كاف) اسم :  كيف قراءة عبد هللا ) عىجىبه ( على أنٌو»قاؿ النحاس :
 (5)كنسبو السمُت احلليب إذل ابن عطية. كأبو حياف الزسلشرم كالرازم كالقرطيب توجيو، كىو (4)«أكحينا (

                                  
 .00ص0ج يصحيح مسلم بشرح النوو . ينظر :( 440)  كتاب احليض  ابب تسًت ادلغتسل بثوب كضلوه ، حديث رقم :صحيحو،  أخرجو مسلم يف 1
ِإَون ََكَن ُذو كاف كأخواهتا ذلا ثالث استعماالت : األٌكؿ أف تكوف اتمة، كمعناه أف تكتفي ابدلرفوع عن ادلنصوب كيسمى مرفوعها فاعال ضلو : 2

ة   ، كالثالث : زائدة ال ربتاج إذل مرفوع [40الفرقاف: ] َوََكَن َربَُّم كَِديٗرا ، كالثاين : أف تكوف انقصة فتحتاج إذل مرفوع كمنصوب ضلو : [082] البقرة : ُؾۡۡسَ
 .008ص0ج شرح التصريح على التوضيح، 048ص0ج شرح ابن عقيل، 080ص شرح قطر الندىكال منصوب. ينظر :

 .84-80ص00ج روح ادلعاين3
ديوان حسان بن اثبت األنصاري اخلمر. ينظر : سبأ اخلمر سبأن كاستباىا : شراىا، كبيت رأس اسم لقريتُت يف كل كاحدة منها كرـك كثَتة ينسب إليها*

 .08ص
 .002-048ص0ج إعراب القرآن4
 .0ص0ج الدر ادلصون، 8ص0ج البحر احمليط، 080ص8ج اجلامع ألحكام القرآن، 8ص02ج التفسًن الكبًن، 000ص0ج الكشاؼينظر :5
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كما  ) كاف (يقرأ ) عىجىبه ( ابلرفع، على أنٌو اسم »كرأل العكبم أٌف اخلب ) للناس (، فقاؿ : 
 (1).«قبلو اخلب، ك) أف أكحينا ( غلوز أف يكوف بدال من ) عىجىبه (

         كاقتصر يف اللوامح على أٌف ) للناس ( خب»فقاؿ :كضٌعفو  إذل الرازم اآللوسيكقد عزاه 
 (2).«طلقا، كفيو ركاكة ظاىرةمكره من الناس ال ٌقب أبنٌو ركيك معٌت ؛ ألنٌو يفيد إنكار صدع، كت) كاف (

 ، ك) أف أكحينا ( لو كجهاف : ) كاف ( اتمة، ك) عىجىبه ( فاعل ذلا الثاين :

 بتقدير حرؼ جر متعٌلق بػ : ) عىجىبه ( أم : ألف أكحينا أك من أف أكحينا. -0

، (3)«اتمة، ك) أف أكحينا ( بدؿ من ) عىجىبه ( ) كاف (كاألجود أف تكوف »قاؿ الزسلشرم : 
 (4)كاستحسنو أبو حياف.

ألنٌو »أف يكوف بدؿ منو بدؿ كل من كل أك بدؿ اشتماؿ، كعلٌلو السمُت احلليب فقاؿ : -0
 (5).«جعل نفس العجب مبالغة

كاإلنكار متوجو إذل كونو عجبا ال إذل حدكثو، ككوف اإلبداؿ يف حكم تنحية ادلبدؿ منو ليس »
، كقولو : ) للناس ( ال ) عند الناس ( للداللة على أٌّنم ازبذكه أعجوبة ذلم، كفيو من معناه إىداره ابدلرة

 (6).«زايدة تقبيح حاذلم ما ال ؼلفى

 (7).كىو توجيو البيضاكم، كاستظهره السمُت احلليب،كالشوكاين

                                  
 .042ص0جإعراب القراءات الشواذ 1
 .84ص00ج روح ادلعاين2
 .000ص0ج الكشاؼ3
 .8ص0ج البحر احمليط4
 .0ص0ج الدر ادلصون5
 .84ص00ج روح ادلعاين6
 .804ص0ج فتح القدير، 0ص0ج الدر ادلصون، 0ص4ج تفسًن البيضاويينظر :7
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 (1).االبتداء ابلنكرةرابعا :

ُ يف قولو تعاذل : -0 َرٗل  ََضََب ٱّللَّ ََكٓءُ  ٌَ تََشَِٰهُصٔنَ  رَُّجٗل ذِيِّ ُُشَ ۡو  ٌُ َْ ا ّىِرَُجٍو  ٍٗ  َورَُجٗلَشيَ
َرًل   يَۡصَخَِٔيانِ  ٌَ: [08] الزمر. 

 : (3)، ككجهها بتوجيهُت(2)«كقرئ ) كرجيله سادله ( برفعهما»: اآللوسيقاؿ 

تقديره : كىناؾ رجله أف يكوف ) رىجيله ( مبتدأ، ك) سادله ( نعت لو، كاخلب زلذكؼ األّول :
 (4)كىو توجيو الزسلشرم كالبيضاكم كأبو حياف.، سادل لرجل

 أٌف النكرة ) رىجيله ( جاءت موصوفة. كقد سوٌغ االبتداء ابلنكرة على ىذا التوجيو

عدـ تقدير أم شيء، كيكوف ) رىجيله ( مبتدأ، ك) سادله (خبه ؛ كجاز االبتداء ابلنكرة  الثاين :
أم : رجله فيو شركاءي كرجله سادله، كقد أجازه كذلك أبو  إذ تقٌدـ ما يدؿ عليو، يل،ألنٌو موضع تفص

 (5)حياف.

 (6)ا اثلثا ؛ كىو أف يكوف ) رىجيله ( خبا دلبتدأ زلذكؼ تقديره : ىو رجل.كزاد العكبم توجيه

ٞق  قولو تعاذل : -0 ًۡ ثَِياُب ُشُِدٍس ُخۡۡضٞ ِإَوۡشتَۡۡبَ ُٓ َٰيَِي  ، يف قراءة ابن مسعود [00] اإلنساف :َع

                                  
يفيد، لتحٌَت  هوؿ الاألصل يف ادلبتدأ أف يكوف معرفة ألنٌو زلكـو عليو، كاحملكـو عليو غلب أف يكوف معلوما ليكوف احلكم مفيدا كذلك ألٌف اإلخبار عن اجمل1

فيقٌرهبا من السامع فيو، فينفر عن اإلصغاء إليو، فإف أفادت النكرة جاز االبتداء هبا، كذلك إذا دٌلت على عمـو أك دٌلت على خصوص. أٌما اختصاصها 
 ؿ الفائدة.ادلعرفة، كأٌما عمومها فيستغرؽ كل أفراد اجلنس، كزبصي النكرة اليت يصح االبتداء هبا دبسٌوغات، كمرجعها ىو حصو 

شرح التصريح على ، 024ص0ج شرح ابن عقيل على األلفية.ينظر : وال جيوز االبتداُء ابلنكرة   ما مل تُِفد كػ : ِعْنَد زيٍد َنََِرةقاؿ ابن مالك يف األلفية :
 .000-004د اذلامشي صضبأل القواعد األساسية للةة العربية، 028ص0ج التوضيح

 .040ص8ج ادلعجمقراءة عبد الوارث كاألزرؽ كعدم كخالد كأبو معمر كلهم عن أيب عمرك. ينظر :، كىي 404ص04جروح ادلعاين 2
 .404ص04ج ادلصدر نفسو3
 .088ص8ج البحر احمليط، 022ص8ج تفسًن البيضاوي، 84ص0ج الكشاؼ4
 .088ص8ج البحر احمليط5
 .022ص0جإعراب القراءات الشواذ 6
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 ( .) عىالًيػىتػيهيم
(1) 

ىذه القراءة اكتفاءن بتوجيو قراءة انفع كضبزة : ) عىالًيًهم ( بسكوف الياء ككسر  اآللوسيكدل يوٌجو 
 ، كتفصيلها كاآليت :(2)«كزبرغلهما كتخريج ) عىالًيًهم ( ابلسكوف»اذلاء، فقاؿ : 

قدما، ك) ثًيىابه ( مبتدأ مؤٌخر، كسوٌغ االبتداء ابلنكرة    أف يكوف ) عىالًيػىتػيهيم ( خبا م األّول :
 ) ثًيىابه ( ألٌف النكرة زبصصت ابإلضافة.

 (3).«كأخب بو عن النكرة ؛ ألنٌو نكرة، كإضافتو لفظية»: اآللوسيقاؿ 

، أٌف ) عىالًيػىتػيهيم ( مبتدأ، ك) ثًيىابه ( مرفوع على جهة الفاعلية، كإف دل يعتمد الوصف الثاين :
 (4).«كىو قوؿ األخفش»قاؿ السمُت احلليب : 

 (5)كأضاؼ العكبم توجيها اثلثا ؛ كىو أف يكوف ) عىالًيػىتػيهيم ( مبتدأ، ك) ثًيىابي سيٍنديسو ( خبه.

 (5)خبه.
ىذا التوجيو يكوف ) عارل ( لفظو لفظ الواحد كادلراد بو اجلمع كػ : السامر يف قولو تعاذل  ىكعل

 : ٍِٗر ُجُرونَ  اَسَٰ ۡٓ  .[02ادلؤمنوف :] َت

 (6).جواز حذؼ اخلب خامسا :

                                  
 .004ص02ج ادلعجمكاجلعفي عن أيب بكر كابن كاثب.ينظر :كىي قراءة طلحة كزيد بن علي كاألعمش 1
 .040ص08ج روح ادلعاين2
 .040ص08ج ادلصدر نفسو3
 .002ص0ج الدر ادلصون4
 .048ص0ج إعراب القراءات الشواذ5
 تدعوا ألف ػلذؼ، كػلذؼ يف ادلواضع اآلتية : األصل يف اخلب أف يكوف مذكورا، كال يعدؿ عن ذلك إالٌ لدىكىاعو 6
إذا دٌؿ عليو  -4بعد إذا الفجائية ضلو : خرجت فإذا األسد، أم : حاضر ألٌّنا تشعر ابحلضور.  -0جواب سؤاؿ، ضلو : من عندؾ ؟ فتقوؿ زيد.  يف -0

ًٞ خب مثلو يف اللفظ كادلعٌت متقدـ عليو ضلو قولو تعاذل : ِ ا َدآن َٓ
ُزيُ

ُ
ا   أ َٓ عليو اسم بواك تدؿ على ادلصاحبة ضلو : كل إذا كاف ادلبتدأ معطوفا  -0.[44] الرعد :َوِػيُّ
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ََ يف قولو تعاذل : ِي ۡزَوَٰجٗ  َوٱَّلَّ
َ
ًۡ َوَيَذُروَن أ ٍُِِس َُ ۡٔ َٔفَّ ًِٓ وَِضيَّثٗ  اُحَخ ۡزَوَِٰج

َ
، يف قراءة [002] البقرة : ّّلِ

 (1).ابلرفع) كصٌيةه ( انفع كابن كثَت كالكسائي كعاصم يف ركاية شعبة

 توجيهات :  ثالثة(2)اآللوسيكقد كجهها 

 .( الذين :) ) كىًصيَّةه ( خب بتقدير مبتدأ ليصح احلمل، كمبتدؤهاألول :

تقديره فيمن قرأ ) كىًصيَّةه ( ابلرفع : ككصية الذين يتوفوف، أك كحكم الذين »قاؿ الزسلشرم :
 (3).«يتوفوف كصية ألزكاجهم، أك كالذين يتوفوف أىل كصية ألزكاجهم

كحكم  كالذين يتوفوف، أكصيةي حذؼ مضاؼ من األٌكؿ تقديره : ك  علىفػ : ) الذين ( مبتدأ 
 (4)الذين يتوفوف أىل كصية.على حذؼ مضاؼ من الثاين تقديره : ك الُت يتوفوف كصية ألزكاجهم، أك 

 (5).«فجعل احملذكؼ من اخلب، كال ضركرة تدعو بنا إذل االدعاء هبذا احلذؼ»قاؿ أبو حياف :

 تقديره : كيًتبى عليهم كصٌيةه. ،عل لفعل زلذكؼاف انئب) كىًصيَّةه ( الثاين :

كؼ مقٌدـ عليو أم : عليهم كصٌيةه، كأجازه األزىرم مبتدأ خلب زلذ ) كىًصيَّةه ( الثالث :
 (6)كابن زصللة.كادلهدكم 

 

                                                                                                           
شرح قطر ، 008-002ص0ج شرح ابن عقيل على األلفية، 000-004ص0ج شرح التصريح على التوضيحإنساف كعمليوي أم : مقًتانف. ينظر :

 .040ص القواعد األساسية، 084-080صالندى 
     كادلطوعي كاحلسن يف ركاية ابن أرقم عنو كاألعرج كابن أيب إسحاؽ  ف كابن زليصنكقرأ رلاىد كابن مسعود كأبو جعفر كيعقوب بركاية ركيس كقتادة كخل1

 .448ص0ج ادلعجم) كىًصيَّةه (. ينظر :
 .240ص0ج روح ادلعاينينظر :2
 .000ص0ج الكشاؼ3
 .482ص0جالدر ادلصون 4
 .444ص0ج البحر احمليط5
 .048ص القراءاتحجة ، 022ص0جشرح اذلداية ، 028ص0ج معاين القراءاتينظر :6
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، كسوٌغ (1) كزاد أبو علي الفارسي كجها رابعا كىو أٌف ) كىًصيَّةه ( مبتدأ، كاجلار كاجملركر خبه
 (2)االبتداء هبا كوّنا موصوفة تقديرا، إذ التقدير : كصيةه من هللا أك منهم.

كجعل ابن عطية ادلسوٌغ لالبتداء هبا كوّنا يف موضع زبصيص، فقاؿ : كما حسينى أف يرتفع     
 (3)) سالـه عليك ( ك) خَته بُت يديك ( ألٌّنا موضع دعاء.

 (4)قاؿ السمُت احلليب : كفيو نظر.

 (5).بُت التذكَت كالتأنيث لفاعلفعال:سادسا 

ايف قولو تعاذل :  -0 َٓ ًۡ َحِطيدٗ  فََجَؿۡيَجَٰ ن ىَّ
َ
ََ  ا َنأ ۡمِس   َتۡغ

َ
، يف قراءة احلسن        [00] يونس :ةِٱّۡل

 (6).ابلياء للتذكَت ) يػىٍغنى (

يرجع فينبغي أف ، كال يعود على األرض أبٌف الضمَت يعود على مذكر (7)اآللوسيكقد كجهها 
ٓ كقامت ىاء التأنيث مقامو يف قولو تعاذل :ادلضاؼ فقد حذؼ ، للنبات أك للزرع إذل ا َٓ كيف أ، َؾيَۡي

ٓ قولو :  ا َٓ َٰ حَى
َ
اكيف قولو : أ، أ َٓ  (8).«كنباهتاأكالتقدير : كأف دل يغن زرعها »، فََجَؿۡيَجَٰ

 

                                  
 .440ص0ج ادلوضح، كينظر :400ص0جاحلجة 1
 .482ص0ج الدر ادلصون2
 .002ص احملرر الوجيز3
 .482ص0ج الدر ادلصون4
عل ادلسند إذل الفاعل ىو االسم ادلرفوع الذم تقٌدمو فعل أك ما جرل رلراه، كمن أحكامو أٌف األصل تذكَت فعلو ألٌف ضمَته يعود إذل مذٌكر، كؼلتص الف5

أتنيث الفعل مؤنث بلحاؽ عالمة تدؿ على أتنيث فاعلو، فإف كاف ماضيا حلقتو اتء ساكنة يف آخره، كإف كاف مضارعا كانت التاء يف أٌكلو متحركة. كغلب 
الشمس طلعت.  للفاعل بشرط أف يكوف الفاعل ضمَتا مستًتا يعود على مؤنث، كال فرؽ يف ذلك بُت ادلؤنث احلقيقي ضلو : قامت ىند، كاجملازم ضلو :

القواعد ، 082ص شرح شذور الذىب،  040ص شرح قطر الندى، 028ص0ج شرح التصريح على التوضيح، 040ص0ج شرح ابن عقيلينظر :
 . 004ص األساسية

 .   408ص4ج ادلعجم، 42-40ص خمتصر يف شواذ القرآنكىي قراءة احلسن كأيب رجاء كقتادة. 6
 .044ص00ج روح ادلعاينينظر :7
 .00ص0ج الدر ادلصونينظر :8
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 (1).«الذم ىو الزرععلى أٌف الضمَت للمضاؼ احملذكؼ »قاؿ الزسلشرم بعد ذكره القراءة :

قرئ ابلياء على األصل، أم إبرجاع الضمَت مذكرا ابعتبار الزرع، كلذا »:أنٌو البيضاكم  ذكرك 
 (2).«قيل : إنٌو غلوز عود الضمَت على الزرع ادلفهـو من الكالـ كالسياؽ

 ن علا :ُت آخريكأضاؼ ادلفسركف كجه

، كرٌجحو أبو حياف فقاؿ : (3)ابن عطية توجيوأف يعود الضمَت على ) احلصيد (، كىو  األّول :
 (5)، كتبعو السمُت احلليب معلال ذلك أبٌف أقرب مذكور.(4)«كاألكذل عوده على ) احلصيد (»: 

القرطيب  توجيوأف يعود الضمَت على ) الزخرؼ (، أم : كأف دل يغن الزخرؼ، كىو  الثاين :
 (6)كالشوكاين.

اإِن كقولو تعاذل : -0 َْ ا ِهَ  ِإَون ُُتُۡفٔ ٍَّ َِٰج فَِِؿِ َدَق َٔ َخۡيٞ  ُتۡتُدواْٱلطَّ ُٓ اٱۡىُفَلَرآَء َذ َْ ًۡ   َوحُۡؤحُٔ ىَُّس
 َِ ٌّ ًۡ   َٔ َشّيِ َوُيَسّفُِر َؾُِسً  قرئ ) كتيكىفًٌر ( ابلتاء مرفوعا كرلزكما على حسب ما »، ك[020] البقرة :احُِس

 (7).«علمت كالفعل ) للصدقات (

( ) نيكىفًٌري (ات ) نيكىفًٌٍر ( كالقراءكتوجيو   (8)لوسياآلكقد كجهها   ، كىو كاآليت :ك) ييكىفًٌري

                                  
 .040ص0جالكشاؼ 1
 .44ص4جحاشية الشهاب على البيضاوي 2
 .824ص احملرر الوجيز3
 .48ص0ج البحر احمليط4
 .00ص0ج الدر ادلصون5
 .848ص0ج فتح القدير، 420ص8ج اجلامع ألحكام القرآن6
فًٌٍر ( ابلتاء 00ص4ج روح ادلعاين7 كجـز الراء، كقرأ ابن ىرمز فيما حكى عنو العدكم ) تيكىفًٌري ( ابلتاء كرفع ، كقرأ ابن عباس كأابف عن عاصم كصباعة ) تيكى

 .480ص0ج ادلعجمالراء. ينظر :
فًٌٍر (، كقرأ ادلكي  قرأ انفع كضبزة كالكسائي كأبو جعفر كخلف ككافقهم، ك 00ص4ج ادلرجع نفسوينظر :8 الشنبوذم عن األعمش ابلنوف كجـز الراء ) نيكى

 السبعةينظر :عقوب ككافقهم ابن زليصن كاليزيدم ابلنوف كرفع الراء ) نيكىفًٌري (، كقرأ ابن عامر كحفص ابلياء كرفع الراء ) ييكىفًٌري (. كأبو عمرك البصرم كي
 .000ص اإلحتاؼ، 028ص0جالنشر، 20ص التيسًن، 080ص
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، جاءت بتأنيث الفعل ؛ ألٌف الضمَت يرجع إذل مؤنث، كىي ضم التاءب( كٌفري قراءة ) تي إٌف 
 (1)الزسلشرم كأبو حياف كالبيضاكم كأبو السعود.: الصدقات، كقد نٌص عليو من ادلفسرين 

كىو االختيار ؛ ألٌف الصدقات ىي ادلكٌفرة، يعٍت : »القراءة ىي اختيار اذلذرل إذ قاؿ :كىذه 
 (2).«ادلغطٌية

كيرل ابن عطية أٌف الضمَت يرجع ، (3)«( يكوف معناه كتكٌفر الصدقاتكٌفري ك) تي »قاؿ النحاس :
ف منها ابلتاء فما كاف من ىذه القراءات ابلنوف فهي نوف العظمة، كما كا»، فقاؿ : يرجع إذل الصدقة

 (4).«فهي الصدقة فاعلة

 بوجهُت : (5)اآللوسيكأٌما الرفع يف الراء، فقد كجهو 

 .معطوفة على ما بعد الفاءاستئنافية،  أٌف صبلة ك) تيكٌفري ( مبتدأة األول :

أنٌو عطف على زلل ما بعد الفاء ألٌف الفاء الرابطة مانعة من جزمو لئال يتعدد الرابط،  الثاين :
ُ مثل قولو تعاذل : ، إذ لو كقع مضارع بعدىا لكاف مرفوعا ًُ ٱّللَّ َۡ ََعَد َذَينَخلِ ٌَ ُّ   َو ِۡ ٌِ: [84] ادلائدة. 

، أم :  (6)كأضاؼ العكبم كجها اثلثا أبف يكوف الفعل خب مبتدأ زلذكؼ، أم : كىي تكٌفري
كأٌما اإلسكاف يف الراء، فقد كجهها كذلك ابلعطف على ، (7)الصدقة، ككافقو أبو حياف كالسمُت احلليب

 زلل الفاء مع ما بعدىا ألنٌو جواب الشرط.

                                  
 .000ص0ج السعودتفسًن أيب ، 020ص0ج تفسًن البيضاوي، 080ص0ج البحر احمليط، 000ص0ج الكشاؼينظر :1
، 0ربقيق صباؿ بن السيد بن رفاعي الشايب، مؤسسة مسا، طيف القراءات واألربعٌن الزائدة عليها،  الكامليوسف بن علي أبو القاسم اذلذرل، 2

 .400صـ، 0222-ق0008
 .044ص0ج إعراب القرآن3
 .008ص احملرر الوجيز4
 .00ص4ج روح ادلعاينينظر :5
 ، 082ص0ج التبيان6
 .040ص0ج الدر ادلصون، 080ص0ج احمليطالبحر 7
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أٌّنا تؤذف بدخوؿ التكفَت يف »: كذكر ابن عطية أٌف اجلـز ىو أفصح ىذه القراءات معلال ذلك بػ
 (1).«اجلزاء، ككونو مشركطا إف كقع اإلخفاء، كأٌما رفع الراء فليس فيو ىذا ادلعٌت

ألٌف اجلـز يكوف على أنٌو معطوؼ على جواب الشرط »أبف الرفع أبلغ كأعم،  كرٌده أبو حياف
لصدقات، أبديت أك أخفيت، ألاٌن الثاين، كالرفع يدؿ على أٌف التكفَت مًتتب من جهة ادلعٌت على بذؿ ا

 .نعلم أٌف ىذا التكفَت متعلق دبا قبلو، كال ؼلتص التكفَت ابإلخفاء فقط، كاجلـز ؼلصصو

كال ؽلكن أف يقاؿ : إٌف الذم يبدم الصدقات ال يكٌفر من سيئاتو، فقد صار التكفَت شامال 
 (2).«بداءللنوعُت من إبداء الصدقات كإخفائها، كإف كاف اإلخفاء خَتا من اإل

 (3)نصب ادلفعوؿ بو بناصب مقٌدر. سابعا :

ۡغُضِٔب يف قولو تعاذل : -0 ٍَ ۡ ٓاّىِيَ  َدۡيِٱل ًۡ َوََّل ٱلضَّ ِٓ ۡي
كقرأ عمر بن اخلطاب »، [2] الفاربة :َؾيَ

 (4).«هنع هللا يضر ) غَتى ( ابلنصب

 توجيهات : أبربعىذه القراءة  (5)اآللوسيكجو 

: فػ أف يكوف منصواب على احلاؿ من الضمَت ) عىلىٍيًهم (، كالعامل فيو ) أنٍػعىٍمتى (، األّول :
 (6).«كأٌنك قلت : أنعمت عليهم ال مغصواب عليهم»

                                  
 .008ص احملرر الوجيز1
 .080ص0ج البحر احمليط2
، يف3 جواب : من  الناصب للمفعوؿ بو إٌما فعل أك شبهو، كاألصل يف ذلك الناصب أف يكوف مذكورا، كقد ػلذؼ جوازا إذا دٌلت عليو قرينة ضلو : صديقىكى

عة عن العرب، كثير استعماذلا كقوذلم : أىالن كسهالن كالتقدير : أتيت سهال كنزلت سهال، كقوذلم : كيلَّ من أكرمتىو ؟، كػلذؼ كجواب كذلك يف مواضع مسمو 
، مكتبة دار حنو العربيةعبد اللطيف دمحم اخلطيب كسعد عبد العزيز مصلوح، شيءو كال شىًتيمىة حيرٌو كالتقدير : ائت كل شيءو كال أتًت شتيمىةى حرٌو. ينظر :

 .084-080ص القواعد األساسية، 044-040ص شرح شذور الذىب، 80-80ص4ج ـ،0222-ق0000، 0النقرة الكويت، طالعركبة، 
، كركل صدقة كاخلليل بن أضبد عن ابن كثَت ) غىيػٍرى ( ابلنصب كىي قراءة عمر كعلي كابن مسعود كعبد هللا بن الزبَت كأيب بن  008ص0ج روح ادلعاين4

 .04ص0جادلعجم ، 0ص خمتصر يف شواذ القراءاتكاية ادلعٌدؿ عن األعمش. ينظر :كعب، كىي قراءة ابن زليصن كر 
 .008-008ص0ج روح ادلعاينينظر :5
 .008ص0ج اجلامع ألحكام القرآن6
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 (2)، كرٌجحو أبو حياف بقولو : كىو الوجو.(1)كالعكبم كقد أجازه األخفش كالزجاج

مكي بن أيب  ىو توجيوك أف يكوف منصواب على احلاؿ، كلكن من ) الًذينى (، كأجاز بعضهم 
 (3).طالب القيسي كابن األنبارم

كقد ، (4)«إنٌو ينتصب على احلاؿ من ) الًذينى (، كيعمل فيها معٌت اإلضافة»قاؿ العكبم :
 (5)ال غلوز.ضٌعفو أبو حياف كالسمُت احلليب ؛ ألٌف احلاؿ من ادلضاؼ إليو الذم ال موضع لو 

كيضعف أف يكوف حاال من ) الذين ( ألنٌو مضاؼ إليو، ك ) الصراط ( ال »قاؿ اآللوسي :
 (6).«يصح بنفسو أف يعمل يف احلاؿ، كقيل : غلوز كالعامل فيو معٌت اإلضافة

رى اإلنعاـ دبا يعم ؛  أف يكوف منصواب على االستثناء ادلنقطع أك ادلتصل : ينالثا أم »إف فيسًٌ
 األخفش كادلبد كالزجاج. كىو توجيو، (7)«عليهم إالٌ ادلغضوب عليهمأنعمت 

جعلوه على االستثناء اخلارج من أٌكؿ الكالـ، كذلك أنٌو استثٌت شيئا ليس من »قاؿ األخفش :
يكوف »: ، كرأل ادلبد أف (8)«أكؿ الكالـ يف لغة أىل احلجاز فإنٌو ينصب كيقوؿ : ما فيها أحده إالٌ ضبارنا

 (9).«لى استثناء ليس من األكؿ، كىو : جاءين الصاحلوف إالٌ الطاحلُتيكوف نصبا ع»

                                  
 .024ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 48ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 00ص معاين القرآنينظر :1
 .42ص0ج البحر احمليط2
 .02ص0ج البيان يف إعراب القرآن، 48ص القرآنمشكل إعراب ينظر :3
 .04ص0ج التبيان يف إعراب القرآن4
 .84ص0ج الدر ادلصون، 42ص0جالبحر احمليط  ينظر :5
 .008ص0ج روح ادلعاينينظر :6
 .024ص0ج إعراب القراءات الشواذ7
 .00-04ص معاين القرآن8
-ق0488، 0عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، القاىرة مصر، ط، ربقيق دمحم ادلقتضبأبو العباس دمحم بن يزيد ادلبد،  9

 .400ص0جـ،0828
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إاٌل ادلغضوب عليهم، كحق ) غىيػٍرى ( من اإلعراب يف االستثناء »كقاؿ الزجاج : فكأٌنك قلت : 
 (1).«النصب، إذا كاف ما بعد ) إالٌ ( منصواب

ليو بػ ) ال ( ألٌّنا نفي كجحد، معٌت ) ًسوىل (، فال غلوز أف يعطف عكمنعو الفراء ألنٌو حينئذ بػ
 (2)كال يعطف اجلحد إالٌ على مثلو.

 .أف يكوف منصواب على ادلفعولية بفعل زلذكؼ تقديره : أعٍت : ثالثال

 (4)كاستسهلو أبو حياف فقاؿ : كىذا تقدير سهل. (3)ابن األنبارم كالعكبم توجيوكىو 

كما ترل كاحلالية تقتضي التنكَت، كال يتحقق كبو أقوؿ ؛ ألٌف االستثناء  »فقاؿ : اآللوسيكاختاره 
 (5).«إالٌ بعدـ ربقق التضاد، أك غلعل ) غىيػٍرى ( دبعٌت مغاير لتكوف إضافتو لفظية، ككالعلا غَت مرضي

      أف يكوف منصواب على الصفة لقولو : ) الصراط ادلستقيم (، كذلك إذا قٌدر بعد   : رابعال
 صراط ادلغضوب عليهم.) غَت ( زلذكؼ، كالتقدير : غَت 

 ؛ ألنٌو مىت اجتمع البدؿ كالوصف قيدًٌـ الوصف. (6)كقد ضٌعفو أبو حياف كتبعو السمُت احلليب

كىو ضعيف لتقدـ البدؿ على الوصف إذا قلنا بو، كاألصل العكس، أك بدؿ »قاؿ اآللوسي :
 (7).«التقديرأك صفة للبدؿ أك بدؿ منو أك حاؿ من أحد الصراطُت، كالصراط السوم عدـ 

                                  
 .48ص0ج معاين القرآن وإعرابو1
 .08ص0ج معاين القرآنينظر :2
 .04ص0ج التبيان يف إعراب القرآن، 02ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآنينظر :3
 .40ص0ج البحر احمليط4
 .008ص0ج روح ادلعاين5
 .84ص0ج الدر ادلصون، 42ص0ج البحر احمليطينظر :6
 .008ص0ج ادلصدر السابق7
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 كعبد هللا بن مسعود ، يف قراءة أيب بن كعب [00] الواقعة :وَُحٌٔر ِخيٞ كقولو تعاذل :  -0

 .) كىحيورنا ًعيننا ( 

 النصب بتوجيهُت :  (1)اآللوسي كقد  كجو

أف يكوف معطوفا على زلل ) أًبكوابو (، كادلعٌت : يعطوف أكواابن كحورنا على أنٌو   األّول :
 مفعوؿ بو حملذكؼ، أم : كيعطوف حورنا.

) أًبكوابو (، كىو النصب ألنٌو : كػلتمل أنٌو أراد أنٌو معطوؼ على زلل قولو »قاؿ اخلفاجي :
، فالتقدير على معٌت كيؤتوف  (2) .«دبعٌت : يعطوف أكواابن

أف يكوف معطوفا على زلذكؼ كقع مفعوال بو حملذكؼ أيضا، أم : يعطوف ىذا كٌلو  الثاين :
 (3)النحاس كالعكبم كأبو حياف كتبعو تلميذه السمُت احلليب. كىو توجيو، كحيورنا

فأٌما ) كىحيورنا ًعيننا ( فهو أيضا زلموؿ على ادلعٌت ؛ ألٌف  معٌت األٌكؿ : يعطوف »قاؿ النحاس :
 (4).«يعطوف حراىذا، ك 

كغلوز النصب على أف ػلمل على ادلعٌت أيضا ؛ ألٌف معٌت »قاؿ مكي بن أيب طالب القيسي :ك 
 (5).« : كيػيٍعطىٍوفى على معٌت ( اورن حي ) : يطوؼ عليهم بكذا ككذا : يعطوف كذا ككذا، مثٌ عطف 

                                  
 .080ص02ج روح ادلعاينينظر :1
 .22ص8ج حاشية الشهاب على البيضاوي2
الدر ، 80ص02ج البحر احمليط، 048ص0ج التبيان يف إعراب القرآن، 440ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 008ص0ج إعراب القرآنينظر :3

 .042ص0ج ادلصون
 .008ص0ج إعراب القرآن4
 .000ص مشكل إعراب القرآن5
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   على فعل مضمر، أم : كيػيٍؤتػىٍوف، أك يػيٌزكَّجيوف»توجيها آخر، فقاؿ عن النصب : كزاد ابن جٍت
ً ِِبٍُٔر ِخي  ، كما قاؿ سبحانو كتعاذل : ) حيورنا ًعيننا (  ُٓ ، كىو كثَت يف القرآف [40] الدخاف :َوَزوَّۡجَجَٰ

 (1).«كالشعر

 (2).) ادلفعول ادلطلق (ما ينوب عن ادلصدر اثمنا :

ََ يف قولو تعاذل : -0 ِي اٱَّلَّ َٓ حُّ
َ
أ ْ  َيَٰٓ ُؿٔا ٍَ ٔاْ ٱُُؼۡرَُاَوٱۡش ُ َِا َوكُٔل ٔاْ َرَِٰؾ ُ ٔاْ ََّل َتُلٔل ُِ ٌَ ، فقد [020] البقرة :َءا

 (3)قرأ احلسن كابن أيب ليلى كأبو حيوة كابن زليصن ابلتنوين ) راًعننا (.

ىذه القراءة على أٌف ) راًعننا ( ابلتنوين صفة دلصدر زلذكؼ، أم : قوال راعنا،  اآللوسيككجو 
 ريق النسب كػ ) البن ( ك ) اتمر (.كىو على ط

جعلو الكثَت صفة دلصدر زلذكؼ، أم : قوال راعنا، »: اآللوسيقاؿ كىذا الرأم ىو األكثر ؛
كصيغة فاعل حينئذ للنسبة كػ ) البن ( ك ) اتمر (، ككصف القوؿ بو للمبالغة كما يقاؿ : كلمة 

 (4).«ضبقاءى 

 (5)حياف.النحاس كالزسلشرم كالعكبم كأبو  توجيوكىو 

 (6).«ال تقولوا قوال ذا رعونة»قاؿ السمُت احلليب : كادلعٌت : 

                                  
 .402ص0جاحملتسب 1
و : تدكر األرض دكرة ادلفعوؿ ادلطلق مصدر يؤتى بو لتأكيد عاملو ضلو : كٌلم هللا موسى تكليما، أك بياف نوعو ضلو : التفت التفاتة األسد، أك بياف عدده ضل2

، كينوب عن ادلصدر صفتو ضلو :  -4اسم ادلصدر ضلو تكٌلمى كالما،  -0مرادفو يف ادلعٌت ضلو : قمتي كقوفا،  -0يف أتدية معناه كإعرابو : كاحدة يف اليـو
ما يدؿ على  -0ما يدؿ على عدده ضلو : ضربتو ثالث ضرابت،  -4ضمَته العائد إليو ضلو :اجتهدتي اجتهادا دل غلتهده غَتم،  -0سرتي أحسن السَت، 

أم كما االستفهاميتاف ضلو : أٌم عيش تعيشي كما أكرمت ضيػٍفىك.ينظر :  -8ما يدؿ على آلتو ضلو : ضربتو عصا، -2زببط خبطى عشواء، نوعو ضلو : كال 
 .088-082ص القواعد األساسية للةة العربية،040-008ص4جحنو العربية 

 .008ص0ج ادلعجمكىي قراءة : األعمش. ينظر :3
 .020ص0ج روح ادلعاين4
 .404-400ص0ج البحر احمليط، 084ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 040ص0ج الكشاؼ، 24ص0ج إعراب القرآنينظر :5
 .440ص0ج الدر ادلصون6
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كقد قرأىا احلسن البصرم : ) ال تقيوليوا راًعننا ( »كذىب الفراء أنٌو منصوب ابلقوؿ، فقاؿ :
 (1).«ابلتنوين، يقوؿ : ال تقولوا ضبقا، كينصب ابلقوؿ، كما تقوؿ : قالوا خَتنا كقالوا شرنا

 (2)ىذا التوجيو الزجاج كابن األنبارم.كقد تبعو على 

، فنهوا يف ىذه القراءة عن أف لػٌما كاف القوؿ سببا يف السبب، اتصف ابلرعن»قاؿ أبو حياف :
ؼلاطبوا الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص بلفظ يكوف فيو، أك يوىم شيئا من الغض شلا يستحقو ملسو هيلع هللا ىلص من التعظيم كتلطيف 

 (3).«القوؿ كأدبو

ِ كقولو تعاذل :  -0 ٓواْ إََِل ٱّللَّ ًَّ ُردُّ ّقِ   ُث ٱۡۡلَ ٍُ ُٓ َٰ ى
ىَ ۡٔ  (4)، بفتح ) احلقَّ (.[00األنعاـ : ]َم

 نصب ) احلقَّ ( بوجهُت : (5)اآللوسيكٌجو 

كقرئ ) احلقَّ ( »: أنٌو نعت مقطوع منصوب على ادلدح، كىو توجيو الزسلشرم فإنٌو قاؿ : األّول
 (6).«كقولك : احلمد هلل احلقَّ ابلنصب على ادلدح،  

 (7)كأجازه ابن عطية كاستظهره أبو حياف كتبعو السمُت احلليب.

توجيو النحاس كمكي كىو أم : رٌدكا الردَّ احلقَّ، ذكؼ، صفة للمفعوؿ ادلطلق احمل: أنٌو  الثاين
 (8)بن أيب طالب كابن عطية كابن األنبارم كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب.

                                  
 .42ص0ج معاين القرآن1
 .000ص0جمعاين القرآن وإعرابو 2
 .404ص0ج البحر احمليط3
 .008ص0جادلعجم ، 48ص خمتصر يف شواذ القراءاتكىي قراءة احلسن كاألعمش كقتادة. ينظر :4
 .040ص2ج روح ادلعاينينظر :5
 .00ص0ج الكشاؼ6
 .80ص4جالدر ادلصون ، 400ص0ج البحر احمليط، 002-008ص احملرر الوجيز7
، 024ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 002-008ص احملرر الوجيز، 048ص مشكل إعراب القرآن، 00ص0جإعراب القرآن ينظر :8

 .80ص4جالدر ادلصون ، 400ص0ج البحر احمليط، 080ص0جإعراب القراءات الشواذ 
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ذىب ىذا التوجيو  كإذلكيوجد توجيو اثلث، كىو أف يكوف ) احلقَّ ( منصواب إبضمار : أعٍت، 
 .(1)بن األنبارم كالعكبماالنحاس كمكي ك 

 (2).«كاألٌكؿ أظهر»: القوؿ األٌكؿ فقاؿ اآللوسيكاستظهر 

 توجيو القراءات يف األمساء ادلبنية: ادلبحث الثاين

 (3)تداء من صلة ادلوصوؿحذؼ العائد ادلرفوع ابالب :أوال

ن يَۡۡضَِب يف قولو تعاذل :  -0
َ
ۦٓ أ َ ََّل يَۡصَخۡۡحِ َرٗل  إِنَّ ٱّللَّ ثٗ ٌَ ََ ََُؿٔ ا  ٌَّ ا     َٓ َٔۡر ا فَ ٍَ  .[00] البقرة : َذ

، كقاؿ (4) «كالشائع على أنٌو خب كقرأ ابن أيب عبلة كصباعة : ) بعوضةه ( ابلرفع»: اآللوسيقاؿ 
 (5).«كىذه لغة سبيم»أبو جعفر النحاس : 

كاتفقوا على أٌّنا خب »كقد كجهها على أٌف ) بعوضةه ( ىو خب دلبتدأ، قاؿ السمُت احلليب : 
 ، كاختلفوا فيما يكوف عنو خبا على قولُت :(6)«دلبتدأ

 ادلبتدأ احملذكؼ أم : ىي أك ىو بعوضةه، ك ) ما ( ربتمل كجهُت : األّول :

                                  
إعراب القراءات الشواذ ، 024ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 048ص مشكل إعراب القرآن، 00ص0جإعراب القرآن ينظر :1
 .080ص0ج
 .040ص2ج روح ادلعاين2
كالبد أف تشتمل على ضمَت يعود إذل ادلوصوؿ يسمى ابلعائد، فيجب ذكره إذا  ادلوصوالت كلها حرفية كانت أك امسية يلـز أف يقع بعدىا صلة تبُت معناىا،3

إذا كقع يف أٌكؿ صلة طويلة مرفوعا على أنٌو مبتدأ،  -0إذا دل يصلح الباقي بعد حذفو ألف يكوف صلةن سواء أكاف ضمَت رفع أـ نصب أـ جر، كغلوز حذفو : 
كغلوز حذفو أيضا إذا كاف منصواب  -0و : ما أان ابلذم قائل لك سوءا، أم ابلذم ىو قائل، سلبه عنو دبفرد كذلك بشرط طوؿ الصلة فتخفف حبذفو ضل

 معطيكوي درىم. متصال بفعل اتـ أك بوصف اتـ غَت صلة ) أؿ ( ضلو : نشهد دبا نعلم، كضلو : الذم أان معطيك درىم، كاألصل : نشهد دبا نعلميوي كالذم أان
 .028-022ص القواعد األساسية، 042-040ص0ج شرح ابن عقيل، 020ص0ج التصريح على التوضيحينظر :

، كىي قراءة الضحاؾ كإبراىيم عن أيب عبلة كأبو حامت عن أيب عبيدة عن رؤبة بن العجاج كقطرب كمالك بن دينار كاألصمعي 082ص0ج روح ادلعاين4
 .08ص0ج ادلعجمعن انفع كابن السماؾ. ينظر :

 .02ص0ج إعراب القرآن5
 .000ص0ج ادلصونالدر 6
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كىو  زبريج كويف »أف تكوف ) ما ( موصولة دبعٌت ) الذم (، فتكوف ىذه اجلملة صلتها،  -أ
، كالتقدير : ال يستحي أف يضرب الذم ىو أك ىي بعوضةه مثال، (1)«حلذؼ صدر الصلة من غَت طوؿ

 (2)فحذؼ العائد على ادلوصوؿ كىو مبتدأ، كىو توجيو ابن جٍت كالزجاج كالزسلشرم كابن عطية.

كحذؼ ىذا العائد كىذا اإلعراب ال يصح إال على مذىب »كمنعو البصريوف، قاؿ أبو حياف :
الكوفيُت، حيث دل يشًتطوا يف جواز حذؼ ىذا الضمَت طوؿ الصلة، كأٌما البصريوف فإٌّنم اشًتطوا ذلك 

ف يف غَت ) أم ( من ادلوصوالت، كعلى مذىبهم تكوف ىذه القراءة على ىذا التخريج شاذة، كيكو 
 (3).«إعراب ) ما ( على ىذا التخريج بدال، كالتقدير : مثالن الذم ىو بعوضةه 

أف تكوف ) ما ( صلة أك صفة، كتكوف ) ىي بعوضةه ( صبلة كالتفسَت دلا انطول عليو  -ب
 (4)الكالـ.

لسهولة زبرغلو، ألٌف الوجو األٌكؿ ال غلوز فصيحا على مذىب »كأيٌده أبو حياف فقاؿ :
 (5).«البصريُت

كذكر الشهاب اخلفاجي توجيها آخر أٌف ) ما ( انفية، ك) بعوضةه ( مبتدأ، كاخلب زلذكؼ، أم 
 (6): بعوضةه مًتككة، للداللة ) ال يستحي ( عليو.

 (8).«أم شيء بعوضةه »، كالتقدير : (7)«) ما ( استفهامية مبتدأ »الثاين :

                                  
 .082ص0ج روح ادلعاين1
 .02ص احملرر الوجيز، 80ص0ج الكشاؼ، 88ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 004ص0ج احملتسبينظر :2
 .000ص0ج الدر ادلصون، 88ص0ج معاين القرآن وإعرابو، كينظر :088ص0ج البحر احمليط3
 .082ص0ج روح ادلعاين4
 .088ص0ج روح ادلعاين5
 .044ص0ج اب على البيضاويحاشية الشهينظر :6
 .082ص0ج ادلصدر السابق7
 .000ص0ج الدر ادلصونينظر :8
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أف تكوف اليت فيها معٌت  ككجو آخر حسن صبيل، كىو»كقد ذكر الزسلشرم حيٍسنىو فقاؿ :
االستفهاـ ؛ دلا استنكفوا من سبثيل هللا ألصنامهم ابحملقرات، قاؿ : إٌف هللا ال يستحيي أف يضرب لألنداد 
ما شاء من األشياء احملقرة مثال بلوى البعوضة فما فوقها، كما يقاؿ : فالف ال يبارل دبا كىب ما دينار 

 (1).«كديناراف

ضبلها على االستفهاـ ابدلعٌت الذم قرره فيو » ىذا التوجيو فقاؿ :كخالفو صاحب اإلنصاؼ يف
ا  نظر ؛ ألٌف قولو تعاذل :  َٓ َٔۡر ا فَ ٍَ يف  احلقارة فيكوف معناه : فما دكّنا، كإٌما أف يراد فما ىو أكب  َذ

منها حجما، كعلى التقديرين يتقدر االستفهاـ ؛ ألنٌو إظٌلا يستعمل يف مثل : ما دينار كديناراف، أم إذا 
 جاد ابلكثَت فما القليل.

هللا ال يستحيي أف  كإذا ذىبت يف اآلية ىذا ادلذىب دل ذبد لصحتو رلاال، إذ يكوف ادلراد : إفٌ 
يضرب مثال ابحملقرات، فما البعوضة كما ىو أحقر منها، كقد فرضنا أٌّنا يف أحد الوجهُت ّناية يف 

 (2).«احملقرات، كيف الوجو اآلخر ليست ّناية، بل النهاية يف قولو ) فما فوقها ( أم : دكّنا

 (3)صف.ككصفو أبو حياف ابلغرابة كاستبعد فيو معٌت االستفهاـ كرجح الو 

ََ كمثلو قولو تعاذل :  -0 ۡحَص
َ
ِيٓأ ا ََعَ ٱَّلَّ ًٌ ا ٍَ َِا ُمََٔس ٱۡىِهَتََٰب َت ًَّ َءاحَۡي  .[040] األنعاـ :ُث

كقرأ ػلي بن يعمر ) أحسني ( ابلرفع على أنٌو خب مبتدأ زلذكؼ، ك) الذم ( »: اآللوسيقاؿ 
 (4)«.كصف للدًٌين أك للوجو يكوف عليو الكتب

                                  
 .80ص0جالكشاؼ 1
ـ، 0220-ق0002، 0، دار الكتاب العريب، بَتكت لبناف، طاالنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ من االعتزالأضبد بن دمحم بن ادلنَت االسكندرم، 2
 .80ص0ج
 .088ص0ج البحر احمليطينظر :3
 .002ص8ج عاينروح ادل4
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، كىو توجيو كويف (1)نقل ىذا التوجيو من حاشية اخلفاجي على البيضاكم ياآللوسيالحظ أٌف 
 ألٌّنم ال يشًتطوف يف حذؼ العائد استطالة الصلة، كدل يرتضو البصريوف.

ىذا مستضعف اإلعراب عندان، حلذفك ادلبتدأ العائد على ) الذم ( ألٌف »قاؿ ابن جٍت :
؛ كذلك أنٌو إظٌلا ػلذؼ من صلة  ( من ىنا ضعيف تقديره : سباما على الذم ىو أحسني، كحذؼ ) ىو

) الذم ( اذلاء ادلنصوبة ابلفعل الذم ىو صلتها، ضلو مررت ابلذم ضربتى أم ضربتو، كأكرمت الذم 
أىنتى أم أىنتو، فاذلاء ضمَت ادلفعوؿ، كمن ادلفعوؿ بيدُّ، كطاؿ االسم بصلتو، فحذفت اذلاء لذلك، 

 (2).«حذؼى زبفيفا، السيما كىو عائد ادلوصوؿكليس ادلبتدأ بنىيف كال فضلة في

َرٗل أم على الذم ىو أحسن، حبذؼ ادلبتدأ كقراءة من قرأ : »كقاؿ الزسلشرم : ا       ٌَ ٌَّ  
ثٗ  ََ ابلرفع، أم : على الٌديًن الذم ىو أحسن دين كأرضاه، أك آتينا موسى الكتاب  [00] البقرة : ََُؿٔ

 (3).«تكوف عليو الكتب، أم على الوجو كالطريق الذم ىو أحسن سباما، أم اتما كامال على أحسن ما

 (4).«كىو معٌت قوؿ الكليب : أمٌت لو الكتاب على أحسنو»

توجيها آخر، كىو أٌف ) الذم ( معناه اجلمع، أم : الذين، ك) أحسني ( صلة  (5)كزاد أبو حياف
فعل ماض حذؼ منو الضمَت كىو الواك، أم : على الذين أحسنوا، كحذؼ ىذا الضمَت، كاالجتزاء 

 ابلضمة تفعلو العرب.

 (*)فلو أن  اأَلِطب ا كاُن حوِل      وكان مع األِطَباِء اأُلساةُ    قاؿ الشاعر :

                                  
 .008ص0ج1
 .000ص مشكل إعراب القرآن، 080ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 000ص0ج التبيان، كينظر :404-400ص0ج احملتسب2
 .04ص0ج الكشاؼ3
 .080ص0ج البحر احمليط4
 . 080ص0ج ادلصدر نفسوينظر :5
 .044ص4ج خزانة األدب، 08ص0ج معاين القرآن: ككاف مع األطباء الشفاء بدؿ األساةي،  002ص أسرارا العربيةالبيت بدكف نسبة يف : *
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 (*)وا على اجملِد وَشابُوا واْكتهلُ شب     كقوؿ اآلخر :

 يريد : اكتهلوا، فحذؼ الواك مث حذؼ الضمَت للوقف.

: ، كرأل ابن ىشاـ أٌف (1)«كلكٌن صباىَت النحاة ؼلص ىذا بضركرة الشعر»قاؿ السمُت احلليب: 
مواضع حىت إٌف أىل الكوفة األكذل قوؿ اجلماعة، إنٌو بتقدير مبتدأ ؛ أم : ىو أحسن، كقد جاءت منو »

كيؤيده قراءة عبد هللا ) على الذين أحسنوا (، كقراءة احلسن ) »، كاختاره اآللوسي فقاؿ :(2)«يقيسونو
 (3).« على احملسنُت (

 (4)حذؼ الضمَت العائد على ادلبتدأ من اجلملة الواقعة خبا.:ا نياث

ًَ يف قولو تعاذل :  -0 فَُحۡس
َ
ِٓيِيَّثِ أ : كقرأ ابن كاثب  اآللوسي.قاؿ [42] ادلائدة :َحۡتُغَٔن   ٱۡىَخَٰ

كاألعرج كأبو عبد الرضبن كغَتىم ) أفحكمي ( ابلرفع على أنٌو مبتدأ، ك) يبغوف ( خبه، كالعائد زلذكؼ، 
 (5)كقيل اخلب زلذكؼ، كادلذكور صفتو، أم حكم يبغوف.

                                  
 لو أّن قومي حٌن     أدعوىم محلالبيت بدكف نسبة، كقبلو :*

 على اجلبل الصم      ال رفض اجلبل                             
ـ، 0882، 0، ربقيق إبراىيم دمحم، دار األندلس للطباعة كالنشر كالتوزيع، طالشعر ضرائرينظر : أبو احلسن علي بن مؤمن ادلعركؼ اببن عصفور، 

ربقيق عبد الكرمي خليفة كنصرت عبد الرضبن كآخركف، كزارة الًتاث القومي كالثقافة، اإلابنة يف اللةة العربية، ، سلمة بن مسلم العوتيب الصيحارم، 008ص
، متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد، دمحم بن يوسف بن أضبد ادلعركؼ بناظر اجليش، 020ص0ـ، ج0888-ق0002، 0مسقط سلطنة عماف، ط

 .042ص0ق، ج0008، 0ربقيق علي دمحم فاخر كآخركف، دار السالـ، القاىرة مصر، ط
 .000ص4ج الدر ادلصون1
-ق0000كتبة العصرية، بَتكت لبناف، ، ربقيق دمحم زلي الدين عبد احلميد، ادلمةين اللبيب عن كتب األعاريبابن ىشاـ األنصارم، 2

 .044ص0ـ،ج0884
 .002ص8ج روح ادلعاين3
ن رابط يربطها ابدلبتدأ، كىو ينقسم اخلب إذل : مفرد كصبلة، كاجلملة فإٌما أف تكوف ىي ادلبتدأ يف ادلعٌت أك ال، فإف دل تكن ىي ادلبتدأ يف ادلعٌت فال بد فيها م4

 اًكيىةن معٌت الًذم ًسيقىت لو، كالرابط إٌما ضمَت يرجع إذل ادلبتدأ ضلو: زيده قاـ أبوهي، كقد يكوف مقدرا ضلو : السٍَّمني مىنػىوىافً معٌت قوؿ ابن مالك يف األلفية : حى 
، كالتقدير : مىنػىوىاًف منوي بدرىم. كالضمَت العائد على ادلبتدأ من اجلملة الواقعة خبا عنو إٌما : مرفوع أك منصوب أك رلر  أٌما ادلرفوع فال ػلذؼ أصال، كر. ًبًدرىمو

ك كصف كيدؿ على ذلك أنٌو طول ذكره، فيكوف كاجب الذكر على األصل، كأٌما ادلنصوب فال غلوز حذفو إف كاف منصواب حبرؼ، كإف كاف منصواب بفعل أ
متهيد القواعد إف كانت اإلضافة لفظية. ينظر :جاز حذفو لكٌنو قليل، كأٌما اجملركر فإف كاف حبرؼ جار جاز حذفو يف ثالثة مواضع ، كإف كاف إبضافة جاز 

 .080-082ص0ج شرح ابن عقيل على األلفية،  884-880ص0ج بشرح تسهيل الفوائد
 : السلمي كػلي بن يعمر كإبراىيم النخعي كأبو رجاء. 082ص0جادلعجم ، كزاد صاحب 004ص0ج روح ادلعاين5
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قاؿ ابن رلاىد : كىو خطأ، »ؿ :ذكر ابن جٍت أٌف من القراء من كصف ىذه القراءة ابخلطأ فقا
 (1).«، كقاؿ األعرج : ال أعرؼ يف العربية ) أفحكمي (، كقرأ : أفحكمى نصبا

قوؿ ابن رلاىد إنٌو خطأ فيو سرؼ، لكٌنو كجو غَته أقول منو، كىو جائز »كرٌد ىذا اخلطأ أبٌف 
 (2).«يف الشعر

 على نوعُت : اآللوسيكتوجيهها كما ذكره 

تقديره :       »( ابلرفع على أنٌو مبتدأ، ك) يبغوف ( خبه، كالعائد زلذكؼ،  ) أفحكمي  األّول :
ألٌف لو كجها من القياس، »كارتضاه ابن جٍت معلال ذلك بقولو : ، (3)«) يبغونو ( ضبال للخب على الصلة

 كىو تشبيو عائد اخلب عائد احلاؿ كالصفة، كىو إذل احلاؿ أقرب ؛ ألٌّنا ضرب من اخلب.

، أم : أكرمتىو كأىنتىو ؛ كاحلاؿ  فالص فة كقوذلم : الناس رجالف : رجل أكرمتى كرجل أىنتى
كقوذلم : مررت هبند يضرب زيد، أم يضرهبا زيد، فحذؼ عائد احلاؿ كىو يف الصفة أمثل ؛ لشبو 
 الصفة ابلصلة يف ضلو قوذلم : أكرمت الذم أىنت، أم : أىنتو، كمررت ابليت لقيت، أم : لقيتها، فغَت

ًَ بعيد أف يكوف قولو : فَُحۡس
َ
ِٓيِيَّثِ أ ، يراد بو : يبغونو، مثٌ ػلذؼ الضمَت، كىذا كإف كانت َحۡتُغَٔن   ٱۡىَخَٰ
 (4).«فيو صنعة فإنٌو ليس خبطأ

 يف قولو : (*)فحذؼ اذلاء كما حذفها أبو النجم»قاؿ القرطيب :

 
                                  

 .408ص0ج احملتسب1
 .408ص0ج احملتسب2
 .400ص0ج الدر ادلصون3
 .408ص0جادلصدر السابق 4
قدـ عند أبو النجم العجلي امسو الفضل بن قدامة بن عبيد بن عبيد هللا بن عبدة بن احلارث بن إايس بن عوؼ بن ربيع بن مالك بن ربيعة بن عجل، م *

ربقيق ؼ.كرنكو، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، اء، معجم الشعر ق.ينظر : أبو عبيد هللا بن ادلرزابين، 002صباعة من أىل العلم على العجاج تويف سنة 
 .080ص02ربقيق بشار ج اتريخ اإلسالم، 402ص0ـ، ج0880-ق0020، 0ط
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 (1).«(*)أصَنعِ  قد أصبَحت أم  اخلَِيار َتد ِعي       علي  ذنًبا كل ُو مل

 (2) الزسلشرم كالرازم. توجيوأم : دل أصنعوي، كىو 

كالظاىر أٌف اخلب ىو قولو ) يبغوف (، كحسن حذؼ الضمَت قليال  »كاستظهره أبو حياف فقاؿ :
 (4)، كاتبعو السمُت احلليب.(3)« يف ىذه القراءة كوف اجلملة فاصلة ) أم : رأس آية (

كىذا ىو حذؼ الضمَت من اخلب، كىو قبيح، كإظٌلا »فقاؿ :كضٌعف ىذا التوجيو ابن عطية 
ُ رَُشًَّٔل ػلذؼ الضمَت كثَتا من الصلة كقولو تعاذل :  َََؿَد ٱّللَّ ِي  َهََٰذاٱَّلَّ

َ
، ككما تقوؿ : [00] الفرقاف :أ

مررت ابلذم أكرمت، كػلذؼ أقل من ذلك من الصفة، كحذفو من اخلب قبيح كما جاء يف بيت أيب 
 (5).«النجم

كذكر علة التضعيف بوجهُت : أحدعلا : أنٌو ليس يف صدر قولو ألف استفهاـ يطلب الفعل  
ًَ : كما يف فَُحۡس

َ
ِٓيِيَّثِ أ ، كالثاين : أٌف يف البيت عوضا من اذلاء احملذكفة، كذلك حرؼ َحۡتُغَٔن   ٱۡىَخَٰ

ضمَت فيو كال عوض من  اإلطالؽ، أعٍت الياء يف ) اصنعي (، فتضعف قراءة الرفع ألٌف الفعل بعدي ال
 (6)الضمَت.

 (7).«كىو ضعيف، كإظٌلا جاء يف الشعر إالٌ أنٌو ليس بضركرة يف الشعر»ككافقو العكبم فقاؿ :

                                  
صبعو ديوان أيب النجم العجلي، ؼلاطب فيها زكجو أـ اخليار كىي ابنة عٌمو، ككاف قد مسع منها لوما لو كأتنيبا على صلعو، كىو مطلع أرجوزة. ينظر :*

 .040، ص0220-ق0002قو دمحم أديب عبد الواحد صبراف، مطبوعات رلمع اللغة العربية بدمشق، سوراي، كشرحو كحقٌ 
 .020ص0ج اجلامع ألحكام القرآن1
 .02ص00ج التفسًن الكبًن، 084ص0ج الكشاؼينظر :2
 .082ص0ج البحر احمليط3
 .400ص0ج الدر ادلصون4
 .440ص احملرر الوجيز5
 .440ص ادلصدر نفسوينظر :6
 000ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 440ص0ج التبيانينظر :7
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كىذا الذم ذكره ابن عطية يف الوجو الثاين  »كتعٌقب السمُت احلليب تضعيف ابن عطية فقاؿ :
لكٌنو دل ينهض يف ادلنع كال يف التقبيح، كإظٌلا ينهض كالـ ال يعبأ بو، كأٌما األٌكؿ فهو قريب من الصواب، 

 (1).«دليال على األحسنية أك على أٌف غَته أكذل منو

 (2).اخلب زلذكؼ، كادلذكور صفتو، أم : حكم يبغوفالثاين :

كإف شئت دل ذبعل قولو ) يبغوف ( خبا، بل ذبعلو صفة خب موصوؼ زلذكؼ، »قاؿ ابن جٍت :
اجلاىلية حكمه يبغونو، مٌث حذؼ ادلوصوؼ الذم ىو حكم كأقاـ اجلملة اليت ىي فكأنٌو قاؿ : أفحكمي 

ؿِِّصفتو مقامو، أعٍت يبغوف، كما يف قولو تعاذل : َِ ا َٔ ٌَّ ًَ َؾَ  اُدواْ ُُيَّرِفَُٔن ٱۡىََكِ َْ  ََ ِي ََ ٱَّلَّ ِ ٌّ: [00] النساء ،
 :  أم : قـو ػلرفوف، فحيذؼ ادلوصوؼ كأقيمت الصفة مقامو، كعليو قولو

ُهَما    أُموُت وُأخَرى أبَتِةي العيَش َأْكَدحُ   (*)وَما الد ْىُر إال  اَتَراتِن َفِمنػْ

أم : فمنهما اترة أموت فيها، فحذؼ اترة كأقاـ اجلملة اليت ىي صفتها انئبة عنها فصار : 
 (3).«أموت فيها، مثٌ حذؼ حرؼ اجلر فصار التقدير : أموهتا، مثٌ حذؼ الضمَت فصارت : أموت

 (5).«ىو توجيو شلكن»كقاؿ عنو أبو حياف :  (4)كسار عليو ابن عطية كجٌوزه القرطيب

كُُٔل  كَاَل َفٱۡۡلَقُّ كقولو تعاذل :  -0
َ
كقرأ ابن عباس رضي »:  اآللوسي، قاؿ [80] ص :َوٱۡۡلَقَّ أ

هللا عنو كرلاىد كاألعمش ابلرفع فيهما، كخرج رفع األكؿ على ما مر، كرفع الثاين على أنٌو مبتدأ كاجلملة 

                                  
 .400ص0ج الدر ادلصون1
 .004ص0ج روح ادلعاين2
ربقيق عزة حسن، ديوان ابن مقبل، يقوؿ ال راحة يف الدنيا ألٌف كقتها قسماف، إٌما موت كىو مكركه عند النفس، كإٌما حياة ككلها سعي يف ادلعيشة. ينظر :*

 .48-42ـ، ص0884-ق0000كت لبناف، دار الشرؽ العريب، بَت 
 .408ص0ج احملتسب3
 .020ص0ج اجلامع ألحكام القرآن، 440ص احملرر الوجيز4
 .082ص0ج البحر احمليط5
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 بعده خب كالرابط زلذكؼ أم أقولو كقراءة ابن عامر: 
ٱۡۡلُۡصََنَٰ  َوُُكّٗ ُٓ ، كقوؿ أيب [02] احلديد : وََؾَد ٱليَّ

 ر َتد ِعي       علي  ذنًبا كل ُو مل أصَنعِ قد أصبَحت أم  اخلَِياالنجم :

 (1).«برفع كل

 ذكر ادلوٌجهوف لرفع ) احلقُّ ( األكذل كجهُت :

أنٌو خب دلبتدأ زلذكؼ، تقديره : أان احلقُّ، كىو توجيو ابن أيب مرمي كابن عجيبة كابن  األّول :
 (2)عكبم.زصللة كابن خالويو ، كجٌوزه مكي بن أيب طالب كابن األنبارم كال

ِ كيدؿ على ذلك قولو : »قاؿ الفارسي : ٓواْ إََِل ٱّللَّ ًَّ ُردُّ ًُ  ُث ُٓ َٰ ىَى ۡٔ ّقِ   َم ، فكما جاز [00] األنعاـ :ٱۡۡلَ
 (3).«كصفو سبحانو ) ابحلقًٌ ( كذلك غلوز أف يكوف خبا يف قولو : أان احلقُّ 

 :أنٌو مبتدأ، كخبه زلذكؼ، كاختلفوا يف تقديره على قولُت الثاين :

، كىو توجيو من سبق من ادلوجهُت. -0  (4)إٌف التقدير : فاحلقُّ مٍتًٌ
 (5)إٌف التقدير : فاحلقُّ قسمي، كىو توجيو الزسلشرم كتبعو البيضاكم كأبوحياف. -0

ىفَّ ( جواب القسم كقولو : »قاؿ السمُت احلليب : ىٍمألى ُركَ تقديره : فاحلقُّ قسمي، ك) ألى ٍۡ   ىََؿ
 ِ ًۡ ىَِِف َشۡهَرح ُٓ ٔنَ إِجَّ ُٓ ٍَ َيۡؿ ٍۡ ِٓ: كلكٌن حذؼ اخلب ىنا ليس بواجب ألنٌو ليس نصا يف اليمُت [20] احلجر ،

 (6).«خبالؼ ) لىعىٍمريؾى (

                                  
 :ادلطوعي كزلبوب عن أيب عمرك. 002ص8ج صاحب ادلعجم، كزاد 424ص04ج روح ادلعاين1
 مشكل إعراب القرآن،  422ص 88ص0أليب علي ج احلجة، 008ص حجة القراءات، 448ص الدرر الناثرة، 0022ص4جادلوضح ينظر :2

 .020ص0جإعراب القراءات الشواذ، 400ص0ج التبيان ،008ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن،  480ص
 .88ص0أيب علي جاحلجة 3
 ادلصادر السابقة.ينظر :4
 .020ص8ج البحر احمليط، 020ص8جتفسًن البيضاوي ، 80ص0ج الكشاؼينظر :5
 .402ص4ج ر ادلصونالد6
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ىفَّ (  ؛ ألٌف ادلعٌت : أف أمألى »كذىب ابن عطية إذل أٌف : ىٍمألى ، كرٌده أبو (1)«خبه يف قولو : ) ألى
ىفَّ (  جواب»حياف معٌلال بػػ :   ىٍمألى  (2)«.قسم، كغلب أف يكوف صبلة، فال يتقدر دبفرد أٌف ) ألى

 (3) كتبعو السمُت احلليب مصححا لو من حيث ادلعٌت ال من حيث الصناعة النحوية.

، (4)أٌما توجيو ) احلقُّ ( الثانية أنٌو مبتدأ كاجلملة ) أقوؿ ( خبه، كالرابط زلذكؼ تقديره : أقولو
ٱۡۡلُۡصََنَٰ   َوُكل على ىذا التوجيو بقراءة ابن عامر:  اآللوسياستدؿ ف ُٓ  برفع ) كلٌّ (. [02] احلديد :وََؾَد ٱليَّ

كالوجو أنٌو مرفوع ابالبتداء، كىو يف األصل مفعوؿ بو، إاٌل أنٌو دلػٌا تقٌدـ على فعلو ضىعيفى عملو »
 (5).«ر، كالتقدير : ككلٌّ كعدىهي هللا احليسٌتى فارتفع ابالبتداء، كاجلملة اليت بعده خبيهي، كاذلاءي زلذكؼ مقدٌ 

 كبقوؿ أيب النجم:

 قد أْصَبَحْت أُم  اخلَِياِر َتد ِعي           َعَلي  َذنْػًبا ُكل ُو مَل َأْصَنعِ 

كالشاىد فيو : حذؼ الضمَت من قولو ) أصنع ( العائد على ) كلُّ (، كتقديره : كٌل دل أصنعو، 
 ، كاجلملة بعده خبه.كقد رفع على االبتداء

 (6).«كىو ضعيف يف القياس»كضٌعف ىذا التوجيو العكبم فقاؿ :

                                  
 .0028ص احملرر الوجيز1
 .020ص8ج البحر احمليط2
 .402ص4ج الدر ادلصونينظر :3
 .424ص04ج روح ادلعاين4
 حجة القراءات، 484ص الدرر الناثرة، 442ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 000ص0أليب علي ج احلجة، كينظر :0004ص4ج ادلوضح5

 .004ص الشامل يف القراءات العشر، 088ص القراءات
 .400ص0ج التبيان يف إعراب القرآن، 020ص0ج إعراب القراءات الشواذينظر :6
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كاحلقُّ أقوؿ، أم : كال أقوؿ إاٌل احلقَّ على حكاية لفظ »كرأل الزسلشرم توجيها آخر فقاؿ :
ادلقسم بو، كمعناه التوكيد كالتشديد، كىذا الوجو جائز يف ادلنصوب كادلرفوع أيضا، كىو كجو دقيق 

 (1).«سنح

كشرحو السمُت احلليب فقاؿ : يعٍت أنٌو أعمل القوؿى يف قولو ) كاحلقَّ ( على سبيل احلكاية 
فيكوف منصواب بػ ) أقوؿى ( سواء نيًصبى أك رفع أك جٌر، كأنٌو قيل : كأقوؿي ىذا اللفظ ادلتقٌدـ مقٌيدا دبا 

 ذكره.فالتكرير رفعا قصد بو التوكيد كالتشديد كما ، (2)لفظ بو أكال

 (3)بناء ) حُت ( إذا أضيفت إذل مفرد معرب :اثلثا

َِثَ يف قولو تعاذل : ِدي ٍَ ۡ َٰ ِحِي َدۡفيَث   َوَدَخَو ٱل اََعَ َٓ يِ ْۡ
َ
ِۡأ ِ ٌّ: [04] القصص . 

كقرأ أبو طالب القارئ ) على حُتى (  بفتح النوف، ككجو أبنٌو فتح جملاكرة الغُت  » : اآللوسيقاؿ 
كما كسر يف بعض القراءات الداؿ يف ) احلمًد هلل ( جملاكرة الالـ، أك أبنٌو أجرل ادلصدر رلرل الفعل كأنٌو 

ماض ضلو قولو  قيل : على حُت غفل أىلها، فبٌت ) حُت ( كما يبٌت إذا أضيف إذل اجلملة ادلصدرة بفعل
َبا:  (*)..................................على حٌَن َعاتَػْبُت ادلِشيَب على الصِّ

                                  
 .80ص4ج الكشاؼ1
 .402ص4ج الدر ادلصون2
وز إضافتو إذل الزمن ادلبهم ادلضاؼ جلملة، كىو ما دل يدؿ على كقت بعينو، كذلك ضلو : احلُت كالوقت كالساعة كالزماف، فهذا النوع من أمساء الزماف ذب 3

اف ادلضاؼ إليو صبلة فعلية فعلها اجلملة، كغلوز فيو حينئذ اإلعراب كالبناء على الفتح،، مٌث اترة يكوف البناء أرجح من اإلعراب، كاترة العكس. فاألكؿ إذا ك
كاف ادلضاؼ إليو صبلة   مبٍت كقولو : على حُتى عاتبتي ادلشيب على الصًٌبىا ابلفتح على البناء كىو األرجح لكونو مضافا إذل مبٍت كىو )عاتبتي (، كالثاين إذا

َِٰدرِ فعلية فعلها معرب كقولو تعاذل :  ُٔۡم يََِفُؽ ٱىصَّ ُ َهََٰذا يَ ًۡ  كَاَل ٱّللَّ ُٓ ، فػ : ) يـو ( مضاؼ إذل ) ينفع ( كىو فعل مضارع معرب. ينظر [ 008] ادلائدة :َي ِضۡدُر
 شرح التصريح على التوضيح، 48-42ص0ج شرح ابن عقيل على األلفية، 084-080ص0ج مةين اللبيب، 84-80ص شرح شذور الذىب:

 .220-224ص0ج

، أم : عاتبت نفسي على الصبا كأان شيخ، كقلت أدلػٌا أيًفق شلا أان فيو من الصبابة كالشوؽ أْصُح والشيُب وازِعُ  وقلُت أََلم االبيت للنابغة الذبياين، كعجزه :*
 .40،  ص0ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارؼ، القاىرة مصر، طديوان النابةة الذبياين، كالشيب كاؼ عن ذلك.ينظر : 
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 (1).«كىو كما ترل

 : كجهُت على وفتوجيه

توجيو صويت، كىو اإلتباع احلركي، حيث أتبعت حركة النوف الفتحة حركة الغُت  األّول :
 (2)بعدىا، كىو ككسر الداؿ يف ) احلمًد هلًل (.

الفعل، كأنٌو قاؿ : على حُتى غفلى أىليها، فبٌت  رلتوجيو ضلوم، كأنٌو أجرل ادلصدر رل الثاين :
 ) حُتى ( كما بناه حُت أضيفت إذل اجلملة ادلصدرة بفعل ماض.

 كاستدؿ لذلك بوركده يف قوؿ النابغة :

َبا  .على حٌَن َعاتَػْبُت ادلِشيَب على الصِّ

أضيف إذل صبلة صدرىا فعل ماض كىو مبٍت، فاكتسب فبيٍت ) حُتى ( على الفتح ألنٌو 
 ادلضاؼ ) حُتى ( البناء من ادلضاؼ إليو كىو الفعل ادلاضي.

كىو  »، كضٌعفو العكبم فقاؿ : (3) «كىذا توجيو شذكذ »ككصفو أبو حياف ابلشذكذ فقاؿ :
 (4).«ضعيف، ككأنٌو أجرل ادلصدر رلرل الفعل، أم : على حُتى غفلوا

( مبٍت مع إضافتو دلفرد معرب كىو ككجو شذكذ  أيب حياف كتضعيف العكبم أٌف ) حُت ى
 ادلصدر ) غفلةو (.

 

                                  
 .02ص2جادلعجم ، 000ص يف شواذ القرآن خمتصر، كينظر :440ص02ج روح ادلعاين1
 .020لقد سبق التعرض ذلذه الظاىرة يف ص2
 .080ص8ج البحر احمليط3
 .040ص0ج إعراب القراءات الشواذ4
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 : التوجيو النحوي للقراءات الواردة يف األفعالالفصل الثاين 

إٌف اختالؼ احلركات يف قراءات األفعاؿ غالبان ما يكوف يف الفعل ادلضارع ألنو معرب خبالؼ 
فقد أييت الفعل ادلضارع مرفوعان يف قراءة كمنصوابن يف أخرل أك رلزكمان ، كصلد  ُت ،يى نً األمر كادلاضي ادلبٍ 

 اآللوسي يشَت إذل إعراب كل حالة من ىذه احلاالت .

 بنصبو أو جزمووقراءة اجلمهور  ماورد برفع ادلضارعتوجيو :ادلبحث األول 

 :  بٌن الرفع والنصب أوال 

ٌَ َيَٰيَ قولو تعاذل :  -0 ًزاۡيتََِن ُنُِج  ۡٔ فَُٔز فَ
َ
ًۡ فَأ ُٓ ٍٗ  َؿ كعن »، قاؿ اآللوسي : [24] النساء :اَؾِؼي

يزيد النحوم كاحلسن ) فأفوزي ( ابلرفع على تقدير : فأان أفوزي يف ذلك الوقت، أك العطف على خب ) 
 (1).«ليت ( فيكوف داخال يف التمٍت

 كٌجو اآللوسي قراءة الرفع يف الفعل ) فأفوزي ( بوجهُت :

 أف يكوف على االستئناؼ، أم : فأان أفوز يف ذلك الوقت. األّول :

، فلم (2)«كغلوز أف يكوف خب مبتدأ زلذكؼ، دبعٌت : فأان أفوز يف ذلك الوقت»قاؿ الزسلشرم :
 (3)غلعل لػ : ) ليت ( جوااب.

 (4)كىو توجيو ابن عطية، كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب.

 

                                  
، ينتصب الفعل ادلضارع بعد فاء السببية بشرطُت : األٌكؿ : أف تكوف نصا يف السبب، الثاين أف يتقدمها نفي طلب كاألمر 020ص4ج روح ادلعاين1

 .428ص4للسامرائي ج معاين النحوكالنهي كاالستفهاـ كالتمٍت، كغلوز رفع الفعل بعدىا على معنيُت : العطف كاالستئناؼ. ينظر :
 .028ص0ج الكشاؼ2
 .084ص0ج احملتسب:ينظر 3
 .484ص0ج الدر ادلصون، 224ص4ج البحر احمليط، 080ص0ج التبيان، 480ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 044ص احملرر الوجيزينظر :4
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 فيكوف داخال يف التمٍت.العطف على خب ) ليت ( الثاين :

فػ : ) ليت ( : حرؼ مشبو ابلفعل، كالنوف للوقاية، كالياء امسها، كصبلة ) كنت معهم ( خب : 
 (1)ليت.

(، كىو ما ذكره ابن جٍت بقولو  :  كعطف      »كصبلة ) كنت معهم ( معطوفة على صبلة ) فأفوزي
( على ) كنت معهم ( ألٌّنما صبيعا ميتمنياف، إ اٌل أنٌو عطف صبلة على صبلة ال الفعل على انفراده ) فأفوزي

 (2).«على الفعل، إذ كاف األٌكؿ ماضيا كالثاين مستقبال

عطفا على ) كنتي معهم ( لينتظم الكوف معهم، كالفوز معٌت التمٍت، فيكوان »قاؿ الزسلشرم :
 (3).«متمنيُت صبيعا

 (4)كىو توجيو العكبم كأيب حياف كالسمُت احلليب.

( : كجٌوز  ( زائدة، فيكوف خب )  كنت ي العكبم كجها آخر مفاده أٌف الفاء يف الفعل ) فأفوزي
 (5)أفوزي معهم.

،ككافقو (6)«ذلك أنٌو يتمٌت الفوز، فكأنٌو قاؿ : اي ليتٍت أفوزي فوزا عظيمازلصول»قاؿ ابن جٍت :
 (7)القرطيب.

                                  
هبجت عبد الواحد ، 82ص4ج ـ،0884-ق0000، 4، دار الرشيد، بَتكت لبناف، طاجلدول يف إعراب القرآن وصرفو وبيانوزلمود صايف، ينظر :1

 .02ص0جإعراب القرآن وبيانو،400ص0ج ـ،0884-ق0004، 0، دار الفكر، طهللا ادلرتلاإلعراب ادلفصل لكتاب صاحل، 
 .084ص0ج احملتسب2
 .028ص0جالكشاؼ 3
 .484ص0ج الدر ادلصون، 224ص4ج البحر احمليط، 480ص0ج إعراب القراءات الشواذينظر :4
 .480ص0ج إعراب القراءات الشواذينظر :5
 .084ص0ج احملتسب6
 .028ص4ج اجلامع ألحكام القرآن7
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ْ قولو تعاذل : -0 ۥَِلُۡفِصُدوا ُّ ٌَ ۡٔ َٔكَ َٰ َٔشى حََذُر ُم
َ
َخَم  أ َٓ ِ ۡرِض َوَيَذَرَك َوَءال

َ
، قاؿ [002] األعراؼ :ِِف ٱّۡل

كقرأ احلسن كنعيم بن ميسرة ) كيذريؾى ( ابلرفع على أنٌو عطف على ) تذري (، أك استئناؼ أك »اآللوسي : 
 (1).«حاؿ حبذؼ ادلبتدأ، أم كىو يذريؾ

 أكجو : إٌف الذم ذكره اآللوسي يف توجيو رفع الراء ) كيذريؾى ( على ثالثة

 (2).«دبعٌت : أتذريهي كأيذريؾى يعٍت : تطلق لو ذلك»أنٌو عطف على الفعل قبلو ) تىذىري (،  األّول :

كقد ركم عن احلسن البصرم أنٌو كاف يقرأ ذلك ) كيذىرىؾى كآذًلىًتكى ( عطفا بقولو »قاؿ الطبم :
أتذري موسى كقومو كيذرؾ كآذًلًتكى ليفسدكا  ) كيىذىرىؾى ( على قولو : ) أتذىر موسى ( كأنٌو كٌجو أتكيلو إذل :

 (3).«يف األرض

َ كالرفع دلن اتبع آخر الكالـ أٌكلو كما قاؿ هللا تعاذل : »كقاؿ الفراء : ِيٌَّ َ  ُحۡلرُِض  َذا ٱَّلَّ  ٱّللَّ
ا ًَ ِٗ  كَۡر ۥ اَحَص ُّ  (4).«ابلرفع [004] البقرة :َذُيَضَٰؿَِف

معطوفا على ) أتىذىري (، فكوف : أتذىري موسى كأيذىريؾى كاألجود أف يكوف »كجٌوده الزجاج فقاؿ :
 (5).«موسى، أم : أتيطًلقي ىذا لو

كىو توجيو ابن عطية كالزسلشرم كالبيضاكم كأبو حياف كاستظهره السمُت احلليب كاتبعو 
 (6)اجلملوالشوكاين.

                                  
 .00ص8ج روح ادلعاين1
 .022ص0جالكشاؼ 2
 .40ص8ج جامع البيان3
 .004ص0ج معاين القرآن4
 .082ص0ج معاين القرآن وإعرابو5
، 404ص4ج ادلصونالدر ، 004ص4ج البحر احمليط، 408ص0ج تفسًن البيضاوي، 022ص0ج الكشاؼ، 244ص احملرر الوجيزينظر :6

 .202ص0جفتح القدير ، 80ص4ج الفتوحات اإلذلية
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أنٌو استئناؼ إخبار بذلك، كىو توجيو الزجاج كالزسلشرم كالبيضاكم كأبو حياف  الثاين :
 (1)كالسمُت احلليب كاجلمل.

 (2).«كادلعٌت : أتذىري موسى كىو يذىريؾى كآذًلىتك»أنٌو حاؿ حبذؼ ادلبتدأ،  الثالث :

سدكا يف كقد ربتمل قراءة احلسن ىذه أف يكوف معناىا : أتذري موسى كقومو ليف»قاؿ الطبم :
 (3).«األرض كىو يذريؾ كآذًلتك ؟ فيكوف ) يذىريؾى ( مرفوعا على ابتداء الكالـ

 (4)كىو توجيو الزسلشرم كالبيضاكم كأبو حياف كالسمُت احلليب كاجلمل.

َب ٱقولو تعاذل : -4 َُؿّذِ ُ َّلِ َجَٰفِلِيَ  ّللَّ ٍُ ۡ َجَٰفَِقَِٰج  ٱل ٍُ ۡ ۡۡشِكِيَ  َوٱل ٍُ ۡ ۡۡشَِكَِٰج َوَيُخَٔب  َوٱل ٍُ ۡ ُ ََعَ  َوٱل ٱّللَّ
ٌِِِيَ  ۡؤ ٍُ ۡ ٌَِجَِٰج   ٱل ۡؤ ٍُ

ۡ كقرأ احلسن كما ذكر صاحب اللوامح ) كيتوبي ( »، قاؿ اآللوسي : [24] األحزاب :َوٱل
 (5).«ابلرفع على االستئناؼ

كإف نويت بو االئتناؼ رفعتو،  »كٌجو اآللوسي الرفع يف ) كيتوبي ( على االستئناؼ، قاؿ الفراء : 
َ كما قاؿ :  ُبَّيِ رَۡحامِ ّّلِ

َ
ًۡ  َوُُلِرُّ ِِف ٱّۡل  (6).«[4] احلج :ىَُس

) كيتوبي هللا ( ابلرفع يقطعو من األٌكؿ ، أم : يتوب  »كإذل ىذا التوجيو ذىب النحاس فقاؿ :
 (7).«عليهم بكل حاؿ

                                  
 الدر ادلصون، 004ص4ج البحر احمليط، 408ص0ج تفسًن البيضاوي، 022ص0ج الكشاؼ، 082ص0ج معاين القرآن وإعرابوينظر :1
 .80ص4ج الفتوحات اإلذلية، 404ص4ج
 .408ص0جالتبيان ، 444ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 082ص0ج معاين القرآن وإعرابوينظر :2
 .40ص8ج جامع البيان3
 .84ص4ج الفتوحات اإلذلية، 404ص4ج الدر ادلصون، 004ص4ج البحر احمليط، 408ص0ج تفسًن البيضاوي، 022ص0ج الكشاؼينظر :4
 .84ص4ج
 .404ص2ج ادلعجم، كىي قراءة األعمش كادلطوعي كالقاضي كابن زايد عن ضبزة. ينظر :420ص00ج روح ادلعاين5
 .048ص0ج معاين القرآن6
 .000ص4ج إعراب القرآن7
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هُت كػ : ابن عطية كالعكبم كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبن ا كىو رأم صبيع ادلوجًٌ
 (1)كعبد الفتاح القاضي.

قاؿ الزسلشرم : قرأ األعمش ) كيتوبي ( ؛ ليجعل العلة قاصرة على فعل احلامل، كيبتدئ :     
 ) كيتوبي هللا (.

كمعٌت قراءة العامة : ليعٌذب هللا حامل األمانة كيتوب على غَته شلن دل ػلملها، ألنٌو إذا تيب 
 (2).على الوايف كاف ذلك نوعا من عذاب الغادر

ًُٓقولو تعاذل : -0 ِۡ ُف َخ ٔاْ َوََّل ُُيَفَّ ٔحُ ٍُ ًۡ َذَي ِٓ ۡي
ََٰؿيَ ًَ ََّل ُحۡلَضى َِّ َٓ ًۡ َُاُر َج ُٓ َ ََ َزَفُرواْ ل ِي ] فاطر َوٱَّلَّ

، قاؿ اآللوسي : كقرأ عيسى كاحلسن ) فيىميوتيوفى ( ابلنوف عطفا كما قاؿ أبو عثماف ادلازين على      [40:
َ  َوََّل يُۡؤَذنُ ) يػيٍقضىى ( كقولو تعاذل :  ًۡ ل  (3)، أم : اليقضى عليهم كال ؽلوتوف.[40] ادلرسالت :َذَيۡؿَخِذُرونَ  ُٓ

 (3)ؽلوتوف.
دلازين أٌّنا على العطف على ) ال يػيٍقضىى ذكر اآللوسي توجيو ىذه القراءة، كىو ما نقلو عن ا

 عليهم (، فال ؽلىيوتيوف.

كقرئ ) فيىميوتيوفى ( عطفا على ) يػيٍقضىى (، كإدخاال لو يف حكم النفي، أم : »قاؿ الزسلشرم :
ًۡ  َوََّل يُۡؤَذنُ ال يػىٍقًضي عليهم ادلوت فال ؽلوتوف، كقولو تعاذل :  ُٓ َ  (4).«[40] ادلرسالت :َذَيۡؿَخِذُرونَ  ل

أم : ) ال يػيٍقضىى عليهم كال ؽلوتوف (، كادلفعوؿ زلذكؼ أم :) ال يػيٍقضىى »كقاؿ ابن جٍت :
عليهم ادلوت (، كحسين حذفو ىنا ؛ ألنٌو لو قيل : ) ال يػيٍقضىى عليهم ادلوت فيموتوف ( كاف تكريرا يغٍت 

                                  
الدر ، 400ص8ج البحر احمليط، 000ص00ج اجلامع ألحكام القرآن، 408ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 0400ص احملرر الوجيزينظر :1

 .000ص القراءات الشاذة وتوجيهها من لةة العرب، 040ص إحتاؼ فضالء البشر، 002ص4ج ادلصون
 .042ص4ج الكشاؼ2
 .402ص00ج روح ادلعاين3
 .002ص4ج ادلصدر السابق4
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اللة الكالـ عليو، كأنٌو ال من صبيعو بعضيو، كال توكيد أيضا فيو فيحتملى لفظو، كحسن حذؼ ادلفعوؿ لد
 (1).«يصدر إالٌ عن فصاحة عذبة

 (2)كىو توجيو النحاس كالقرطيب كالبيضاكم كأبو حياف كالسمُت احلليب.

، كرٌده (3)«كىي قراءة ضعيفة»كقد ضٌعفها ابن عطية بعد ذكره العطف لتوجيهها فقاؿ :
ًۡ  َوََّل يُۡؤَذنُ كال كجو ذلذا التضعيف بل ىي كقولو تعاذل :»الشوكاين فقاؿ :  ُٓ َ ] ادلرسالت َذَيۡؿَخِذُرونَ  ل

:40]».(4) 

يعرض النحاة ىنا دلسألة ىامة دقيقة، كيعطوّنا من العنايةما »قاؿ صاحب النحو الوايف :
يناسبها؛ كىي مسألة النفيالذم قبل الفاء ادلسبوقة جبملة؛ أينصب على ما قبل الفاء كما بعدىا معا، أـ 

 ؛ كما نوع الفاء كضبط ادلضارع يف الصور ادلختلفة؟ينصب على أحدعلا فقط

كغليبوف: إف األمر يتوقف على ادلعٌت، كما يقتضيو السياؽ؛ فقد يستدعياف تسليط النفي على 
ما قبلها كما بعدىا معا، كقد يستدعياف تسلطو على أحدعلا دكف اآلخر، مث علا قد يقتضياف اعتبار الفاء 

كالقرينة كحدىا (، السببية اجلوابية) لالستئناؼ اخلالص، أك للعطف احملض كحده. أك للعطف مع إفادة 
ىي اليت توجو إذل ادلراد؛ فال بد منها، كإال كجب العدكؿ عن ىذا األسلوب إذل غَته شلا ال يثَت 

 (5).«مشكالت يف الضبط أك ادلعٌت

اقولو تعاذل : -4 َٓ ًۡ  ِّلَۡجَؿيَ ُذٞن َوَِٰخَيثٞ  ىَُس
ُ
آ أ َٓ كركم »، قاؿ اآللوسي : [00] احلاقة :حَۡذنَِرٗة َوحَؿَِي

عن ضبزة كموسى بن عبد هللا العبسي ) كتىًعيها ( إبسكاف الياء، فاحتمل االستئناؼ كىو الظاىر، 
                                  

 .000ص0جاحملتسب 1
 الدر ادلصون، 40ص8ج البحر احمليط، 480ص2ج تفسًن البيضاوي، 448ص00ج اجلامع ألحكام القرآن، 040ص4ج إعراب القرآنينظر :2
 .022ص4ج
 .0444ص احملرر الوجيز3
 .422ص0ج فتح القدير4
 .448ص0ج ،04ادلعارؼ، ط، دار النحو الوايفعباس حسن، 5
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ٔنَ كاحتمل أف يكوف مثل قراءة :  ٍُ ا ُتۡعؿِ ٌَ ۡوَشِط 
َ
ِۡأ ٌِ  ًۡ يِيُس ْۡ

َ
) أىىاليكيم ( بسكوف  [88] ادلائدة :أ

 (1).«الياء

 كجهُت : احتملت ىذه القراءة عند اآللوسي

 (2)االستئناؼ، كىو الظاىر كما نقلو عن أيب حياف. األّول :

العطف على ادلنصوب، فيكوف ) كتىًعيها ( معطوؼ على الفعل ) لنٍجعىلىها (،  كإظٌلا  الثاين :
 سكٌن الياء استثقاال للحركة على حرؼ العلة كقراءة ) تطًعميوفى أىاليكم (.

، كىو توجيو النحاس كأيب حياف (3)«ءيقرأ بسكوف العُت لثقل الكسرة مع اليا»قاؿ العكبم :
 (4)كالسمُت احلليب.

كقرئ : ) كتىًعيها ( أم : كإنٌو لتًعيها أذف كاعية، أم : تتلقفها دبجرد اإللقاء هبا إليها كربتفظ »
هبا كزبتزّنا يف ذاكرهتا فإٌّنا جديرة أبف تيوعي على مٌر كطيلة احلياة كتوارل الزماف كخاصة يف مثل ىذه 

العارضة كاحلالة اليت تعًتض طريق ادلتقُت، فإذا بنا ننجيهم هبا كما أصلينا أسالفهم كأجدادىم الظركؼ 
 (5).«هبا

 : بٌن الرفع واجلزم اثنيا 

 ِّلَِبّ  قولو تعاذل :  -0
ْ ٔا ُ ََۡؿۡد َّلَا َميِٗك  إِۡذ كَال ًُ ٱ ُٓ َّ ِ   َُُّقَٰخِۡو ل ، قاؿ [000] البقرة :ِِف َشبِيِو ٱّللَّ

كقرئ ابلرفع على أنٌو حاؿ مقدرة، أم : ابعثو لنا مقدرين القتاؿ، أك مستأنف استئنافا بيانيا  »اآللوسي : 

                                  
 .08ص08ج روح ادلعاين1
 .042ص02ج البحر احمليطينظر :2
 .004ص0ج إعراب القراءات الشواذ3
 .404ص0ج الدر ادلصون، 042ص02ج البحر احمليط، 04ص4ج إعراب القرآنينظر :4
 .400ص التوجيو النحوي الدالِل للقراءات القرآنية5



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

408 
 

كأنٌو قيل : فماذا تفعلوف مع ادللك ؟ فأجيب : نقاتلي، كقرئ يقاتلي ابلياء رلزكما كمرفوعا على اجلواب 
 (1).«لألمر، كالوصف لػ : ) مىًلكنا(

 : ذكر اآللوسي عند توجيهو ثالثة قراءات

 قراءة ) نػيقىاًتلي (، كقد كٌجهها كاآليت : األوىل :

 أنٌو حاؿ مقدرة، أم : ابعثو لنا مقدرين القتاؿ. -0
 أنٌو مستأنف استئنافا بيانيا كأنٌو قيل : فماذا تفعلوف مع ادللك ؟ فأجيب : نقاتلي. -0

 (3)كابلتوجيو األكؿ قاؿ أبو حياف.(2)كابلتوجيهُت قاؿ الزسلشرم كالسمُت احلليب

 قراءة ) يػيقىاًتلي (، ككٌجهها على أنٌو صفة لػ ) مىًلكنا(. ثاين :ال

كىو توجيو الزجاج كالنحاس كالزسلشرم كابن عطية كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب 
 (4)كالعكبم .

قراءة ) يػيقىاًتٍل (،ككٌجهها على أٌف رلزـك على اجلواب من األمر، كىو توجيو البيضاكم  الثالث :
 (5).كالشوكاين

   فإف قرئت ابلياء ) يػيقىاًتل ( جاز رفعها»قاؿ الفراء رلوزا القراءتُت األخَتتُت يف العربية :
 كجزمها، فأٌما اجلـز فعلى اجملازاة ابألمر، كأٌما الرفع فأف ذبعل ) يػيقىاًتلي ( صلة للملك كأٌنك قلت : ابعث 

                                  
) نػيقىاًتلي (، دل أجد فيما كقفت عليو من كتب القراءات من قرأ هبا، أٌما القراءة الثانية ) يػيقىاًتلي (، فهي قراءة ، القراءة األكذل 248ص0ج روح ادلعاين1

 .400-404ص0ج ادلعجم، 04ص خمتصر يف شواذ القراءاتالضحاؾ كابن أيب عبلة كالسلمي، القراءة الثالثة ) يػيقىاًتٍل ( بدكف نسبة كذلك. ينظر :
 .488ص0ج الدر ادلصون، 004ص0ج الكشاؼينظر :2
 .422ص0ج البحر احمليط3
 اجلامع ألحكام القرآن، 000ص احملرر الوجيز، 004ص0ج الكشاؼ، 000ص0ج إعراب القرآن، 028ص0ج معاين القرآن وإعرابوينظر :4
 .002ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 488ص0ج الدر ادلصون، 422ص0ج البحر احمليط، 000ص4ج
 .042ص0ج فتح القدير، 404ص0ج البيضاويتفسًن ينظر :5
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 لنا الذم يػيقىاًتلي.

فعل يرجع بذكره أك يصلح يف ذلك الفعل إضمار االسم، فإذا رأيت بعد األمر امسا نكرة بعده 
 (1).«جاز فيو الرفع كاجلـز

ٔاْ قولو تعاذل :  -0 ا حَُسُُٔ ٍَ َِ ۡح
َ
ًُ أ ُٔۡت  يُۡدرِكسُّ ٍَ ۡ كقرأ طلحة بن »، قاؿ اآللوسي : [28] النساء :ٱل

 (2).«سليماف ) ييٍدرًكيكيم ( ابلرفع

، كضعفها (3)«كىذا مردكد يف العربية»فقاؿ :ذكر ابن جٍت رد ابن رلاىد لقراءة ضم الكافُت 
ىو لعمرم ضعيف يف العربية، كاببو الشعر كالضركرة، إاٌل أنٌو ليس دبردكد ؛ ألنٌو قد جاء عنهم، »بقولو : 

 (4).«كلو قاؿ : مردكد يف القرآف لكاف أصح معٌت

 ذلا عٌد خالؼ النحاة فيها على أربعة أقواؿ : (5)كعند توجيو اآللوسي

 إنٌو على حذؼ الفاء، أم : فيدركيكيم ادلوت. : األّول

 عن حساف بن اثبت : (6)كاستدؿ على ىذا احلذؼ دبا أنشده سيبويو

 (*)ناَل ثْ مِ اللهِ  عندَ  رِ ابلش   رُ ىا        والش  رُ كُ شْ يَ  ات هللاُ نَ سَ احلَ  لِ عَ فْ يػَ  نْ مَ 

 يشكريىا.كالشاىد فيو : حذؼ الفاء يف اجلواب للضركرة، كتقديره : فاهلل 

                                  
 .004ص0ج معاين القرآن1
 .004-000ص4ج روح ادلعاين2
 .084ص0ج احملتسب3
 .080ص0ج ادلصدر نفسو4
 .004-000ص4ج روح ادلعاين5
 .04.ص4الكتاب ج6
فقاؿ : كالبيت نسبو سيبويو كخدمتو لعبد الرضبن بن  40ص8ج خزانة األدبحبثت عنو يف ديواف حساف بن اثبت فلم أجده فيو، كنسبو البغدادم يف :*

ربقيق سامي ديوان كعب بن مالك األنصاري، حساف بن اثبت هنع هللا يضر ، كركاه صباعة لكعب بن مالك األنصارم، كىو يف ديوانو : سياًف بدؿ ًمٍثالًف. ينظر :
 .088مكي العاين، مكتبة النهضة، بغداد العراؽ، ص
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 (1).«فال اختالؼ بُت النحويُت يف أنٌو على إرادة الفاء»قاؿ ادلبد :

 (3).، كعزاه ادلرادم إذل الكوفيُت(2)كىو توجيو ابن جٍت كالزسلشرم كالعكبم كالبيضاكم

كىو قليل »، كعللو القرطيب فقاؿ : (4)ككصف ابن عطية كتبعو أبو حياف  ىذا التخريج ابلضعف
 (5).«الشعرقليل دل أيت إالٌ يف 

 (6).«كقٌدر بعضهم مبتدأ معها ) يعٍت : الفاء (، أم : فأنتم يدركيكيم»قاؿ اآللوسي :

، يقتضي ظاىره أف الفعل ىو اجلواب مع اقًتانو ابلفاء (كغلوز اقًتانو هبا)»كقاؿ ادلرادم :
فإف اقًتف هبا  كالتحقيق حينئذ أف الفعل خب مبتدأ زلذكؼ، كاجلواب صبلة امسية، قاؿ يف شرح الكافية:

فعلى خالؼ األصل، كينبغي أف يكوف الفعل خب مبتدأ، كلوال ذلك حلكمنا بزايدة الفاء كجـز الفعل إف  
 (7).«كاف مضارعا

ىو مؤخر من تقدمي، كجواب الشرط زلذكؼ، أم : يدركيكيم ادلوتي أينما تكونوا »الثاين :
 (8).«ييدرٍككيم

 كاعًتض على التقدمي كالتأخَت :

 و ػلسن فيما إذا كاف ما قبلو طالبا لو كما يف قوؿ الشاعر :أبنٌ  -أ

                                  
 .22ص0ج ادلقتضب1
 .400ص4ج تفسًن البيضاوي، 082ج التبيان، 480ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 000ص0ج الكشاؼ، 080ص0ج احملتسبينظر :2
-ق0008، 0، ربقيق عبد الرضبن علي سليماف، دار الفكر، طتوضيح ادلقاصد وادلسالك إىل ألفية ابن مالكأبو دمحم بدر الدين ادلرادم ادلصرم، ينظر :3

 .0082ص4ج ـ،0228
 .200ص4ج البحر احمليط، 042ص احملرر الوجيزينظر :4
 .084ص4ج اجلامع ألحكام القرآن5
 .000ص4ج روح ادلعاين6
 .0080ص4ج توضيح ادلقاصد وادلسالك إىل ألفية ابن مالك7
 .000ص4ج روح ادلعاين8
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 (*)اي أقْػرَُع بَن َحاِبٍس اي أقْػرَُع       إّنك إْن ُيْصرَْع أُخوك ُتْصرَعُ 

 (1)كىو أكذل عند سيبويو كما ذكره خالد األزىرم.

 إذا دل تكن األداة اسم شرط. -ب 

ضعفو أٌف األداة عملت يف فعل الشرط، ككجو »كضٌعف خالد األزىرم ىذين التخرغلُت فقاؿ :
فكاف القياس عملها يف اجلواب، كالتقدمي كالتأخَت ػلوج إذل جواب، كدعول حذفو كجعل ادلذكور دليلو 

 (2).«خالؼ األصل، كخالؼ الفرض ؛ ألٌف الغرض أنٌو اجلواب

اللبس، كاألفضل إعلاؿ ىذا الرأم قدر االستطاعة، منعا للخلط ك »قاؿ صاحب النحو الوايف :
كألف ذلك االستدالؿ كاه؛ فركاية القراءة ادلذكورة موضع شك، كبقية األمثلة قليلة، فوؽ أّنا مقصورة على 

 (3).«الشعر؛ كلذا قاؿ بعض النحاة: إنو ال يصح الرفع مطلقا إال يف الضركرة الشعرية

ـ يف اجلواب إٌف الرفع على توىم كوف الشرط ماضيا فإنٌو حينئذ ال غلب ظهور اجلز »الثالث :
 (4).«ألٌف األداة دلػٌا دل يظهر أثرىا يف القريب دل غلب ظهوره يف البعيد

لى على ما يقع موقع ) أينما تكونوا ( كىو      »كىو رأم الزسلشرم، فقاؿ : غلوز أف يقاؿ : ضبًي
لى : .........................       (**)....................والانعبٍ ) أينما كنتم ( كما ضبًي

 

                                  
ـ، 0220-ق0004مؤسسة ادلعارؼ، بَتكت لبناف،الكامل يف اللةة واألدب، البيت جلرير بن عبد هللا البجلي. ينظر : أبو العباس دمحم بن يزيد ادلبد، *
 .40ص00ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، 02ص8ج خزانة األدبمادة : ) جبل (،  لسان العرب، 24ص0ج
 .024ص0ج شرح التصريح على التوضيحينظر :1
 .024ص0ج شرح التصريح على التوضيح2
 .020ص0ج النحو الوايف3
 .000ص4ج ادلعاينروح 4
 لسان العرب، 004ص0ج الكتاب، كنسبو سيبويو لألخوص الَتبوعي. ينظر :مَشائِيُم ليُسوا ُمْصِلِحٌَن َعِشًنًَة    واَل اَنِعٍب يبٌُن ُغراهباسباـ البيت :**

 .042ص0ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، 048ص0ج خزانة األدب، 440ص0ج اخلصائصمادة ) شأـ (، 
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 : (*)على ما يقع موقع ) ليسوا مصلحُت ( كىو ) ليسوا دبصلحُت (، فرفع كما رفع زىَت

 (**)مُ وُل ال غاِئٌب ماِل وال َحرَ يقُ .........................

 (1).«ىو قوؿ ضلوم سيبوم

وا ( يف معٌت ) أينما    كيعٍت أنٌو جعل ) يدركيكيم ( ارتفع لكوف ) أينما تكون»قاؿ أبو حياف :
كذلك أنٌو مىت كاف فعل الشرط ماضيا يف اللفظ فإنٌو غلوز يف ادلضارع بعده ، كنتم ( بتوىم أٌف نطق بو

 (2).«كالثاين الرفع،كجهاف : أحدعلا اجلـز على اجلواب

كوف الشرط ماضيا كاجلزاء مضارعا، إظٌلا ػلسن يف  »كرٌد اآللوسي على ما ذكره الزسلشرم أبٌف 
كلمة ) ًإٍف ( لقلبها ادلاضي إذل معٌت االستقباؿ، فال ػلسن ) أينما كنتم يدركيكيم ادلوت ( إاٌل على 

 (3).«حكاية ادلاضي، كقصد االستحضار فيو نظر

كزبريج القراءة على ىذا ) يعٍت ما ذكره الزسلشرم ( أيابه، كوف فعل الشرط »كقاؿ أبو حياف :
 (4).«اسمضارعا، كالعطف على التوىم ال ينق

التوىم أف يكوف ما يتوىم ىو األصل، أك شلا يكثر يف االستعماؿ حىت صار  »ألٌف من شرط :
 (5).«كاألصل، كما توىم ىنا ليس كذلك

                                  
ربيعة بن رايح ادلزين من مضر، حكيم الشعراء يف اجلاىلية، كيف أئمة األدب من يفضلو على شعراء العرب كافة، كلد بنواحي ادلدينة،  بن أيب سلمى زىَت*

 .40ص4ج األعالمسنة. ينظر : 04أشهر شعره معلقتو.مات قبل اذلجرة بنحو 
، دار ادلعرفة، بَتكت لبناف، طٌماس حققو ضبدكديوان زىًن بن أيب سلمى، الفقَت ذك اخللق. ينظر :، كاخلليل ىو وإن أاته خِليٌل يْوَم مسألةٍ صدر البيت :**
 .02صـ، 0224-ق0000، 0ط
 .000ص0ج الكشاؼ1
 .202-200ص4ج البحر احمليط2
 .000ص4ج روح ادلعاين3
 .202ص4ج ادلصدر السابقينظر :4
 .000ص4ج روح ادلعاين، 402ص4ج على البيضاوي لشهابحاشية اينظر :5
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إٌف ) ييٍدرًكيكيم ( كالـ مبتدأ، ك) أينما تكونوا ( متصل بػ ) ال تظلموف ( قبلو، كىو  الرابع :
َٔن فَخِيًل لو : كغلوز أف يتصل بقو »زبريج الزسلشرم بقولو :  ٍُ ، أم : كال تنقصوف [22] النساء :َوََّل ُتۡؼيَ

ًُ شيئا شلا كتب من آجالكم أينما تكونوا يف مالحم حركب أك غَتىا، مٌث ابتدأ قولو :  ُٔۡت  يُۡدرِكسُّ ٍَ ۡ  ٱل
 ۡٔ َ ًۡ ِِف ةُُروج  نُ  َول َشيََّدة    ُِخ ٌُّ: (1).«( ) أينما تكونوا، كالوقف على ىذا الوجو على [28] النساء 

 (2).«كذكر الزسلشرم فيو قوال غريبا من عند نفسو»كقد كصفو السمُت احلليب بقولو :

 من كجهُت : (3)كاعًتض عليو الشهاب

ليس دبستقيم معٌت لعدـ مناسبة اتصالو دبا قبلو ؛ ألٌف قولو ) كال تظلموف      الوجو األّول :
 .فتيال ( ادلراد بو يف اآلخرة، فال يناسبو التعميم

ليس دبستقيم صناعة لعدـ مالزمة عمل ما قبل اسم الشرط فيو، كىو غَت  الوجو الثاين :
 صحيح لصدارتو.

كأجيب عن األٌكؿ أبنٌو ال مانع من تعميم ) كال »كنقل اآللوسي اإلجابة عن الوجهُت فقاؿ :
 من األجود، كبو تظلموف ( للدنيا كاآلخرة، أك يكوف ادلعٌت : ال ينقصوف شيئا من مدة األجل ادلعلـو ال

ينتظم الكالـ، كعن الثاين : أبٌف ادلراد من االتصاؿ دبا قبلو اتصالو بو معٌت ال عمال على أٌف ) أينما 
 (4).«تكونوا ( شرط جوابو زلذكؼ تقديره : ) ال تظلموف (، كما قبلو دليل اجلواب

 كأكذل  التخرغلات أنٌو على »كاختار اآللوسي من ىذه التوجيهات  األربعة التوجيو  األٌكؿ  فقاؿ :  

                                  
 .400ص0ج الكشاؼ1
 .488ص0ج الدر ادلصون2
 .202ص4جالبحر ، كقد نقلها دبعناعلا أبو حياف يف 402ص4ج حاشية اخلفاجي على البيضاويينظر :3
 .488ص0ج الدر ادلصون، 202ص4ج البحر احمليط، 400ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي، كينظر نفس الرد يف :004ص4ج روح ادلعاين4
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 (1).«حذؼ الفاء كىو الذم اختاره ادلبٌد، كالقوؿ أبٌف احلذؼ ضركرة يف حيز ادلنع

ِ  قولو تعاذل :  -4 ٱّللَّ َِ ۡر
َ
ُزۡيفِيٓأ

ۡ
ا حَأ َْ كقرئ ابلرفع على »، قاؿ اآللوسي : [00] ىود :فََذُرو
 (2).«االستئناؼ أك على احلاؿ كما يف البحر

 الرفع يف ) أتكيلي ( على كجهُت : كٌجو اآللوسي

كغلوز يف الرفع كجو آخر على االستئناؼ، ادلعٌت : فإٌّنا »االستئناؼ، قاؿ الزجاج :  األّول :
 (3).«أتكلي يف أرض هللا

 (4)كاتبعو على ىذا التوجيو : النحاس كابن عطية كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب.

كلعٌلو يعٍت يف األصل، على ما تقتضيو لغة العرب ال يف »الزجاج :قاؿ الشوكاين بعد نقلو توجيو 
 (5).«اآلية، فادلعتمد القراءات ادلركية على كجو الٌصحة

 (6).«فمعناه : فذركىا يف حاؿ أكلها»احلاؿ،  الثاين :

كمثلو قوؿ  ،فصرؼ من النصب إذل الٌرفع كمن يقرؤىا اًبلرٍَّفع أم آكلةن »قاؿ الفراىيدم البصرم :
 (*)دِ وقِ مُ  ِعْندَىا خًنُ  اَنرٍ  ه َتَِد خًنَ رِ و ِإىَل ضوء انَ َمىت أتتو تعشُ                 : رلٌشاعا

                                  
 .004ص4ج ادلعاينروح 1
 ، كدل أجد من نسب ىذه القراءة فيما كقفت عليو من كتب القراءات.022ص00ج ادلصدر نفسو2
 .08ص4ج معاين القرآن وإعرابو3
 الدر ادلصون، 022ص0ج البحر احمليط، 04ص8ج اجلامع ألحكام القرآن، 844ص احملرر الوجيز، 020ص0ج إعراب القرآنينظر :4
 . 002ص0ج
 .0200ص0ج فتح القدير5
 .08ص4ج معاين القرآن وإعرابو6
حققو  ضبدك ديوان احلطيئة، البيت للحطيئة، كتعشو أم ذبيء على غَت بصر اثبت فيهتدم بناره، كيقاؿ : عشا يعشو أم استدؿ ببصر ضعيف. ينظر :*

 .44ـ، ص0224-ق0000، 0طٌماس، دار ادلعارؼ، بَتكت لبناف، ط
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على  تعشٍ  لكاف ذلك كلوال ،عالرٌف فصرؼ من النصب إذل ،أتتو عاشيا : رفع تعشو على معٌت
 (1).«اجملازاة جـز

اقولو تعاذل :  -0  َٓ َ ْ ل ُروا ا كَاَل َُّسِ َٓ َخِديٓ  َُُِؼرۡ  َؾۡرَش ۡٓ َت
َ
َخُدونَ  أ ۡٓ ََ ََّل َح ي ِ ََ ٱَّلَّ ٌِ ۡم حَُسُٔن 

َ
       أ

 (2).«كقرأ أبو حيوة ابلرفع على االستئناؼ»، قاؿ اآللوسي : [00] النمل :

كىو توجيو النحاس كالزجاج كالزسلشرم كالبيضاكم كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب 
 (3)كالشوكاين.

ابلرفع على االستئناؼ، »أبو حياف : ، كقاؿ (4)«كمن رفع فعلى معٌت : فسننظر»قاؿ الزجاج :
 (5).«أمر ابلتنكَت مثٌ استأنف اإلخبار عن نفسو أبنٌو ينظر

، كال غلزمو على جواب الشرط»كخٌرجها العكبم بقولو :  (6).«أم : ضلن ننظري

ْ  كُۡو قولو تعاذل :  -4 ٔا حُ
ۡ
َۡ ِؾِِد ٱ ةِِسَتَٰب   فَأ ِ ٌّ ُّ حَّتِۡؿ

َ
آأ ٍَ ُٓ ِۡ ٍِ َٰ َدى ْۡ

َ
َٔ أ ُْ  ِ َصَِٰدرِيَ  ّللَّ ٍۡ ] إِن ُنُِخ

 (7).«كقرأ زيد بن علي ) أىتًَّبعيوي ( ابلرفع على االستئناؼ، أم : أان أتًَّبعيوي »، قاؿ اآللوسي : [08القصص :

 (8)ىذا توجيو الفخر الرازم كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالشوكاين.ك 

                                  
 .000ص ـ، 0884-ق0000، 4، ربقيق فخر الدين قباكة، طاجلمل يف النحوأبو عبد الرضبن اخلليل بن أضبد الفراىيدم، 1
 .002ص خمتصر شواذ القرآن، كنسبها ابن خالويو إذل : أيب حيوة يف 008ص08ج روح ادلعاين2
إعراب القراءات ، 008ص2ج تفسًن البيضاوي، 028ص4ج الكشاؼ، 80ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 004ص4ج إعراب القرآنينظر :3

 . 408ص0ج فتح القدير، 404ص4ج الدر ادلصون، 000ص8ج البحر احمليط، 080ص0ج التبيان، 048ص0ج الشواذ
 .80ص0ج معاين القرآن وإعرابو4
 .000ص8ج البحر احمليط5
 .002-048ص0ج إعراب القراءات الشواذ6
 .020ص02ج روح ادلعاين7
 فتح القدير، 408ص4ج الدر ادلصون، 400ص8ج البحر احمليط، 004ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 000ص04ج تفسًن الكبًنالينظر :8
 .020ص0ج
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ألنٌو نكرة، كإذا جزمت كىو الوجو، رفع ألٌّنا صلة للكتاب »كذكر الفراء توجيها آخر فقاؿ :
 (1).«جعلتو شرطا لألمر

 (2)كاتبعو على كونو صفة للكتاب النحاس كالقرطيب.

ال قوؿ يعٍت بو قوؿ هللا  –كيف ىذا الكالـ هتكم بو »قاؿ الشوكاين بعد نقلو قوؿ الفراء :
؛ ألنٌو رجع الكالـ إذل  ، كفيو أيضا دليل على أٌف قراءة الكوفيُت أقول من قراءة اجلمهور-الفراء 

 (3).«الكتابُت ال إذل الرسولُت

ْ ِشۡحَرانِ كتقويتو لقراءة الكوفيُت، كىي قولو تعاذل : ٔا ُ َرا كَال َٓ ، كحجة من قرأ [08] القصص :حََظَٰ

 (4).«كعكرمة كقتادة أٌّنم أتٌكلوا ذلك دبعٌت الكتابُت : التوراة كالقرآفما ركم عن ابن عباس »هبا 

 (5)العكبم أف يكوف خبا آخر بعد ) أىدل (.كجٌوز 

ا َٔ إِن يَۡس قولو تعاذل :  -0 َْ ٔ ٍُ ًۡ  ۡيُه ْ  َذُيۡحفُِس ٔا ًۡ  َوُيۡخرِجۡ  َتۡتَخيُ َُِس َغَٰ َۡ
َ
، قاؿ [42] دمحم :أ

كقرأ عبد الوارث عن أيب عمرك ) كؼليٍرًجي ( ابلرفع على االستئناؼ، كجوز جعل اجلملة حاال »اآللوسي : 
 (6).«رجي كحكاىا أبو حامت عن عيسىبتقدير كىو ؼل

 ) كؼليٍرًجي ( توجيهُت :كٌجو اآللوسي قراءة الرفع يف الفعل 

ىو على القطع تقديره : ) إٍف يسأىٍلكيميوىا فييٍحًفكم »على االستئناؼ، قاؿ ابن جٍت :  ألّول :ا
رًجي أٍضغىانكيم ( على  كل حاؿ، أم : ىذا شلا تػىٍبخىليوا   (، متَّ الكالـ  ىنا، مث  استأنف  فقاؿ : كىو  ) ؼلي

                                  
 .088ص0ج معاين القرآن1
 .424ص04ج اجلامع ألحكام القرآن، 000ص4ج إعراب القرآنينظر :2
 .020ص0ج فتح القدير3
 .402ص حجة القراءاتينظر :4
 .000ص0ج القراءات الشواذإعراب ينظر :5
 .40ص8ج ادلعجم ، كىي قراءة : أبو معمر عن عبد الوارث عن أيب عمرك كاحللواين كأبو حامت عن عيسى. ينظر :408ص00ج روح ادلعاين6
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 (1).«يصح منو فاحذركه أف يتمَّ منوي عليكم، فهو راجع ابدلعٌت إذل معٌت اجلـز

 (2)كىو توجيو ابن عطية كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب كالشوكاين.

 (3)كحكاه ابن عطية عن أيب حامت السجستاين.على احلالبتقدير كىو ؼلرجي ،  الثاين :

) كؼليٍرًجي أىٍضغىانىكيم ( : أم كإنٌو لييٍخرًج أضغانكم أيٌها ادلتشدقوف ابلوالء لدين رب العادلُت كاي 
 من تدعوف أٌنكم أمراء ادلسلمُت.

اجلهاد الشرعي ادلقٌدس كبغض ذلم كييعلم القـو من حولكم دبا أنتم عليو من حقد كضغينة ألىل 
 (4)كمكر هبم كحقد عليهم لييسًقط هللا عز كجل لك القناع الكذكب كالوالء ادلكذكب عليو.

 برفعو أو جزمووقراءة اجلمهور  توجيو ما ورد بنصب ادلضارع:ادلبحث الثاين 

 : بٌن النصب والرفعأوال 

ْ قولو تعاذل :  -0 ٔٓا ُ َ  كَال ٌَ ا  َٓ ََتَۡؿُو ذِي
َ
آءَ أ ٌَ ا َويَۡصفُِهٱّلِ َٓ ، قاؿ اآللوسي [42] البقرة :ُحۡفِصُد ذِي

 (5).«كقرأ ابن ىرمز بنصب الكاؼ، كخرج على النصب يف جواب االستفهاـ»:

ىو »كٌجهو اآللوسي على أٌف النصب يف ) كيسًفكى ( ىو جواب االستفهاـ، قاؿ العكبم : 
ا  يسًفكي جواب االستفهاـ  يف  قولو : ) أىذبىٍعىلي (، كا  لواك  كالفاء  ىهنا، أم : أف  ذبعل  فيها  مفسدن

 

                                  
 .400ص0ج احملتسب1
 فتح القدير، 048ص0ج الدر ادلصون، 022ص8ج البحر احمليط، 002ص00ج اجلامع ألحكام القرآن، 0202ص احملرر الوجيزينظر :2
 .840ص0ج
، ينقل عن ابن عطية يف كتاب القراءات كىو  ق (040ق أك 042ق أك 008ىو أبو حامت السجستاين سهل بن دمحم بن عثماف البصرم اللغوم ) ت : 3

 . 004ص4ج ماألعال ،80ص طبقات النحويٌن واللةويٌن، 008ص00ج سًن أعالم النبالء، 042ص0ج وفيات األعيانكتاب مفقود. ينظر :
 .028ص القراءات الشاذة وإعجازىا اللةويينظر :4
 .24ص0ج ادلعجم، 0ص خمتصر يف شواذ القرآن، كىي قراءة : أسيد كاألعرج.ينظر : 422ص0ج روح ادلعاين5
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 (1).«الدًٌمىاءى 

كىو توجيو النحاس كالعكبم كالقرطيب كالسمُت احلليب، كنسبو ابن عطية كأبو حياف إذل 
 (2)ادلهدكم.

بعد الواك إبضمار أف  كىو زبريج حسن، كذلك أٌف ادلنصوب»ككصفو أبو حياف ابحليسن فقاؿ :
عٌت على اجلمع، كلذلك تقٌدر الواك دبعٌت : مع، فإذا قلت : أأتتينا كربٌدثػىنىا كنصبت كاف ادلعٌت يكوف ادل

 (3).«على اجلمع بُت أف أتتينا كربٌدثنا

 (5)، كىذه عبارة الكوفيُت.(4) «ابلنصب بواك الصرؼ»كرأل ابن عطية أنٌو :

، »قاؿ أبو حياف : كأنٌو قاؿ :  كالنصب بواك الصرؼ ليس من من غلمع أف يفسدى كأف يسفكى
 (6).«مذىب البصريُت، كىو عندىم منصوب إبضمار ) أف ( بعد الوا

 كالعجب من ابن عطية أنٌو ذكر ىذا الوجو أكال كثٌت »كتعٌجب من توجيو ابن عطية فقاؿ :
 بقوؿ ادلهدكم، مثٌ  قاؿ : كاألٌكؿ  أحسن، ككيف يكوف أحسن كىو شيء ال يقوؿ بو  البصريوف كفساده 

 

                                  
، ينصب الفعل ادلضارع بػ : ) أىٍف ( مضمرة بعد الواك كجواب بشرطُت : أحدعلا أف تكوف الواك للمعية، كالثاين : أف 004ص0ج إعراب القراءات الشواذ1

نية.ينظر : تكوف مسبوقة بنفي أك طلب ، كالطلب يشمل : األمر كالنهي كالدعاء كالعرض كالتحضيض كالتمٌٍت كاالستفهاـ، فهذه سبعة مع النفي صارت شبا
 .404-400ص الذىبشرح شذور 

احملرر ، 022ص0ج الدر ادلصون، 082ص0ج اجلامع ألحكام القرآن، 004ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 00ص0ج إعراب القرآنينظر :2
 .008ص0ج البحر احمليط، 20ص الوجيز

 .008ص0ج البحر احمليط3
 .20ص احملرر الوجيز4
 .022ص0ج الدر ادلصون5
، كقاؿ : كمعٌت كاك الصرؼ أٌف الفعل كاف يستحق كجها من اإلعراب غَت النصب، فيصرؼ بدخوؿ الواك عليو عن ذلك 008ص0ج البحر احمليطينظر :6

ًَ : ذلك اإلعراب إذل النصب كقولو تعاذل  ََ  َوَيۡؿيَ ِي يف قراءة من نصب، فقياس األكؿ : الرفع، فصرفت الواك الفعل إذل  [44] الشورل يَُخَِٰدلُٔنَ  ٱَّلَّ
 فسميت كاك الصرؼ.النصب، 
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 (1).«مذكور يف كتب النحو

َخۡذَُاقولو تعاذل :  -0
َ
َ  ةََِنٓ  ٌِيَثَٰقَ  ِإَوۡذأ َٰٓءِيَو ََّل َتۡؿُتُدوَن إَِّلَّ ٱّللَّ ، يف قراءة ابن [84] البقرة :إِۡشَر

 على ثالثة أكجو : (3)، كقد خٌرجها اآللوسي(2) مسعود : ال تعبدكا

أف تكوف صبلة ) أاٌل تعبيديكا ( على النهي، كصبلة ) قيوليوا ( عطف عليو، فيحصل  األّول :
 التناسب ادلعنوم يف كوّنما إنشاء.

 (4)كىو توجيو الفراء الزسلشرم كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احللبيوالشوكاين.

تريد األمر،  إخبار يف معٌت النهي، كما تقوؿ : تذىب إذل فالف تقوؿ لو كذا،»قاؿ الزسلشرم :
 (5).«كىو أبلغ من صريح األمر كالنهي، ألنٌو كأنٌو سورع إذل االمتثاؿ كاالنتهاء

 (6)كحٌسن أبو حياف ىذا التوجيو بعد نقلو كالـ الزسلشرم فقاؿ : كىو حسن.

كقد قرأ ابن مسعود ) ال تعبدكا ( حبذؼ النوف للجـز على أف تكوف       »قاؿ ابن األنبارم :
 (7).«ية ال النافية) ال ( الناى

 تقديره : ) أف ال تعبدكا (، فلما حذؼ الناصب ) أىٍف ( ارتفع الفعل. الثاين :

 

                                  
 .042ص0جالبحر احمليط1
 .048ص0ج ادلعجم، 2ص خمتصر يف شواذ القرآنزاد صاحب ادلعجم : أيب بن كعب . ينظر :2
 .008-002ص0ج روح ادلعاين3
، 020ص0جالدر ادلصون ، 042ص0ج البحر احمليط، 02ص0ج اجلامع ألحكام القرآن، 004ص0ج الكشاؼ، 02ص0ج معاين القرآنينظر :4
 .020ص0ج القديرفتح ، 020ص0ج
 .004ص0ج الكشاؼ5
 .042ص0ج البحر احمليط6
 .88ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن7
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كقد كقع اخلالؼ بُت البصريُت كالكوفيُت  يف حذؼ الناصب ) أىٍف (، ىل تعمل النصب يف 
 الفعل بعد حذفها أـ يرتفع الفعل بعد حذفها ؟

الفعل ادلضارع النصب مع احلذؼ من غَت بدؿ، ذىب الكوفيوف إذل أٌف ) أىٍف ( تعمل يف 
 (1)كذىب البصريوف إذل أٌّنا ال تعمل من غَت بدؿ.

كاستدؿ الكوفيوف جبواز اإلعماؿ مع احلذؼ قراءة عبد هللا بن مسعود ) أاٌل تعبدكا ( فنصب    
ؼ ) أىٍف ( كأعملها مع ) ال تعبدكا ( بػ ) أىٍف ( مقدرة ؛ ألٌف التقدير فيو : أف ال تعبدكا إاٌل هللا ، فحذ

 احلذؼ، فدٌؿ على أٌّنا تعمل النصب مع احلذؼ.

 : (*)كقاؿ طرفة

 (**)أالَ أي هَذا الز اِجري أحُضَر الوغى    وأن أشهَد ىل أنت خُمِْلِدي

فنصب ) أٍحضيرى ( ألٌف التقدير فيو : أٍف أحضر، فحذفها كأعملها مع احلذؼ، كالدليل على 
 (2)عطف عليو قولو ) كأف أٍشهىدى ( فدٌؿ على أٌّنا تنصب مع احلذؼ.صحة ىذا التقدير أنٌو 

كرٌد البصريوف أبٌف قراءة من قرأ ) ال تعبدكا إاٌل هللا ( ليس فيها حجة ألٌف ) تعبدكا ( رلزـك بػ     
 ) ال ( ؛ ألٌف ادلراد هبا النهي.

 ...................... الوغى أالَ أي هَذا الز اِجري أحُضرُ كأٌما قوؿ طرفة :

                                  
، 0، ادلكتبة العصرية، بَتكت لبناف، طاإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بٌن النحويٌن البصريٌن والكوفيٌنأبو البكات كماؿ الدين األنبارم،ينظر :1

 .402-448ص0ج ـ،0224-ق0000
لك العبد بن سفياف بن سعد البكرم الوائلي أبو عمرك، شاعر جاىلي من الطبقة األكذل، كلد يف ابدية البحرين كتنقل يف بقاع صلد، كاتصل ابدلطرفة بن *

فقتلو العامل قيل ابن ، عمرك بن ىند فجعلو يف ندمائو، مثٌ أرسلو بكتاب إذل ادلكعب) عاملو على البحرين كعماف ( أيمره بقتلو ألبيات بلغو أٌف طرفة ىجاه هبا
 .004ص4جألعالم عاما، أشهر شعره معلقتو. ينظر : ا 00عاما كقيل ابن  02

شرح كتقدمي ديوان طرفة بن العبد، يف ادلطبوع : أال أيٌهذا الالٌئمي بدؿ : الزاجرم، الوغى : ساحة احلرب، سللدم : ضامن عيشي إذل األبد. ينظر :**
 .04ـ، ص0220-ق0004، 4العلمية، بَتكت لبناف، ط مهدم دمحم انصر الدين، دار الكتب

 .402ص0ج اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ بٌن النحويٌن البصريٌن والكوفيٌنينظر :2
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فالركاية عندان ابلرفع، كىي الركاية الصحيحة، كأٌما من ركاه ابلنصب ؛ فلعٌلو ركاه على ما 
يقتضيو القياس عنده من إعماؿ ) أٍف ( مع احلذؼ، فال يكوف فيو حجة، كلئن صٌحت الركاية ابلنصب 

 (1)؛ فهو زلموؿ على أنٌو توٌىم أنٌو أل بػ ) أٍف (، فنصب على طريق الغلط.

كعلى زبرغلها عليو ) يعٍت : البصريُت (، فهو : مصدر مؤكؿ بدؿ من ادليثاؽ، »قاؿ اآللوسي :
 (2).«أك مفعوؿ بو حبذؼ حرؼ اجلر، أم : أبف ال أك على أف ال

ىو جواب قسم دؿ عليو الكالـ، أم حلفناىم ال تعبدكف، أك جواب ادليثاؽ نفسو  الثالث :
 ألٌف لو حكم القسم.

األخفش كالزسلشرم كابن عطية كالقرطيب كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب كىو توجيو 
 (3)كالبيضاكم كالشوكاين.

على أف يكوف ) ال ( جواب القسم ألٌف أخذ ادليثاؽ دبنزلة القسم، كالدليل على »قاؿ الزجاج :
ُ ذلك قولو : َخَذ ٱّللَّ

َ
ْ ٱۡىِهَتََٰب  ٌِيَثَٰقَ  ِإَوۡذ أ ٔا وحُ

ُ
ََ أ ِي َِّاِس َلُ  ٱَّلَّ ۥ لِي ُّ َِّ ، فجاء جواب [082:آؿ عمراف ] بَّيِنُ
 (4).«القسم ابلالـ فكذلك ىو ابلنفي بػ ) ال (

 (5)كنسبو أبو حياف إذل سيبويو، كأجازه الكسائي كالفراء من كجو كادلبٌد.

كيف قراءة أيٌب ) أال تعبدكا ( كمعناىا اجلـز ابلنهي، »كاعًتض عليو الفراء من كجو آخر فقاؿ :
َخۡذَُا ِإَوذۡ   كليست جبواب لليمُت، أال ترل أنٌو قد قاؿ :

َ
ًۡ  أ َِا ٌِيَثََٰلُس ًُ  َوَرَذۡؿ ٔۡكَُس ٓ  فَ ا ٌَ َٔر ُخُذواْ   ٱىعُّ

                                  
 .004-000ص0ج اإلنصاؼينظر :1
 .008ص0ج روح ادلعاين2
 البحر احمليط، 20ص0ج التبيان، 02ص0ج اجلامع ألحكام القرآن، 022ص احملرر الوجيز، 004ص0ج الكشاؼ، 82ص معاين القرآنينظر :3
 .020ص0ج فتح القدير، 400ص0ج تفسًن البيضاوي، 024ص0ج الدر ادلصون، 040ص0ج
 .004ص0ج معاين القرآن وإعرابو4
 .040ص0ج البحر احمليطينظر :5
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ة   َّٔ فأيًمريكا، كاألمر ال يكوف جوااب لليمُت ؛ ال يكوف يف الكالـ أف تقوؿ : كهللًا  [04] البقرة :َءاَتۡيَجَُٰسً ةُِل
 (1).«قيم، كال أف تقوؿ : كهللًا ال تػىقيم

 (2).«كعليو ؼللو الكالـ عٌما مر يف كجو رجحاف األٌكؿ»كرٌجح اآللوسي الوجو األٌكؿ فقاؿ :

ا ِِفٓ قولو تعاذل : -4 ٌَ  ْ ًۡ  ِإَون ُتۡتُدوا ُُفِصُس
َ
  أ

َ
ٔهُ أ ُ   ۡوُُتُۡف ٍََ يََشآُء  ُُيَاِشۡتُسً ةِِّ ٱّللَّ ِ َذَيۡغفُِر ل

َ يََشآُء   ٌَ ُب  كقرأ ابن عباس هنع هللا يضر بنصبهما إبضمار ) أف (، كتكوف »، قاؿ اآللوسي : [080] البقرة :َوُيَؿّذِ
ر : تكن زلاسبة ىي كما يف حيزىا بتأكيل مصدر معطوؼ على ادلصدر ادلتوىم من الفعل السابق، كالتقدي

 (3).«فغفراف كعذاب

كىو توجيو النحاس كمكي بن أيب طالب كابن عطية كالعكبم كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت 
 (4)احلليب.

 (5).«كىي عند البصريُت على إضمار ) أىٍف ( كحقيقتو أٌف عطف على ادلعٌت»قاؿ النحاس :

ادلعٌت، فأضمر بعد الفاء ) أٍف ( مع ككجو نصبو أنٌو ضبلو على »كقاؿ مكي بن أيب طالب :
 الفعل مصدرا، فتعطف مصدرا على مصدر، فلٌما أضمر ) أٍف ( نصب الفعل.

، جعل الثاين ادلعطوؼ ابلفاء مصدرا، ليعطف مصدرا على  فلٌما كاف معٌت صدر الكالـ ادلصدرى
 عاطفة للًتتيب على  مصدر، فاحتاج إذل إضمار ) أٍف ( لتكوف مع الفعل مصدرا، فنصب  الفعل، كالفاء

 

                                  
 .02ص0ج معاين القرآن1
 .008ص0ج روح ادلعاين2
 .042ص0ج ادلعجم، كىي قراءة : عاصم اجلحدرم كاألعرج كأبو حيوة كأبو العالية كابن غزكاف عن طلحة. ينظر :88ص4ج ادلصدر نفسو3
 التبيان، 080ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 002ص احملرر الوجيز، 004ص مشكل إعراب القرآن، 002ص0ج إعراب القرآنينظر :4
 .082ص0ج الدر ادلصون، 240ص0ج البحر احمليط، 002ص4ج اجلامع ألحكام القرآن، 088ص0ج
 .002ص0ج إعراب القرآن5
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 (1).«أصلها يف ابب العطف

 كىذه األكجو ) الرفع كاجلـز كالنصب ( قد جاءت يف قوؿ الشاعر :»قاؿ أبو حياف :

 فِإْن يَػْهِلْك أَبُو قَابُوَس يهِلْك     ربيُع الن اِس والبلُد احلرامُ 

 (*)َسنامُ وأنُخْذ بعَدُه بِذاَنِب عْيٍش       َأّجب  الظ ْهِر ليَس لَُو 

 (2).«جبـز ) أنخٍذ ( عطفا على ) يهلٍك ( كنصًبو كرفًعوً 

كىذه قاعدة مطردة كىي أنٌو إذا كقع بعد جزاء الشرط فعل بعد فاء أك كاك جاز فيو ىذه األكجو 
الثالثة، كإف توٌسط بُت الشرط كاجلزاء جاز جزمو كنصبو كامتنع رفعو ضلو : إف أتتٍت فػىتػىزيٍرين أك فتزكرىين، 

 (3)أك كتزٍرين أك تزكرىين.

كقد كصف سيبويو النصب ابلضعف فقاؿ : كاعلم أٌف النصب ابلفاء كالواك يف قولو : إف أتًتٍت 
، ضعيف.  (4)آًتك كأعطيىكى

   َذَيۡغفِرَ   كذكر سيبويو أف النصب ضعيف، كحكى أنو بلغو أف بعضهم قرأ:» قاؿ السَتايف :
َب  ٍََ يََشآُء َوُيَؿّذِ ِ َ يََشآُء   ل ٌَ ،  ،كسبب ضعفو أف جواب الشرط خب موجب، كسبيلو أف يعطف عليو

 الذم ليس  ادلبتدأأك يستأنف، كما يعمل ابخلب ادلبتدأ إذا قلت آتيك فأحدثك، كالنصب يف اخلب 

 

                                  
 .002ص مشكل إعراب القرآن1
، كقولو الشهر احلراـ أم البيتاف للنابغة الذبياين، أبو قابوس : كنية النعماف، أم يهلك هبالكو ربيع الناس، كجعلو دبنزلة الربيع يف اخلصب لكثرة عطائو كفضلو*

ديوان النابةة الذبياين سلافة دلستجَت كغَته، كقيل ادلعٌت أٌف الشهر يضاع بعده كيتغاكر الناس فيو كيقتتلوف كال ترعى حرمتو. ينظر :ىو موضع أمن كل 
 .024-024ص

 .240ص0ج البحر احمليط2
 .082ص0ج الدر ادلصونينظر :3
 .82ص4ج لكتابا4
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 (1).«جبواب أقبح منو يف جواب الشرط، إذا قلت: آتيك فأحدثك، فهو قبيح

كىذه القراءة ليست بقوية يف القياس ؛ أنٌو إذا »كضٌعف ابن األنبارم قراءة النصب فقاؿ : 
ََّ استوىف الشرط اجلزاء ضعيفى النَّصب، كنظَت ىذه القراءة يف الضعف يف القياس قولو تعاذل :  ُٓ ۡوُئبِۡل

َ
أ

 ًَ ْ َوَيۡؿُف َؾَ َنرِي   َوَيۡؿيَ ٔا ا َنَصُت ٍَ ِ من ، بنصب ادليم، كإف كاف على ىذه القراءة كثَت [44-40] الشورل :ة
القراء خبالؼ ) فيغفرى (، كقد فٌرؽ بعض النحويُت بينهما فقاؿ : إظٌلا قوم النصب يف ) كيعلمى ( ؛ ألنٌو 
قد كيجد مع جواز النصب سبب آخر، كىو فتح الالـ قبل ادليم، فلٌما اجتمع سبباف قوم النصب الذم  

كدل تكثر يف ) فيغفرى ( ألٌف كاف ضعيفا مع سبب كاحد ؛ فلهذا كثرت القراءة ابلنصب يف ) كيىعلمى ( 
 (2).«الفاء يف ) فيغفرى ( مكسورة ال مفتوحة، فباف الفرؽ

ْ قولو تعاذل : -0 ٔا ٓ  فَيَۡشَفُؿ ُو  َّلَا ٍَ َِّا َجۡؿ ِي ُن يََغۡيَٱَّلَّ ٍَ َِۡؿ ۡو َُُردُّ َذ
َ
، قاؿ اآللوسي : [44] األعراؼ :ۚ  أ

 (3).«كقرأ ابن أيب إسحاؽ ) أك نردَّ ( ابلنصب»

 كاآليت :  (4)كٌجهها اآللوسيكقد 

 العطف بػ ) أٍك ( على ) فيىٍشفىعيوا لىنىا ( ادلنصوب يف جواب االستفهاـ. األّول :

ٌَِ ُشَفَؿآءَ الذم قبلو شلا ىو متعٌلق بو قولو : »قاؿ ابن جٍت : َا  َٓو ّلَّ ْ  َذ ٔا ٓ  فَيَۡشَفُؿ ، مثٌ قاؿ : َّلَا
(، فعطف ) نردَّ ( على ) يشفعوا (، كىو منصوب ألنٌو جواب ) أك نيردَّ فنعملى غَت الذم كنَّا نعمل 

، كذلك أٌّنم قد علموا أنٌو ال شفيع ذلم، كإظٌلا يتمٌنوف أف يكوف ذلم ىناؾ االستفهاـ كفيو معٌت التمٌٍت 
 :  أٌّنم قالواػإذل أنٌو ك شفعاءي فَتٌدكا بشفاعتهم، فيعلموا ما كانوا ال يعلمونو من الطاعة ؛ فيصَت بو ادلعٌت 

                                  
 .084ص4ج شرح كتاب سيبويو1
 .008ص0جالبيان يف إعراب غريب القرآن 2
 : ابن حيوة. 08ص4ج صاحب ادلعجم، كزاد 404ص8ج روح ادلعاين3
 .404-400ص8ج ادلصدر نفسوينظر :4
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إف نيرزؽ شفعاءى يشفعوا لنا أك نيردىٍد، كتقديره مع نصب ) نردَّ ( سبنوا الشفعاء كقطعوا ابلشفاعة، 
كسبنوا الرٌد أيضا كضًمنيوا عمل ما دل يكونوا يعملونو، أم : ًإٍف نيردد نعمل غَت الذم كنا نعمل كأنٌو قاؿ  : 

 (1).«أك ىل نرد فنعمل

لعكبم كأبو حياف كتبعو السمُت احلليب كالبيضاكم كىو توجيو الزسلشرم كابن عطية كا
 (2)كاخلفاجي .

فعلى األٌكؿ ) الرٍَّفع ( : ادلسؤكؿ أحد األمرين الشفاعة أك رٌدىم إذل الدنيا، »قاؿ البيضاكم :
 (3).«كعلى الثاين ) النٍَّصب ( أف يكوف ذلم شفعاء ألحد األمرين

فيو، إٌما ابلشفاعة يف العفو عنهم أك الرد، فالنصب أبف يكوف ذلم شفعاء يف اخلالص شلا ىم 
 (4)فالشفاعة ألحد األمرين إف كانت ) أك ( عاطفة.

 أف تكوف ) أٍك ( دبعٌت : إذل أف أك حىت أف. الثاين :

كلو نصبت ) نػيرىدَّ ( على أف ذبعل ) أٍك ( دبنزلة ) حىٌت (، كأنٌو قاؿ : فيشفعوا لنا »قاؿ الفراء :
 (5).«فنعمىلى أبدا حىٌت نيردَّ 

 : (*)بقوؿ امرئ القيس (6)كمٌثل لو ابن عطية

                                  
 .400ص0ج احملتسبينظر :1
الدر ، 04ص4جالبحر احمليط  ،404ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 002ص0ج التبيان، 228ص احملرر الوجيز، 80ص0ج الكشاؼ ينظر :2

 .082ص0ج حاشية اخلفاجي، 082ص0ج البيضاويتفسًن ، 028ص4ج ادلصون
 .082ص0ج تفسًن البيضاوي3
 .082ص0جالشهاب حاشية ينظر :4
 .044ص0ج معاين القرآن5
 .228ص احملرر الوجيز6
عاما قبل 82تويف امرؤ القيس بن حجر بن احلارث الكندم، من بٍت آكل ادلرار، أشهر شعراء العرب على اإلطالؽ، ؽلاين األصل، من أشهر شعره معلقتو، *

 .00ص0ج األعالماذلجرة. ينظر :
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 (*)ََنُوَت فَػنُػْعَذرَا أو...................       ...

 (1)كىو توجيو الزسلشرم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم كاخلفاجي .، أم : حىت ظلوتى 

قاؿ اخلفاجي يشفعوف  كعلى ىذا التخريج تكوف الشفاعة ألمر كاحد كىو الرد، إذ معناه كما
 (2)إذل الرد.

أللزمٌتك أك تقضيىًٍت حقًٌي على تقدير »قاؿ أبو حياف : كػلتمل أف يكوف ) أٍك نيردَّ ( من ابب : 
من قٌدر ذلك حىٌت تقًضيىًٍت حقًٌي أك كي تقًضيىًٍت حقًٌي، فجعل اللزـك ميغىٌيا بقضاء حقًٌو أك معلوال لو 

 (3).«ذاؾ يف الرد فقطلقضاء حٌقو، كتكوف الشفاعة إذ 

كادلعٌت : إاٌل أف نػيرىدَّ كما »كزاد النحاس كجها اثلثا كىو أف تكوف ) أٍك ( دبعٌت : إالٌ، فقاؿ : 
 قاؿ امرؤ القيس

 (4)«فَػُقلُت لُو ال تبِك عيُنَك إَّنا     حُنَاِوُل ُمْلًكا أو ََنُوَت فَػنُػْعَذرَا

، كنسب أبو حياف ىذا التوجيو إذل سيبويو، (5) كتبعو على ىذا التوجيو القرطيب كالشوكاين
 كأٌما على تقدير سيبويو أال إيٌن أللزمنك إالٌ أف تقضيٍت، فليس يظهر أٌف »ككصفو أبنٌو غَت ظاىر فقاؿ :

 (6).«معٌت ) أك( معٌت إالٌ ىنا إذ يصَت ادلعٌت ىل تشفع لنا شفعاء إالٌ أف نرد، كىذا استثناء غَت ظاىر

                                  
َا    حناِوُل ُمْلًكاصدر ىذا البيت قولو :* ُنَك إَن  ، فقد ساله عن البكاء أبف يصب على ما غلد حىت يدركا ما يطلباف من ادللك ابلوصوؿ فُقْلُت ملُ ال تبِك عيػْ

ربقيق دمحم أبو ديوان امرؤ القيس، ذلك، فيكوف ذلما العذر إذ دل يقٌصرا يف الطلب. ينظر :إلذل قيصر كالرجوع إذل قتاؿ بٍت أسد إاٌل أف ػلوؿ ادلوت دكف 
 .00، ص0الفضل، دار ادلعارؼ، القاىرة مصر، ط

 .082ص0ج حاشية اخلفاجي، 082ص0ج تفسًن البيضاوي، 028ص4ج الدر ادلصون، 04ص4ج البحر احمليط، 80ص0ج الكشاؼينظر :1
 .082ص0ج حاشية اخلفاجيينظر :2
 .04ص4ج البحر احمليط3
 .40ص0ج إعراب القرآن4
 .240ص0ج فتح القدير، 000-000ص2ج اجلامع ألحكام القرآنينظر :5
 .028ص4ج الدر ادلصون، كينظر :04ص4ج البحر احمليط6
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احلسن بنصب ) نػيرىدَّ ( كرفع ) نػىٍعملي (، أم فنحن نعمل ) غَتى الًذم كينَّا نعمل ( كقرأ »قاؿ اآللوسي :
 (1).«أم يف الدنيا من الشرؾ كادلعصية

ًۡ قولو تعاذل :  -4 ُْ َٰخِئُ ًُ  َق ُٓ َۡ ُ  ُحَؿّذِ ًۡ  ٱّللَّ يِۡديُس
َ
ًۡ  ةِأ ًۡ  َوُيۡخزِِْ ًۡ  َوَيُُِصُۡز ِٓ م   َؾيَۡي ۡٔ  َويَۡشِف ُضُدوَر كَ

ٌِِِيَ ٌُّ  ُ  َدۡيَغ  َويُۡذِْۡب  ۡؤ ًۡ  َوَيخُُٔب ٱّللَّ َ يََشآُء   كُئُبِِٓ ٌَ  َٰ كقرأ األعرج كابن »، قاؿ اآللوسي : [04-00] التوبة : ََعَ
 (2).«أيب إسحاؽ كعيسى الثقفي كعمرك بن عبيد ) كيتوبى ( ابلنصب، كركيت عن أيب عمرك كيعقوب

ار ) أٍف (، كىو توجيو ابن جٍت الزسلشرم كتوجيهها على أٌف ) كيتوبى ( منصوب  إبضم
 (3)كالعكبم كالبيضاكم كالشوكاين.

 (4).«كيقرأ ) كيتوبى ( على أٌف الواك دبعٌت : مع»قاؿ العكبم :

البيضاكم أٌف ىذه القراءة من صبلة ما أجيب بو األمر، فإٌف القتاؿ كما تسٌبب لتعذيب كذىب 
 (5)قـو تسٌبب لتوبة قـو آخرين.

كتوبة هللا على من يشاء كاقعة قاتلوا أك دل »كاستشكلها الزجاج فيما نقلو عنو اخلفاجي بقولو :
 (6).«يقاتلوا، كادلنصوب يف جواب األمر مسبب عنو، فال كجو إلدخاؿ التوبة يف جوابو

 معٌت، كإذا رفع كقراءة اجلماعة  إذا نصب فالتوبة داخلة يف جواب الشرط »قاؿ ابن جٍت :
ُ  فقاؿ :  َ يََشآُء   َوَيُخُٔب ٱّللَّ ٌَ  َٰ ًۡ  فهو استئناؼ ؛ كذلك أٌف قولو :  ََعَ ُْ َٰخِئُ ًُ  َق ُٓ َۡ ُ  ُحَؿّذِ ًۡ  ٱّللَّ يِۡديُس

َ
 ةِأ

                                  
 .80ص0، كدل أجد ىذه القراءة فيما كقفت عليو من كتب القراءات سول ما ذكره الزسلشرم يف الكشاؼ ج400ص8ج روح ادلعاين1
ادلعجم ، كىي قراءة : زيد بن علي كعمرك بن فائد كركيس كاحلسن كمقاتل بن سليماف كيونس عن أيب عمرك. ينظر :448ص02ج روح ادلعاين2
 .444ص4ج
 .804ص0ج فتح القدير، 440ص0ج تفسًن البيضاوي، 024ص0ج التبيان، 088ص0ج الكشاؼ، 020ص0ج حملتسبينظر : ا3
 .002-028ص0ج إعراب القراءات الشواذ4
 .440ص0ج تفسًن البيضاويينظر :5
 .النص، كقد رجعت إذل معاين القرآف كإعرابو للزجاج فلم أجد ىذا 440ص0ج الشهابحاشية 6
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 ًۡ ًۡ  َوُيۡخزِِْ ًۡ  َوَيُُِصُۡز ِٓ ۡي
م   َؾيَ ۡٔ ٌِِِيَ ٌُّ  َويَۡشِف ُضُدوَر كَ ُ  َدۡيَغ  َوُيۡذِْۡب  ۡؤ ًۡ  َوَيُخُٔب ٱّللَّ ِٓ ِ ٔب

َٰ  كُيُ َََعَ ٌَ  
ا درعلا، فتنصبو على إضمار ) أٍف (، أم : إف  يََشآُء   فهو كقولك : إف تزرين أيحًسن إليك كأيعًطيى زيدن

 تزرين أصبعي بُت اإلحساف إليك كاإلعطاء لزيد.

 َدۡيَغ  َوُيۡذِْۡب كالوجو قراءة اجلماعة على االستئناؼ ؛ ألنٌو مٌت الكالـ على قولو تعاذل : 
  ًۡ ِٓ ِ ٔب

ُ استأنف فقاؿ :  ، مثٌ كُيُ َ يََشآُء   َوَيُخُٔب ٱّللَّ ٌَ  َٰ ، فالتوبة منو سبحانو على من يشاء ليست ََعَ
مسببة عن قتاذلم، ىذا ىو الظاىر ؛ ألٌف ىذه حاؿ موجودة من هللا تعاذل قاتلوىم أك دل يقاتلوىم، فال 

م كاف فيو ضرب من التعسف كجو لتعليقها بػ ) قاتلوىم (، فإف ذىبت تعٌلق ىذه التوبة بقتاذلم إايى
 (1).«ابدلعٌت

كيتوجو ذلك عندم إذا ذىبت إذل أٌف »كذىب ابن عطية إذل أٌف التوبة خاصة ابدلؤمنُت فقاؿ :
التوبة إظٌلا يراد هبا ىنا أٌف قتل الكافرين كاجلهاد يف سبيل هللا ىو توبة لكم أيها ادلؤمنوف ككماؿ إلؽلانكم، 

 (2).«القتاؿفتدخل التوبة على ىذا يف شرط 

كالذم يظهر أٌف ذلك ابلنسبة إذل الكفار، فادلعٌت على من يشاء »كعٌقب عليو أبو حياف فقاؿ :
من الكفار، كذلك أٌف قتاؿ الكفار كغلبة ادلسلمُت إايىم قد ينشأ عنها إسالـ كثَت من الناس، كإف دل 

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أىل مكة كيف كاف يكن ذلم رغبة يف اإلسالـ، كال داعية قبل القتاؿ، أال ترل إذل قتاؿ 
سببا إلسالمهم، ألٌف الداخل يف اإلسالـ قد يدخل فيو على بصَتة، كقد يدخل على كره كاضطرار، مث 

 (3).«قد ربسن حالو يف اإلسالـ

                                  
 .020ص0ج احملتسب1
 .842ص احملرر الوجيز2
 .480ص4ج البحر احمليط3
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كيصَت ادلعٌت : إف تقاتلوىم يتب هللا على من يشاء من الكفار، أم : »قاؿ السمُت احلليب :
 (1).«من شاء منهم ييٍسًلمي 

فإف قيل : كيف تقع التوبة جزاء ادلقاتلة؟ كأجيب أبٌف القتاؿ قد يكوف سببا »كقاؿ الشوكاين :
ذلا إذا كانت من جهة الكفار، كأٌما إذا كانت من جهة ادلسلمُت فوجهو أٌف النصر كالظفر من جهة هللا 

 (2).«يكوف سببا خللوص النية كالتوبة عن الذنوب

َٔ َزاِْٞق   ََعَ ٱۡىَبَِٰعوِ  ةِٱۡۡلَقِّ  َجۡلِذُف  ةَۡو  : قولو تعاذل -0 ُْ ۥ َفإَِذا  ُّ ُغ ٌَ ، قاؿ [08] األنبياء :َذَيۡد
 (3).«كقرأ عيسى بن عمر ) فػىيىٍدمىغىو ( ابلنصب»اآللوسي : 

كقد حكى تضعيفها أبٌف ما بعد الفاء إظٌلا ينتصب إبضمار ) أىٍف ( ال ابلفاء خالفا للكوفيُت، 
 كىو يف ضعف قولو :»قاؿ الزسلشرم : 

 (4).«(*)سأَتْػُرُك َمنِزِل لِبيِن مَتِيٍم     وأحْلَق  ابحلجاِز فََأْسََتِحَيا

ر، كنصبيو يف االضطرار من حيث كقد غلوز النصب يف الواجب يف اضطرار الٌشع»كقاؿ سيبويو :
 ) أىٍف ( العاملة، فمما نصب يف الشعر اضطرارا قولو :انتصب يف غَت الواجب، كذلك ألٌنك ذبعل 

 سأَتْػُرُك َمنِزِل لِبيِن مَتِيٍم     وأحْلَق  ابحلجاِز فََأْسََتِحَيا

 (5).«كىو ضعيف يف الكالـ

                                  
 .040ص4ج الدر ادلصون1
 .804ص0ج فتح القدير2
 .08ص02ج روح ادلعاين3
شرح ، 48ص4ج الكتاب، كىو بدكف نسبة يف : 08ص0ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربيةالبيت للمغَتة بن حبناء بن عمرك احلنظلي، ينظر :*

 .400ص4ج خزانة األدب، 080ص0ج ادلفصل
 .82ص4ج الكشاؼ4
 .02-48ص4ج الكتاب5
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كذكر ابن ىشاـ أٌف األصل فأسًتػلىٍن بنوف التوكيد اخلفيفة، فأبدلت يف الوقف ألفا كما تقف 
َۢاعلى   ، كىذا التخريج ىركب من ضركرة إذل ضركرة ؛ فإٌف توكيد الفعل يف ابأللف [04] العلق :ىَنَۡصَفَؿ

 (1)غَت الطلب كالشرط كالقسم ضركرة.

 (2).«كىو ضركرة ،ية من الضمة إذل الفتحة احلركة ألجل القافغٌَت »قاؿ أبو حياف :

)فاسًتيح( ابلنصب للضركرة، ألف الوجو رفعو عطفا على  : قولوقاؿ الفارسي:»كقاؿ السيوطي :
أحلق، إذ الكالـ موجب لكنو دلا كاف يف معٌت اف أحلق أسًتيح، أك أف يكن حلاؽ يكن اسًتاحة أشبو 

 (3).«( ف) أغَت ادلوجب، فنصبو ابضمار

و يف جواب ادلضارع ادلستقبل، كىو يشبو التمٍت يف »النَّصب يف البيت كما قاؿ اخلفاجي : ككيجًٌ
 (4).«الًتقب، كىو ادلراد ابحلمل على ادلعٌت

ا ذكال ؼلفى أٌف ادلعٌت يف اآلية ليس على خصوص ادلستقبل، كقد قالوا إٌف ى»قاؿ اآللوسي :
 (5).«مأخذا التوجيو يف البيت ضعيف، فيكوف ما يف اآلية أضعف منو

أف يكوف معطوفا على موضع ) احلٌق (، أم »كرأل العكبم أٌف النصب يف اآلية، األشبو فيو :
، فيكوف منصواب إبضمار ) أٍف (  (6).«: بل نقًذؼي ابحلقًٌ

 (7)كادلعٌت : بل نقذؼ ابحلٌق فندمىغىو على الباطل، أم : نرمي ابحلق فإبطالو بو.

                                  
 .404ص شذور الذىبينظر :1
 .020ص4ج ،0، ربقيق حسن ىنداكم، دار القلم، دمشق سوراي، طالتذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيلأبو حياف األندلسي، 2
شرح كتاب ، كينظر : 082ص0ـ، ج0800-ق0480، ربقيق أضبد ظافر كوجاف، جلنة الًتاث العريب، شرح شواىد ادلةينجالؿ الدين السيوطي،  3

 .002ص0للسَتايف ج سيبويو
 .000ص0ج الشهابحاشية 4
 .08ص02ج روح ادلعاين5
 .020ص0ج إعراب القراءات الشواذ6
 .08ص02ج روح ادلعاين7
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 (1).«بعيد، كاحلمل فيو على ادلعٌت ؛ أم ابحلق فالدَّمغالنصب »كقاؿ يف التبياف أٌف :

 (2).«ككجهو مع بعده احلمل على ادلعٌت، كالعطف على احلق»كصبع بينهما البيضاكم فقاؿ :

ًنا وَماًء اَبِرًداقيل : كلو جعل من قبيل : »كنقل اخلفاجي توجيها آخر مفاده أنٌو :  (*)َعَلْفتُػَها تِبػْ

 (3).«على ادلعٌت، أم : نفعل القذؼ كالدمغ صحَّ، كاألظهر أنٌو عطف

 : بٌن النصب واجلزم اثنيا 

َ قولو تعاذل :  -0 ٌَ ََۢ  َُيُۡرجۡ َو ٌِ  ِ اِجًرا إََِل ٱّللَّ َٓ ُّ  ةَۡيخِِّۦ ُم ًَّ يُۡدرِۡك ُٔۡت  َورَُشَِٔلِۦ ُث ٍَ ۡ َذَلۡد َوَرَؽ  ٱل
  ِ ۡجُرهُۥ ََعَ ٱّللَّ

َ
 (4).«) ييٍدرًكىوي ( ابلنصبكقرأ احلسن »، قاؿ اآللوسي : [022] النساء : أ

قراءة النصب ) ييٍدرًكىوي ( أنٌو إبضمار ) أٍف ( بعد ) مثيَّ (، كىو توجيو ابن جٍت  (5)كٌجو اآللوسي
 (6)كالزسلشرم كابن عطية كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم كالشوكاين.

 (، كقوؿ األعشى :  كأٌما قراءة احلسن ابلنصب فعلى إضمار ) أفٍ »قاؿ ابن جٍت :

 (**)لََنا ىضبة ال يَنزل الُذل  وسطها     وأيوي إليها ادلستجًُن فَػيُػْعَصَما

                                  
 .020ص0ج التبيان1
 .002ص0ج تفسًن البيضاوي2
، 040ص0ج اخلصائص، 080ص00ج اتج العروسمادة ) زجج، قلد، علف (،  لسان العرب، 00ص0ج معاين القرآننسبة يف :البيت بدكف *

 .404ص00ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، 024ص0ج خزانة األدب، 400ص0ج شرح ادلفصل
 .002ص0ج حاشية الشهاب3
 .000ص0ج ادلعجم، كىي قراءة : احلسن بن أيب احلسن البصرم، كنبيح كاجلراح كقتادة. ينظر :002ص4ج روح ادلعاين4
 .002ص4ج ادلصدر نفسوينظر :5
البحر ، 080ص0ج التبيان، 024ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 024ص احملرر الوجيز، 042ص0ج الكشاؼ، 420ص0ج احملتسبينظر :6

 .082ص0ج فتح القدير، 448ص4ج تفسًن البيضاوي، 002ص0ج الدر ادلصون، 04ص0ج احمليط
 ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، 448ص8جخزانة األدب مادة ) دلك (،  لسان العربدل أجده يف ديوانو، كىو منسوب لألعشى يف :**
 .000ص0ج
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عر ال القرآف، كمن أبيات الكتاب :  أراد : فأٍف يػيٍعصىمىا، كىذا ليس ابلسهل، كإظٌلا اببو الشًٌ

 سأَتْػُرُك َمنِزِل لِبيِن مَتِيٍم     وأحْلَق  ابحلجاِز فََأْسََتِحَيا

كاآلية على كل حاؿ أقول من ذلك ؛ لتقدـ الشرط قبل ادلعطوؼ، كليس بواجب، كىذا 
 (1).«كاضح

 (2)ككجهو فيو أٌف ) سىأىتٍػريؾي ( مستقبل مطلوب، فجرل رلرل األمر كضلوه.

كقرئ بفتح الكاؼ، على إضمار ) أٍف (، كيسٌمى الصرؼ، ألنٌو دل يعطفو على »قاؿ العكبم :
كحكى أبو حياف مذىب الكوفيُت إبجراء ، (3) «يو معٌت، كما جاء يف الواك كالفاءالشرط لفظا فعطفو عل

ٌ ( رلرل الواك كالفاء يف نصب الفعل ادلضارع إبضمار ) أٍف ( بعدعلا بُت الشرط كجوابو، كذلك جاز  ) مثي
ٌ ( إجراء ذلا رلراعلا.  يف ) مثي

 كاستدلوا هبذه القراءة، كبقوؿ الشاعر يف الفاء :

 (*)الَ يُػَقدِّم رجَلُو ُمْطَمِئن ًة    فَػيُػْثِبتَػَها يف ُمْستَػَوى القاِع يَػْزَلقِ َوَمْن 

 كقاؿ آخر يف الواك :

 (4).(**)َوَمْن يَػْقََتِب ِمن ا وخَيَْضَع نُػْؤِوِه    واَلخَيَْش ظُْلًما ما َأقَاَم الَ َىْضًما

                                  
 .420ص0ج احملتسب1
 .002ص4ج روح ادلعاين2
 .080ص0ج التبيان، 024ص0ج إعراب القراءات الشواذينظر :3
، 0شرحو علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طديوان زىًن بن أيب سلمى، البيت لزىَت بن أيب سلمى، كتزلق : تزؿ بو كال تثبت. ينظر :*

 شواىد العربية ادلعجم ادلفصل يف، كلكٍت دل أجده فيو، كينظر : 88ص4جالكتاب ، كنسبو سيبويو البنو كعب يف : 20ـ، ص0888-ق0028
 .044ص4ج
-ق0002، 0، بَتكت لبناف، طمؤسسة الرسالة، شرح الشواىد الشعرية يف أمهات الكتب النحويةدمحم بن دمحم حسن الشراب، البيت بدكف نسبة يف :**

 .04ص0جشرح التسهيل  ،0022ص4ج شرح الكافية، 40ص4ـ، ج0222
 .04ص0ج البحر احمليطينظر :4
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على ىذه ادلسألة دبا أنشده كال يستشهد »كمنع ابن مالك االستشهاد ابلبيت األٌكؿ فقاؿ :
 سيبويو من قوؿ الشاعر :

 َوَمْن الَ يُػَقدِّم رجَلُو ُمْطَمِئن ًة    فَػيُػْثِبتَػَها يف ُمْستَػَوى القاِع يَػْزَلقِ 

ألٌف الفعل ادلتقٌدـ على الفاء منفي، كجواب النفي ينصب يف رلازاة كغَتىا، كإظٌلا يستشهد  
 بقوؿ الشاعر :

 (1).«ن ا وخَيَْضَع نُػْؤِوِه    واَلخَيَْش ظُْلًما ما َأقَاَم الَ َىْضًماَوَمْن يَػْقََتِب مِ 

رل الواك كالفاء يف نصب ما بعده إف كاف كاقعا بُت فعل الشرط  كمنع البصريوف إجراء ) مثيَّ ( رلي
كدل غلعلوىا  كاعلم أٌف ) مثيَّ ( ال ينصب هبا كما ينصب ابلواك كالفاء،»كاجلزاء كما يف اآلية، قاؿ سيبويو : 

كليس يدخلها من ادلعاين ما يدخل الفاء، كليس معناىا معٌت الواك، كلكٌنها تيشرًؾ  شلا يضمر بعده ) أٍف (
 كييبتدأي هبا.

إذا أدخلتو على الفعل الذم بُت اجملزكمُت دل يكن إاٌل جزما ؛ ألنٌو ليس شلا  ) مثيَّ (كاعلم أٌف 
 لو دل ينقطع.ينصب، كليس ػلسن االبتداء ؛ ألٌف ما قب

ككذلك الفاء كالواك كأك إذا دل ترد هبٌن النصب، فإذا انقضى الكالـ مٌث جئت بػ ) مثيٌ (، فإف 
 (2).«شئت جزمت كإف شئت رفعت

 كىذه القراءة دل يثبت البصريوف هبا حكما، لندكرىا ككوّنا يف القياس كقولو:»قاؿ الشاطيب :
 وأحْلَق  ابحلجاِز فََأْسََتِحَيا

                                  
 .04ص0ج شرح التسهيل لو، كينظر :0022-0020ص4ج شرح الكافية الشافية1
 .88ص4ج الكتاب2
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مثل قليال، ألف الشرط ليس بواجب يف نفسو، كقد تقدـ كجو اختصاص الواك كالفاء ألكنها 
 (1).«هبذا احلكم دكف غَتعلا، فاألكذل عدـ القياس يف غَتعلا

إنٌو من عطف ادلصدر على ادلصدر ادلتوىم مثل »اخلفاجي فقاؿ : كىناؾ توجيو آخر ذىب إليو
 (2).«أكرمٍت كأكرمك، أم ليكن منك إكراـ كمٌٍت 

ف العطف ًإذ ألريك يف اجلٍىٍزـ أحسن شالتٌ  ك إظٌلا كاف ابلنصب»قاؿ السيوطي بعد ذكره القراءة :
صدر ادلتوىم من دلقدير ايكوف اٍلعىطف ًفيًو على ت كالنصب،ل السَّاًبقؾ يكوف على ملفوظ بو كىو الفعاذ

 (3).«قالفعل الٌساب

 (4).«من يكن منو خركج من بيتو كإدراؾ ادلوت لو»كادلعٌت :

ًۡ قولو تعاذل :  -0 َ ل
َ
ًۡ  نَۡصخَۡحِٔذۡ  أ ٌِِِيَ  َؾيَۡيُس ۡؤ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ ٌّ َِۡؿُسً  ٍۡ ، قاؿ اآللوسي : [000] النساء :ۚ َوَج

كأبو حياف كالسمُت  كىو توجيو الزسلشرم كابن عطية، (5) «كقرئ ) كظلنػىعىكيم ( ابلنصب إبضمار ) أف (»
 (6).احلليب كاجلمل

 : (*)احلطيئةكدليل إضمار ) أٍف ( بعد الواك ادلقتضية للجمع يف جواب االستفهاـ، قوؿ 

                                  
، ربقيق عبد الرضبن بن سليماف العثيمُت ) شرح ألفية ابن مالك (ادلقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافيةأبو إسحاؽ إبراىيم بن موسى الشاطيب، 1

 .002ص0ج ـ،0222-ق0008، 0كآخركف، معهد البحوث العلمية كإحياء الًتاث، مكة السعودية، ط
 .448ص4ج على تفسًن البيضاوي الشهابحاشية 2
 .022ص0ج ربقيق عبد احلميد ىنداكم، ادلكتبة التوفيقية، مصر،، مهع اذلوامع يف شرح مجع اجلوامعجالؿ الدين السيوطي، 3
 .002ص4جروح ادلعاين ينظر :4
 .028ص0جادلعجم ، 08ص خمتصر يف شواذ القرآن، كىي قراءة ابن أيب عبلة كاألخفش عن بعضهم. ينظر :002ص4ج روح ادلعاين5
الفتوحات اإلذلية بتوضيح تفسًن ، 004ص0ج الدر ادلصون، 024ص0ج البحر احمليط، 080ص احملرر الوجيز، 000ص0ج الكشاؼينظر :6

 .002ص0ج اجلاللٌن
، أدرؾ اجلاىلية كاإلسالـ، كاف ىجاءا عنيفا دل يسلم من لسانو أحد كىجا أمو كأابه كنفسو، جركؿ بن أكس بن مالك العبسي، * أبو مليكة، شاعر سلضـر

ق. 04، مات سنة كأكثر من ىجاء الزبرقاف بن بدر فشكاه إذل عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر فسجنو ابدلدينة، فاستعطفو أببيات فأخرجو كّناه عن ىجاء الناس
 .008ص0ج الماألعينظر :
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 (*)َأمَلْ َأُك َجارَُكم ويكوَن بييِن     وبينكم ادلوّدُة واإلَخاءُ 

قاؿ ادلبد : فإنٌو أراد أدل غلتمع كوف ىذا منكم ككوف ىذا مٌٍت، كلو أراد اإلفراد فيهما دل يكن إالٌ 
 (1)كأنٌو قاؿ أدل يكن بيٍت كبينكم.رلزكما  

 ، كىو اصطالح الكوفيُت.(2) «) كظلنػىعىكيم ( بفتح العُت على الصرؼ »كذكر ابن عطية أٌف :

يعٍت الصرؼ عن التشريك دلا بعدىا يف إعراب الفعل الذم قبلها، »كبٌينو أبو حياف فقاؿ :
 (3).«كليس النصب على الصرؼ من اصطالح البصريُت

 (4)دل يكن منا االستحواذ كادلنع كقولك : ال أتكل السمك كتشربى ادلاء.كالتقدير : 

ال ذبمع بُت اللنب كالسمك، كال ينهاه أف أيكل السمك على حدة كيشرب اللنب »قاؿ سيبويو :
 (5).«على حدة، فإذا جـز فكأنٌو ّناه أف أيكل السمك على كل حاؿ أك يشرب اللنب على كل حاؿ

أم كألن ظلنعىكيم ضمن ) دلٍى ( ادلضمرة معٌت ) لٍن (، كىذا طريقة االدعاء »: كمعٌت ) كظلنػىعىكيم ( 
 كالتوىم.

كلكن أٌّن لنا أف ظلنعىكيم، كقد اشتدت شوكة اإلسالـ، كألجل أف ظلنػىعىكيم من ادلؤمنُت أم : يف 
لوا حبظنا كنصيبنا من الكسب، فهو متضمن ذلذا ادلعٌت  (6).«ادلستقبل غلب أف تػيعىجًٌ

                                  
 .02صديوان احلطيئة زلرما : أم بيٍت كبينكم حرمة ال ينبغي أف يساء إليها، كاحملـر الذم ػلـر عليك دمو كدمك عليو. ينظر :*
 .02ص0ج ادلقتضب1
 .080ص احملرر الوجيز2
 .004ص0ج الدر ادلصون، كينظر :024ص0ج البحر احمليط3
 .002ص4جروح ادلعاين ينظر :4
 .04-00ص4ج الكتاب5
 .88ص التوجيو النحوي الدالِل للقراءات القرآنية6
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ِٓي إِن شَ لو تعاذل : قو  -4 َٰلَِم آَء َجَؿَو لََم َخۡيٗ َتَتاَرَك ٱَّلَّ َِ َذ ٌّ َٰج   ا  َُۡهَٰرُ  َججَّ
َ
اٱّۡل َٓ ٌَِ ََتۡخِ  ََتۡرِي 

َۢا كقرأ عبيد هللا بن موسى كطلحة بن سليماف ) كغلعىلى ( »، قاؿ اآللوسي : [02] الفرقاف :َوَيۡجَؿو ىََّم كُُطَٔر
 (1).«ابلنصب على إضمار ) أف (

 كٌجو اآللوسي قراءة النصب يف الفعل ) كغلعىلى ( توجيهُت :

الفعل ) كغلعىلى ( منصوب إبضمار ) أىٍف (، كىو توجيو الزسلشرم كالعكبم كالبيضاكم  األّول :
 (2)كأبو حياف كالسمُت احلليب.

 ككجهو : »قاؿ اآللوسي :

 أٌف الشرط دلا كاف غَت رلزـك أشبو االستفهاـ. على ما نقل السَتايف  -0
دلػٌا كاف غَت كاقع حاؿ ادلشارطة أشبو النفي، كقد ذكر النصب بعده سيبويو كقاؿ إنٌو  -0

 (3).«ضعيف

 (5)، كىو نفسو ما نقلو عنو النحاس.(4)«كنصبها جائز على الصرؼ»قاؿ الفراء :

زاء ابلواك، كقولك : إف أتتٍت آًتك نصبو على أنٌو جواب اجل»ككصفو ابن جٍت ابلضعف فقاؿ :
كأيحًسنى إليك، كجازت إجابتو ابلنصب دلا دل يكن كاجبا إالٌ بوقوع الشرط من قػىٍبلو، كليس قواي مع ذلك، 

 (6).«أال تراه دبعٌت قولك : أفعل كذا إف شاء هللا

                                  
 . 404ص0جادلعجم ، كىي قراءة : عمر بن ذر كابن أيب عبلة.ينظر : 484ص08ج روح ادلعاين1
 الدر ادلصون، 80ص8ج البحر احمليط، 020ص2جتفسًن البيضاوي ، 080ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 024ص4ج الكشاؼينظر :2
 .004ص4ج
 .020ص2ج حاشية اخلفاجي، 082-088ص4للسَتايف ج شرح كتاب سيبويوينظر :، 484ص08ج ادلصدر السابق3
 .000ص0ج معاين القرآن4
 .020ص4ج إعراب القرآنينظر :5
 .000ص0ج احملتسب6
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صويت، كنظَته قوؿ :الفعل ) كغلعىلى ( مرفوع، كفتح المو اتباعا لالـ ) لىكى (، كىو توجيو  الثاين
 الشاعر : 

 (*)قَالِ  ُغُصون ذاٍت أو مَلْ دَيَْنع الشرُب ِمنَها غًَن أن َنطََقت    محامُة يف

 من أنٌو فتح راء ) غَتى ( اتباعا ذلمزة ) أف (، كىو أحد كجهُت يف البيت.

  كزعموا أٌف انسا من العرب ينصبوف ىذا الذم يف موضع الرفع ) يقصد :   »قاؿ سيبويو  :
 (1).«غَتي (، فقاؿ اخلليل رضبو هللا : ىذا كنصب بعضهم يومىًئذو يف كل موضع، فكذلك غَتى أٍف نطقت

ا َٔ إِن يَۡس قولو تعاذل :  -0 َْ ٔ ٍُ ًۡ  ۡيُه ْ  َذُيۡحفُِس ٔا ًۡ  َوُيۡخرِجۡ  َتۡتَخيُ َُِس َغَٰ َۡ
َ
، قاؿ [42] دمحم :أ

راء ) أضغانيكيم ( رفعا على النيابة عن الفاعل، كقرئ ) كؼليٍرىٍج ( بضم الياء التحتية كفتح ال»اآللوسي : 
كىي مركية عن عيسى إاٌل أنٌو فتح اجليم إبضمار ) أف (، فالواك عاطفة على مصدر متصيد أم : يكن 

 (2)خبلكم كإخراج أضغانكم.

كالنصب إبضمار ) أىٍف ( ىو توجيو الزسلشرم كابن عطية كأبو حياف كالسمُت احلليب 
 (3)كالبيضاكم.

بو حياف : إاٌل أنٌو فتح اجليم إبضمار ) أىٍف (، فالواك عاطفة على مصدر متوىم، أم : قاؿ أ
ليكيم كإخرىاج أضغانكم.  (4)يكفَّ خبي

 

                                  
دراسة ديوان أيب قيس بن األسلت األوسي، يريد دل ؽلنعها أف تشرب إاٌل أٌّنا مسعت صوت ضبامة فنفرت، كاألكقاؿ صبع كقل كىو ادلقل اليابس. ينظر :*

 .84، مكتبة دار الًتاث، القاىرة مصر، صكصبع كربقيق حسن دمحم ابجوده
 .442ص0ج الكتاب1
 لػ :عيسى كذلك. 44ص8ج ادلعجم، كنسبها صاحب 408ص00ج روح ادلعاين2
 .428ص8ج تفسًن البيضاوي، 048ص0ج الدر ادلصون، 028ص8ج البحر احمليط، 0202ص احملرر الوجيز، 042ص0ج الكشاؼينظر :3
 .028ص8ج البحر احمليط4
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 (1)كتبعو عليو السمُت احلليب.

كادلعٌت : أم كإٌف هللا ليعمل على أف ؼلرج أضغانكم، أم : يػيٍعًلمى القـو من حولكم دبا أنتم عليو 
ألىاؿ اجلهاد الشرعي كبغض ذلم كمكر هبم كحقد عليو لييٍسًقط عز كجل ذلك القناع من حقد كضغينة 

 (2)الكذكب كالوالء ادلكذكب على هللا.

ًۡ قولو تعاذل :  -4 َ ل
َ
ۡح لََم َضۡدَركَ  أ   كقرأ أبو جعفر ادلنصور»، قاؿ اآللوسي : [0] الشرح :نَۡۡشَ

 (3).«) أدل نشرحى ( بفتح احلاء

كىذا غَت جائز أصال، كإظٌلا ذكرتو »رلاىد عدـ جواز ىذه القراءة فقاؿ :نقل ابن جٍت عن ابن 
 (4).«لتعرفو

ظاىر األمر كمألوؼ االستعماؿ ما ذكره ابن رلاىد، غَت »كجٌوز ذلك يف الشعر خاصة فقاؿ :
 أنٌو قد جاء مثل ىذا سواء يف الشعر.

 قرأت على أيب علي يف نوادر أيب زيد :

 (*)أم يوَم ُقِدرْ  دلْوِت َأِفْر   أَيوَم مل يُػْقَدرَ ِمْن َأيِّ َيوَمي  من ا

 قيل : أراد دلٍى يػيٍقدىرنا ابلنوف اخلفيفة، كحذفها.

 كيف نوادر أيب زيد أيضا بيت آخر،  كيقاؿ : إنٌو مصنوع، كىو قولو :

 اضِرْب عْنَك اذلُُموَم طارِقُػَها   َضْرَبَك ابلس ْيِف قَػْوَنس الَفَرسِ 

                                  
 .048ص0ج الدر ادلصون1
 .400ص التوجيو النحوي الدالِل للقراءات القرآنية، 028ص القراءات الشاذة وإعجازىا اللةوي والدالِلينظر :2
 .082ص02ج ادلعجم، كينظر :400ص42ج روح ادلعاين3
 .040ص0ج احملتسب4
 .000ـ، ص0880-ق0020، 0ربقيق دمحم عبد القادر أضبد، دار الشركؽ، بَتكت لبناف، طالنوادر يف اللةة، البيت يف : أيب زيد األنصارم، *
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 (1).«اضرىاابن ابلنوف اخلفيفة، كحذفهافقالوا : أراد 

 بثالث توجيهات كاآليت : (2)ككجهها اآللوسي

أٌف األصل : أدل نشرحٍن بنوف التأكيد اخلفيفة، فأبدؿ من النوف ألفا، مٌث حذفها زبفيفا   األّول :
 كما يف قولو : 

 (*)اضِرْب عْنَك اذلُُموَم طارِقُػَها   َضْرَبَك ابلس ْيِف قَػْوَنس الَفَرسِ 

 (4)، ككذا العكبم.(3)«كىي قراءة مردكدة»كىو توجيو ابن عطية، كرد ىذه القراءة بقولو :

فتًتكب ىذه القراءة من »كقد ضٌعفو السمُت احلليب كتبعو على ىذا التضعيف الشوكاين فقاؿ :
الوقف، فإجراء  ثالثة أصوؿ كلها ضعيفة، ألٌف توكيد اجملزـك بػ : ) دل ( ضعيف، كإبداذلا ألفا إظٌلا ىو يف

 (5).«الوصل رلرل الوقف خالؼ األصل، كحذؼ األلف ضعيف ألنٌو خالؼ األصل

كال ؼلفى أٌف احلذؼ ىنا أضعف شلا يف البيت ؛ ألٌف »كعٌلق اآللوسي عن األصل الثالث فقاؿ :
 (6).«ذلك يف األمر، كىذا يف النفي

لتوكيد، كالتوكيد أشبو شيء بو كىذا عندان غَت جائز ؛ كذلك أٌف ىذه النوف ل»قاؿ ابن جٍت :
 (7).«اإلسهاب كاإلطناب ال اإلغلاز كاالختصار

                                  
 .040ص0جاحملتسب ينظر :1
 .400ص42ج روح ادلعاينينظر :2
 .004ص النوادر يف اللةةالبيت يف :*
 .0888ص احملرر الوجيزينظر :3
 .204ص0ج الشواذإعراب القراءات 4
 .0044ص0ج فتح القدير، 402ص0ج الدر ادلصونينظر :5
 .400ص42ج روح ادلعاين6
 .040ص0ج احملتسب7
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كذكر ابن ىشاـ أٌف يف ىذا التوجيو شذكذاف : توكيد ادلنفي بػ ) دل ( ، كحذؼ النوف لغَت كقف 
 (1)كال ساكنُت.

كال أٌما البيت الذم استشهدكا بو فقاؿ ابن عصفور عنو : فمدفوع مصنوع عند عامة أصحابنا، 
 (2)ركاية نثبت بو.

لعٌل القارئ هبا بٌُت احلاء كأشبعها يف سلرجها فظن السامع أنٌو فتحها، كىو ما ذىب  الثاين :
 (3)إليو الزسلشرم.

كذلذه القراءة زبريج أحسن من ىذا كٌلو، كىو أنٌو لغة لبعض العرب حكاىا »قاؿ أبو حياف :
 ب بػ ) دل ( عكس ادلعركؼ عند الناس.اللحياين يف نوادره، كىي اجلـز بػ ) لن ( كالنص

، كىو القائم بثأر احلسُت بن (**)سبدح ادلختار بن أيب عبيد (*)كأنشد قوؿ عائشة بنت األعجم
 علي هنع هللا يضر : 

َهد  قاِئُمُو    حىت أُتِيَح لُو ادلخَتاُر فانْػَعمَدا  قْد َكاَن مَسُْك اذلَُدى يَػنػْ

 (***)ُدَما       ومل ُيَشاِوَر يف ِإْقَداِمِو أَحَدايف ُكلِّ ما ىم  أمَضى رأيَُو قُ 

 (4).«بنصب ) ييشىاًكرى (،  كىذا زلتمل للتخرغلُت

                                  
 .420ص0ج مةين اللبيب عن كتب األعاريب1
 .82ص0ج سر صناعة اإلعراب2
 .480ص0ج الكشاؼينظر :3
 دل أقف على ترصبة ذلا فيما بُت يدم من مصادر كمراجع. *
صحبة،  عبيد بن مسعود بن عمرك بن عمَت بن عوؼ بن عقدة بن عنزة بن عوؼ بن ثقيف، أسلم كالده يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كال يعلم لوادلختار بن أيب **

 سًن أعالم النبالءر :كنشأ ادلختار فكاف من كباء ثقيف كذكم الرأم كالفصاحة كالشجاعة كالدىاء كقلة الدين، ادٌعى أٌف الوحي أيتيو كأنٌو يعلم الغيب. ينظ
 .420ص0ج
 دل أعثر على ىذين البيتُت فيما كقفت عليو من كتب اللغة كاألدب كالنوادر، كهللا أعلم.***

 .422ص02ج البحر احمليط4
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كزعم بعض الناس أٌف النصب بػ ) دٍل ( لغة اغًتارا بقراءة »كأنكر ابن مالك ىذه اللغة فقاؿ :
زلموؿ على أٌف الفعل مؤكد بعض السلف ) أدٍل نشرىحى لك صدرؾ ( بفتح احلاء.. كىذا عند العلماء 

 (1).«ابلنوف اخلفيفة ففيًتحى ذلا ما قبلها، مثٌ حًذفت كنويت فبقيت الفتحة

كىذه اللغة لبعض العرب ما أظنها تصح، كإف صٌحت فليست من »ككافقو الشوكاين فقاؿ :
 (2).«اللغات ادلعتبة، فإٌّنا جاءت بعكس ما عليو لغة العرب أبسرىا

لإلتباع، كمفاده أٌف احلاء فتحت جملاكرة ما بعدىا كىي اللم يف ) لىكى (،  زبريج صويت الثالث :
 كىو اإلتباع احلركي كقراءة  ) احلمًد ّلِلًًَّ ( ابجلر.

 (3).«عائشة كيتأٌتى فيما عداه كما مرٌ  تكىو ال يتأتى يف بي»قاؿ اآللوسي :

 : التوجيو النحوي للقراءات الواردة يف احلروؼالفصل الثالث 

، كمعٌت ذلك أٌف معٌت االسم كالفعل (4)النحاة احلرؼ أبنٌو كلمة دلت على معٌت يف غَتىا عٌرؼ
 يف أنفسهما، كمعٌت احلرؼ يكوف يف غَته.

كقد اقتصر الباحث يف ىذا الفصل من التوجيو على ما كرد عن اآللوسي يف حركؼ ادلعاين، 
 كبياف العمل اإلعرايب لبعض احلركؼ.

 حروؼ ادلعاين ادلبحث األّول :

 

                                  
 .088-082ص02ج ادلعجم، كينظر : 0420-0424ص4ج شرح الكافية الشافيةينظر :1
 .0040ص0ج فتح القدير2
 .400ص42ج روح ادلعاين3
، 0، ربقيق فخر الدين قباكة كدمحم ندمي فاضل، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طاجلىن الداين يف حروؼ ادلعاينينظر : أبو دمحم بدر الدين ادلرادم، 4

 .02، صـ0880-ق0004
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 (1)) ِإْن ( النافية أوال :

َحدٞ قولو تعاذل : -0
َ
ن يُۡؤََتَٰٓ أ

َ
ِ أ َُْدى ٱّللَّ َدىَٰ  ُٓ ۡ ُلۡو إِنَّ ٱل ٍۡ َُِه َ حَتَِؽ دِي ٍَ ِ ٔٓاْ إَِّلَّ ل ُِ ٌِ ِۡرَو  َوََّل حُۡؤ ٌّ  ٓ ا ٌَ 

و
ُ
ًۡ أ ًۡ   حِيُخ ًۡ ِؾَِد َرّبُِس ُٔك ۡوُيَحآجُّ

َ
رئ ) ًإٍف ييؤتىى ( بكسر علزة ) ًإٍف ( كق»، قاؿ اآللوسي : [24] آؿ عمراف :أ

على أٌّنا انفية، أم : قولوا ذلم ما يؤتى ، كىو خطاب دلن أسلم منهم رجاء العود، كادلعٌت : ال إيتاء كال 
 (2).«زلاجة، فػ ) أىٍك( دبعٌت حىت، كقٌدر قولوا توضيحا كبياان ألنٌو ليس استئنافا تعليال

انفية، كىو توجيو الزسلشرم كابن عطية كالعكبم  ًإٍف () كٌجو اآللوسي قراءة الكسر أبٌف 
 (3)كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم كالدمياطي كالشوكاين.

كػلتمل أف يكوف ىذا الكالـ خطااب من الطائفة القائلة، كىو رأم الزسلشرم كالشهاب 
 (4)اخلفاجي.

صل بكالـ أىل الكتاب، أم : كال تؤمنوا إالٌ النافية، كىو مت ) ًإٍف (على أٌف »قاؿ الزسلشرم :
دلن تبع دينكم، كقولوا ذلم : ما يؤتى أحد مثل ما أكتيتم حىت ػلاجوكم عند ربكم، يعٍت : ما يؤتوف مثلو 

 (5).«فال ػلاجونكم

                                  
ضلو : ) ًإٍف أىردان إال احلسٌت (، كمذىب أكثر البصريُت  ) ًإٍف ( النافية تدخل على اجلملة االمسية، ضلو : ) ًإًف الكافركف إال يف غركر ( كعلى اجلملة الفعلية1

لسراج كأبو علي الفارسي كالفراء أٌّنا ال تعمل شيئا، كمذىب الكوفيُت خال الفراء أٌّنا تعمل عمل ليس، كقاؿ بو من البصريُت أبو العباس ادلبد كأبو بكر بن ا
النافية إالٌ كبعدىا ) إاٌل ( كاآلايت السالفة الذكر، أك ) دلػٌا ( ادلشددة اليت دبعناىا كقراءة بعض السبعة  كأبو الفتح بن جٍت كاختاره ابن مالك، كال أتيت ) ًإٍف (

بل تعمل يف النكرة كادلعرفة معا، كإلعماذلا شرطاف : الًتتيب، فيذكر االسم  ) إٍف كل نفس دلػٌا عليها حافظ(، كال يشًتط يف امسها كخبىا أف يكوف نكرتُت،
 ادلةين. ينظر :ا  يليو اخلب، كال غلوز أف يتقدـ اخلب على االسم، كأاٌل ينتقض النفي بعدىا بػ ) إاٌل ( كإاٌل بطل عملها، ككاف ما بعدىا مبتدأ كخب أكال مث

 .000ص0جحنو العربية ، 048-042ص القواعد األساسية، 080-084ص0ج شرح ابن عقيل على األلفية، 42ص0ج
ادلعجم ، 00ص خمتصر يف شواذ القرآنىي قراءة األعمش كشعيب بن أيب ضبزة كسعيد بن جبَت كطلحة بن مصرؼ. ينظر :، ك 000ص4ج روح ادلعاين2
 .408ص0ج
 البحر احمليط، 000ص0جاجلامع ألحكام القرآن ، 402ص0جإعراب القراءات الشواذ ، 402ص احملرر الوجيز، 080ص0ج الكشاؼينظر :3
 .404ص0ج فتح القدير، 004ص إحتاؼ فضالء البشر، 20ص4ج تفسًن البيضاوي، 048ص0ج الدر ادلصون، 000ص4ج
 .20ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي،080ص0ج الكشاؼينظر :4
 .080ص0ج الكشاؼ5
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ابلكسر فهو من مقوؿ الطائفة كقٌدره بػ : قولوا ذلم توضيحا  ) ًإٍف (كأٌما قراءة »كقاؿ الشهاب :
 (1).«نٌو ليس استئنافا تعليال بل خطااب دلن أسلم منهم رجاء العودكبياان أل

دبعٌت : دل يعط أحد مثل ما أعطيتم من الكرامة، كىذه القراءة ػلتمل »كذىب ابن عطية أٌّنا :
أف يكوف الكالـ خطااب من الطائفة القائلة، كيكوف قوذلا : ) أٍك ػليىاجُّوكيم ( دبعٌت : أك فليحاجوكم، كىذا 

التصميم على أنٌو ال يؤتى أحد مثل ما أكيت، كػلتمل أف تكوف دبعٌت : إاٌل أف ػلاٌجوكم، كىذا على  على
 (2).«ذبويز أف يؤتى أحد ذلك إذا قامت احلجة لو

ىذا تفسَت ابن عطية، كىذا على أف يكوف من قوؿ »كقد نقلو عنو أبو حياف كقاؿ :
 (3).«الطائفة

ما ذكر ابن عطية أنٌو غلوز يف ) أىٍك ( يف ىذه القراءة أف فقد ظهر على »قاؿ السمُت احلليب :
تكوف على ابهبا من كوّنا للتخيَت كالتنويع، كأف تكوف دبعٌت ) إاٌل (، إاٌل أٌف فيو حذؼ حرؼ اجلـز 

 (4).«كإبقاء عملو كىو ال غلوز

كالـ اليهود كيقاؿ : قد انقطع  »كػلتمل أف يكوف من كالـ هللا تعاذل، كإليو ذىب الفراء فقاؿ :
عند قولو : ) كال تؤمنوا إاٌل دلن تبع دينكم (، مٌث صار الكالـ من قولو قل اي دمحم : إٌف اذلدل ىدل هللا 

 (5).«أف يؤتى أحد مثل ما أكيت أىل اإلسالـ

                                  
 .20ص4جحاشية الشهاب على البيضاوي 1
 .402ص احملرر الوجيز2
 .002-000ص4ج البحر احمليط3
 .048ص0ج الدر ادلصون4
 .042ص0ج معاين القرآن5
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كيكوف من كالـ هللا تعاذل كما قاؿ الفراء، كادلعٌت قل اي دمحم إٌف »كتبعو عليو القرطيب فقاؿ :
 أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم أك ػلاجوكم عند ربكم، يعٍت : اليهود ابلباطل فيقولوف ضلن اذلدل ىدل هللا

 (1).«أفضل منكم

كاختيار البعض لو كاالستدالؿ عليو دبا قالو الضحاؾ إٌف »كرد اآللوسي ىذا االحتماؿ فقاؿ :
م أٌّنم ىم ادلدحضوف ادلغلوبوف كأٌف اليهود قالوا : إاٌن ضلج عند ربنا من خالفنا يف ديننا، فبٌُت هللا تعاذل ذل

ادلؤمنُت ىم الغالبوف ليس بشيء ألٌف ىذا البياف ال يتعٌُت فيو ىذا احلمل كما ال ؼلفى على ذم قلب 
 (2).«سليم

كإظلا اخًتان ذلك من سائر األقواؿ اليت ذكرانىا، ألنٌو »كاختار الطبم االحتماؿ األٌكؿ فقاؿ :
على معٌت كالـ العرب، كأشٌدىا اتساقا على نظم الكالـ كسياقو، ا عدا أصحها معٌت، كأحسنها استقامة 

 (3).«ذلك من القوؿ، فانتزاع يبعد من الصحة على استكراه شديد الكالـ

ا ٱقولو تعاذل : -0 ٍَ ُ إِجَّ ٞ  ّللَّ َّٰ ن يَُسَٔن ََلُۥ َوَِٰحٞد   إَِل
َ
ۥٓ أ ُّ َِ د  ُشۡتَدَٰ ُ  َوَلٞ ا ِِف َلَّ ٌَ َِٰت َو َمََٰن ا ِِف ٱلصَّ ٌَ ۥ 

ۡرِض  
َ
كقرأ احلسن ) ًإٍف يكوفي ( بكسر اذلمزة كرفع النوف، أم سبحانو »، قاؿ اآللوسي : [020] النساء :ٱّۡل

 (4).«ما يكوف لو كلد على أٌف الكالـ صبلتاف

كٌجو اآللوسي ىذه القراءة كاليت قبلها، كىو أف ) ًإٍف ( انفية ، كىو توجيو الزسلشرم كابن جٍت 
 (5)كالسمُت احلليب.كابن عطية كأبو حياف 

                                  
 .000ص0ج اجلامع ألحكام القرآن1
 .004ص4ج روح ادلعاين2
 .408ص4ج جامع البيان3
 .022ص0جادلعجم ، كىي قراءة قتادة كأبو كاقد. ينظر :082ص0جروح ادلعاين 4
 .022ص0ج الدر ادلصون، 004ص0ج البحر احمليط، 420ص احملرر الوجيز، 402ص0جاحملتسب ، 042ص0ج الكشاؼينظر :5



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

440 
 

ىذه القراءة توجب رفع ) يكوفي (، كدل يذكر ابن رلاىد إعراب ) يكوفي (، كإظٌلا »قاؿ ابن جٍت :
على أٌف ) »كقاؿ أبو حياف : ، (1)«غلب رفعو ألٌف ) ًإٍف ( ىنا نفي كقولك : ما يكوف لو كلد، كىذا قاطع

التثليث، كاإلخبار ابنتفاء الولد، فالكالـ صبلتاف، ًإٍف ( انفية، أم : ما يكوف لو كلد فيكوف التنزيو عن 
 (2).«كيف قراءة اجلماعة صبلة كاحدة

أم تنزىت ذاتو عن ذلك، فهو إلو كاأللوىية ذات خصوصية خاصة ال يليق هبا كال يتأتى معها 
كمهما يكن جنس ىذا الولد، كمهما تكن درجةي صفوىًة خلقو كخاصة مالئكتو كمسوىم يف ، مثل ىذا

هم ال سبيل ألف يتخذ سبحانو منهم كلدا ألنٌو أمر ال يتفق يف أصلو مع خصوصية الذات اإلذلية عادل
 (3)الكرؽلة أبم شكل أك صورة من الصور.

ََ قولو تعاذل :  -4 ِي ًۡ   إِنَّ ٱَّلَّ َراىُُس ٌۡ
َ
ِ ِؾَتاٌد أ ٌَِ ُدوِن ٱّللَّ ًۡ  حَۡدُؾَٔن  ُْ ْ  فَٱۡدُؾٔ ٔا ًۡ  فَۡيَيۡصَخِجيُت ىَُس

ًۡ إِن  كقرأ سعيد بن جبَت ) ًإٍف الذين تدعوف ( بتخفيف    »، قاؿ اآللوسي : [080] األعراؼ :َصَِٰدرِيَ  ُنُِخ
 (4).«) ًإٍف ( كنصب ) ًعبىادنا أمثالىكيم (

 كٌجو اآللوسي ىذه القراءة على النحو اآليت :

 الكوفيُت. ) ًإٍف ( انفية تعمل عمل ) ما ( احلجازية، كىو مذىب الكسائي كبعض األّول :

كىو توجيو ابن جٍت كالزسلشرم كابن عطية كالعكبم كالقرطيب كابن األنبارم كمكي بن أيب 
 (5)طالب كالبيضاكم كالشوكاين.

                                  
 .402ص0ج احملتسب1
 .004ص0ج البحر احمليط2
 .82ص التوجيو النحوي الدالِل للقراءات القرآنية، 88ص القراءات الشاذة وإعجازىا اللةوي والدالِلينظر :3
 .080ص8ج روح ادلعاين4
 ألحكام القرآناجلامع ، 428ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 208ص احملرر الوجيز، 002ص0ج الكشاؼ، 420ص0جاحملتسب ينظر :5
 .820ص0ج فتح القدير، 000ص0ج تفسًن البيضاوي، 084ص مشكل إعراب القرآن، 404ص0ج البيان يف إعرابةريب القرآن، 400ص2ج
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كقرئ يف الشواذ بنصب ) عبىادنا أمثالىكيم ( كزبفيف ) ًإٍف (، جبعل ) ًإٍف ( »قاؿ ابن األنبارم :
فع اسم ) ما ( ؛ ك) ًعبىادنا ( خبىا، ك) أمثالىكيم ( صفة    دبعٌت ) ما (، ك) الذين ( كصلتو ؛ يف موضع ر 

 (1).«) ًعبىادنا (

ما الذين تدعوف من دكف هللا عبادنا »كمعٌت القراءة كما قاؿ ابن جٍت : فكأنٌو قاؿ : 
 (2).«أمثالىكيم

 كادلعٌت هبذه القراءة ربقَت شأف األصناـ كنفي شلاثلتهم للبشر، بل ىم أقل»قاؿ ابن عطية :
 (3).«كأحقر إذ ىم صبادات ال تفهم كال تعقل

 دبا يلي : (4)كاعًتض اآللوسي على ىذا التخريج

دل يثبت إعماؿ ) ًإٍف ( عمل ) ما ( احلجازية، كأجيب عنو أبٌف إعماذلا اثبت يف كالـ  أوال :
 العرب كقوؿ الشاعر :

 (*)ٌنَ انِ اجملَ إْن ىو مستولًيا على أحٍد   إالّ على أضعفِ 

 (5)ادلرادم عن بعض النحويُت أٌف إعماذلا لغة أىل العالية.كحكى 

 يقتضي نفي كوّنم عبادا أمثاذلم، كالقراءة ادلشهورة تثبتو فتتناقض القراءاتف. اثنيا :

                                  
 .404ص0ج البيان يف إعرابةريب القرآن1
 .480ص0ج احملتسب2
 .208ص احملرر الوجيز3
 .080ص8ج روح ادلعاينينظر :4
 شرح ابن عقيل على األلفية، 000ص0ج توضيح ادلقاصد وادلسالك، 002ص0ج شرح الشافية، 008ص8ج خزانة األدبالبيت بدكف نسبة يف :*
 .008ص8ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية، 042ص0ج شرح التسهيل، 022ص0ج
 .002صاجلىن الداين يف حروؼ ادلعاين ينظر :5
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كالذم يظهر رل أٌف ىذا التخريج الذم خٌرجوه من أٌف ) ًإٍف ( للنفي ليس »قاؿ أبو حياف :
بات كوف األصناـ عبادا أمثاؿ عابديها، كىذا التخريج يدؿ على بصحيح ألٌف قراءة اجلمهور تدؿ على إث

 (1).«نفي ذلك فيؤدم إذل عدـ مطابقة أحد اخلبين اآلخر كىوال غلوز ابلنسبة إذل هللا تعاذل

كأجيب كما قاؿ الشهاب اخلفاجي أبنٌو ال تناقض ألٌف ادلشهورة تثبت ادلثلية من بعض الوجوه، 
 (2)ك من كجو آخر.كىذه تنفيها من كل الوجوه أ

كقد أجابوا عن ذلك أبٌف ىذه القراءة تفهم ربقَت أمر ادلعبود من دكف هللا »قاؿ السمُت احلليب :
كعبادة عابده، كذلك أٌف العابدين أمٌت حاال، كأقدر على الضر كالنفع من آذلتهم، فإٌّنا صباد ال تفعل 

 (3).«شيئا

إذ  ، القراءة سلالفة للقراءة ادلشهورةمذتو أف ىذه كتوىم أبو حياف ككثَت من تال»قاؿ الدماميٍت : 
مقتضاىا إثبات شلاثلة ادلدعوين من دكف هللا ألكلئك ادلخاطبُت، كمقتضى قراءة ابن جبَت نفي ادلماثلة 

 أفٌ  : كليس ما توعلوه بصحيح؛ إلمكاف جعل ادلماثلة ادلثبتة يف القراءة ادلشهورة ابعتبار العبودية، أم
ىؤالء الذين تدعوّنم آذلة شلاثلوف لكم يف كوّنم مربوبُت متسمُت بسمة العبودية هلل، كادلماثلة ادلنفية يف 

كف هللا شلاثلُت لكم فيما اتصفتم دليس ىؤالء الذين تدعوّنم من  : القراءة األخرل ابعتبار اإلنسانية، أم
يف ادلرتبة، فكيف تعبدكّنم كتتخذكّنم ىم صباد، كأنتم عقالء، فلكم عليهم على  من اإلنسانية؛ إذ بو

 (4).«آذلة، كىم دكنكم

 كذىب النحاس إذل إنكار ىذه القراءة من ثالث جهات :

                                  
 .042ص4ج البحر احمليط1
 .000ص0ج حاشية الشهاب على البيضاوي2
 .484ص4ج ادلصون الدر3
 .040ص4ج ـ،0884-ق0024، 0، ربقيق دمحم بن عبد الرضبن بن دمحم ادلفدل، طتعليق الفرائد على تسهيل الفوائددمحم بدر الدين الدماميٍت، 4
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إحداىا : أٌّنا سلالفة للسواد، كالثانية أٌف سيبويو ؼلتار الرفع يف خب ) ًإٍف ( إذا كانت دبعٌت      
، ك) ًإٍف ( دبعناىا فهي أضعف منها، كاجلهة ) ما (، فيقوؿ : إف زيدي منطًلقه ألٌف عمل ) ما ( ضعيف

الثالثة أٌف الكسائي زعم أٌف ) ًإٍف ( ال تكاد أتيت يف كالـ العرب دبعٌت ) ما ( إاٌل أف يكوف بعدىا إغلاب  
َٰفُِروَن إَِّلَّ ِِف ُغُرورٍ  :كما قاؿ    (1).[02] ادللك :إِِن ٱۡىَك

ككالـ النحاس ىذا ىو »اإلنكار، فقاؿ :  كقد أجاب أبو حياف كتبعو السمُت احلليب عن ىذا
الذم ال ينبغي ألٌّنا قراءة مركية عن اتبعي جليل كذلا كجو من العربية، كأٌما الثالث جهات اليت ذكرىا 
فال يقدح شيء منها يف ىذه القراءة ؛ أٌما كوّنا سلالفة للسواد فهو خالؼ يسَت جدا ال يضر، كلعٌلو  

الوقف على ادلنوف ادلنصوب بغَت ألف، فال تكوف فيو سلالفة للسواد،  كتب ادلنصوب على لغة ربيعة يف
كأٌما ما حكي عن سيبويو فقد اختلف الفهم يف كالـ سيبويو يف ) أف (، كأٌما ما حكي عن الكسائي 

 (2).«فالنقل عن الكسائي أنٌو حكى إعماذلا كليس بعدىا إغلاب

 إٌّنا ) ًإٍف ( ادلخففة من ادلثٌقلة، كإٌّنا على لغة من نصب هبا اجلزأين كقولو : الثاين :

 (*)ِإَذا اْسَود  ُجْنُح الليِل فلتْأِت وْلَتُكن     ُخطَاَك ِحثَااًث إّن ُحر اَسَنا ُأْسَدا

على كجو غَت ما  (3)كقد خٌرجت ىذه القراءة يف شرح التسهيل»كىو زبريج أيب حياف، فقاؿ :
كركه، كىو أٌف ) ًإٍف ( ادلخففة من الثقيلة، كأعملها عمل ادلشٌددة، كقد ثبت أٌف ) ًإٍف ( غلوز إعماذلا ذ 

                                  
 .84-80ص0ج إعراب القرآنينظر :1
 .484ص4ج الدر ادلصون، كينظر :042ص4ج البحر احمليط2
،  كحبثت عنو يف 400ص0ج شرح الشواىد الشعرية يف أمهات الكتب النحوية، 480صاجلىن الداين يف حروؼ ادلعاين البيت لعمر بن ربيعة يف :*

، ربقيق مكتب الًتاث يف مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بَتكت القاموس احمليطرلد الدين الفَتكزآابدم،ديوانو فلم أعثر عليو، كىو بدكف نسبة يف : 
 .8ص0ج شرح التسهيل، 00ص0ج مةين اللبيب، 408ص0ج شرح الكافية الشافية، 0022ص0ـ، ج0224-ق0000، 8لبناف، ط

 .028ص0 التذييل والتكميل شرح التسهيلينظر :3
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 عمل ادلشٌددة يف غَت ادلضمر ابلقراءة ادلتواترة 
ًۡ  ِإَونَّ ُُكّٗ ُٓ ۡؾَمَٰيَ

َ
ًۡ َربَُّم أ ُٓ َِّ َّٔذَِي ا ََلُ ٍَّ َّ كبنقل ، [000] ىود : ل

 (1).«سيبويو عن كالـ العرب

كما ذكره أبو حياف من إعماذلا جائز خالفا للكوفيُت، كاألكثر ىو إعلاذلا كما ذكره ابن ىشاـ 
 (2)يف ادلغٍت.

كأٌما نصبها للجزأين ) ادلبتدأ كاخلب (، فهو ضعيف كذلك كزبريج البيت السابق على احلالية 
ا.  (3)كأٌف اخلب زلذكؼ، أم : تلقاىم أيٍسدن

 (4).«ادلخففة كنصب جزئيها كالعلا قليل ضعيف كإعماؿ»قاؿ الشهاب اخلفاجي :

إٌّنا مهملة، كخب ادلبتدأ زلذكؼ كىو الناصب لػ ) ًعبىادنا (، ك) أمثىالىكيم ( نعت لػ      الثالث :
 (5)) ًعبىادنا (، كىو توجيو أيب حياف كتبعو السمُت احلليب.

 لوا يف قولو : كىو أنٌو أتٌكلوا ادلنصوب على إضمار فعل كما قا»قاؿ أبو حياف :

َبا َرَواِجَعا َم الصِّ  (*)ايليَت أاي 

إٌف تقديره : أقبلت ركاجعا ؛ فكذلك تؤكؿ ىذه القراءة على إضمار فعل تقديره : إف الذين 
 (6).«تدعوف من دكف هللا تدعوف عبىادنا أمثالىكيم

                                  
 .040-042ص4ج البحر احمليطينظر :1
 .048ص0ج اإلنصاؼ يف مسائل اخلالؼ، 40-40ص0ج مةين اللبيب عن كتب األعاريبينظر :2
 .00ص0جادلصدر نفسوينظر :3
 .000ص0ج حاشية الشهاب4
 .484ص4ج الدر ادلصون، 040ص4ج البحر احمليطينظر :5
 .420ص0جديوان رؤبة البيت لرؤبة بن العجاج. ينظر :*
 .040ص4ج البحر احمليط6
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 قولو تعاذل :  -4
ًۡ َربَُّم ِإَونَّ ُُكّٗ ُٓ َِّ َّٔذَِي ا ََلُ ٍَّ َّ ًۡ   ل ُٓ ۡؾَمَٰيَ

َ
ئُنَ  أ ٍَ ا َحۡؿ ٍَ ِ ۥ ة ُّ ، قاؿ [000] ىود : َختِيٞ  إَُِّ

كقرأ أيب كاحلسن خبالؼ عنو كأابف بن تغلب ) ًإٍف ( ابلتخفيف ) كله ( ابلرفع ) دلػٌا ( »اآللوسي : 
ش ضلو ابلتشديد،... كركل أبو حامت أٌف يف مصحف أيٌب ) كًإٍف من كلٌّ إاٌل ليوفًٌينػَّهيم (، ..كقرأ األعم

 (1).«ذلك إالٌ أنٌو أسقط ) ًمن ( كىو حرؼ ابن مسعود رضي هللا تعاذل عنو

 يف ىذه اآلية ثالث قراءات كتوجيهها ؛ كىي كاآليت : (2)ذكر اآللوسي

 ) كًإف كلُّ دلػَّا ( القراءة األوىل :

دلػٌا ليوفيٌػنَّهم ربك كجهها اآللوسي أٌف ) ًإٍف ( انفية، ك) كلٌّ ( مبتدأ، كاجلملة القسمية كجواهبا ) 
 أعماذلم( خبه، ك) دلػٌا ( دبعٌت : ) إالٌ (، أم : ما كلٌّ إالٌ أقسم كهللا ليوفٌينهم.

كىو توجيو الزسلشرم كمكي بن أيب طالب القيسي كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم 
 (3)كالشهاب اخلفاجي كالشوكاين.

) دلػٌا ( دبنزلة ) إاٌل (، فإنٌو كجو كأٌما من جعل »:  فقاؿ) دلػٌا ( دبنزلة ) إاٌل (، كنفى الفراء جعل
ال نعرفو، كقد قالت العرب : ابهلل دلػٌا قمت عٍت، كإاٌل قمت عٍت، فأٌما يف االستثناء فلم يقولوه يف شعر 

 (4).«كال غَته ؛ أال ترل أٌف ذلك لو جاز لسمعت من الكالـ : ذىب الناسى دلػٌا زيدا

 (5).«قاؿ أبو عبيد : دل صلد ىذا يف كالـ العرب»اؿ أبو حياف :كىو رأم أيب عبيد، ق

                                  
 .020ص00ج روح ادلعاين1
 .020ص00ج ادلصدر نفسوينظر :2
 تفسًن البيضاوي، 000ص0ج الدر ادلصون، 008ص0ج البحر احمليط، 442ص مشكل إعراب القرآن، 408ص0ج الكشاؼينظر :3
 .0200ص0ج فتح القدير، 000ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي، 000ص4ج
 .404ص0ج معاين القرآن4
 .008ص0ج البحر احمليط5
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كرٌد أبو حياف على إنكار الفراء كأيب عبيد رليء ) دلػٌا ( دبنزلة ) إاٌل ( بثالثة أدلة :  القراءة 
 ادلتواترة يف قولو : 

اِإَونَّ ُُكّٗ ٍَّ َّ نقلو اخلليل كسيبويو  ) إاٌل (دبعٌت  ) دلػٌا (حجة عليهما، كوف    ل
كالكسائي، ككوف العرب خصصت رليئها ببعض الًتاكيب ال يقدح كال يلـز اطرادىا يف ابب االستثناء، 

 (1)فكم من شيء خيصَّ بًتكيب دكف ما أشبهو.

فتكوف دبعٌت إال، كىي قليلة الدكر فيكالـ العرب، كينبغي أال ) دلػٌا (كأما »كقاؿ يف موضع آخر :
ا : يقتصر على الًتكيب الذم كقع يف كالـ العرب، ضلو قولو تعاذل يتسع فيها، بل َٓ ا َؾيَۡي ٍَّ َّ إِن ُُكُّ َجۡفس  ل

َِا، [0: الطارؽ]َحافِٞغ  ۡح َ ا ََجِيٞؽ لَّ ٍَّ َّ ٞ ل ونَ  ِإَون ُُكّ ( انفية، ك  يف قراءة من شدد ادليم، فػ )إفٍ [40]يس :ُُمَۡۡضُ
 .( إالٌ ) ا( دبعٌت ػٌ دل)

 (2).«كالكسائي يبويواخلليل كس ( إالٌ ) دبعٌتدلػٌا () كشلن حكي أف 

ٍيل فىًإنػَّهيم االستثنائية يف ل ( إالٌ ) دبنزلةنىاء اترىة يػيقىاؿ ًفيهىا حرؼ اٍستثً كى »قاؿ األزىرم :  غىة ىيذى
 كذا، أىم مىا أىسأىلك ًإالَّ فعلك  ، كذاأٍنشدؾ هللا دلا فعلت  :  ضلو قوذلميف ( ًإالَّ )  دبىٍعٌت ) دلػٌا (غلعلوف

ا َحافِٞغ :  قػىٍولو تػىعىاذلى  ( ًإالَّ )  دبعٌتدلا  رليءكىًمٍنو أىم كىمن  َٓ ا َؾيَۡي ٍَّ َّ  يف[0: الطارؽ]إِن ُُكُّ َجۡفس  ل
 إاٌلعليهامىا كل نفس  كضبزة كأيب جعفر،أال ترل أٌف ادلعٌت :م ابن عامر كىعاص قراءةالتشديدكىي قراءة 

    ًإف  ذلك حيث قاؿ : إذل إنكار اجلوىرم كال التفات ،( ًإالَّ )  دبعٌت ) دلػٌا ( كى  انفية ( ًإفػ ) فى  ، افظح
حكاه  ادلصٌنف كما قالو غَت معركؼ يف اللغة، كسبقو إذل ذلك الفراء كأبو عبيدة ( ًإالَّ )  دبعٌت ) دلػٌا (
 (3).«كسيبويو اخلليل

                                  
 .008ص0ج البحر احمليطينظر :1
 .422ص8ج التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل2
 .020ص0ج ـ،0880-ق0004، 0، ربقيق عبد الكرمي رلاىد، مؤسسة الرسالة، بَتكت لبناف، طقواعد اإلعرابموصل الطالب إىل خالد األزىرم،3
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(، كقالوا : إٌّنا لغة ذلذيل لكٌنها دل تسمع إاٌل بعد  إالٌ دبعٌت )  ) دلػٌا (رليء »قاؿ الشهاب :
 (1).«القسم

كذكر ابن عطية توجيها آخر، كىو أف تكوف ) ًإٍف ( ادلخففة من الثقيلة، كحقها أف أكثر لساف 
َّ ( كما قرأ اجلمهور :  إالٌ ىنا دبعٌت )  ) دلػٌا (العرب أف يرتفع ما بعدىا، ك  ا إِن ُُكُّ َجۡفس  ل َٓ ا َؾيَۡي ٍَّ

 (2).[0: الطارؽ]َحافِٞغ 
 ) كإٍف ًمن كيلٌّ إالٌ ليوًفيػَّنػَّهيم ( القراءة الثانية :

 (3)ككجهها اآللوسي أبٌف ) ًإٍف ( انفية، ك) ًمٍن ( زائدة، كبو قاؿ أبو حياف.
انفية،  كأٌما قراءة ما يف مصحف أيٌب كما نقلها أبو حامت، فػ ) ًإٍف ( فيها»قاؿ السمُت احلليب :

ك) ًمٍن ( زائدة يف النفي، ك) كيلٌّ ( مبتدأ، ك) ليوًفيػَّنػَّهيم ( مع قسمو ادلقٌدر خبىا، إذ يصَت التقدير بدكف 
 (4).«) ًمٍن ( : كإٍف كلٌّ إالَّ ليوًفيػَّنػَّهيم

 ) كإٍف كيلٌّ إالٌ ليوًفيػَّنػَّهيم ( القراءة الثالثة :
توجيو القراءة السابقة ابعتبار أنٌو أسقط ) ًمٍن (، كىو حرؼ ابن  (5)كقد كجهها اآللوسي

 مسعود هنع هللا يضر.
كقرأ أيٌب ) كإٍف كلٌّ دلػٌا ليوًفيٌػنٌػهيم ( على أٌف ) إٍف ( انفية، ك) دلػٌا ( دبعٌت         »قاؿ الزسلشرم :

 (6).«لٌّ إالٌ ليوًفيػَّنػَّهيم () كإٍف كي ) إالٌ (، كقراءة عبد هللا ) يعٍت : ابن مسعود ( مفٌسرة ذلا 
 

                                  
 .000ص4ج حاشية الشهاب على البيضاوي1
 .00ص0ج التبيان، 824ص احملرر الوجيزينظر :2
 .002ص0ج البحر احمليط3
 .004ص0ج الدر ادلصون4
 .020ص00ج روح ادلعاين5
 .408ص0ج الكشاؼ6
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، كىو توجيو أيب حياف (1)«كمن قرأ : ) إاٌل ( مصرحة، فمعٌت قراءتو كاضح»كقاؿ ابن عطية :
 (2)كالسمُت احلليب كالشوكاين.

كالقراءات الثالث ادلخالفات للسواد تكوف فيها ) إٍف ( دبعٌت ) ما ( ال غَت، »قاؿ النحاس :
 (3).«ال غلوز أف يقرأ دبا خالف السواد إالٌ على ىذه اجلهة كتكوف على التفسَت ؛ ألنٌو

كأٌما ) كإٍف كيلٌّ إاٌل ليوًفيػَّنػَّهيم ( فمعناه : ما كلٌّ كهللا »كزاد ابن جٍت توجيهُت آخرين فقاؿ :
 ليوفيػَّنػَّهيم، كقولك : ما زيد إالٌ ألضرًبػىنَّوي، أم : ما زيد إالٌ مستحقه ألف يقاؿ فيو ىذا.

كجو اثف، كىو أف تكوف ) إٍف ( سلٌففة من الثقيلة، كذبعل ) إاٌل ( زائدة، كقد جاء كغلوز فيو 
 عنهم ذلك، قاؿ الشاعر :

 (*)العل  إالّ مُ  احلاجاتِ  بُ أرى الدْىَر إالّ منجنوان أبىلو     وما طالِ 

أم : أرل الدىر منجنوان أبىلو يتقلب هبم، فتارة يرفعهم، كاترة ؼلفضهم، كعلى ذلك أيضا 
 :  (**)أتٌكلوا قوؿ ذم الرمة

 (**)ارً فْ ا قػَ دً لَ ي هبا بػَ مِ رْ ى اخَلْسِف أو تػَ لَ إالّ ُمناَخًة      عَ  كُ فَ نػْ ما تػَ  َحَراِجيجَ 

 (4).«أم ما نتفك مناخة، ك) إالٌ ( زائدة

 

 
                                  

 .824ص احملرر الوجيز1
 .0200ص0ج فتح القدير، 0004ج الدر ادلصون، 002ص0ج البحر احمليطينظر :2
 .080ص0ج إعراب القرآن3
مةين اللبيب ، 440ص0ج شرح ادلفصل، 008ص0ج شرح التسهيل، 24ص0ج ضرائر الشعر، 040ص0ج خزانة األدبالبيت بدكف نسبة يف :*
 .80ص0ج
مسعود العدكم من مضر من فحوؿ الطبقة الثانية يف عصره، قاؿ أبو عمرك بن العالء : فتح الشعر ابمرئ القيس كختم بذم غيالف بن عقبة بن ّنيس بن **

 .000ص4جاألعالم ق أبصبهاف كقيل ابلبادية. ينظر :002الرمة، كامتاز إبجادة التشبيو. مات 
قٌدـ لو كشرحو أضبد ديوان ذي الرمة، ة أك الضامرة، اخلسف : اجلوع. ينظر :حراجيج صبع حيرجوج : انقة مسينة طويلة على كجو األرض، أك الشديد***

 .80ـ، ص0884-ق0004، 0حسن بسج، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، ط
 .040-040ص0ج احملتسب4
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 (1)) أْن ( ادلخففة اثنيا :

َءايَٗث  قولو تعاذل :  -0 ٓ َّلَّ  كَاَل َرّبِ ٱۡجَؿيّّلِ
َ
ًَ ٱّلَّاَس َكاَل َءاَحُخَم أ ََٰد ََلَال   حَُسّيِ ] مرمي اَشِٔيّٗ  ذََل

كقرأ ابن أيب عبلة كزيد بن علي رضي هللا عنهما ) أىٍف ال تكلًٌمي ( ابلرفع على أٌف    »، قاؿ اآللوسي : [02:
 (2).«) أىٍف ( ادلخففة من الثقيلة كامسها ضمَت الشأف أم أنٌو ال تكٌلم

 (3)الكسائي كالفراء كالنحاس كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب.كىو توجيو 

َّلَّ يَرِۡجؽُ ك ) تكلًٌمى ( منصوبة بػ ) أىٍف ( كلو ريًفعىت كما قاؿ : »قاؿ الفراء :
َ
فََل يََرۡوَن أ

َ
ًۡ  أ ِٓ  إََِلۡ

َّٗل  ۡٔ  كاف صوااب.[88] طو :كَ

ادلكٌٍت مثل اذلاء كالكاؼ، فإف صليحا   كإذا رأيت ) أٍف ( اخلفيفة معها ) ال ( فامتحنها ابالسم
كاف يف الفعل الرفع كالنصب، كإف دل يصلحا دل يكن يف الفعل إالٌ النصب ؛ أال ترل أنٌو جائز أف تقوؿ : 

 (4).«آيتىك أٌنك ال تكٌلم الناس كالذم ال يكوف إالٌ نصبا

، كتبعو السمُت احلليب (5) كزاد أبو حياف توجيها آخرا، كىو إجراء ) أٍف ( رلرل ) ما ( ادلصدرية
لىت على ) مىا ( أختها، كمثلو : »فقاؿ :  اَؾَث  كالثاين أف تكوف الناصبة ضبًي ََ ًَّ ٱلرَّ ِ ن يُخ

َ
َراَد أ

َ
َۡ أ ٍَ ِ  البقرة ] ل

                                  
تعمل شيئا، لكن غلب يف امسها ثالثة أمور : أف ، كىي مصدرية أيضا، كتنصب االسم كترفع اخلب خالفا للكوفيُت، زعموا أٌّنا ال ) أىٍف ( ادلخففة من الثقيلة1

فعلها جامد أك  يكوف ضمَتا ال ظاىر، أف يكوف دبعٌت الشأف، كأف يكوف زلذكفا، كغلب يف خبىا أف يكوف صبلة ال مفردا، فإف كانت اجلملة إمسية أك فعلية
ٍِيَ عاذل :متصرؼ، كىو دعاء دل ربتج إذل فاصل يفصلها من ) أىٍف (. مثاؿ االمسية قولو ت ِ َرّبِ ٱىَۡعَٰيَ ُد ّلِلَّ ٍۡ ِن ٱۡۡلَ

َ
تقديره : أنٌو احلمدي هلل أم :  [02] يونس : أ

 ، كمثاؿ الفعلية اليت فعلها جامد كحذؼ امسها ككليتها اجلملة االمسية بال فاصلاألمر كالشأف، فخففت ) أٍف (
َ
ن يَُسَٔن َكِد ٱۡرََتََب َوأ

َ
ًۡ   ۡجَؿََسَٰٓ أ ُٓ َجيُ

َ
 ؼاألعرا] أ

ِ ، كالتقدير : كأنٌو عسى، كمثاؿ اليت فعلها متصٌرؼ كىو دعاء :[004:  نَّ َغَضَب ٱّللَّ
َ
َصَث أ ٍِ ٓ  َوٱىَۡذَٰ ا َٓ يف قراءة من خٌفف      ) أٍف ( ككسر  [8:  النور] َؾيَۡي

مةين رؼ التنفيس، كحرؼ النفي، كلو. ينظر :الٌضاد، فإف كاف الفعل متصرفا ككاف غَت دعاء كجب أف ييفصل من ) أٍف ( بواحد من أربعة كىي : قد، كح
 .000-002ص0ج حنو العربية، 002-000ص القواعد األساسية، 028-022ص شرح قطر الندى، 48ص0ج اللبيب

 .408ص00ج روح ادلعاين2
 ادلصونالدر ، 000ص2ج البحر احمليط، 00ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 80ص0ج معاين القرآن، 0ص4ج إعراب القرآنينظر :3
 .080ص0ج
 .80ص0ج معاين القرآن4
 .048ص4ج البحر احمليطينظر :5
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 (1).«، ك) أىٍف ( كما يف حٌيزىا أيضا يف زلل رفع خبا ) آيتيكى ([044: 

ََ قولو تعاذل : -0 ٌَِ ُشيَۡيَمَٰ ۥ  ُّ ۥ وَ  إَُِّ ُّ ِ  ِمۡسِبإَُِّ ًِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱّللَّ  »، قاؿ اآللوسي : [42] النمل : ٱلرَِّحي
كقرأ أيب ) أىٍف من سليماف كأىٍف بسم هللا ( بفتح اذلمزة كسكوف النوف، كخرج على أٌف ) أىٍف ( ىي ادلفسرة 

 (2).«ألنٌو قد تقدمت صبلة فيها معٌت القوؿ، أك على أٌّنا ادلخففة من الثقيلة كحذفت اذلاء

 إٌف القراءة عند اآللوسي ال زبرج عن كجهُت :

دلفسرة بدليل تقٌدـ صبلة فيها معٌت القوؿ، كىو  توجيو الزسلشرم كأبو أٌف ) أٍف ( ىي ا األّول :
 (3)حياف كالسمُت احلليب كالشوكاين.

أٌّنا من أقساـ ) أىٍف ( ادلفتوحة، كعن الكوفيُت إنكارىا، كأٌف من  (4)ابن ىشاـ األنصارم كذكر 
 شركطها عند من أثبتها :

 .أف تسبق جبملة -0
بنا.أف تتأخر عنها صبلة، فال  -0  غلوز : ذكرت عسجدا أٍف ذىىى
 أف يكوف يف اجلملة السابقة معٌت القوؿ. -4
 أف ال يكوف يف اجلملة السابقة أحرؼ القوؿ، فال يقاؿ : قلت لو أف افعٍل. -0
 أال يدخل عليها جار، فلو قلت : كتبت إليو أًف افعل كانت مصدرية. -4

 أٌّنا ادلخٌففة من الثقيلة، كحذفت اذلاء. الثاين :

                                  
 .88ص0ج الدر ادلصون1
 .042ص08ج روح ادلعاين2
 .404ص0ج فتح القدير، 400ص4ج الدر ادلصون، 040ص8ج البحر احمليط، 024ص4ج الكشاؼينظر :3
 .00-48ص0ج مةين اللبيب عن كتب األعاريبينظر :4
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كىي يف قراءة أيٌب : ) كأىٍف بسمميحرلا نمحرلا هللا  (، ففي ذلك حجة دلن فتحها ؛ »راء :قاؿ الف
 (1).«ألٌف ) أىٍف ( إذا فتحت ألفيها مع الفعل أك ما ػلكى دل تكن إالٌ سلففة النوف

كىذا ال »، كاعًتض عليو تلميذه السمُت احلليب فقاؿ : (2)كشلن رأل ىذا التوجيو أبو حياف
أصوؿ البصريُت ألٌف امسها ال يكوف إاٌل ضمَت شأف، كضمَت الشأف ال يفسر إاٌل جبملةو يتمشى على 
 (3).«مصرَّحو جبٍزئػىيػٍهىا

ًَ قولو تعاذل :  -4 َلَّ َحۡؿيَ ُو  ّّلِ ْۡ
َ
َّلَّ َحۡلِدُرونَ  أ

َ
َٰ  ٱۡىِهَتَِٰب أ َِ فَۡضوِ  ََعَ ٌّ ء   نَّ ٱۡىَفۡضَو َِيَِد  ََشۡ

َ
ِ َوأ ٱّللَّ

 ِ َ يََشآُء  يُۡؤتِيِّ  ٱّللَّ ٌَ: كركل ابن رلاىد عن احلسن ) لىٍيالى ( مثل : ليلى اسم »، قاؿ اآللوسي : [08] احلديد
 (4).«ادلرأة ) يػىٍعلىمي ( ابلرفع، كركل قطرب عن احلسن أيضا ) لًٍيالى ( بكسر الالـ

 ذكر اآللوسي يف ىذه اآلية قراءتُت كتوجيهها :

 ) لىٍيالى يعلمي ( القراءة األوىل :

ىٍف الى ( بفتح حرؼ اجلر، كىي لغة »جهها أبٌف أصلها :كك   ، كعليو قولو : ) ألى

 (*)يلِ بِ سَ لِّ لى بكُ يْ ِل لَ  لُ ث  ا      متََ ا فكأَنَّ ىَ رَ كْ ى ذِ نسَ أِلَ  يدُ رِ أُ 

فحذفت اذلمزة اعتباطا، كأدغمت النوف يف الالـ فصار ) لىالَّ ( فاجتمعت األمثاؿ، كثقل النطق 
ر، فأبدلوا  هبا فأبدلوا من الالـ ادلدغمة ايءا نظَت ما فعلوا يف قَتاط كدينار حيث إٌف األصل ًقرَّاط كًدانَّ

                                  
 .080ص0ج معاين القرآن1
 .040ص8ج البحر احمليط2
 .400ص4ج الدر ادلصون3
 .024ص02ج روح ادلعاين4
.ينظر أريد ألنسى ذكرىا فكأَّنا    متثّل ِل ليلى على كل مرقب البيت لكثَت عزة، كاتفق كثَت من ادلصادر على أٌف كثَتا سرؽ ىذا البيت من قوؿ صبيل :*
 .028بتحقيق إحساف عباس ص ديوان كثًن عزة: 
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) أىٍف ( ىي ادلخففة من الثقيلة ال أحد ادلثلُت فيهما ايءا للتخفيف فصار ) لىٍيال (، كرفع الفعل ألٌف 
 (1).«الناصبة للمضارع

كىو توجيو ابن جٍت الزسلشرم كابن عطية كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم 
 (2)كالشهاب اخلفاجي.

كادلعٌت : لئال يعلم أىل الكتاب أٌّنم يقدركف على شيء مثل ػلجركف على شيء من فضل هللا، 
ؼ اإلذلي احلكيم كالبديع لىيعلموف أٌّنم ال يقدركف على شيء من فضل هللا، أم : على إٌّنم بذلك التصر 

 (3)احلىٍجًر على شيء من فضل هللا.

 ) لًٍيالى يعلمي ( القراءة الثانية :

 (4)ككجهها اآللوسي كالقراءة اليت قبلها إالٌ أٌف كسر الالـ على اللغة الشهَتة يف الـ اجلر.

كابن عطية كالعكبم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم كالشهاب كىو توجيو الزسلشرم 
 (5)اخلفاجي.

كما ذكره قطرب من الكسر أقرب ؛ كذلك »ككسر الالـ ىو األقرب كما ذكره ابن جٍت فقاؿ :
أنٌو إذا حذؼ اذلمزة بقي بعد ذلك ) لًٍنالى (، فيجب إدغاـ النوف يف الال، فيصَت اللفظ ) ًلالَّ (، فتجتمع 

 (6).«الالمات، فتبدؿ الوسطى إلدغامها كانكسار ما قبلها فتصَت ) لًٍيال (

                                  
 .024ص02ج ينروح ادلعا1
 البحر احمليط، 400ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 0842ص احملرر الوجيز، 400ص0ج الكشاؼ، 404ص0ج احملتسب: ينظر2
 .000ص8ج حاشية الشهاب، 000ص8ج تفسًن البيضاوي، 084ص0ج الدر ادلصون، 002ص02ج
 .400ص التوجيو الدالِل للقراءات القرآنية3
 .020ص02ج روح ادلعاين4
 الدر ادلصون، 002ص02ج البحر احمليط، 400ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 0842ص احملرر الوجيز، 400ص0ج الكشاؼ:ينظر 5
 .000ص8ج حاشية الشهاب، 000ص8ج تفسًن البيضاوي، 084ص0ج
 .404ص0ج احملتسب6
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كادلعٌت : أم حىت ال يعلم أىل الكتاب أٌّنم على ثغر من ثغور الدين، أك على شيء من فضل 
 (1)هللا، أك من دين هللا احلق القومي.

 بٌن الم القسم وال النافية اثلثا :

ًُ  يف قولو تعاذل : ۡكِص
ُ
ٔۡمِ  ََّلٓأ ثِ ََِي ٍَ ، حيث قرأ اجلمهور) ال أقسمي ( كقرأ قنبل [0] القيامة :ٱۡىلَِحَٰ

 (2)كركم عن البزم كاحلسن ) أليقسمي (.

 القراءتُت كاآليت : (3)كقد كٌجو اآللوسي

 ) ال أقسمي ( أٌف :قراءة اجلمهور

) ال ( النافية، كأٌف دخوذلا على فعل القسم مستفيض يف كالـ العرب كأشعارىم، قاؿ  األّول :
 امرؤ القيس :

 (*)ال وأَبيَك ابَنَة الَعاِمِريِّ    ال َيد ِعي القوُم َأيّنِ َأِفر  

 : (**)كقاؿ غوية بن سلمى

 (***)ِل أالَ اَنَدْت أَُماَمُة ابْحِتَماِل   لَتْحُزَنيِن َفالَ ِبِك ما ُأابَ 

                                  
 .408ص القراءات الشاذة وإعجازىا اللةوي والدالِل1
، كالقراءة بغَت األلف ىي قراءة : ابن كثَت يف ركاية القواس كقنبل كالبزم من طرؽ أيب ربيعة كاحلسن خبالؼ عنو كعيسى بن 000ص08ج روح ادلعاين2

 .080ص02ج ادلعجمعمر كاألعرج كالزىرم كابن عباس كأبو عبد الرضبن كرلاىد كعكرمة كابن زليصن. ينظر :
 .000-002ص08ج روح ادلعاينينظر :3
 .040ص ديوان امرؤ القيسينظر :*
 دل أقف على ترصبة لو فيما بُت يدم من مصادر كمراجع.**

ادلرزكقي،  يقوؿ : أظهرت ىذه ادلرأة من نفسها اررباال عٌٍت لتجلب علٌي حزان كغما، كاندت ابلفراؽ ككثرتو على ألسنة الناس. ينظر : أبو علي أضبد***
 .0220ص0ـ، ج0880-ق0000، 0السالـ ىاركف، دار اجليل، بَتكت لبناف، ط، ربقيق أضبد أمُت كعبد شرح ديوان احلماسة
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كفائدهتا توكيد القسم، كادلعٌت يف ذلك أنٌو ال يقسم ابلشيء إاٌل إعظاما لو، »قاؿ الزسلشرم :
ًُ يدلك عليو قولو تعاذل :  ۡكِص

ُ
َنَٰكِؽِ  فََلٓأ ٍَ ِ ِٔم  ة ًٌ  ٧٥ٱّلُُّج َٔن َؾِؼي ٍُ َتۡؿيَ ۡٔ ًٞ ىَّ ۥ ىََلَص ُّ ، [20-24] الواقعة :ِإَوَُّ

إٌف إعظامي لو إبقسامي بو كال إعظاؾ ؛ يعٍت أنٌو يستأىل فوؽ    فكأنٌو إبدخاؿ حرؼ النفي يقوؿ :
 (1).«ذلك

كلكٌن القرآف جاء ابلرد على الذين »كذىب الفراء أٌّنا لنفي كالـ معهود قبل القسم فقاؿ :
أنكركا البعث كاجلنة كالنار، فجاء اإلقساـ ابلرد عليهم يف كثَت من الكالـ ادلبتدأ منو كغَت ادلبتدأ كقولك 

 (2).«يف الكالـ : ال كهللا ال أفعل ذاؾ، جعلوا ) ال ( كإف رأيتها مبتدأة ردا لكالـ قد كاف مضى

كىذا أيضا فيو إشكاؿ، ألٌف إعادة حرؼ النفي مرة أخرل يف قولو »كاعًتض عليو الرازم فقاؿ :
 : ًُ ۡكِص

ُ
ثِ ةِٱّلَّۡفِس  َوََّلٓأ ٌَ ا َّٔ  (3).«مع أٌف ادلراد ما ذكركه تقدح يف فصاحة الكالـ [0] القيامة :ٱليَّ

ًَ أٌّنا صلة زائدة مثلها يف قولو تعاذل :  الثاين : َلَّ َحۡؿيَ ُو  ّّلِ ْۡ
َ
، كالتقدير : [08] احلديد :ٱۡىِهَتَٰبِ  أ

 كابن األنبارم كالزجاج كابن خالويو كالزسلشرم (5) ، كىو رأم الكسائي كأبو عبيد(4)أقسم بيـو القيامة
 (6)كمكي بن أيب طالب كالعكبم كالقرطيب.

أكالىا أٌف ذبويز ىذا يفضي إذل الطعن يف »كقد ضٌعف الرازم ىذا التخريج من كجوه فقاؿ :
القرآف ؛ ألٌف على ىذا التقدير غلوز جعل النفي إثباات كاإلثبات نفيا، كذبويزه يفضي إذل أف ال يبقى 

هما أٌف ىذا احلرؼ إظٌلا يزاد يف كسط الكالـ ال يف أٌكلو، كاثلثها االعتماد على إثباتو كال على نفيو، كاثني

                                  
 .004ص0ج الدر ادلصون، 82ص 08ج اجلامع ألحكام القرآن، كينظر :080ص0ج الكشاؼ1
 .080ص4ج معاين القرآن وإعرابو، كينظر :022ص4ج معاين القرآن2
 .000ص42ج تفسًن الفخر الرازي3
 .022ص0ج رلاز القرآنينظر :4
 .244ص حجة القراءات: ينظر5
مشكل إعراب ، 080ص0ج الكشاؼ، 440ص احلجة، 080ص4ج معاين القرآن وإعرابو،488ص0جالبيان يف إعراب غريب القرآن ينظر :6

 .88ص08ج اجلامع ألحكام القرآن، 020ص0ج التبيان، 200ص القرآن
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أٌف ادلراد ) ال ( صلة أنٌو لغو ابطل غلب طرحو كإسقاطو حىت ينتظم الكالـ، كمعلـو أٌف كصف كالـ هللا 
 (1).«تعاذل بذلك ال غلوز

 قًسمي (.الثالث : أٌّنا ليست ) ال ( كإظٌلا الالـ أشبعت فتحتها فظهر من ذلك ألف ) ألي 

كاألكذل عندم أٌّنا الـ أشبعت فتحتها، فتولدت منها »كىو األىٍكذل عند  أيب حياف عندما قاؿ : 
 ألف، كقولو  :

 (*)ابِ رَ قْ من العَ  ابللِ  وذُ عُ أَ 

ۡف كىذا كإف كاف قليال، فقد جاء نظَته يف قولو :
َ
ََ ٱّلَّاِس  َدةٗ  ِٔفَٱۡجَؿۡۡل ِ ٌّ: بياء بعد  [42] إبراىيم

 (2).«اذلمزة، كذلك يف قراءة ىشاـ، فادلعٌت : أليقًسم

 (3).«كأشبع فتحة الـ االبتداء، كيدؿ عليو قراءة فألقسم»كاتبعو البيضاكم فقاؿ :

 ) ألقسمي ( : قراءة ابن كثًن

دخلت على مبتدأ زلذكؼ للعلم بو، كالتقدير :  أٌّنا الـ االبتداء كليست بالـ القسم األّول :
 ألان أيقًسم بيـو القيامة.

 (4)كىو توجيو ابن جٍت كالزسلشرم.

 

                                  
 .000-004ص42ج تفسًن الفخر الرازي1
، 44ص0ج ضرائر الشعر، 000ك 48ص4ج اتج العروسمادة ) سبسب (،  لسان العرب، كىو بدكف نسبة يف  :  األْذاَنبِ الشاِئاَلِت ُعَقَد عجزه :*

 .000ص8ج ادلعجم ادلفصل يف شواىد العربية
 .80ص02ج البحر احمليط2
 .82ص8ج تفسًن البيضاوي3
 .082ص0ج الكشاؼ، 020ص0ج احملتسبينظر :4
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قاؿ ابن جٍت : كينبغي أف تكوف الالـ الـ االبتداء، أم : ألىان أقسم بيـو القيامة، كحذؼ 
 (1)ليو ىذه القراءة.ادلبتدأ للعلم بو على غرٌة احلذؼ كالتوكيد، فهذا ىو الذم ينبغي أف ربمل ع

 (2)كيعضده أنٌو يف اإلماـ بغَت ألف.

ِإَونَّ أٌّنا الـ التأكيد دخلت على الفعل ادلضارع ) أيٍقًسمي (، كما يف قولو تعاذل :  الثاين :
 ًُ ًۡ  َربََّم ََلَۡحُس ُٓ َِ  (3)، كىو توجيو ابن خالويو كالعكبم كاألزىرم كابن زصللة.[000] النحل :ةَۡي

كاحلجة دلن قصر أنٌو جعلها الـ التأكيد، دخلت على ) أيٍقًسمي (، كاالختيار »خالويو :قاؿ ابن 
ۥَؾَذاةٗ جلاعلها الـ التأكيد أف ييدخل عليها النوف الشديدة كقولو :  ُّ َِّ ََ َؾّذِ

ُ
، كاحتٌج [00] النمل :ا َشِديًداَّل

 (4).«أقسم بيـو القيامة كدل يقسم ابلنفس اللوامة أٌف هللا 

 (5)بو الفراء فقاؿ : كىو صواب ؛ ألٌف العرب تقوؿ : ألحلف ابهلل ليكونٌن كذا ككذا.كصوٌ 

، كىو توجيو ابن األنبارم كمكي أٌّنا الـ القسم دخلت على الفعل ادلضارع ) أيٍقًسمي ( الثالث :
 (6)القيسي كالعكبم.

 (7).«عليها الـ القسم بيـو القيامة، مث أدخلتألقسم بيـو القيامة دبعٌت : أقسم»قاؿ الطبم :

                                  
 .020ص0جاحملتسب 1
 .082ص0جالكشاؼ 2
 .244ص حجة القراءات، 024ص4ج معاين القراءات، 022ص0جالتبيان ، 442ص احلجة ينظر :3
 .442ص احلجة4
 .82ص08ج اجلامع ألحكام القرآن، كينظر :022ص4ج معاين القرآن5
 .022ص0جالتبيان ، 408ص0ج الكشف، 200ص مشكل إعراب القرآن، 488ص0ج البيانينظر :6
 .024ص08ج جامع البيان7
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كال يصح أف تكوف الالـ الـ القسم ألمرين : »كمنع الزسلشرم أف تكوف الـ القسم فقاؿ :
أحدعلا : أٌف حٌقها أف يقًتف هبا النوف ادلؤكدة، كاإلخالؿ هبا ضعيف قبيح، كالثاين : أٌف ) ألفعلٌن ( يف 

 (1).«جواب القسم لالستقباؿ، كفعل القسم غلب أف يكوف للحاؿ

أٌما األمر األٌكؿ ففيو خالؼ، فالذم قالو قوؿ البصريُت، كأٌما »كأجاب أبو حياف عنهما فقاؿ :
 الكوفيوف فيختاركف ذلك، كلكن غليزكف تعاقبهما، فيجيزكف : ألضربٌن زيدا، كاضربن عمرا.

كأٌما الثاين فصحيح لكٌنو ىو الذم رجح عندان أف تكوف الالـ الـ القسم، ك) أقسم ( فعل 
 (2).«ؿحا

إنٌو فعل مستقبل، كإظٌلا دل أيت بنوف التوكيد ألٌف أفعاؿ هللا تعاذل حق »قاؿ السمُت احلليب :
كصدؽ، فهي غنية عن التأكيد خبالؼ أفعاؿ غَته، على أٌف سيبويو حكى حذؼ النوف إاٌل أنٌو قليل، 

 (3).«كالكوفيوف غليزكف ذلك من غَت قلة

 فمن حذؼ الالـ قولو :

 (*)اأَثْرَن فِإنُّو     فرغ وإن َأَخاُكُم مل يْثاَر وقتيل ُمر ةَ 

 أم :ألأثرف، كمن حذؼ النوف كىو نظَت اآلية قولو : 

 (*)لِئْن تُك قد ضاَقْت عليُكم بُػُيوُتُكم   ليعَلُم ريبِّ أن  بْيِِتَ واِسعُ 

                                  
 .440ص0ج لكشاؼا1
 .80ص02ج البحر احمليط2
 .004ص0ج الدر ادلصون3
، ركاية أيب بكر دمحم بن القاسم األنبارم عن ثعلب، دار صادر ديوان عامر بن الطفيلالبيت لعامر بن الطفيل، كآخره : دل يقًصًد بدؿ : دل يثأىًر. ينظر :*

 .40ـ، ص0828-ق0488بَتكت، 
، كبدكف 00ص0ج شرح الشواىد الشعرية يف أمهات الكتب النحوية، 088ص0ج ادلفصل يف شواىد العربيةادلعجم البيت للكميت بن معركؼ يف :*

 .028ص4ج شرح التسهيل، 08ص02ج خزانة األدبنسبة يف : 
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ألٌف العرب ال تقوؿ كطعن أبو عبيدة يف ىذه القراءة كقاؿ : لو كاف ادلراد ىذا لقاؿ : أليقًسمىنَّ  
 (1): ألفعلي كذا، كإظٌلا يقولوف : ألفعلٌن كذا إالٌ أٌف الواحدم حكى جواز ذلك عن سيبويو كالفراء.

كاعلم أٌف ىذا الوجو أيضا ضعيف، ألٌف ىذه القراءة شاذة، فهب أٌف ىذا الشاذ »قاؿ الرازم :
دفعها كإاٌل لكاف لك قدحا فيما ثبت ابلتواتر، استمر، فما الوجو يف القراءة ادلشهورة ادلتواترة ؟ كال ؽلكن 

كأيضا فال بد من إضمار قسم آخر لتكوف ىذه الالـ جوااب عنو، فيصَت التقدير : كهللا ألقًسمي بيـو 
 (2).«القيامة، فيكوف ذلك قسما على قسم، كإنٌو لركيك

ا الثاين فإضمار قسم كغلاب عن األٌكؿ أٌف القراءة متواترة عن ابن كثَت، فال كجو لتضعيفها، كأمٌ 
 آخر غَت كارد جلواز ذلك يف العربية كما ذكره سيبويو.

كإظٌلا حٌقو أليقًسمىنَّ، كإظٌلا جاز ذلك ابحلذؼ يف ىذا ألنٌو جعل ) أيقًسمي ( »قاؿ مكي القيسي :
ُت احلاؿ حاال، كإذا كاف حاال دل تلزمو النوف يف القسم ؛ ألٌف النوف إظٌلا تلـز يف أكثر األحواؿ لتفرؽ ب

 (3).«كاالستقباؿ

 العمل اإلعرايب للحروؼ ادلبحث الثاين :

 بٌن اإلعمال واإلمهال  (4)) ِإَذْن (أوال :

ًۡ َُِطيٞب قولو تعاذل : -0 ُٓ ۡميَ
َ
ۡيِم  أ ٍُ ۡ ََ ٱل ِ  .[44] النساء :ٱّلَّاَس َُلًِيا ۡؤحُٔنَ ا َّلَّ يُ فَإِذٗ  ٌّ

                                  
 .000ص42ج تفسًن الرازيينظر :1
 .000ص42ج تفسًن الرازي2
 .200ص مشكل إعراب القرآن3
ف يكوف الفعل بعدىا تكوف ) إذف ( انصبة بثالثة شركط : األٌكؿ : أف تكوف يف كاقعة صدر الكالـ، فلو قلت : زيده إذف ، قلت : أيكرميوي ابلرفع، الثاين : أ4

، مستقبال، فلو حٌدثك شخص حبديث فقلت : إذف تصديؽي رفعت ألٌف ادلراد بو احلاؿ، الثالث : أال يفصل بينهما بفاصل غَت الق سم، ضلو : إذف أيكرمىكى
، كإذا كقعت ) إذف ( بعد الواك أك الفاء جاز فيها الوجهاف، كالتحقيق أنٌو إذا قيل : إف تزرين أزيٍرؾ كإذف أيحس ن إليك، فإف قٌدرت العطف كإذف كهللا أيكرمىكى

صب لتقدـ العاطف، كقيل يتعٌُت النصب ألٌف ما بعدىا على اجلواب جزمت كبطل عمل ) إذف ( لوقوعها حشوا، أك على اجلملتُت صبيعا جاز الرفع كالن
ذىباف.ينظر : مستأنف، أك ألٌف ادلعطوؼ على األٌكؿ أٌكؿ، كمثل ذلك : زيد يقوـي كإذف أيحًسن إليو، إف عطفت على الفعلية رفعت، أك على االمسية فادل

 .08ص0ج عاريبمةين اللبيب عن كتب األ، 400-400ص شرح شذور الذىب، 88-88ص شرح قطر الندى
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 ) فىًإذنا ال يؤتيوا الناسى ( ابلنصب على قرأ ابن عباس كابن مسعود مهنع هللا يضر»قاؿ اآللوسي :
 (1).«اإلعماؿ

 (2)كىو توجيو ابن عطية كالزسلشرم كالقرطيب كأبو حياف كالسمُت احلليب كالبيضاكم.

قاؿ الفراء : ك) إذف ( إذا استؤنف هبا الكالـ نصبت الفعل الذم يف أٌكلو الياء أك التاء أك 
، إذنا أجزيىك، فإذا  كاف فيها فاء أك كاك أك مٌث أك أك أك حرؼ من  النوف أك األلف ؛ فيقاؿ : إذنا أضربىكى

ت جعلت الفاء أك حركؼ النسق، فإف شئت كاف معناىا معٌت االستئناؼ فنصبت هبا أيضا، كإف شئ
 (3)الواك إذا كانتا منها منقولتُت عنها إذل غَتىا.

كقرأ ابن مسعود ) فىًإذنا ال يؤتيوا الناسى ( بغَت نوف على إعماؿ   »كذكر ابن عطية القراءة فقاؿ :
 (4).«) إذنا (، كادلصحف على إلغائها، كالوجهاف جائزاف، كإف كانت صدرا من أجل دخوؿ الفاء عليها

كإذا كقع بعد الواك كالفاء ) ال ( لتشريك مفرد جاز فيو اإللغاء كاإلعماؿ، »لبيضاكم :كقاؿ ا
 (5).«كلذلك قرئ ) فىًإذنا ال يؤتيوا الناسى ( على النصب

ألنٌو شرط يف إعماذلا الصدارة، فإذا نظر إذل كوّنا يف صدر صبلتها »كعٌلق عليو الشهاب بقولو :
 (6).«بعة لغَتىا أعللتنصبت، كإف نظر إذل العطف ككوّنا ات

                                  
 .24ص4ج روح ادلعاين1
، 422ص0ج الدر ادلصون، 022ص4ج البحر احمليط، 040ص4ج اجلامع ألحكام القرآن، 020ص0ج الكشاؼ، 002ص احملرر الوجيزينظر :2

 ، 088ص4ج تفسًن البيضاوي
 .082ص0ج معاين القرآن3
 .002ص احملرر الوجيز4
 .088ص4ج تفسًن البيضاوي5
 .088ص4ج حاشية الشهاب6
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أٌف ) إذف ( دل يعمل ىنا من  ٱّلَّاَس َُلًِيا ۡؤحُٔنَ ا َّلَّ يُ فَإِذٗ كذكر العكبم أٌف يف قراءة القراء 
أجل عرؼ العطف كىي الفاء، كغلوز يف غَت القرآف أف يعمل مع الفاء ؛ كليس ادلبطل لعملو ) ال (، 

 (1)ألٌف ) ال ( يتخطاىا العامل.

فظاىر ىذه العبارة أٌف ادلانع حرؼ العطف كليس  »السمُت احلليب بعد نقلو كالـ العكبم :قاؿ 
 (2).«كذلك، بل ادلانع التالكة، كلذلك قاؿ أخَتا : كغلوز يف غَت القرآف، كقد تقٌدـ يف قراءة عبد هللا

اء ؛ أٌما فإف دخل عليها فاء العطف أك كاك العطف فيجوز فيها اإلعماؿ كاإللغ»كقاؿ القرطيب :
        اإلعماؿ فألٌف ما بعد الواك يستأنف على طريق عطف اجلملة على اجلملة، فيجوز يف غَت القرآف 

، كأٌما اإللغاء فألٌف ما بعد الواك ال يكوف إالٌ [20] اإلسراء :ا َّلَّ يَۡيَتُرٔنَ ِإَوذٗ ) فىًإذنا ال يؤتيوا (، كيف التنزيل : 
 (3).«بعد كالـ يعطف عليو

كالناصب للفعل عند سيبويو ) إذف ( دلضارعتها ) أف (، كالناصب عند اخلليل ) أف ( مضمرة 
 (4)بعد ) إذف (، كال ينتصب فعل عنده إالٌ بػ ) أف ( مظهرة أك مضمرة.

ۡرِض قولو تعاذل : -0
َ
ََ ٱّۡل ٌِ وََُم  ا   َِلُۡخرُِجٔكَ  ِإَون ََكُدواْ ىَيَۡصَخفِزُّ َٓ ِۡ ِخَلََٰفَم إَِّلَّ  رُٔنَ ا َّلَّ يَۡيتَ ِإَوذٗ  ٌِ

 .[20] اإلسراء :كَيِيٗل 

 (5)قاؿ اآللوسي : كقرأ أييبىٌ) كإذنا ال يلبثيوا ( حبذؼ النوف، ككذا يف مصحف عبد هللا.

                                  
 .080ص0ج التبيانينظر :1
 .422ص0ج الدر ادلصون2
 .040ص4ج اجلامع ألحكام القرآن3
 .40ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 002 -008ص0للنحاس ج إعراب القرآنينظر :4
 .002ص04ج روح ادلعاين5
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فعلى  تعٌرض اآللوسي عند ىذه القراءة خلالؼ النحاة يف توجيو اإلثبات كاحلذؼ يف النوف، 
يلبثوف ( معطوفة على صبلة ) ليستفزكنك (، كىي خب ) كاد (، تكوف اجلملة ) كإذيا ال »قراءة احلذؼ : 

 فيكوف الشرط منخرما لتوسطها حينئذ يف الكالـ لكوف ما بعدىا خب ) كاد ( كادلعطوؼ ىو عليو.

كعلى قراءة اإلثبات : تكوف اجلملة معطوفة على صبلة ) كإف كادكا ( فيتحقق الشرط كالعطف 
ابن عطية كالزسلشرم كأبو حياف كالبيضاكم كالشهاب اخلفاجي ، كىو توجيو (1)«ال يضر يف ذلك

 (2)كالشوكاين.

كخالف السمُت احلليب يف قراءة احلذؼ أبٌف كجو النصب أنٌو دل غلعل الفعل معطوفا على ما 
 (3)تقٌدـ كال جوااب كال خبا.

فإٌّنا  كيف بعض ادلصاحف بغَت نوف على إعماؿ ) إذف (، كال يكثرت ابلواك،»قاؿ العكبم :
 (4).«قد أتيت مستأنفة

) كال يلبثوف ( جواب قسم زلذكؼ، أم : »كزاد أبو حياف كجهُت آخرين على اإلعلاؿ فقاؿ :
كهللا إف استفزكؾ فخرجت ال يلبثوف، كلذلك دل تعمل ) إذف ( ألٌّنا توسطت بُت قسم مقٌدر كالفعل، فػ 

 ) ال يلبثوف ( ليست منصبة عليو من جهة اإلعراب.

أف تكوف ) ال يلبثوف ( خب دلبتدأ زلذكؼ يدؿ عليو ادلعٌت،  تقديره : كىم إذا ال  كػلتمل
 (5).«يلبثوف، فوقعت ) إذف ( بُت ادلبتدأ كخبه فألغيت

                                  
 .002ص04ج روح ادلعاين1
حاشية الشهاب اخلفاجي على ، 80ص0ج تفسًن البيضاوي، 80ص2ج البحر احمليط، 0424ج الكشاؼ، 0048ص احملرر الوجيزنظر :ي2

 .0084ص0ج فتح القدير، 80ص0ج البيضاوي
 .000ص0ج الدر ادلصونينظر :3
 .040ص0ج التبيان4
 .80ص2ج البحر احمليط5
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 (1)قاؿ اآللوسي معٌلقا على كالمو : ككال التوجيهُت ليس بوجيو كما ال ؼلفى.

 حذؼ الواو وإثباهتااثنيا :
ْ قولو تعاذل :  -0 ٔٓا ۡغفَِرة   إََِلَٰ  وََشارُِؾ ا ٌَ َٓ َُ ٍَِّث َؾۡر ًۡ وََج ّبُِس َِ رَّ َُٰت  ٌّ َمََٰن ۡرُض  ٱلصَّ

َ
ۡت  َوٱّۡل ِؾدَّ

ُ
 أ

خَّلِيَ  ٍُ ) كسارعوا ( عطف على ) أطيعوا (، أك ) اتٌقوا (، كقرأ انفع »، قاؿ اآللوسي : [044] آؿ عمراف :لِۡي
 (2).«أىل ادلدينة كالشاـ كابن عامر بغَت كاك على كجو االستئناؼ، كىي قراءة

ْ كتوجيو إثبات الواك يف الفعل ) سارعوا ( ىو العطف، إٌما على الفعل  ٔا ِظيُؿ
َ
] آؿ عمراف َوأ

ْ ، أك الفعل [040: ُلٔا ، كىو توجيو النحاس كأبو علي الفارسي كابن أيب مرمي كابن [040] آؿ عمراف :َوٱتَّ
 (3)كأبو حياف كالسمُت احلليب.األنبارم كابن عطية كمكي القيسي كادلهدكم 

، كاختارىا (4) «كتنصره قراءة أيب كعبد هللا : كسابقوا»قاؿ الزسلشرم عن قراءة إثبات الواك :
 (5).«غَت أين أحب القراءة ابلواك»األزىرم فقاؿ : 

كأفادت ىذه القراءة : ادلسارعة يف طاعة هللا، إذ ال يكفي أف نطيع، بل علينا أف نسارع خشية 
 (6)الوقت، كادلعٌت : ابًدريكا كسابقوا. فوات

 إذل أٌف كل فريق اتبع يف قراءتو رسم مصحفو. (7)كذىب بعض ادلوجهُت
 كبعد اتباع األثر يف التالكة اتبع كلٌّ رسمى مصحفو، فإٌف الواك ساقطة من »قاؿ السمُت احلليب :

 

                                  
 .002ص04ج روح ادلعاين1
 ، كقراءة إثبات الواك ىي قراءة : ابن كثَت كأيب عمرك البصرم كابن عامر كعاصم كضبزة كالكسائي كيعقوب. ينظر :422-408ص0ج ادلصدر نفسو2

 .424ص0ج ادلعجم
، 440ص0ج الكشف، 440ص احملرر الوجيز، 080ص0ج البيان، 484ص0جادلوضح ، 28ص4ج احلجة، 082ص0ج إعراب القرآنينظر :3

 . 002ص0ج الدر ادلصون، 404ص4ج البحر احمليط، 040ص0ج شرح اذلداية
 .420ص0جادلعجم ، كقراءهتما يف :402ص0ج الكشاؼ4
 .024ص0ج معاين القراءات5
 .002ص الشامل يف القراءات العشر6
 .020ص حجة القراءات، 024ص0ج معاين القراءات، 082ص0ج إعراب القرآنينظر :7
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 (1).«مصاحف ادلدينة كالشاـ اثبتة فيما عداىا
 (2)الواك فهي على االستئناؼ.أٌما قراءة حذؼ 

كذلك ألٌف اجلملة الثانية مستغنية عن عطفها ابلواك اللتباسها ابجلملة »قاؿ ابن أيب مرمي :
ََٰرثٞ األكذل، كقولو تعاذل :  ًۡ َشَيُلٔلَُٔن ذََل ُٓ ََكُۡت ٍۡ ُٓ اةُِؿ  (3).«[00: الكهف] رَّ

ا نيال للثواب كدخوؿ اجلنة، إذ ىي فأفادت ىذه القراءة أٌف شبة أكامر إذلية ينبغي ادلسارعة هب
 (4)الثمن لذلك.

ََ قولو تعاذل :  -0 ِي ْ  َوٱَّلَّ َُذوا ارٗ  اَمۡصِجدٗ  ٱُتَّ ٌِِِيَ  ََۡيَ  َوَتۡفرِيَلَۢا اَوُكۡفرٗ  اَِضَ ۡؤ ٍُ ۡ َۡ  اِإَورَۡضادٗ  ٱل ٍَ ِ ّ ل
َ َحاَرَب ٱ ٌَِ َرۡتُو   ّللَّ انفع كابن عامر بغَت كاك، كفيو كقرأ »، قاؿ اآللوسي : [022] التوبة :َورَُشََٔلُۥ 

 (5).«االحتماالت السابقة إالٌ العطف، كأف يكوف بدال من ) آخركف ( على التفسَت ادلرجوح

 كٌجو اآللوسي قراءة إثبات الواك أربعة توجيهات :
نَ  َوَءاَخُرونَ العطف على ما سبق، كىو قولو تعاذل :  األّول : ۡٔ ِ  ُمرَۡج ۡمرِٱّللَّ

َ
، [020:] التوبة ِّل

كىو توجيو النحاس كابن عطية كاألزىرم كابن عجيبة كمكي القيسي كالقرطيب كأبو حياف كالطبسي 
 (6)كالبيضاكم كاجلمل كالشوكاين كالطاىر بن عاشور.

 كيف سائرىا ابلواك على عطف قصة مسجد الضرار الذم أحدثو ادلنافقوف  »قاؿ الزسلشرم :
 

                                  
 .002ص0ج الدر ادلصون1
، 440ص0ج الكشف، 440ص احملرر الوجيز، 080ص0ج البيان، 484ص0جادلوضح ، 28ص4ج احلجة، 082ص0ج إعراب القرآنينظر :2

 .002ص0ج الدر ادلصون، 404ص4ج البحر احمليط، 040ص0ج شرح اذلداية
 .484ص0ج ادلوضح3
 .002ص الشامل يف القراءات العشر4
 ادلعجم، قرأ انفع كابن عامر كأبو جعفر كشيبة بغَت الواك، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كضبزة كالكسائي كيعقوب ابلواك. ينظر :00ص00ج روح ادلعاين5
 .044ص4ج ادلعجم:
اجلامع ، 422ص0ج الكشف، 080ص الدر الناثرة، 000ص0ج معاين القراءات، 882ص احملرر الوجيز، 044ص0ج إعراب القرآنينظر :6

 الفتوحات اإلذلية على اجلاللٌن، 044ص0ج تفسًن البيضاوي، 88ص4ج رلمع البيان، 424ص4جالبحر احمليط ، 044ص8ج  القرآنألحكام 
 .020ص02ج التحرير والتنوير، 804ص0ج ريفتح القد، 428ص4ج
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 (1).«على سائر قصصهم

ًُ كالوجو أنٌو معطوؼ على ما قبلو من قوذلم : »مي :قاؿ ابن أيب مر  ُٓ ِۡ ٌِ ََ  َو ِي     ۡؤُذونَ يُ  ٱَّلَّ
نَ  َوَءاَخُرونَ ، مٌث قاؿ : [00] التوبة :ٱّلَِّبَّ  ۡٔ ََ ، أم : كمنهم : آخركف، مٌث قاؿ : ُمرَۡج ِي ْ  َوٱَّلَّ َُذوا ، ٱُتَّ

 (2).«أم : كمنهم الذين ازبذكا

َس أف يكوف مبتدأ خبه  الثاين : شَّ
َ
َۡ أ ٍَ َذ

َ
، كالعائد زلذكؼ للعلم بو، أم : منهم، [028] التوبة :أ

 (3)كىو توجيو العكبم.
أف يكوف اخلب زلذكؼ، أم : فيمن كصفنا، كىو توجيو أبو حياف كالسمُت احلليب  الثالث :

 (4)كالبيضاكم.
ارُِق الذين ازبذكا كقولو :  كخبه زلذكؼ معناه : فيمن كصفنا»قاؿ السمُت احلليب :  َوٱلصَّ

ارِكَثُ  ، قلت : يريد على مذىب سيبويو، فإٌف تقديره : فيما يتلى عليكم السارؽ، فحذؼ [48] ادلائدة :َوٱلصَّ
 (5).«اخلب كأبقى ادلبتدأ كهذه اآلية

قلت : أف يكوف منصواب دبقٌدر كػ : أذـ كأعٍت، كىو توجيو الزسلشرم عندما قاؿ : فإف  الرابع :
ٍِيَ ) كالذين ازبذكا ( ما زللو من اإلعراب ؟ قلت : زلٌلو النصب على االختصاص، كقولو :  لِي ٍُ ۡ  َوٱل

َٰٔةَ   يَ  (6).[000] النساء :ٱلطَّ

أٌما قراءة حذؼ الواك ففيها االحتماالت الثالثة األخَت عدا احتماؿ العطف، كيضاؼ إليو أف 
 ادلرجوح، كبياّنا كاآليت :يكوف بدال من ) آخركف ( على التفسَت 

                                  
 .040ص0ج الكشاؼ1
 .024ص0ج ادلوضح2
 .082ص0ج التبيان3
 .044ص0ج تفسًن البيضاوي، 420ص4ج الدر ادلصون، 424ص4ج البحر احمليطينظر :4
 .420ص4ج الدر ادلصون5
 .040ص0جالكشاؼ 6
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أف يكوف ) الذين ( مبتدأ، كاختلف يف خبه على أقواؿ : فقد ذىب العكبم  األول :
َس إذل أٌف اخلب ىو قولو تعاذل :  (1)كالسمُت احلليب شَّ

َ
َۡ أ ٍَ َذ

َ
، كالعائد زلذكؼ تقديره : [028] التوبة :أ
َس : كمن أعربوا بينيىانىو منهم، كاعًتض عليو الطاىر بن عاشور فقاؿ  شَّ

َ
َۡ أ ٍَ َذ

َ
خبا فقد  [028] التوبة :أ

 (2)بعدكا عن ادلعٌت.
ًُ إذل أٌف اخلب ىو قولو :  (3)كذىب النحاس ُٓ ُِ َِۡحَٰ َُ ِي ََّل يََزاُل  ْ رِيَتثٗ  ٱَّلَّ ا ۡٔ َِ ََ  ًۡ ِٓ ِ ٔب

] التوبة ِِف كُيُ

 (5)القيسي.، كاتبعو ابن األنبارم كمكي (4)، ككصفن ابن عطية ابألفصح[002:
 (6).«كفيو بعد لطوؿ الفصل»كرٌده السمُت احلليب فقاؿ :

الذين ازبذكا مسجدا ال تقم فيو أبدا، أم : ال »كنقل النحاس عن الكسائي : أٌف تقدير اخلب : 
كيتجو إبضمارو إٌما يف أٌكؿ اآلية، كإٌما يف آخرىا بتقدير »، كأيده ابن عطية فقاؿ : (7) «تقم يف مسجدىم

 (8).«قم يف مسجدىم: ال ت
ىذا خطأ عند البصريُت كال غلوز يف شعر كال غَته، كلو جاز ىذا »كخطٌأه النحاس فقاؿ :

 (9).«لقيلتى : الذم اشتػىرىٍيتي عمرهك دبعٌت الذم اشًتيتى داره عمرك

، كإليو ماؿ (10) كنقل السمُت احلليب عن ادلهدكم أٌف اخلب زلذكؼ تقديره : يعذبوف كضلوه
 (11)الطبسي.

                                  
 .420ص4جالدر ادلصون ، 082ص0ج التبيانينظر :1
 .020ص02ج التحرير والتنوير2
 .040ص0ج إعراب القرآنينظر :3
 .882ص احملرر الوجيز4
 .402 مشكل إعراب القرآن، 400ص0ج البيانينظر :5
 .420ص4ج الدر ادلصون6
 .040ص0ج إعراب القرآن7
 .882ص احملرر الوجيز8
 .040ص0ج إعراب القرآن9

 .420ص4ج الدر ادلصون10
 .88ص4ج رلمع البيان11
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أف يكوف اخلب زلذكؼ، أم : فيمن كصفنا، كىو توجيو أبو حياف كالسمُت احلليب  الثاين :
 (1)كالبيضاكم.

أف يكوف ) الذين ( منصواب على االختصاص، كىو توجيو الزسلشرم كالسمُت  الثالث :
 (2)احلليب.

قولو :  ، أك[020] التوبة :َوَءاَخُرونَ أف يكوف ) الذين ( بدؿ من قولو :  الرابع :
ًىَُس ۡٔ َِۡح ٍَّ ، كالشهاب (5)، أبو حياف(4)، كاتبعو ابن عطية(3)، كىو توجيو ابن خالويو[020] التوبة :َوِم

 (6)كالشهاب اخلفاجي.
كال ػلسن أف يكوف ) الذين ( يف ىذه القراءة بدال من ) كآخرين ( »كرٌده مكي القيسي فقاؿ :

ًُ ألٌف ) آخرين ( ترجى ذلم التوبة، ك)الذين ازبذكا ( ال ترجى ذلم توبة لقولو تعاذل :  ُٓ ُِ َِۡحَٰ َُ إذل ََّل يََزاُل 
ًۡ  قولو :  ُٓ َؽ كُئُُب ن َتَلعَّ

َ
ٓ أ  (7).«عٌت، فالقراءاتف سلتلفتاف يف ادل[002]التوبة :إَِّلَّ

 (8)كأيٌده الطبسي كالسمُت احلليب.
 (9)) َأن ( احملمولة على ) ما ( ادلصدرية اثلثا :

اَؾَث  قولو تعاذل : -0 ََ ًَّ ٱلرَّ ِ ن يُخ
َ
َراَد أ

َ
َۡ أ ٍَ ِ  كقرئ ) أف يػيتًٌمي ( »، قاؿ اآللوسي : [044] البقرة :ل

                                  
 .044ص0ج تفسًن البيضاوي، 420ص4ج الدر ادلصون، 424ص4ج البحر احمليطينظر :1
 .420ص4ج الدر ادلصون، 040ص0جالكشاؼ ينظر :2
 .028ص احلجة3
 .882ص احملرر الوجيز4
 .424ص4ج البحر احمليط5
 .044ص0ج حاشية الشهاب على البيضاوي6
 .422ص0ج الكشف7
 .420ص4جالدر ادلصون ، 88ص4ج رلمع البيانينظر :8
، يعٍت أٌف من العرب من دل يعمل ) أف ( الناصبة للفعل وبعضهم َأمْهََل ) َأْن ( محالً عَلى   ) َما ( أختها حيُث استحق ت عمالَ قاؿ ابن مالك يف األلفية : 9

حرؼ مصدرم  للفعل ادلضارع، كإف كقعت بعد ما ال يدؿ على يقُت أك رجحاف، فَتفع الفعل بعدىا ضبال على أختها ) ما ( ادلصدرية جبامع أٌف كال منهما
قوؿ : عجبت شلا تفعلي، كىذا مذىب البصريُت، كأٌما الكوفيوف فهي عندىم ثنائي، فهما يشًتكاف يف أٌّنما يقٌدراف ابدلصدر، فتقوؿ : أريد أف تقوـي كما ت

 حاشية الصبان على شرح األمشوين، 400ص0ج شرح التصريح على التوضيح، 400ص0جشرح ابن عقيل على األلفيةادلخففة من الثقيلة.ينظر : 
 .0042ص0ج توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك، 000-002ص4ج



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

484 
 

 (1).«ابلرفع

 كٌجو اآللوسي قراءة الرفع على كجهُت  :

ضبلت ) أف ( ادلصدرية على أختها ) ما ( يف اإلعلاؿ كما ضبلت عليها يف اإلعماؿ  : األّول
 (2).كميْ لَ  عَ ىل  وَ وا يػُ ونُ كُ ا تَ مَ كَ يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص : 

 (3)كىو توجيو الزسلشرم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالشهاب اخلفاجي.

 (4).«) ما ( لتأخيهما يف التأكيلبرفع الفعل تشبيها لػ ) أٍف ( بػ »قاؿ الزسلشرم :

كنسبها ) يعٍت قراءة الرفع ( النحويوف إذل رلاىد، كقد جاز رفع الفعل بعد     »كقاؿ أبو حياف :
 ) أٍف ( يف كالـ العرب يف الشعر، أنشد الفراء رضبو هللا : 

 (*)أْن هتبِطٌَن بالَد قَػْو    ٍم يْرتَػُعوَن من الطِّالحِ 

 كقاؿ آخر :

 (**)تَػْقَرآِن على أمساَء َوحْيَُكَما    ِمينِّ الس اَلَم وأْن الَ تُػْبِلَةا أَحًداأن 

 

                                  
 .400ص0جادلعجم ، كىي قراءة رلاىد كابن زليصن كابن عباس يف ركاية. ينظر :244ص0ج ادلعاينروح 1
ذكره، كأخرجو البيهقي يف ركاه ابن صبيع يف معجمو من جهة الكرماين بن عمرك : حدثنا مبارؾ بن فضالة عن احلسن عن أيب بكرة قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف2

قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما تكونوف كذلك يؤمر عليك مث :  كاألربعُت من جهة ػلي بن ىشاـ حدثنا يونس بن إسحاؽ عن أبيو قاؿ شعب اإلؽلاف يف السابع 
بدر الدين الزركشي، قاؿ : ىذا منقطع كركاية ػلي بن ىشاـ ضعيف كأخرج الطباين معناه بطرؽ عن عمر بن اخلطاب ككعب األحبار كاحلسن. ينظر :

-004ص ـ، 0880-ق0020، 0، ربقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت لبناف، طالآللئ ادلنثورة يف األحاديث ادلشهورة
000. 

 .402ص0ج حاشية الشهاب على البيضاوي، 408ص0ج الدر ادلصون، 088ص0ج البحر احمليط، 004ص0ج الكشاؼينظر :3
 .004ص0ج الكشاؼ4
 .040ص0ج معجم ديوان األدب، 004ص0ج ضرائر الشعر، 02ص0ج شرح التسهيل، 000ص8ج خزانة األدبمعن يف :البيت للقاسم بن *
 .0402ص4ج شرح الكافية الشافية) أنن (،  ةالبيت بدكف نسبة يف : لساف العرب ماد**



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

480 
 

كىذا عند البصريُت ىي الناصبة للفعل ادلضارع، كترؾ إعماذلا ضبال على ) ما ( أختها يف كوف  
 كل منهما مصدرية.

 (1).«كأٌما الكوفيوف فهي عندىم ادلخففة من الثقيلة

 على ) أف ( ادلخففة من الثقيلة لوجهُت : كمنع البصريوف ضبلها

 أحدعلا : أنٌو دل يػيٍفصىل بينها كبُت اجلملة الفعلية بعدىا.

 (2)كالثاين : أٌف ما قبلها ليس بفعل علم كيقُت.

كاألنسب اليـو ترؾ ىذه اللغة ألىلها، كاالقتصار على اإلعماؿ؛ حرصا »قاؿ عباس حسن :
 (3).«على اإلابنة، كبعدا على اإللباس

التقدير : ) أف ييًتمُّوا ( بضمَت اجلمع ابعتبار معٌت ) مىٍن (، كسقطت الواك يف اللفظ  الثاين :
 اللتقاء الساكنُت فتبعها الرسم.

كأٌما قوؿ بعضهم يف قراءة ابن »، كحٌسنو ابن ىشاـ فقاؿ : (4)خلفاجيكىو توجيو الشهااب
زليصن ) دلن أراد أف يتمُّ الرضاعةى (، إٌف األصل أف ييًتمُّوا ابجلمع فحسن ؛ ألٌف اجلمع على معٌت         

َ ) مىٍن (، مثل :  ٌَّ  ً ُٓ ِۡ ٌِ ٍُِؿٔنَ َو  (5).«[00] يونس : إََِلَۡم   يَۡصَخ

و قوؿ اجلماعة : إنٌو قد جاء على كلكن أظهر من»لكٌنو استظهر رأم البصريُت عندما قاؿ :
 (6).«إعلاؿ ) أٍف ( الناصبة ضبال على أختها ) ما ( ادلصدرية

                                  
 .088ص0ج البحر احمليط1
 .408ص0ج الدر ادلصونينظر :2
 .080ص0ج النحو الوايف3
 .402ص0ج على البيضاويحاشية الشهاب 4
 .044ص0ج مةين اللبيب5
 .044ص0ج مةين اللبيب6
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كالقوؿ أبٌف أصلو ) ييًتمُّوفى ( كىو منصوب »ككصف خالد األزىرم ىذا التوجيو ابلتكلف فقاؿ :
حبذؼ النوف، كحذفت الواك للتسكُت لفظا، كاستصحب ذلك خطأ، كاجلمع ابعتبار ) مىٍن ( 

 (1).«تكٌلف

للكوفيُت، كأٌف ) أف ( ىي ادلخففة من الثقيلة ذكره أبو حياف، كاعًتض  توجيو اثلثكيوجد 
كالذم يظهر أٌف إثبات النوف يف ادلضارع ادلذكور مع ) أٍف ( سلصوص بضركرة الشعر، كال »عليو بقولو : 

ا سبيلو ىذا ال تبٌت عليو ػلفظ ) أف ( غَت انصبة إال يف الشعر، كالقراءة ادلنسوبة إذل رلاىد، كم
 (2).«قاعدة

كقوؿ الكوفيُت عندم أكذل ابلصواب، فإنٌو يلـز منو »كصٌوب ابن مالك قوؿ الكوفيُت فقاؿ :
 إعلاؿ ما كجب لو اإلعماؿ، كشلا يؤيٌده قوؿ الشاعر :

 (*)دى من بعد أْن ىو خاملُ رأيُتك أحيَػْيت الن دى بعد موتِو    فعاش الن  

ملة امسية، كليس قبلها فعل قليب كال معناه، ككل موضع ىو ىكذا فهو لػ       فوصل ) أىٍف ( جب
) أىٍف ( الناصبة للفعل، ك) أىٍف ( الناصبة للفعل ال توصل جبملة امسية، فصٌح كقوع ادلخففة موقع 

 (3).«الناصبة

َّلَّ  كَاَل َرّبِ ٱۡجَؿوقولو تعاذل : -0
َ
َءايَٗث  كَاَل َءاَحُخَم أ ٓ ًَ ٱّلَّاَس َّلِ ََٰد ََلَال   حَُسّيِ ا ذََل ] مرمي َشِّٔيٗ

:02]. 

 كقرأ ابن أيب عبلة كزيد بن علي رضي هللا تعاذل عنهما ) أىٍف ال تيكىلًٌمي ( ابلرفع »قاؿ اآللوسي :

                                  
 .400ص0ج شرح التصريح على التوضيح1
 .088ص0ج البحر احمليط2
 .422ص0ج شرح الكافية الشافية:البيت بدكف نسبة يف *
 .04ص0ج شرح التسهيل3
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 (1).«على أٌف ) أىٍف ( ادلخففة من الثقيلة كامسها ضمَت الشأف أم : أنٌو ال تكلًٌمي 

 (2)ء كالنحاس كابن عطية كالعكبم كأبو حياف.كىو توجيو الكسائي كالفرا

 (3).«كلكن ييٍضًعفي كوّنا سلففة عدـي كقوعها بعد فعل يقُت»كضٌعفو السمُت احلليب فقاؿ :

معٌت  كإظٌلا اختارت القراء النصب يف قولو : ) أاٌل تكٌلمى ( ألفٌ »قاؿ الطبم مبينا كجو الرفع :
فيما يستقبل ثالثة أايـ، فكانت ) أف ( ىي اليت تصحب الكالـ : قاؿ آيتك أف ال تكٌلم الناس 

االستقباؿ دكف اليت تصحب األمساء فتنصبها، كلو كاف ادلعٌت فيو : آيتك أٌنك ال تكٌلم الناس ثالثة أايـ، 
أم : أٌنك على ىذه احلاؿ ثالثة أايـ، كاف كجو الكالـ الرفع، ألٌف ) أف ( كانت تكوف حينئذ دبعٌت 

 (4).«لكن دل يكن ذلك جائزا دلا كصفت من أٌف ذلك ابدلعٌت اآلخرالثقيلة خففت، ك 

كمعٌت قراءة الرفع أم : ليكوف ذلك يف حقيقة، كنفس األمر، ككاقع احلاؿ، أم : ذبد نفسك  
كذلك، فإاٌن قد فرضنا عليك ذلك من لداٌن، كأردانه فال سبيل لك خلرقو أك سلالفتو، ك ) ال ( قد غلب 

 (5)ض.عليها معٌت النفي احمل

 بٌن فتح مهزة )  أّن ( وكسرىارابعا :

ًۡ ِإَونَّ ٱقولو تعاذل : -0 َ َرّّبِ َوَربُُّس ًٞ  َهََٰذاِضَرَٰٞط  فَٱۡخُتُدوُه   ّللَّ ۡصَخلِي ٌُّ: قاؿ اآللوسي [40] مرمي ،
 (6).«كقرأ احلرمياف كأبو عمرك ) كأىفَّ ( ابلواك كفتح اذلمزة»: 

                                  
 .408ص00ج روح ادلعاين1
، 002ص0ج التبيان، 404ص0ج إعراب القراءات الشواذ، 088ص احملرر الوجيز، 0ص4ج إعراب القرآن، 040ص0ج معاين القرآنينظر :2

 . 000ص2ج البحر احمليط
 .88ص0ج الدر ادلصون3
 .424-420ص4ج جامع البيان4
 .00،082ص التوجيو النحوي الدالِل للقراءات القرآنيةينظر :5
، القراءة بفتح اذلمزة لػ : ابن كثَت كأيب عمرك كانفع كركيس عن يعقوب كأبو جعفر كابن زليصن كاليزيدم كاحلسن، كبكسرىا لػ : 404ص00ج روح ادلعاين6

 .408-402ص4جادلعجم ابن عامر كعاصم كضبزة كالكسائي كركح كزيد عن يعقوب. ينظر :
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 كتوجيهها عنده كاآليت :
إّنا على حذؼ حرؼ اجلر، كتعلقو بػ ) اعبدكه (، أم : كألنٌو تعاذل ريب كربكم  األول :

ِ فاعبدكه، كىو كقولو تعاذل :  َؽ ٱّللَّ ٌَ  ْ ِ فََل حَۡدُؾٔا َسَِٰجَد ّلِلَّ ٍَ ۡ نَّ ٱل
َ
َحٗدا َوأ

َ
، كىو توجيو [08] اجلن :أ

 (1)الزسلشرم متابعا اخلليل كسيبويو.
ويو رضبهما هللا أٌف ادلعٌت : كألٌف ريب كربكم، ككذا عندعلا فمذىب اخلليل كسيب»قاؿ النحاس :

 ِ َسَِٰجَد ّلِلَّ ٍَ ۡ نَّ ٱل
َ
 (2).«، فػ ) أفَّ ( يف موضع نصب عندعلا[08] اجلن :َوأ

 (3)كأجاز ىذا التوجيو األزىرم كأبو حياف كالسمُت احلليب كالشوكاين.

َٰٔةِ أف يكوف ) أٌف ( كما بعدىا يف أتكيل مصدر عطفا على :  الثاين : َن ، أم : [40] مرمي :ٱلزَّ
كأكصاين ابلصالة كالزكاة كأبٌف هللا ريب كربكم، كىو توجيو الفراء كابن خالويو كابن األنبارم كأبو علي 

 (4)الفارسي كمكي القيسي كادلهدكم كابن أيب مرمي كالعكبم كالبيضاكم كابن زصللة.
كيؤيٌده ما يف مصحف أييٌب : ) كأبٌف هللا ريب كربكم ( »كأيٌد ىذا التوجيو السمُت احلليب فقاؿ :

كأٌما ظهور الباء يف مصحف أييٌب فال يرجع ىذا ألٌّنا ابء السببية، كادلعٌت : بسبب أٌف هللا ، إبظهار الباء
 (5).«ريب كربكم فاعبدكه فهي كالالـ

، يقصد كثرة كجود الفواصل (6)«يف غاية البعد للفصل الكثَت كىذا»كضٌعفو أبو حياف فقاؿ :
 بُت ادلتعاطفُت.

 أف يكوف ذلك خب مبتدأ زلذكؼ، أم : كاألمر أٌف هللا ريب كربكم، كىو توجيو  الثالث :
 

                                  
 .00ص4ج الكشاؼ1
 .00ص4ج إعراب القرآن2
 .08ص0ج فتح القدير، 420ص0ج الدر ادلصون، 000ص2ج البحر احمليط، 044ص0جات معاين القراءينظر :3
 مشكل إعراب القرآن، 024ص4ج احلجة للقراء السبعة، 024ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 048ص احلجة، 80ص0ج معاين القرآن4

 .000ص حجة القراءات، 022ص0جتفسًن البيضاوي ، 020ص0جالتبيان ، 808ص0جادلوضح ، 000ص0ج شرح اذلداية، 042ص
 .420ص0ج الدر ادلصون5
 .000ص2ج البحر احمليط6



 النحوي للقراءات عند اآللوسيثالث : التوجيو الباب ال

488 
 

 (1)الكسائي، حكاه عنو النحاس.
موضع رفع على كأجاز الفراء أيضا أف تكوف ) أٌف ( يف »كحكاه مكي القيسي عن الفراء فقاؿ :

 (2).«خب ابتداء مضمر، تقديره : عنده، كذلك أٌف هللا ريب

 (3).«كال كجو إذل ىذا اإلضمار»قاؿ السمُت احلليب معلقا على ىذا التوجيو :

ۡمرٗ أنٌو عطف على ) أمرا ( من قولو تعاذل :  الرابع :
َ
، أم : إذا قضى [44] مرمي : اإَِذا كََضىَٰٓأ

 (4) كربكم، كىو توجيو أيب عمرك بن العالء حكاه عنو أبو عبيدة.أمرا كقضى أٌف هللا ريب
كىذا زببيط يف اإلعراب ألنٌو إذا كاف معطوفا على ) أمرا (  »كرٌد أبو حياف ىذا التوجيو فقاؿ :

كاف يف حٌيز الشرط، ككونو تعاذل ربنا ال يتقيد ابلشرط، كىذا يبعد أف يكوف قالو أبو عمرك بن العالء 
اجلاللة يف علم النحو ابدلكاف الذم قٌل أف يوازنو أحد مع كونو عربيا، كلعٌل ذلك من فهم أيب فإنٌو من 

 (5).«عبيدة فإنٌو يضعف يف النحو

ِ كَاَل إِّّنِ َخۡتُدٱإنٌو عطف على ) الكتاب ( يف قولو تعاذل :  اخلامس : ََِٰنَ  ّللَّ ] مرمي ٱۡىِهَتََٰب  َءاحَى

 (6)، كىو توجيو ابن عطية.[42:
ِ كَاَل إِّّنِ َخۡتُدٱاؿ أبو حياف  اخلطاب للذين خاطبهم عيسى بقولو : ق ، ك) أٌف هللا [42] مرمي :ّللَّ

 (7)ريب ( معطوؼ على ) الكتاب (، كقد قاؿ كىب : عًهدى عيسى إليهم ) أٌف هللا ريب كربكم (.
 كزاد اجلمل توجيها سادسا بتقدير الفعل : اذكر فقاؿ : أم : اذكر اي عيسى لقومك أك قل ذلم 

 (8)أٌف هللا ريب كربكم.

                                  
 .00ص4ج إعراب القرآن1
 .88ص0ج الكشف2
 .422ص0ج الدر ادلصون3
 .04ص4ج إعراب القرآن4
 .422-420ص0ج الدر ادلصون، كينظر :000ص2ج البحر احمليط5
 .0002ص احملرر الوجيز6
 .000ص2ج البحر احمليط7
 .00ص4ج حاشية اجلمل على اجلاللٌن8
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ِ إِّّنِ َخۡتُدٱعطف على قولو : »كأٌما قراءة الكسر، فهي : ، فهو من سباـ قوؿ [42] مرمي :ّللَّ
 (1).«عيسى عليو السالـ تقريرا دلعٌت العبودية

كالقراءة اليت طلتار يف ذلك : الكسر على االبتداء، كإذا قرئ كذلك دل »جرير فقاؿ :كاختاره ابن 
 (2).«يكن ذلا موضع

إِنَّ حجة من كسر أنٌو ضبلو على قولو : »كذىب أبو علي الفارسي إذل أٌّنا مستأنفة فقاؿ :
ًۡ ٱ َ َرّّبِ َوَربُُّس  (3).«فجعلو مستأنفا، كما أف ادلعطوؼ عليو مستأنف ّللَّ

 (4)كىو توجيو ابن خالويو كاألزىرم كادلهدكم كمكي القيسي كالعكبم كابن أيب مرمي.
ًُ قولو تعاذل : -0 ُٓ ْ  إِّّنِ َجَزۡيُخ ٓوا ا َضَۡبُ ٍَ ِ َٔۡم ة ًُ ٱۡىَفآنُِزونَ  ٱَۡلَ ُْ  ًۡ ُٓ جَّ

َ
، قاؿ اآللوسي [000] ادلؤمنوف :أ

هيم ( ابلكسر على أٌف اجلملة استئناؼ معلل كقرأ زيد بن علي كضبزة كالكسائي كخارجة عن انفع ) ًإنػَّ »: 
 (5).«للجزاء، كقيل مبُت لكيفيتو

 قراءة فتح اذلمزة بتوجيهُت : (6)كٌجو اآللوسي
أٌف اجلملة ) أٌّنم ىم الفائزكف ( يف موضع ادلفعوؿ الثاين للجزاء، أم : جزيتهم فوزىم  األّول :
 دبجامع مراداهتم.

كالزسلشرم كأبو علي الفارسي كابن أيب مرمي كادلهدكم كاألزىرم كىو توجيو الفراء كالزجاج 
 (7)كمكي القيسي كالعكبم.

                                  
 .404ص00ج روح ادلعاين1
 .020ص00ج جامع البيان2
 .024ص4ج احلجة3
 ، 808ص0جادلوضح ، 020ص0جالتبيان ، 88ص0ج الكشف، 000ص0ج شرح اذلداية، 044ص0ج معاين القراءات، 048ص احلجةينظر :4
 ، 808ص0ج
، كقراءة كسر اذلمزة لػ : زيد بن علي كضبزة كالكسائي كخارجة عن انفع كاألعمش كاخلزاز عن ىبَتة، كقراءة الفتح لػ : ابن كثَت 408ص08ج روح ادلعاين5

 .000ص0ج ادلعجمكانفع كأيب عمرك كعاصم. ينظر 
 .408ص08ج روح ادلعاين6
شرح ، 820ص0جادلوضح ، 420ص4ج احلجة، 042ص4ج الكشاؼ، 00ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 000ص0ج معاين القرآنينظر :7

 .000ص0جالتبيان ، 040ص0ج الكشف، 082ص0جمعانيالقراءات  ،048ص0ج اذلداية
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كغلوز أف يكوف ) أىٌّنم ( كما بعده مفعوال اثنيا لػ ) جىزىٍيتي (، كادلفعوؿ األٌكؿ »قاؿ ابن أيب مرمي :
 (1).«: جزيتػيهيم الفوزى : ىيم من ) جىزىيٍػتػيهيم ( ؛ ألٌف ) جىزىٍيتي ( يتعدل إذل مفعولُت، كالتقدير 

كغلعل ) أنػَّهيم ( يف موضع نصب على أتكيل : إيٌن جزيتهم اليـو دبا صبكا »كقاؿ ابن زصللة :
 (2).«الفوز يعٍت اجلنة

أٌّنا يف موضع جر بالـ تعليل مقٌدرة، أم : لفوزىم ابلتوحيد ادلؤدم إذل كل سعادة،  الثاين :
 ٌف األسباب لكوّنا ليست علال اتمة غلوز تعددىا.كال ؽلنع من ذلك تعليل اجلزاء ابلصب أل

كىو توجيو الفراء كالزجاج كابن خالويو كابن عطية كابن أيب مرمي كالقرطيب كمكي القيسي 
 (3)كالعكبم.

 (4).«كالفتح جٌيد ابلغ، على معٌت : ) إيٌن جزيتهم ( ألٌّنم ىم الفائزكف»قاؿ الزجاج :

 أٌما قراءة الكسر ففيها كجهاف :
 أٌّنا على االستئناؼ معلل للجزاء. ألّول :ا

كىو توجيو الفراء كاألزىرم كادلهدكم كمكي القيسي كالعكبم كالسمُت احلليب كالبيضاكم 
 (5)كالشوكاين.

بكسر اذلمزة على االستئناؼ، ألٌف الكالـ مٌت عند قولو ) دبا صبكا (، »قاؿ مكي القيسي :
 (6).«كالفعل عامل فيو يف ادلعٌت، كىو ادلفعوؿ الثاين لػ ) جىزىٍيتي (كيكوف اجلزاء زلذكؼ دل يذكر ما ىو، 

                                  
 .820ص0ج ادلوضح1
 .080ص حجة القراءات2
 اجلامع، 820ص0جادلوضح ، 0400ص احملرر الوجيز، 048صاحلجة ، 00ص0ج معاين القرآن وإعرابو، 000ص0ج معاين القرآنينظر :3

 .000ص0جالتبيان  ،040ص0ج الكشف، 024-020ص مشكل إعراب القرآن، 000ص00ج ألحكام القرآن
 .00ص0ج معاين القرآن وإعرابو4
الدر ، 000ص0جالتبيان ، 040ص0جالكشف ، 048ص0ج شرح اذلداية، 082ص0ج معاين القراءات، 000ص0ج معاين القرآنينظر :5

 .040ص0ج فتح القدير، 028ص0ج تفسًن البيضاوي، 020ص4ج ادلصون
 .040ص0ج الكشف6
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كالكسر ىو على االستئناؼ، كقد يراد بو التعليل فيكوف الكسر مثل الفتح »كقاؿ أبو حياف :
 (1).«من حيث ادلعٌت ال من حيث اإلعراب الضطرار ادلفتوحة إذل عامل

 مبينة لكيفية اجلزاء. الثاين :
كالتعليل على قراءة الكسر ليس بظاىر ألنٌو ال كجو للسؤاؿ عن »هاب فقاؿ :كىو توجيو الش

السبب ادلطلق كىو مذكور بقولو ) دبا صبكا (، كال عن السبب اخلاص لفوزىم ألٌف السائلُت ىم القائلوف 
ؤىم ) ربنا أخرجنا  اخل ( كىو عارفوف بو، فالظاىر أٌف السؤاؿ عن كيفية اجلزاء ادلبهم، أم : كيف جزا

 (2).«فأجيب : ابلفوز جبميع ما يريدكف
كالكسر استئناؼ، أم : قد فازكا حيث صبكا، فجزكا بصبىم أحسن »قاؿ الزسلشرم :

 (3).«اجلزاء
الكسر أجود ألٌف الكسر على معٌت : إيٌن جزيتهم دبا صبكا، »كجٌود الزجاج قراءة الكسر فقاؿ :

 (4).«مثٌ أخب فقاؿ : إٌّنم ىم الفائزكف

ألٌف قولو : ) جزىيٍػتػيهيم (  قد عمل يف اذلاء »ل الطبم أكلوية قراءة الكسر على الفتح فقاؿ :كعل
كادليم، كاجلزاء إظٌلا يعمل يف منصوبُت، كإذا عمل يف اذلاء كادليم دل يكن لو العمل يف ) أٌف ( فيصَت عامال 

 (5).«بقولو ) جزىيٍػتػيهيم ( يف ثالثة إالٌ أف ينول بو التكرير، فيكوف نصب ) أٌف ( بفعل مضمر ال
ُل قولو تعاذل :  -4 ۡٔ ًۡ  ِإَوَذا َوَرَؽ ٱۡىَل ِٓ ۡي

َدٓاةَّثٗ  َؾيَ ٍۡ ُٓ َ َِال ۡخرَۡج
َ
ۡرِض  أ

َ
ََ ٱّۡل ِ نَّ  ٌّ

َ
ًۡ أ ُٓ ٍُ ِ ٔاْ  حَُسّي ٱّلَّاَس ََكُُ

ُِٔنَ أَِب ِ ٔك َِا ََّل يُ َٰخِ كقرأ بعض السبعة ) إفَّ ( بكسر اذلمزة، كخرج على »، قاؿ اآللوسي : [80: النمل] َي

                                  
 .488ص2ج البحر احمليط1
 .002-028ص2ج حاشية الشهاب على البيضاوي2
 .042ص4ج الكشاؼ3
 .00ص0ج معاين القرآن وإعرابو4
 .20ص08ج جامع البيان5
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إضمار القوؿ، أك إجراء التكليم من الكالـ رلراه، أك على أٌف الكالـ استئناؼ مسوؽ من جهتو سبحانو 
 (1).«للتعليل

قراءة الفتح يف ) أٌف ( على تقدير حرؼ اجلر ادلقٌدر :  ) أبٌف الناس (، كادلعٌت  (2)كٌجو اآللوسي
 ع عليهم هبذا الكالـ.أٌّنا تشنٌ 

، كىو اجلرح، كادلراد بو : الوسم ابلعصا كاخلامت قاؿ الزسلشرم : كقرئ ) تىٍكًلميهيم ( من الكىٍلمً 
كغلوز أف يكوف ) تيكىلًٌميهيم ( من الكلًم أيضا على معٌت التكثَت، يقاؿ : فالف مكلَّم أم : رلرٌح، كغلوز 

م : التجريح، كأف يستدؿ بقراءة أيٌب : تنٌبئهم، كبقراءة ابن أف يستدؿ ابلتخفيف على أٌف ادلراد ابلتكلي
 (3)مسعود : تكٌلمهم أبٌف الناس على أنٌو من الكالـ.

كالباء يف ) أبٌف الناس ( إٌما أف تكوف بتقدير حرؼ التعليل، أم : ألٌف الناس، كىو تعليل من 
ل التكليم على اجليرح دبعٌت الو  سًم، كلعٌل ادلعٌت : تسمهم ألٌّنم كانوا يف جهتو تعاذل جلرحها إايىم إف ضبي

 علمنا آبايتنا ال يوقنوف.
كىو قوؿ ابن عطية كابن األنبارم كأبو علي الفارسي كابن أيب مرمي كالعكبم كالسمُت احلليب 

 (4)كاجلمل كالشوكاين.
السالـ فقد ركم أٌّنا تسم جبهة الكافر، كيف ركاية أخرل أٌّنا ربطٌم أنفو بعصى موسى عليو »

اليت معها دلا يف حديث أخرجو نعيم بن ضباد كابن مردكيو عن عمر هنع هللا يضر مرفوعا : ليس ذلك حبديث كال 
كالـ كلكٌنو مسة تسم من أمرىا هللا تعاذل، كسأؿ أبو احلوراء ابن عباس هنع هللا يضر ىل ما يف اآلية ) تيكىلًٌميهيم ( 

 (5).«ل تكلم ادلؤمن كتكلم الكافر ذبرحوأك ) تىٍكًلميهيم ( ؟ فقاؿ :كل ذلك تفع

                                  
، كقراءة فتح اذلمزة لػ : عاصم كضبزة كالكسائي كيعقوب كخلف كاحلسن كاألعمش كابن أيب إسحاؽ كأيب بن كعب، كقراءة 404ص02ج روح ادلعاين1

 .402-448ص0ج ادلعجمالكسر لػ : انفع كأيب عمرك كابن كثَت كابن عامر كأيب جعفر كشيبة كركح كزيد عن يعقوب كابن زليصن كاليزيدم. ينظر :
 .404-400ص02ج روح ادلعاين2
 .008ص8جالبحر احمليط ، ينظر :080ص4ج الكشاؼ3
، 084ص0ج التبيان، 824ص0جادلوضح ، 020ص4ج حلجة، ا088ص0ج البيان يف إعراب غريب القرآن، 0042ينظر : احملرر الوجيز ص4

 .428ص0ج فتح القدير، 004ص4ج حاشية اجلمل على اجلاللٌن، 408ص4ج الدر ادلصون
 .404ص02ج روح ادلعاين5
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كإٌما أف تكوف سببية، كالتقدير : تكلمهم بسبب أٌف الناس كانوا آبايتنا ال يوقنوف، فتالئم كونو 
ٍلًم دبعٌت اجليرح.  من الكى

موضعها نصب »، كقاؿ أبو عبيد : (1) «كقاؿ : ) أٌف الناس (، أم : أبٌف الناس»قاؿ األخفش :
 (2).«ا، أم : زببىم أٌف الناسبوقوع الفعل عليه

فمن فتحها أكقع عليها الكالـ، تكٌلمهم أبٌف الناس، كموضعها نصب، كيف حرؼ عبد هللا :    »
 (3).«) أبٌف الناس (، كيف حرؼ أيٌب : ) تػينػىبًٌئيهم أٌف الناس ( كعلا حجة دلن فتح

نَّ كعلى ىذه القراءة يكوف قولو تعاذل : »كقاؿ ابن عطية :
َ
ْ أَِبٱّلَّ  أ ٔكُِِٔنَ اَس ََكُُٔا َِا ََّل يُ َٰخِ ] َي

 (4).«من كالـ الدابة، كركم ذلك عن ابن عباس هنع هللا يضر [80: النمل

 كأٌما قراءة كسر اذلمزة فقد خٌرجها اآللوسي ثالث زبرغلات :
أف تكوف على إضمار القوؿ، كىو توجيو األخفش كالزسلشرم كأبو علي الفارسي كابن  األّول :

 (5)أيب مرمي كمكي القيسي كالقرطيب كأبو حياف.
فادلعٌت : تكلًٌميهيم تقوؿ ذلم : إٌف الناس، كإضمار القوؿ يف الكالـ  »قاؿ أبو علي الفارسي :

 (6).«هركثَت، كحسين ىذا ألٌف الكالـ قوؿ، فكأٌف القوؿ قد ظ

كالقراءة بػ ) إٌف ( ادلكسورة حكاية لقوؿ الدابة ذلك، أك حكاية لقوؿ هللا تعاذل »قاؿ الرازم :
 (7).«بٌُت بو أنٌو أخرج الدابة ذلذه العلة

                                  
 .000ص معاين القرآن1
 .040ص4ج إعراب القرآن2
 .084ص0ج معاين القرآن3
 .0042ص احملرر الوجيز4
اجلامع ألحكام ، 002ص0جالكشف ، 824ص0ج ادلوضح، 020ص4ج احلجة، 080ص4ج الكشاؼ،  004-000ص معاين القرآنينظر :5

 .008ص8ج البحر احمليط، 002ص04ج القرآن
 .020ص4جاحلجة 6
 .008ص00ج تفسًن الرازي7
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أف يكوف قد أجرل التكليم من الكالـ على معناه، أم تقوؿ ذلم، كىو توجيو الزسلشرم  الثاين :
 (1)كالسمُت احلليب.

ـ حكاية لقوؿ الدابة كحدىا، كلكٌنو يرد عليو إشكاؿ فكيف تقوؿ : ) آبايتنا (، كعليو فالكال
قوذلا حكاية لقوؿ هللا تعاذل، أك على معٌت : آبايت ربنا، أك الختصاصها »كأجاب عنو الزسلشرم فقاؿ : 

لك : ابهلل كأثرهتا عنده، كأٌّنا من خواص خلقو أضافت آايت هللا إذل نفسها، كما يقوؿ بعض خاصة ادل
 (2).«خيلنا كبالدان، كإظٌلا ىي خيل مواله كبالده

كأٌما على قراءة الكسر »كنفى الشوكاين أف يكوف قولو ) إٌف الناس ( من كالـ الدابة فقاؿ : 
فاجلملة مستأنفة كما قٌدمنا، كال تكوف من كالـ الدابة، كقد صرٌح بذلك صباعة من ادلفسرين، كجـز بو 

 (3).«الكسائي كالفراء

أف يكوف الكالـ استئناؼ مسوؽ من جهتو سبحانو للتعليل، كىو توجيو الفراء  الثالث :
 (4)كالكسائي كابن خالويو كابن األنبارم كمكي القيسي كالعكبم كابن زصللة كالشوكاين.

فاحتمل الكسر أف يكوف من كالـ هللا كىو الظاىر لقولو ) آبايتنا (، كاحتمل »قاؿ أبو حياف :
 (5).«، كركم ىذا عن ابن عباسكالـ الدابةأف يكوف من  

فاحلجة دلن كسر أنٌو جعل الكالـ اتما عند قولو ) تيكىلًٌميهيم (، مٌث ابتدأ       »قاؿ ابن خالويو :
 (6).«) إٌف ( مستأنفا فكسر
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، وأخرى تتعلق عموما توصل الباحث إىل رلموعة من النتائج تتعلق ابلتحليل اللغوي لآللوسي
 .خصوصا ابلتوجيو الصويت والصريف والنحوي

 النتائج العامة :

إىل كونو فقيها ومفتيا وقاضيا، فهو من  إضافةً أثبت الدراسة أّن اآللوسي عامل مشارك،  -
 القراء، فقد رتع أربع قراءات عند سفره، وال يبعد أن يكون رتعها كّلها.

دتيز تفسًن اآللوسي ابدلوسوعية، وخاصة عند توجيو القراءات، فقد حاول مصنفو رتع  -
من بغية طالب، فلم  رتيع نواحيو، فال خيلو منخالصة الرتاث اإلسالمي يف علمي القراءات والتوجيو 

يرتك قراءة متواترة أو شاذة مشكلة إالّ ووّجهها، فيمكن عد تفسًنه مرجعا يف علم توجيو القراءات، فهو 
 مكتبة يف كتاب.

دتيز اآللوسي يف توجيهو ابدلوضوعية، فلم يرد قراءة، ومل ينكر على قارئ قراءتو، بل قّدم  -
 تبتت القراءة رواية فهي مقدمة عنده ولو خالفثم، فإذا القراءات القرآنية على كالم العرب وأشعارى

قواعد العربية، ألّن أئمة القراءة ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس بل 
على األثبت واألصح يف النقل والرواية، فإذا ثبتت عنهم مل يردىا قياس وال عربية ألّّنا سنة متبعة، 

ىو األصل األعظم للقراءة، ويظهر ذلك جليا يف عدم قبولو ترجيح البصريٌن على فاإلسناد الصحيح 
 ي األصل.ىأو العكس بقولو لسنا متعبدين مبذىب الكوفيٌن أو البصريٌن، بل الرواية  الكوفيٌن

أظهرت الدراسة سعة علم اآللوسي عند توجيو القراءات القرآنية، فقد كان يلتمس لكل  -
 ددت مرتكزاتو فيو.قراءة توجيها وإن تع

 : ادلصادر التاليةارتكز اآللوسي يف توجيهو للقراءات على  -

  القرآن الكرمي، فقد تبٌن أنّو يؤثر االستشهاد واالحتجاج ابلقرآن على الشعر، ويؤذن
 بكل صراحة أّن قول هللا تعاىل أصدق من قول الشاعر، فهو يؤثر القراءة الشاذة على قول الشاعر.
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 فقد حظي احلديث النبوي الشريف حبقو كمصدر من ادلصادر األصلية السنة النبوية ،
ظواىر اللغوية للقراءات القرآنية، ومل يكن االستشهاد بو كثًنا، وذلك لقلة لالستشهاد بو يف توجيو ال

 األحاديث واآلاثر يف رلال االحتجاج للقراءات القرآنية.
  اللهجات.والنثر و الذي ىو ديوان العرب، كالم العرب كالشعر 
 .أقوال أئمة العربية وعلى رأسهم سيبويو ومن جاء بعده 

 التوجيه الصويت :نتائج  

تبٌّن من خالل الدراسة أّن بٌن األصوات اللغوية عالقات، وأّّنا تتعرض للتغيًنات خالل  -
أدركو تركيبها يف الكلمات فيما يتعلق ابلتماثل والتقارب بٌن خمارج تلك األصوات وصفاهتا، وىو ما 

 اآللوسي وسار عليو يف توجيهاتو.

تعد اللهجات العربية أحد الظواىر البارزة يف القراءات القرآنية، وعلى ضوئها وّجو اآللوسي   -
إىل أّن قراءة ) أنطيناك ( ابلنون ىي لغة العرب العرابء من أويل قريش، وأّّنا ليست منها، فذىب كثًنا 

لصراط ( ابلصاد لغة قريش، وأن قراءة ) الوِْتر ( لغة دتيم و ) الَوتر ( من اإلبدال الصناعي، وأّن قراءة ) ا
 ، وأّن قراءة ) ُزَجاجة ( لغة احلجاز، أّن الفتح والكسر لغة قيس.لغة قريش

اختذت ادلماثلة الصوتية أشكاال عدة يف الصوامت والصوائت، كتحويل األصوات ادلتخالفة  -
وىذا كلو بتأثًن الصوت األقوى يف الصوت اجملاور لو فيجذبو إليو، إىل أصوات متماثلة جزئيا أو كليا، 

 وقد كان ذلك يف معامالت صوتية :

 اإلبدال ابحلروف أو ابحلركات، وقد وّجهو اآللوسي :

 مسموع من العرب كقراءة ) وثومها (. -1

 تعاقب األصوات، وىو من لغات العرب كقراءة ) ُقِشطت (، ) َعَّتى حٌن (. -2
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 رب احلروف يف ادلخرج كقراءة ) حُبِْثر (، ) َعِسيًّا (.تقا -3

االختالف يف ادلعىن كقراءة ) فُ َواق ( بضم الفاء وفتحها، فالفتح لغة حجازية وىي اسم  -4
 مصدر، والضم لغة دتيم وأسد وقيس وىو الزمن ما بٌن احللبتٌن.

اور وتتقارب، وقد اإلمالة وىي ضرب من ضروب التأثر الذي تتعرض لو األصوات حٌن تتج
 وجهها اآللوسي كراىية توايل الفتحات والكسرات، واالنتقال من تسفل إىل علو ومن علو إىل تسفل.

 االتباع وىو مظهر من مظاىر التغيًن الصويت وقد وّجو اآللوسي أنّو من لغات العرب.

، وقد ابن أثرىا إّن ادلخالفة الصوتية ىي ذترة االقتصاد يف بذل اجلهد العضلي وتيسًن النطق -
 عند اآللوسي يف ما يلي :

 سواء كان يف احلذف عموما أو حبذف اذلمزة، وقد وجهو اآللوسي : التخفيف 

 كراىية العرب لتكرير الصوامت كقراءة ) عنو تىلّهى (. -1

 حذف اتء االفتعال ختفيفا وحذرا من تالقي ادلتقاربٌن كقراءة ) فما اسطاعوا (. -2

 دي (.و راءة ) اجلُ لغات العرب كق -3

 التقاء الساكنٌن كقراءة ) ُعزيُر (. -4

 ، ووجّهو اآللوسي أبنّو :ةويكون يف األصوات احللقي التسكني

 من لغات العرب كقراءة ) ظَعنُكم ( بفتح العٌن وسكوّنا. -1

 من تنوع االشتقاق كقراءة ) َجهرة ( بفتح احلاء وسكوّنا، فهو مصدر أو اسم فاعل. -2

 ابب االتباع احلركي كقراءة ) الَنَحل (.من  -3
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 كراىية توايل احلركات كقراءة ) وامرْأاتن ( بسكون اذلمزة. -4

 التخفيف ) الُصُحف ( إبسكان احلاء. -5

 كراىية الثقل كقراءة ) ظُْلماِت (. -6

 بتحريك الساكن ختلصا من التقاء الساكنٌن، وقد وجهو اآللوسي : التخفيف

 ألصل يف التقاء الساكنٌن كما يف قراءة ) اشرتوِا الضاللة (.نّو األابلكسر  -1

 ابلفتح ألنّو من ابب االتباع احلركي كقراءة ) اشرتَوا الضاللة (. -2

 ابلضم فرارا من التقاء الساكنٌن كقراءة ) لُو استطعنا (. -3

 نتائج التوجيه الصريف :

أظهر البحث أّن اآللوسي كان عارفا مبعاين صيغ األمساء واألفعال وادلشتقات أبنواعها، وكان  -
دقيقا جدا يف التمييز بينها عند تبادل ىذه الصيغ وتغايرىا وحتويلها من صيغة ألخرى، وقد يرى معىن 

لزايدة ادلبىن، مما يدل  واحد بٌن صيغتٌن خمتلفتٌن، وقد خيتلف ادلعىن تبعا الختالف الصيغ، فيزيد ادلعىن
 للفوارق الدقيقة بٌن صيغة وأخرى.على إدراكو 

تنّبو اآللوسي إىل أّن الصيغ االمسية، قد تتبادل فيها أزواج منها أو أكثر وادلعىن واحد، وقد  -
     وظّفها يف توجيهاتو للقراءات، مثل صيغة : ) ِفَعال وِمْفَعل ( كقراءة : ) ِخيَاط وخِمَْيط (، وصيغة : 

َعَلة ( كقراءة : ) ُمْنَشرة وُمنىشرة ( أبّن معنامها واحد.  ) ُمْفَعَلة وُمفى

ربط اآللوسي يف توجيهو للقراءات القرآنية لؤلمساء بٌن التبادل والتغاير الصريف، فقد تتبادل  -
، فقد فّرق بٌن الصيغ الصرفية وإن كان معنامها واحد، ويظهر ذلك يف توجيهو لكثًن ىذه الصيغ وتتغاير

من القراءات اليت تتبادل فيها الصيغ كصيغة : ) فَ َعل وَفِعل( يف قراءة : ) َحرَج وَحرِج(، فقد وّجو 
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راءة : ) ِقَياما والفتح أبنّو مصدر وضع للمبالغة، وصيغة : ) ِفَعال وِفَعل ( يف ق الكسر أبنّو اسم فاعل
 وِقَيما ( أنّو مصدر أو رتع ) ِفَعَلة( وأّن أصلو ) ِفَعال ( حذفت المو.

يؤدي تغاير الصيغ االشتقاقية الصرفية إىل اختالف يف ادلعىن، فكل صيغة تدل على معىن  -
ل (، فاألول يقصد بو احل يوان والثاين مناسب كصيغة : ) الَفَعل والُفعىل ( يف قراءة : ) اجلَمل واجلُمى

وصيغة : ) ِمْفَعل وَمْفِعل ( يف قراءة )ِمْرَفق وَمْرِفق (، فالكسر يقصد بو اليد يقصد بو احلبل الغليظ، 
والفتح يقصد بو األمر، وكشف اآللوسي أّن التغاير الصيغ ليس وحده سببا يف تعدد ادلعىن، فقد يستفاد 

زِين (، فمعىن  (َفعِِّلٌن ُمَفاِعِلٌن ومُ  زايدة على ذلك من السياق كصيغة : ) يف قراءة : ) ُمَعاجزين ومعجِّ
 األوىل مسابقٌن والثانية مثبطٌن.

اىتدى اآللوسي إىل أّن تبادل الصيغ الصرفية لؤلفعال وتغايرىا قد يؤدي إىل وحدة ادلعىن وقد  -
َعل  ّن مرجعو إىل أّّنا من ابب اللغات كصيؤدي إىل اختالفو، فما كان من احتاد ادلعىن فإ يغ : ) فَ َعل وأَف ْ

، وما كان من اختالف ادلعاين فإنّو ال حيمل على ( يف قراءة : ) َدبَر وأَْدبَ َر (، وقراءة : ) َسَقى وأْسَقى (
ل على اختالف معانيها تبعا لسنن العرب يف كالمها، وجراي على ماختالف ذلجات العرب وإّّنا حي

َعل (  يف قراءة : ) َنظَر وأَْنظَر ( فمعىن األوىل : انتضر  السياق القرآين بقراءاتو، كصيغة : ) فَ َعل وأَف ْ
، فمعىن األوىل من ( ومعىن الثانية أمهل وأّخر، وصيغة : ) فَ عىَل وفَاَعل ( يف قراءة : ) فَ رىَق وفَارقَ 

 التفريق والثانية من ادلفارقة والِفرَاق.

ادلبىن عند توجيهو للقراءات القرآنية  أظهر البحث أّن اآللوسي تناول زايدة ادلعىن بزايدة -
لؤلفعال، فقد يزيد ادلبىن فيزيد معو ادلعىن إّما بزايدة احلروف الزائدة أو ابلتضعيف، وقد وجّهها دلعىن 

، ودلعىن الصًنورة صيغة : ) فَ َعل وتَ َفاَعل ( يف قراءة : ) سَأَل وَتَساَءل (ك ادلبالغة والتكثًن أو للمشاركة
ل وأَفَعل (  يف قراءة :  ) َيْشَهُد وُيْشِهُد (، و) يَزِفُّوَن ويُزِفُّوَن ( فمعناه صار إىل اإلشهاد كصيغة : ) َفعِ 

وإىل الزفيف، وقد يدل على معىن إضايف مكمل للمعىن األّول كصيغة : ) فَ َعل وتَ َفعىَل ( حنو قراءة :    
َر (، فمعىن األّول توقف الدم والثاين اغتس  ل.) َطُهَر وتَطهى
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 تائج التوجيه النحوي :ن

أظهر توجيو اآللوسي أنّو ديكن الربط بٌن قضااي النحو والظواىر الصوتية يف توجيو مسائل  -
من حركة اإلعراب بيان حنوية من نظرة صوتية، وقد ابن ذلك يف توجيهاتو مبينا أثر اإلتباع احلركي يف 

 أيضا يف بيان حركة الفعل يف قراءة : أمل نشرَح َلك.أثره يف قراءة : على حٌَن، و البناء يف آخر الكلمة 
اعتمد اآللوسي على القواعد النحوية يف توجيو القراءات القرآنية اليت عرضها يف تفسًنه، ومل  -

يكن مشهورا ابالستقالل يف رلال النحو حَّت تربز منو نظرات حنوية متميزة غًن موجودة عند غًنه، فهو 
توجيهاتو، خاصة إذا كان        بعض النحو الكويف يف  خيتارحد بعيد ولكّنو متأثر ابلنحو البصري إىل 

منتهى النحو البصري تضعيف القراءة أو ردىا عندما ينميها اإلسناد وحتفها الرواية عن رسول هللا           
 ملسو هيلع هللا ىلص.

 النصب واجلزم على فقد وّجو اآللوسي رتيع القراءات الشاذة الواردة يف الفعل ادلضارع بٌن
 مذىب الكوفيٌن أبّن األفعال منصوبة ب  ) أن ( مضمرة خمالفا بذلك مذىب البصريٌن ادلانعٌن ذلك

 إبجراء ) مثّ ( رلرى الواو والفاء، كقراءة : مثّ يدرَكو ادلوت.
ومن مّث فهو يتقيد ابلقاعدة النحوية يف أكثر األمر، وإن تعارضت مع الرواية قّدم األخًنة 
عليها، وابلتايل فهو يرى عدم وصف القراءات ولو كانت شاذة ابللحن أو اخلطأ ألّّنا قراءات مروية 
عن أئمة أعالم، وىو ال يقرؤون إاّل عن رواية كغًنىم من القراء فضال أّّنا أوثق من الشعر اجلاىلي 

 الذي يستشهد بو، ومن ابب أوىل ما عداه.
على رايدتو يف بيان اخلالفات بٌن النحاة السابقٌن، برز يف توجيو اآللوسي عبارات تدل  -

وإن كان متبعا كقولو : وبو أقول، ويظهر ذلك يف اختياره  ويذكر موقفو من اخلالف يف بعض احلاالت
 ) غًَن ( ابلنصب. لتوجيو ابن األنباري والعكربي و أيب حيان يف قراءة عمر بن اخلطاب 

حوية على ادلعىن والسياق، فقد يؤدي اخلالف بٌن اعتمد اآللوسي يف بعض توجيهاتو الن -
القراءات يف بعض ادلواضع إىل نوع من اخلالف يف ادلعىن، فالتغاير يف األفهام قد يتدخل يف موقف 
احملتج للقراءة، ويظهر ذلك عند توجيهو للقراءات القرآنية يف فعل الفاعل بٌن التذكًن والتأنيث يف قولو 
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فيجب التأنيث أبن يكون الفاعل ادلؤنث ضمًن متصل بفعلو يعود على مس، تعاىل : كأن مل يغن ابأل
 مؤنث، وجيب التذكًن أبن يكون الفاعل ادلذكر ضمًن متصل بفعلو يعود على مذكر.

يف حذف الواو وإثباهتا، إذ رأى اآللوسي تنوع  البحث عند التوجيو النحوي للحروفكشف   -
إشراك ما بعدىا ادلعنوية ادلرتتبة على تغاير إعراب ما بعد الواو يف القراءات بٌن داللتها على  تاالعتبارا

 كقراءة : وسارعوا، والذين اختذوا.  وداللتها على االستئناف يف حكم ما قبلها
وكذا فتح ) إّن ( وكسرىا فهو مرىون بداللة إشراك ما بعدىا يف حكم ما قبلها وداللتها على 

إشراك ما بعدىا يف حكم ما قبلها ومن كسرىا فلداللتها على حصول ف، فمن فتحها فلاالستئنا
 االستئناف.

بكل جوانب ادلوضوع، فإّنين أقرتح بعض األفكار اليت  –قطعا  –ول ّما كانت الدراسة مل حتط 
 : ديكن أن تكون مقالة علمية أو مذكرة أو رسالة على حسب ما يتوفر من مادة علمية، وىي كاآليت

 .رتع التوجيهات البالغية للقراءات عند اآللوسي، ودراستها دراسة حتليلية 
  رتع قراءة كل قارئ من الشواذ لوحدىا، ودراستها وفق ادلستوايت اللغوية، فالقراءات

 الشاذة ال زالت منثورة يف كتب التفسًن والنحو واللغة، والبحث فيها ال يزال خصبا طراي.
 ودراستها.لقراءات الشاذة القراءات ادلتواترةرتع ما وافق فيو أصحاب ا ، 
 .دراسة موضوع رد القراءات وتضعيفها، وادلفاضلة بينها ألمهيتو 
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فهرس اآلايت القرآنية  -1
 فهرس القراءات املتواترة- أ

رقم الصفحة اآلية 
سورة الفاحتة 

   ِِ   َ ِۡوِ   ّٱِ ي َ    [  04:انفاتحت] .(  ِ  ِ َ)  
  ِصنَا َ  َ   هۡو َ  ِ يَ  ٱّلِ ۡوُ ػۡو  65 (السَِّراط ).[06:انفاتحت  ]    ٱ

سورة البقرة 
  اِآاَّل َ

َ
  ٓ  121 (َأَ اِن  ) .[78:انبقزة ]َ  َ  ۡو َُ  َو  ٱۡوِ َ  َ   ِ ٓاَّل

   َس َطى
ُ
تُ ُكيۡو  
ۡو
 228  (تَػْفُدوُىم.) [85:انبقزة  ]تَُ  ُص ُهيۡو ِإَوو  َأ

   يِ  ۧ  َِ آ  ِ ۡوَ   ِ َ َ  ٓاَّل ِ َ   ُ [  132:انبقزة] (.وَأْوَصى)  230 
 َااٖغ َفَ ِي  َ ُ طٓاَّل َ  ۡو  154  (َفَ  ُ ) .[173:انبقزة ] َ َ  َ  ٖغ  ََ ٓ  ِ ۡوَي َ  َ ۡويِ   ٱۡو
  ََي  ُِ  ُ  نَُي   ِصۡو َ ٞة َ لََع ِ ِ  ٖغ   ٱٓاَّل  192  (َ َساِكٌن. ) [184:انبقزة  ] َ َ اُ  ِ ػۡو

  ََطاِ  َذَّتٓاَّل  َ َ  تَُ   ِ ُ ُهيۡو ِخِص  ۡلۡو ۡوَ ػۡو ُ  ُ ُهيۡو   َ  َ  ُ ُكيۡو  فِ يِ   َإِو  َُ   ِ ُ ُكيۡو  ِ نَص  ٱ انبقزة  ] َ ٱۡو

تُػُ وىم، يَػْقتُػُ وُكم،وال تَػْقتُػُ وُىم)  .[191:   ( قَػتَػُ وُكم فَاقػْ

246 

  َي ِ َ ا  ٱٓاَّل  ُّي
َ
أ  87  (السَّْ م ) .[208:انبقزة  ]   َ   ٓاَّل ٗة  ٱّػِ ۡويِ َءاَ ُن اْ   ۡوُس ُ اْ ِِف  َ  

   َطُب ُهيٓاَّل َذَّتٓاَّل َو  َ َ  َت ۡو ُ طۡو  274  (َي َّهَّْرفَ . ) [222: انبقزة  ]َ  ۡو
  ٗة   َ  ۡو

َ
َو ِ نُنيۡو َ َ َضُ  َو   ِ َي ُ َ َ  ٓاَّل ۡو َ  ِحِ ي َِ  ٓاَّل ٗة ا َ  ٱٓاَّل  ۡو

َ
 290 (وصّيٌة . ) [240: انبقزة  ] ّّلِ

  نُ ِِشَُها  ٱۡو َِظاِ  َ  ۡوَ  َ  نُظطۡو  ََِل  [  259: انبقزة] .(  نَػْنِشُرَىا) 24 
سورة آؿ ع راف 

  ٱٓاَّل ١اٱٓٓي  ُ[  ٌ2، 1:آل عًزا]. 163- 129 
  َ وٓاَّل  ٱٓاَّل
َ
  َ ُ ِ َّ ُ   َ  279  (يَػْبُشُرؾَ . ) [39: آل عًزاٌ  ]   َِ رۡو

  ِِبُ اْ َ َت ٓاَّلُ  اْ َ   َُُضُّيُكيۡو َ  ۡوُصُهيۡو  159  (ال َيِضرُْكم.) [120:آل عًزاٌ  ]َ  ۡو ًٔا  ِإَوو تَلۡو
  َػ ِ َءاَا  ٖغ ِص ۡوُكيۡو َ بُّيُني ِ َ ۡو ۡوَ َ   َِ  ِ ُ َػّ ِِ  َ ُ  ۡو  213 (ُ َسوَِّ ٌن  ) .[125:آل عًزاٌ  ] ّ َِي  ٱ
 ّبُِنيۡو  ََحنٓاَّلٍ  َ طۡوُٱَ ا  ََغا ُِ ٓ اْ  ََِل  َ  ۡو َِط ٖغ ِ صٓاَّل ۡو ٱِ ۡوُ  ٓاَّل ِ َ  ّ ِي  ٓاَّل

ُ
 ُۡر  
َ َ  َ  ُ  َ  ّلۡو آل  ] ٱػٓاَّل

  (سارُِعوا.) [133:عًزاٌ 

378 
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سورة النساء 
  ْا  ُ ِي تََػآَءٱُ َو  ِيِۦ َ  تٓاَّل َ  ٱٓاَّل  ۡوَذاَ   ٱٓاَّل

َ َ َ َو َ  َ ۡوُنيۡو َ ٱِ  ٗة َ  ّلۡو  ) .[1: انُساء  ] ا  ِوٓاَّل  ٱٓاَّل
 (واألرَحاـِ 

51 

  ُ  َ َ ٱَُنيۡو ُ َ  ٱَُنُي  ٱٓاَّلَِّت َحَ َل  ٱٓاَّل  ۡو
َ
َ َ آَء   تُ اْ  ٱػُّي  178 (ِقَيً ا . ) [05: انُساء  ]ا َِ  يٗة ؤۡو

 نٓاَّلا َ َ  ۡوَنا َ  َ ۡوِ يۡو
َ
ِو َ ٱَ ۡو أ

َ
نُ َػُنيۡو  

َ
ُ  ُٓ اْ    ِ  ٱۡو

َ
  ْ طُُح ا  155  (َأوُ  ، َأفُ .) [66:انُساء]  سۡو

  و  ََ  ُحَناَح
َ
 69 (َيصَّاََلَا  ) .[128:انُساء  ]       َ ۡوَنُ َ ا ُ  ۡودٗة  ُلۡو َِراَ  َ ۡوِ َ آ  

سورة املائدة 
 و َ صُّي ُكيۡو َ َ  َٔاوُ َ َ  ََيۡوطَِ نٓاَّلُنيۡو

َ
   ٍ  208  (َ ْن فُ  ) .[02:انًائدة  ]  َ ۡو

سورة األنعاـ 
  َُنّضِ ُ نََ   َإِنٓاَّلُ يۡو   َ [  33:األَعاو]  ( . َ ال ُيْ ِ  ُوَن)  276 

  ۡوُل ا َحيٓاَّل َ  َ ۡويِ  َّلٓاَّل َ  ٗة  ََءا َ َ ٓاَّل  103 .[76:األَعاو  ]      َ  ۡو

  عٖغ ُكي ّ ِي نٓاَّل ۡو
َ
 َن 
َ
ِٓي   َ َ ّطٞة  َ  ِذَصةٖغ  َُهَ   ٱٓاَّل َ  ۡوَ  ٞة  َفُ ػۡو  216  (ُ ستِقر)  .[98:األَعاو  ]  َ ُ ػۡو

  َٱّ ًِ ا  ُ  َ و  ُِض ٓاَّلُي  ََيۡوَ لۡو َ صۡو
َ
َ ا اَذَط ٗة َ َ ي  ُطِ ۡو   نٓاَّل

َ
َ آءِ   َ أ ُص ِِف  ٱػٓاَّل . [125: األَعاو  ]  َلٓاَّل ٓاَّل

  (َحرًِجا) 

170 

   َ َي ِ ْ  ِوٓاَّل  ٱٓاَّل َت   ِ َنُ يۡو َ َ نُ اْ ِ َ  ٗة  ٓاَّل ُ ا ٍء  ا ٱٓاَّلػۡو  252  (فَارَُقوا. ) [159: األَعاو  ] ِ نۡوُ يۡو ِِف َ ۡو
سورة األعراؼ 

  َۡوَغَل  َُه 
َ
ِٓي   َ  ََصيۡو  ٱّطَِ  دَ  ٱٓاَّل َ   َ  ۡو  190  (الرِيح. ) [57: األعزاف  ]  ُ ۡو

 َو  ُِ 
ۡو
 114 (تَػ َّقَُّف  ).[117:األعزاف  ]  َإَِ ا ِ َ تَ ۡوَ ُ  َ ا  َ 

سورة األنفاؿ    
  ٱۡو ٖغ

َ
ُكي  ِأ ّاِ ُ ِ صُّي

َ
ۡوَ َ   َِ  ِ  أ  212 (ُ ْرَدِفٌَن  ) .[09:األَفال  ]   ُ طۡو ِفِ َ ّ َِي  ٱ

سورة التو ة 
  ُْط ا ُ و َ  ۡو

َ
ِكَِ    ُ  ۡو

ِ َ َ  ِخصَ َ ا َ َو ٱِ ۡو  193  (َ ْسِ دَ . ) [17:انتوبت  ]   ٱٓاَّل
  ِ َُ  ُ  ُ َظ ۡوٌط   ۡوُي  ٱٓاَّل  125 (ُعَزيْػُر  ). [30:انتوبت ]َ  َاٱَِت  َّلۡو
  وَ  ََحآَء  ُ ۡوُ َ ّضِ َطاِا  ٱ  ۡو

َ    (املػُْعِ ُروف. ) [90:انتوبت  ] ِ َي  ّلۡو
 ِخصٗة َُض اْ َ ػۡو ِ َي  ٱٓاَّل َ َ  ٱٓاَّل طِ َ  ا َ  ۡو طٗة  َ َت ۡو ا ٗة  َ ُك ۡو ِ نَِ  ِإَو ۡوَ ا ٗة ا ِِضَ ۡوُ  ۡو َ ا ٱَِّ يۡو َذاَ َا  ٱ  379ٱٓاَّل
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 ( ال ي َ .) [107:انتوبت  ] َ  َُغ َوُ  ِ ي َٱ ۡوُل  
سورة اَل ر 

 و
َ
ُتُ  ِِن لََعَ    ۡو  َ ٓاَّل

َ
ِِنَ  ٱۡوِ َِبُ  َ َِي  َاَل أ ػٓاَّل ُ وَ  ٓاَّل  120 (تُػَبِشُروفِّ  ).[54:انحجز ] تُ َّ ِ

سورة النحل 
   َةٗة نۡوَع ِي ٱَ ِِبۡو

َ ُّيػۡو ِ ُنيِإَووٓاَّل ٱَُنيۡو ِِف  ّلۡو ِ  َطۡو ٖغ    ا ِِف ُ ُ  نِيِۦ ِ ي  َ  ۡو ا ّ ِ ٓاَّل ًَنا َساٱِلٗة   َ َ  ٖغ َّلٓاَّل

ا ّٱِ لٓاَّل طِبِ َ   (َنْسِقيُ م  ) .[66: انُحم  ]َغآ ِ ٗة
221 

  َنُِنيۡو  َ ۡو  136 (ظََعِنُ م  ).[80:انُحم   ]  َ َ  ۡوَ   ِ َاَ  ُِنيۡو َ  ۡو
سورة اإلسراء 

  ا طٗة  َ  ِ اِس ۡو ٔٗة  ِوٓاَّل َٱ ۡو َُ يۡو َ َو [  31: اإلسزاء] ( . ًَأً ،  ِ   ء  َ) 173 
  ِِف َه ِض ِۦٓ َ َ ي َ َو   َ  ۡو

َ
َ    َفُ َ  ِِف  ٓأۡلِسَطةِ    ۡو

َ
َٱلُّي َغ ِ  ٗة  

َ
  َ[  72:اإلسزاء]  .99 

   ُخطَ َذَّتٓاَّل  ِۡر  َ ُ   ً َت ۡو
َ رَ . ) [90: اإلسزاء  ] َ َا ِ َي  ّلۡو  266  (تُػَف ِّ

سورة ال هف 
  طُِكي  ۡو

َ
 183  (َ ْرِفًقا. ) [16:انكهف  ]اّ ِطۡو َ ٗة َ ُ َ ّ ِئۡو ٱَُني ّ ِيۡو  

  َ  َ  257  (فَاتػََّب َ .) [85: انكهف  ] َغ ًَ ا َأَتۡو
سورة  رمي 

ُص  ُ  َه َضا ِ َ   ٞة   وٓاَّل ِإَو ُ َ َ ّ ِ َ َ بُّيُنيۡو  َ  ۡو َ  ِ يٞة ٱٓاَّل ػۡو  386  (وَأفَّ . ) [36:يزيى  ]  ُّي
سورة طو 

ي [  01:طه] . 97-96إ الة ال اء واهلاء 
سورة األنبياء 

  ُحَذ ً ا ََخَ  َُ يۡو [  58:األَبياء] ( .ِج اذا)  189 
سورة اَلج 

  ا ُهي  ُِػَ  َطى  ُغَ  َطى  َ تََطى   ٓاَّلاَس َ َ [  02:انحج] ( .َسْ َرى)  202 
 اْ ِِفٓ َءاَ   َِنا ِ َي َغَ  ۡو زِي َ . ) [51:انحج  ]ُ َع ِخظِ يَ َ  ٱٓاَّل  185  (ُ َع ِّ

سورة املؤ نوف 
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 ْا ٓ َ ۡوَ   َِ ا َ َِبُ نٓاَّلُ يۡو  ِّاِ َحَظ ۡوُ ُ ُي  َّلۡو
َ
 389 (ِإن َُّهم  ). [111:انًؤيُوٌ  ] ُهُي  ٱۡوَ آ ُِظ وَ أ

سورة الفرقاف 
  َۡوَغَل  َُه 

َ
ِٓي   َ  ََصيۡو  ٱّطَِ  دَ  ٱٓاَّل َ   َ  ۡو  190  (الرِيح. ) [48:انفزقاٌ  ]  ُ ۡو

سورة الشعراء 
  ٌ  َِِضُ  وَ ِإَونٓاَّلا ََل  َ[ 56:انشعزاء] ( . َحاِذُروَف) 210 
  نََظَل ُ  ِ

َ  224  (نَػزَّؿَ . ) [193:انشعزاء  ]  ِيِ  ٱطُّي ُح  ّلۡو
   ُ َح  ۡو

َ
َا   ۡوُ طۡوَغ ِ َ لۡو َٔ ۡوَ  َِ ضٓاَّل  127 (لَْيَ َة  ).[176:انشعزاء ]   ٱ

سورة الن ل 
    َكَنَ تۡو َ ي َغاَٱ ۡوَ ا َ[  44:انًُم] ( . َها  142( َسْأقَػيػْ

  َنا ٱَُ يۡو َ   ٓاَّل ٗة طَحۡو سۡو
َ
ُل َ  َ ۡوِ يۡو    ِۡر تَُنّ ُِ ُ يۡو ِإَوَ ا َ َٱَ   ٱۡوَ  ۡو

َ وٓاَّل  ّ َِي  ّلۡو
َ
  لوَّاسَ  َاوُ اْ أَِا يَ  ِوَا  

  (إفَّ . ) [82:انًُم  ]َ   ُ  ُِن وَ 

391 

سورة القصص 
  ۡو 
َ
َ  ٖغ    90 (ِجْ َوة  ).[29:انقصض  ]   ّ َِي   ٓاَّلا ِ َحضۡو

سورة لق اف 
  َ َ ٱِ نٓاَّلاِس تَُلّ ِطۡو  َ  236 (ُتَصاِعْر  ) .[18:نقًاٌ ] َسصٓاَّل

سورة األحزاب 
   َا َِها ُ يٓاَّل ُغ ِ ُ اْ  ٱۡو ِ ۡوَن َ ٱۡو

َ
 244  (آلتَػْوَىا)  .[14: األحزاب  ]  ٓأَلتَ ۡوَهاَ ٱَ ۡو ُ ِس َتۡو َ  َ ۡوِ ي ّ ِيۡو  

 َا ِني َ َ  ِ  204 (َ اِتِِ  ) .[40:األحزاب  ]   ٓاَّل ِّ ِ َۧي  َساَتيَ  ٓاَّلُغ َل  ٱٓاَّل
   ٱٓاَّلَ صۡو َ َو ٱَُنيۡو ِِف  َُغ ِل ِ َ ةٌ ٱٓاَّل غۡو

ُ
 81 ( ِإْسَوةٌ  ) .[21:األحزاب  ]   َذَػَن ٞة  

  َو  119 (َوِقْرَف  ) .[33:األحزاب]  ِِف ُ ُ  تُِنيٓاَّل  َ  َطۡو
 ا َظاَا  ََءاَ ٱَ ٓاَّل ذۡو

َ ِ ُن َو  ّلۡو ۡوُ  ۡو  103 .[22:األحزاب  ]    ٱ
سورة فاطر 
سورة يس 

 ُِسُضُهيۡو  َُهيۡو  َز
ۡو
ُ  وَ َ ا  َنُظُط َو  ِ ٓاَّل َ  ۡوَر ٗة َ  ِذَصةٗة تَ  ِ ّ[  49: يس] .(  ،ََيْصِّ وف

 (ََيِْصُ وف 
251 
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  آ ِِ  ُ  ٓاَّلِ  ُٔ وَ ِ َ  لٍ ِِف َ
َ  199  (ظَُ لٍ . ) [56:يس  ] لََعَ  ّلۡو

سورة ص 
  ا ٱََ ا ِ ي  73 (فُػَواؽٍ ) .  [15:ص  ]  ََ ااٖغ َ َ ا  َنُظُط َه ُ َ ٓءِ  ِ ٓاَّل َ  ۡوَر ٗة َ  ِذَصةٗة  ٓاَّل
 نَا َِ اِا  ََ َص ۡو َل  ٱۡو َ َ  َ  َلۡو ِ ۡو ْدََن  ) .[20: ص  ] ُ  ۡوَ ُي  َ َءاَت ۡوَ  ُي  ۡلۡو  269 (َ دَّ

سورة الز رؼ 
 ِٱۡوِِقَ َ  َ ۡوي

ُ
َ ٓ أ ٞة  َ َ ۡو غۡو َِ ة

َ
 201  (أَساِورَةٌ . ) [53:انزخزف  ]ّ ِي َ َهٍ   

  نۡوُي ِ  َ ُ َ َي َ َثً   َِ ا  َ ۡو ا ُِضَِا   ۡوُي َ طۡو  81  (َيُصدُّوف ) .[57:انزخزف  ] َِلصُّي وَ َ ٱَ ٓاَّل
سورة الن م 

  هۡو ََ  َ ً ا
َ
نٓاَّلُيٓ   
َ
 َو  َ أ

ُ  128 (ُلوََل  ). [50:انُجى  ] ّلۡو
سورة الرمح  

  ِ ا ََ ۡوُ  َن َٔاُ  َ َوُ  َلۡو  215  (املُْنِش ت ) .[24:انزحًٍ  ] ٱ
 سورة املدثر

  َظ ُخطۡو َ  ٱطُّيحۡو  79 (والرِّْجَز  ) . [05:انًدثز  ]    َ هۡو
 سورة القيا ة

  َ   ََ ٓأۡلِسَطةَ تََضُ  وَ َ ٓاَّل  َلۡو ُ ِ ُّي َو  ٱۡوَ اِح   [  21-20:انقيايت].(  َيَ ُروَف)  
  طِ ِي َ

ِ َ  ُي َ ا َغطٓاَّلَ   َِطّبَِ   ٱۡو
َ ا  ۡلۡو  ُّي
َ
أ ى َ  ٦َ   ِي َس ََ َ   ََػ ٓاَّل -6:االَفطار ]َفَ َصٱََ    ٱٓاَّل

  (فَػَعدََّل َ .) [7

226 

  ٍَت َ  َ ۡوِ ي  ُِ َل ۡوِ ط   .[22:انغاشيت  ]ٱٓاَّلػۡو
 سورة الف ر

   ِ َ تۡوطِ َ  ٱنٓاَّل ۡو
ۡو  84 (والوِْتر  ).[03:انفجز  ] َ  ٱ

   َ َ َتََ  ضُّي و ِ  ِ ۡوِ ػۡو  254  (، ََيُضُّوفوال حَتُضُّوفَ .) [18: انفجز  ] لََعَ  َ َ اِ   ٱ
  سورة البّينة

  َل  َِ  ُهيۡو ََشُّي ْ
ُ
َِبِ ٓاَّل ِ 

 130 (الربيئة  ) .[6:انبيُت ] ٱۡو
 سورة املسد
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  ٱََ  ٖغ َ تَ ٓاَّل  ِ
َ
 112 (هَلْب  ). [01:انًسد ]َت ٓاَّلتۡو  ََصآ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



408 
 

 فهرس القراءات الشاذة- ب
رقم الصفحة اآلية 

سورة الفاحتة 
 ِ ُص ِٱٓاَّل َ ۡو  106  (اَل ِد ِ َِّ .) [02:انفاتحت  ]   ۡلۡو
  ِ  َ صُ  ٓاَّلا ُ  62 (ِىيَّاؾّ  ).[05:انفاتحت  ]   َن ۡو

  ِ ُض ِا َ  َ ۡوِ يۡو َ َ   ٱضٓاَّل ّٱِ َ َ  ۡو ۡوَ  ۡو  294  ( ًنَ . ) [7:انفاتحت  ] ٱ
سورة البقرة 

 َي ِ ْ َل  َِ   ٱٓاَّل
ُ
  ْ ُ ا َ َ َ   َ َ   ۡو ۡوُ َصى     ٱضٓاَّل  165- 152 (ا تَػَرِوْا ، اْ تَػَرَوْا ) ،[16:انبقزة ]   ِ ٱ

  ٓاَّل ُ  ۡوِ ُ وَ ُ  َُ  تٖغ َ تََطَكُ يۡو ِِف  [ 17:انبقزة] (. ٍظُْ َ ات)  147 
 ا َِا َ َث ٗة  ٓاَّل و  َُضۡو

َ
ۦٓ   ِ َ ۡحۡو َ َ  يَػۡو  300  ( عووةٌ . ) [26: انبقزة  ] َفَ ا  َ ۡوَٱَ ا  َ ُ  َٱ ٗة  ِوٓاَّل  ٱٓاَّل

  ِػُص فِ َ ا ََتۡوَ ُل فِ َ ا َ ي ُ  ۡو
َ
 328  (ويسِف َ . ) [30:انبقزة  ]  ّٱَِ آءَ َ يَػۡو ُِ   َاٱُٓ اْ أ

  ََغًصاَ لُُكَ ِ نۡوَ ا  [   35:انبقزة] ( .رَْ ًدا)  141 
  َ َطةٗة َذَّتٓاَّل  نََطى  ٱٓاَّل  137 (َجَهَرة) . [55:انبقزة  ] َح ۡو

  َْي َ  َُ  ا ِ َا لََعَ  ٱٓاَّل نَظ ۡو
َ
ظٗة  َ  ُػُ  وَ  ِحۡو َ آءِ  َِ ا َ نُ اْ َ  ۡو  79 (رُْجًزا  ). [59:انبقزة  ]  ّ َِي  ٱػٓاَّل
 ُۡر ِ ي  َ  ۡو َِ ا َ  ِثٓاَّلآ َِ ا 

َ ا تُ  ُِت  ّلۡو ُ  َ َا َ بٓاَّلَ  ُُيۡوطِ ۡو َ َا ِ  ٓاَّل   ََ َصِغَ ا  َ  ُ ِ َ ا َ  ۡو
 (َوثُوِ َها )  . [61: انبقزة  ]  َ َبَل َِ ا  

56 

  َر ءِ َل نَا ِ  َث َ   َِِنٓ  ِغۡو َسضۡو
َ
ُ ُص وَ ِإَو ۡو   َ َ  َت ۡو  330  (ال تعبدوا.) [83:انبقزة  ]  ِ ٓاَّل  ٱٓاَّل

 اَ  ُ ٱُ اْ ٱِ نٓاَّلاِس نٗة  111  (ُحُسًنا) . [83انبقزة ]ُذػۡو
  َ  ِ اُ   ٓأۡلِسَطةُ ِ نَص  ٱٓاَّل ْ ٱَِل ٗة ّ ِي ُ  ِو   ٓاَّلاِس ا ُلۡو  ِو َ نَتۡو ٱَُنُي  ٱٓاَّل ۡوَ  ۡوَ   ِو َفَ َ نٓاَّلُ ا   ٱ

  (فَػَتَ نػََّواْ ، فَػَتَ نَّوِاْ )  .[94:انبقزة  ]ُ نُ يۡو َ  ِصٱِ َ 

153 -166 

  َ ۡوَ طۡو َفَ َ َ  ٓاَّلُ  َو ِ نۡوُ َ ا َ ا ُ َ ّطِ ُ َو  ِيِۦ َ  ۡو  133 (املَرِّ  ) .[102:انبقزة ]  َ َ  ۡوِحيِۦءِ  ٱ
 َْي َءاَ ُن اْ َ  َتُ  ٱُ ا ِ َ ا  ٱٓاَّل  ُّي
َ
أ ْ  َر ِ َناَ   َ ُ  ا نَا َ  غۡو  298 (راِعًنا . ) [104:انبقزة  ] َ  ُ ٱُ اْ  نُظطۡو
  َ  ُص ِ َِلا ِ يُنۡو َٱُّي  ٱۡو

َ
َ لََعَ  َ ا ِِف  َ ۡو ِيِۦ  َُهَ  أ  263  (َيشَهدُ  )، [204: انبقزة  ]  ٱٓاَّل

 و
َ
َ اَ   
َ
 382  (أف يُػتِّمُ . ) [233:انبقزة  ]  ٱطٓاَّلَٱاَ َ    ُ ِيٓاَّل ٱَِ يۡو  

  َاٱُ اْ ِ َِ ّٖغ  
ٓاَّلُ ُي   ۡوَ ثۡو َ َا َ  ِٗكٗة  ِ ۡو ِ  نُّيَ   ِلۡو  ٱ  318  (نُػَقاِتلُ  ) .[246:انبقزة  ] ِِف َغ ِ ِل  ٱٓاَّل
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 ۡوَ  ِ ُني  ُ َ  141  ( ِنَػْهرٍ ) . [249:انبقزة   ] َِنَ طٖغ   ِوٓاَّل  ٱٓاَّل
 ٞة تُ َها  ٱۡوُ َ َطآَء َفُ َ  َس ۡو ا ِ َ  ِإَوو ُٱۡوُ  َها َ تُ ۡو َصَ  ِت  َنِ ِ ٓاَّل َ ُ َنّ ُِط  ٱٓاَّلُنيۡو   ِو ُت ۡوُص اْ  ٱلٓاَّل

 (ُت ّفرُ . ) [271:انبقزة  ]َغّ ِ َٔاتُِنيۡو  َ نُني ّ ِي 

292 

  َطَُحلٞة    َ
َ
َط  َ َصآءِ اوِ َ   ۡو َو ِ َي  ٱنُّي ي تَطۡوَٱ ۡو  142  (واْ َرْأَ فِ . ) [282:انبقزة   ] ِ  ٓاَّل

  َغَ طٖغ  
 195 (ِكَتاًًب  ) ،[283:انبقزة  ]َ تِ ٗةا َ ٱَيۡو ََتُِص اْ ِإَوو ُ نُ يۡو لََعَ

   ُ  ۡو ُٱۡوُ   ُ ُُيَاِغ ۡوُني  ِيِ  ٱٓاَّل
َ
نُ ِػُنيۡو  

َ
ُا  ٱَِ ي يََنآُء َفَ  ۡو ِطُ ِإَوو ُت ۡوُص اْ َ ا ِِفٓ     َ ي َ ُ َ ّضِ

  (يُػَع ِّبَ  ، فَػيَػْ ِفرَ  ) .[284:انبقزة  ]  يََنآُء  

333 

سورة آؿ ع راف 
   َ ى َ نَظَل  تلٓاَّل ۡو
َ
ِ  َل َ   ِ

 88  (اأَلْْنِيل. )  [03:آل عًزاٌ  ]  َ  ۡلۡو
 ِ ۡوُ َصى  ُهَصى  ٱٓاَّل ِ ُنٓ اْ  ِ ٓاَّل ٱَِ ي تَ َِ   ِ َنُنيۡو  ُلۡو  ِوٓاَّل  ٱ َ   َ َ  تُ ۡو و  ُ ۡو

َ
َذصٞة  

َ
   

ُ
تِ ُ يۡو  ّ ِثۡوَل َ آ  

 ۡو ُُيَآحُّي ُكيۡو ِ نَص َ ّبُِنيۡو  
َ
 [  ٌ73:آل عًزا] ( .ِإْف يُؤَتى)  

353 

  حٞة ُنيۡو  َطۡو َػػۡو حٞة  َفَ صۡو َ عٓاَّل  ٱۡوَ  ۡوَ   ِو َ  ۡو  112  (قَػَرحٌ ) .[140:آل عًزاٌ  ]  ّ ِثۡو ُُي  َطۡو
  َذصٖغ

َ
 261  (َتْصَعُدوف. ) [153: آل عًزاٌ  ] ِ ۡو تُلۡو ُِص َو َ َ  تَ ۡو ُ َو لََعَ   

سورة النساء 
  ٌِت  َ ٱلٓاَّل  َِح ُت َ  ي  َ  ُ  الصََّواِلُح . ) [34:انُساء  ] َ   َِ  تٞة ّٱِ ۡوَ  ۡوِ   َِ ا َذ َِ   ٱٓاَّل

  (والَقَواِن ُ 

197 

  ۡو ٱَُ يۡو نَِل  ٞة 
َ
ۡوُ  ۡوِ    ا  ٓاَّل يُ  ّ َِي  ٱ تُ َو   ٓاَّلاَس  َإِ ٗة  فَِإًذا ال يؤُتوا . ) [53:انُساء  ] نَ ًِ اؤۡو

  (الناسَ 

374 

  ۡوتَِِن ُ نُت َ َ ُ يۡو َ  َل  َ  ُ 
َ
ً ا َ ِظ يٗة  َ   312  (فأفوزُ . ) [73:انُساء  ]ا  َ ۡو

  َْنَ ا تَُن نُ ا  ۡو
َ
يُ أ ۡوَ  ۡوُ   ُصۡو ِكنُّي  320  (يُْدرُِكُ م. ) [78:انُساء  ]  ٱ

  َُغ ِوِۦ ُ يٓاَّل َ َ ي  َ ِ يُ َُيۡوُط ۡو ِ ي   َ ۡو ِيِۦ ُ َ اِحًطا  ََِل  ٱٓاَّل ُط ُ  لََعَ  ُصۡو ِكۡو حۡو
َ
ۡوَ  ۡوُ  َفَ صۡو َ َٱَ      ٱ

  ِ   (يُْدرَِكوُ . ) [100: انُساء  ] ٱٓاَّل

342 

 و ََ  ُحَناَح
َ
 70  (يَػَتَصاََلَا  ) .[128:انُساء  ]      َ ۡوَنُ َ ا ُ  ۡودٗة   ُلۡو َِراَ  َ ۡوِ َ آ  

    رۡو ِ ۡو َ  َ ۡوُنيۡو َ ٱَيۡو  َػۡو
َ
َن ۡوُنيأ ِ نِ َ َ َن ۡو ۡوُ  ۡو   (ومننَػَعُ م. ) [141:انُساء  ] ّ َِي  ٱ

 

345 
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   ٓاَّلاَس  َُطآُء وَ  َاُ  اْ ُ َػاََل   [ 142:انُساء].(  َيُػَرؤُّوف) 234 
   ا َ ُ  َِا يٞة  ِنٓاَّل و  َُن وَ  َ  ِذصٞة  ُغ ۡوَح َنُيٓ  ٱٓاَّل

َ
  ُ  ِۡر   َوُ  َ َٱٞة  وٓاَّل

َ َ  َ  ِ  َ َ ا ِِف  ّلۡو ]   َ ا ِِف  ٱػٓاَّل

 (ِإْف ي وُف  ).[171:انُساء 

355 

سورة املائدة 
  ِإَوَ ا َذ َ ۡوُ يۡو ْ َ اُ  ا  94 (ِفاص َاُدوا  ). [02:انًائدة  ]   َ  ۡو
  َي  َُرنۡو
َ
 304  (أفح مُ . ) [50:انًائدة  ] ٱۡوَ  ِ  ِ ٓاَّل ِ َ  ۡوُ  َو    

  َل  ٱۡوِ َ  ِ  َهلۡو هۡو
َ
ٓ تَن ُِ  وَ  ُلۡو َ    َقُ وف  ).[59:انًائدة  ] ِ نٓاَّلا  47 (تَػنػْ

  ۡو 
َ
ُل   طِ ۦِ   َ  ٱَِ  ِ َ ا ٗة َ صۡو  ۡو

َ
َُض َا َ َباَل    89 (ِعْدُؿ  ).  [95:انًائدة  ] ا َّّلِ

سورة األنعاـ 
  ٱَى ُ ُي ِ َ  ۡو ٓ اْ  ََِل  ٱٓاَّل ّ ِ  ُ يٓاَّل ُ  ُّي َ

 299 (اَلقَّ  ). [62: األَعاو ] ۡلۡو
 ِٓي َػيَ ُ يٓاَّل َءاتَ ۡوَنا ُ  ََس  ٱۡوِ َ  َ  َتَ اً ا لََعَ  ٱٓاَّل ذۡو

َ
 [  154:األَعاو] ( . ُ أحس)  302 

سورة األعراؼ 
  َنٓاَّلَ  َذَّتٓاَّل   َ َِج ُس ُ َو  َلۡو ََ ُل َ َ   َصۡو َِ اِ     َغيِّ  ِِف  َلۡو ،  ).[40:األعزاف  ] ٱۡو اجلُ ََّل، ُسمِّ، َسمِّ

 (امِلْخَيِط 
182-91- 

172 
  ٓ َ ُ  اْ َ َا  ۡو نَُط ُّي   َ َنۡو

َ
َ ُل   ِي ُ نٓاَّلا َن ۡو َ  ٱٓاَّل َ َل َ  ۡو  335  (أو نردَّ . ) [53:األعزاف  ] َفَن ۡو

  ِۡر 
َ ِػُص اْ ِِف  ّلۡو تََضُ  ُ  ََس  َ  َ ۡوَ ُي  َِّلُ ۡو

َ
 314  (وي ُرؾَ . ) [127:األعزاف  ] َ َءاٱَِ َ َ   َ َ َضَ  َ أ
  ِخ ُ  اْ ٱَُنيۡو  ِو ُ نُ يۡو َ َثاٱُُنيۡو   َ  ۡوُ  ُهيۡو  َ ۡو َػۡو  ۡو

َ
ِ ِ َ اٌ    ُ  َو ِ ي ُ  ِو  ٱٓاَّل ِ َي تَصۡو  ِوٓاَّل  ٱٓاَّل

  (ِإْف، ِعَباًدا أ ثاَلُ م. ) [194:األعزاف  ]َ  ِصٱِ َ 

356 

سورة األنفاؿ    
 ٱۡو ٖغ

َ
ُكي  ِأ ّاِ ُ ِ صُّي

َ
َ َخاَا ٱَُنيۡو أ ۡوَ َ   َِ  ِ   َ غۡو  ُ ِرِدفٌن، .) [09: األَفال  ]  ُ طۡو ِفِ َ ّ َِي  ٱ

  (ُ ُرِدِفٌن
109 

سورة التو ة 
  ٞة ِ َ  َُغ ِوِۦٓ   ّ ِيَ   ََطآَءة  155 ( ِّ ِ  ) .[01:انتوبت ]ٱٓاَّل
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  ُص َ   َ ۡو ٖغ ُ  ِ ظِهِيۡو َ َ نُ ۡوُكيۡو َ  َ ۡوِ يۡو َ يَنۡو  ۡوِص ُنيۡو َ ُ شۡو
َ
ُ  ِأ  َ   ِ ُ ُهيۡو ُ َ ّضِ ۡوُ ُي  ٱٓاَّل

 ؤۡوِ نَِ    ُّي 

 

 

هِ ۡو َ  ۡوَ   ُ ُ بِِ يۡو   ُ لََعَ  َ ي يََنآُء  َ َ ُ  ُا َ ُ ضۡو   (ويتوبَ . ) [15-14: انتوبت  ]  ٱٓاَّل

338 

  ِ َنا َ َ ُنيۡو ٱَ ِ  ََغَ رۡو ُِ  َو  ِ ٱٓاَّل َنا َٱَطَحۡو َ َ  ۡو  160  (َلوُ .) [42:انتوبت ]  غۡو
 َي َ  ََيُِص َو  ِ ٓاَّل ِ
َصُهيۡو َ  ٱٓاَّل َشُط َو ِ نۡوُ يۡو ُح ۡو  75  (َجْهَدُىم) . [79:انتوبت  ]   َ َػۡو

 وَ  ََحآَء  ُ ۡوُ َ ّضِ َطاِا  ٱ  ۡو
َ  186 (املُْعِ ُروفَ  ).[90:انتوبت  ] ِ َي  ّلۡو

  َِخُص اْ فِ ُنيۡو  92 (ُ  ظَة، َ ْ ظة  ) . [123: انتوبت  ] ِغ ۡوَظ ٗة  َ َّلۡو
سورة يونس 

 َكاَو ٱِ نٓاَّلاِس َ َخً ا
َ
 [  02:يوَس] ( . ٌَعَ ب)  286 

  ُطَفَ ا  ُۡر  ُسۡو
َ َسَضِ   ّلۡو

َ
 237  (اْزَ َنَّ ْ  ، وَأْزيَػَن ْ ) .[24:يوَس ]َ   ٓاَّل ٓاَّلَنتۡو َذَّتٓاَّل   َِ آ  
  َي و ٱٓاَّليۡو َت ۡو

َ
ا َ   ِع   ََخَ  ۡوَ  َ ا َذِل صٗة  ۡو

َ  291  (يَػْ  َ . ) [24:يوَس  ] ِ ّلۡو
 نَا طَ َ َج َ  ۡو َرۡو َر ءِ َل  َّلۡو  235 (وَجوَّْزََن  ).[90:يوَس ]  ِ َِِنٓ  ِغۡو

سورة ىود 
  ِنٓاَّلُ يۡو  ٓ َ
َ
ْ  َ ۡوُن وَ أ ُ  ا َ شۡو  259  ( تَػثْػَنوِن. ) [05: هود  ] ُ ُص  َُهيۡو ٱِ َػۡو

نُ ۡوظُِ ُ ُ  َها
َ
 145 (أَنُػْ زِْ ُ ُ وَىا  ).[28:هود  ]أ

  َنُي َ نَاَ ى  نُ ٌح ظِلٖغ    ۡو  148  (ا ْػَنوْ . )  [42:هود ]َ َ َو ِِف َ  ۡو
  َۡو لََع َ  َ ُ  ِّيِ  َ  غۡو

 123 (  اجلُوِدي). [44:هود ]  َلۡو
  ُكلۡو  ََضُ  َها

ۡو
ِ  تَ   ِۡر  ٱٓاَّل

َ
 325  ( ُكلُ . ) [64:هود  ]ِِفٓ  

  
اِإَووٓاَّل ُ ّٗة ٓاَّل ٓاَّل َ  ُ وَ  ٱ َ   َُ يۡو   ِنٓاَّلُي   َِ ا َ  ۡو  ۡو

َ
ِإْف كٌل َل َّا،  ) .[111: هود  ] َس ِ ٞة  ََّلُ َّفَِ نٓاَّلُ يۡو َ بُّيَ   

 (وِإْف    كلٌّل إالّ ، وِإْف كلٌّل إالّ 
361 

سورة يوسف 
 ۡوُت 

َ
َذَص َ َ َ   ِّاِ َ أ

َ
َ  ٗة    146  (َأَحَد ْعَشرَ . )  [04:يوسف  ] ا َ  ۡو

   ُخُننٓاَّلُي ُ اْ  ٓأۡلَ  ِت ٱَ َػۡو
َ
ِص َ ا َ    60  (عّع )  .[35: يوسف  ]  ِذ ٖغ َذَّتٓاَّل  ُ يٓاَّل  ََصا ٱَُ ي ّ ِي  َ  ۡو
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سورة الرعد 
 ۡوَ ُثَ  ُت  َ  َصۡو َس َتۡو ِ ي َٱ ۡو ِِ ُي  148  ( املُْثَ تِ ). [06:انزعد ] ٱ

سورة اَل ر 
 و

َ
ُتُ  ِِن لََعَ    ۡو  َ ٓاَّل

َ
ِِنَ  ٱۡوِ َِبُ  َ َِي  َاَل أ ػٓاَّل ُ وَ  ٓاَّل ُروفِّ   ).[54:انحجز ] تُ َّ ِ  120 (تُػَبِشُروِف، تُػَبشِّ

سورة النحل 
  ِصي َ ي  ُِضلُّي  َ ۡوطِ ۡو  ِو َ َ  َ  ۡو  47 (حَتَْرْص  ). [37:انُحم  ] لََعَ  ُهَصى ُ يۡو  َإِوٓاَّل  ٱٓاَّل
   َةٗة نۡوَع ِي ٱَ ِِبۡو

َ ُّيػۡو ِ ُنيِإَووٓاَّل ٱَُنيۡو ِِف  ّلۡو ِ  َطۡو ٖغ    ا ِِف ُ ُ  نِيِۦ ِ ي  َ  ۡو ا ّ ِ ٓاَّل ًَنا َساٱِلٗة  َ َ  ٖغ َّلٓاَّل
ا ّٱِ لٓاَّل طِبِ َ   (َنْسِقيُ م .) [66: انُحم  ]َغآ ِ ٗة

221 

 ۡوََح  َ بُّيَ   ََِل 
َ
لِ َ    138 (النََّحلٍ  ).[68:انُحم   ]   ٓاَّلرۡو

  َنُِنيۡو  َ ۡو  136 (ظََعِنُ م  ) . [80:انُحم   ]  َ َ  ۡوَ   ِ َاَ  ُِنيۡو َ  ۡو
سورة اإلسراء 

َفِ َ ا نَا ُ  ۡو َ طۡو
َ
   ً َ و نُّي ۡو َِ   َطۡو

َ
نَآ   َ  ۡو
َ
 269  (َأ َّْرَنَ . ) [16:اإلسزاء  ] ِإَوَ آ  
  ا طٗة  َ  ِ اِس ۡو ٔٗة  ِوٓاَّل َٱ ۡو َُ يۡو َ َو [  31: اإلسزاء] ( . ًء َ  َ)  173 

 طُِح َ  ِ نۡوَ ا  ِإَو ٗة  ِۡر َِّلُشۡو
َ َ  ِظُّي نََ  ِ َي  ّلۡو ] ا  ٓاَّل  َ ۡوَ ُث َو ِسَ  َ َ   ِ ٓاَّل  َ ِ  ٗة ِإَوو َ ُ  اْ ٱَ َػۡو

  (وإًذا ال ي بُثوا. ) [76:اإلسزاء 

376 

سورة ال هف 
  َع  َِ ا َ  ََ ت َِ  ِ تٓاَّلَ  َ  ُ َ تََطى  ٱنٓاَّل ۡو  238  (تَػْزَوارُّ ، تَػْزَورُّ ) .[17:انكهف ] َ ي َ  ۡو ِِ يۡو َ اَ   َّلۡو

 ِ َۡوَت ِ نۡوُ يۡو  َِطا ٗة ٱ َت َ  َ ۡوِ يۡو ٱََ َّلٓاَّل  161  (َلوُ )  .[18:انكهف ] ا   ٓاَّل َ ۡو
  ِّبُِنيۡو  َفَ ي َ  َ  ُل َ ُّي ِ ي  ٓاَّل ُ طۡو    ۡلۡو ِ ي َ َ ي َ آَء  َ ۡوَ نۡو  166  (َوُقلَ . ) [29:انكهف  ]آَء  َ ۡوُ  ۡو

  َغاَ ى  َذَّتٓاَّل   َِ ا ْ ِ  َاَل  نُ ُش ا َصَف ۡو َ  ٱلٓاَّل  235  (َسوَّى) .[96:انكهف ] َ  ۡو
 َط ُ  اْ َوُ  َن ۡو ٗةا َ َ ُط  ُ َ َ ا  غۡو و َ ظۡو

َ
َط ُ ٓ اْ    66  (اْص َاُعوا) . [97:انكهف  ]  َفَ ا  غۡو

سورة  رمي 
  ُِت ِ َي  ٱۡوِ َِب  67 (ُعِسيًّا  ) .[08:يزيى  ]اِ َِّتّٗة َ  َصۡو  َ َ ۡو

   َ ُ ََءا َ ٗة   َاَل َءا ٓ َ ل َّلِ  ٓاَّل  َاَل َ ّاِ  حۡو
َ
ا   ٓاَّلاَس  ََ  َث ََّلَالٖغ تَُنّ ِيَ أ  )   .[10:يزيى  ] َغ ِّ ٗة

  (َأْف ال ت  ِّمُ 

365-385 
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 ٓاَّلشۡو َ ِ تَُ   ِ ۡو َ  َ ۡوِ  ُ َ  ٗة    ِ  110 (ِجنَِّيا  ). [25:يزيى   ]اَحِِنّٗة ا  َُهّظِٓي  ََِّلۡوِ  ِ ِضۡو
سورة طو 

  َ ِ اْ َ  َ ۡوَ اَ َلايَ  َاَل ُ تََ كٓاَّل
َ
 156  (َعَصايِ ) ،[18:طه  ] أ

  ْ ُِ  ا  ۡو
َ
ُ  اْ َ ّ ٗة  َ   242  (فَاْْجَُعوا) . [64: طه  ]    َ  ۡوَصُكيۡو ُ يٓاَّل  ٱۡو

  ِي  117 ( ِظْ َ  ).[97:طه ]      َ  ِ ٗة  َ  َ ۡويِ َ  ۡوَت َ  نُظطۡو  ََِل   َِا ِ َ   ٱٓاَّل
  ٱَيۡو  َ
َ
تِِ ي  َّ َِنُ  َ ا ِِف  

ۡو
ُرِ   تَ   َو   ٱلُّي

ُ  143  (الُصْحفِ .) [133:طه  ]  ّلۡو
سورة األنبياء 

  ِ َّ
ِضُ   ِ ۡلۡو َ ُ ُي لََعَ  ٱۡوَب ِ ِل  َلۡو َن ۡو  340  (فَػَيْدَ َ وُ . ) [18:األَبياء  ]  َإَِ ا ُهَ  َ اهِ ٞة  َفَ صۡو

  ٍل َ تَ ۡوَناِإَوو َ َو ِ ثۡوَ اَل َذ ٓاَّل ٖغ ّ ِيۡو َسطۡو
َ
َنا. ) [47: األَبياء  ]  َِ ا  أ  248  (آتَػيػْ

  َنَنا  ُ  144 ( رَْ ًبا ورَْىًبا ). [90:األَبياء   ] ا َ  ََه ٗةا   ََغ ٗة َ َ صۡو
سورة اَلج 

  ا   ٓاَّلاُس  ِو ُ نُ يۡو ِِف َ  ۡو ٖغ َ  ُّي
َ
أ ِث ّ َِي  َ   َ ۡو  139 (البَػَع ِ .) [05:انحج   ] َّلۡو

 يِۦ ِإَووۡو ِ َ اَ  ۡوُي  ِ ۡوَنٌ   نَ  ََ  لََعَ   َحۡو
َ
َ ا َ  ٓأۡلِسَطةَ  َسِ َ   نۡو  180  (َ اِسرَ . ) [11:انحج  ]  ٱُّي

سورة املؤ نوف 
 طَُهي  َ ۡوَنُ يۡو  ۡو

َ
ُ ٓ اْ    78 (زُ َػًرا  ).[53:انًؤيُوٌ  ]     ُ ُبطٗة َفَ َ  ٓاَّل

 ِ َآَءُهيۡو َ ٱ َ هۡو
َ
َ ُّي   َ َ   ۡلۡو  161  (َلوُ وَ )  .[71:انًؤيُوٌ ]   تٓاَّل

سورة النور 
 اُح ِِف َ ۡوِ لۡو  91  (زَِجاَجة، زََجاَجة) . [35: انُور  ]   ٱظُّيَحاَح ُ    َُحاَح ٍ   ٱ

 َْي ٱَيۡو َ  ۡو ُُ  ا ِ ُ ُيَ َ  ٱٓاَّل  150 (اَلُْ َم  ). [58:انُور ] ِ نُنيۡو  ۡلۡو
سورة الفرقاف 

   َ ِٓي  ِو ٗة َتَ اَ َ   ٱٓاَّل َ ل َح ٓاَّل تٖغ ا ّ ِي َ  ٱَِ  آَء َحَ َل ٱََ  َس ۡو نۡوَه ُط َ َ خۡو
َ  ََتۡوطِي ِ ي َ ۡو َِ ا  ّلۡو

  (ووَعلَ . ) [10:انفزقاٌ  ]ٱٓاَّلَ   ُُل َ   
347 

سورة الشعراء 
  َح ُ  ُ  ََس   ِنٓاَّلا  ۡو

َ
َ ُك وَ  َاَل    175  (َلُ دَّرُِكوف. ) [61: انشعزاء  ]ٱَُ صۡو
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  ِٱَتۡو  ِي َ  ِ  ُ َ َ ا َتََنٓاَّل  281  (الشََّياطُوف. ) [210: انشعزاء  ] ٱنٓاَّل
سورة الن ل 

  ٱطٓاَّل   ٱطٓاَّلِذ يِ  ِنٓاَّلُي  ِ ي ُغ َ ۡوَ  َي ِإَونٓاَّلُي  ِ  َأْف    س ي اف َأف ) .[30: انًُم  ]    ٱٓاَّل
 

 (هللا  سم

366 

 ُط اْ ٱََ ا َ ُص وَ نَنُظطۡو َ طۡوَ َ ا  َاَل نَّنِ ِ َي َ  َ  ۡو  ۡو تَُن ُو ِ َي  ٱٓاَّل
َ
َ ِصٓي   َت ۡو

َ
     .[41:انًُم  ] أ

 (نَػْنظُرُ  )
326 

سورة القصص 
  َۡوَ ِص َنَ  لََع هۡو َِ ا َ  ۡو َ ٖغ ِذ ِ َ َ َسَل  ٱ

َ
 310  (  ع ى حٌنَ . ) [15:انقصض  ] ّ ِيۡو  

   ِِق َذَّتٓاَّل ِص َ  َاتَلَا َ   َػۡو  ُ نَاَ  ۡوزٞة  ُلۡو
َ
 67 (يُػْزِدَر  ).[23:انقصض  ] َ  ِ ٞة   ٱطَِّ ُٓء  َ أ

  تُ اْ  ِِنَ   ٖغ
ۡو
َصى  ِ نۡوُ َ آ  ّ ِيۡو ِ نِص   ُلۡو  َأ هۡو

َ
ِ ُهَ    يُ ٱٓاَّل تٓاَّل ِ ۡو

َ
. [49:انقصض  ]  ِو ُ نُ يۡو َ  ِصٱِ َ أ

  (أَتَِّبُعوُ ) 

326 

سورة لق اف 
 و ِ

ُي  َ  َ ٓاَّل ۡوَنا  ۡلۡو  ُّي
ُ
يٖغ َس َي  َِ  ِٱَ ۡويِ ََحَ َ ۡوُي  

ًنا لََعَ   َهۡو  140 (َوَىًنا ع ى  َوَىٍ   ).[14:نقًاٌ   ]  َهۡو
 ِط َرۡو

َ ِت ََتۡوطِي ِِف  َّلۡو ِ   ِنِ ۡو  198  (نِْعَ اتِ . ) [31:نقًاٌ  ] ٱٓاَّل
سورة األحزاب 

 ۡوِػَنٍ  ِذَصا ٍ َغ َُ  ُكي ٱ
َ
 63 (َصَ ُقوُكم  ). [19:سورة األحزاب  ]    ِأ

  َطاِا  ۡو
َ نٓاَّلُ ي  َاُ  َو ِِف  ّلۡو

َ
 َ آ ُِنيۡو  يَ ۡو َٔ ُ وَ   ََ  ُّي اْ ٱَ ۡو أ

َ
 261  (َيسَّاَءُلوف.)  [20:األحزاب  ] َ يۡو  

  َا َُ ّضِ َِك ِت َّّلِ ۡوُ  ۡو ِكَِ  َ  ٱ ُ  ۡو
ۡو ۡوُ َ   َِ  ِت َ  ٱ ۡوُ َ   ِ َِ  َ  ٱ ُ  ٱ ِ نَِ  َ َ ُ  َا ٱٓاَّل ۡوُ  ۡو ُ لََعَ  ٱ   ٱٓاَّل
ِ َ  ِت   ُ  ۡو

ۡو   (ويتوبُ . ) [73:األحزاب  ]َ  ٱ

315 

سورة سبأ 
 صۡو َ َو ٱَِػَ إٖغ َ
َنيِ  ِِف ٱَ  85 (َ ْسِ ِنِهم  ).  [15:سبأ  ]  َءا َ ٞة  هِيۡو َ ػۡو

سورة فاطر 
  َنا فِ َ ا َنا فِ َ ا نََل ٞة َ َ  َ َ ػُّي  77 (َلُ وب  ). [35:فاطز  ]  ٱُُ  اٞة َ  َ َ ػُّي

  ۡوِ يۡو َ  َ   َ ِ َي َكَ ُط اْ ٱَُ يۡو نَاُ  َحَ نٓاَّلَي َ  ُ  ۡو ْ َ  ٱٓاَّل ُ  َ نۡوُ ي َفَ ُ  تُ ا  316. [36:فاطز  ] َ َ  ُُيَ ٓاَّل
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  (فَيُ وُتوفَ ) 

سورة يس 
 يِ ١ يٓع  َِ  161- 157 (اَيِسٌِن، ايِسٌُن  ).[02-01:يس]  َ  ٱۡوُ طۡوَءاِو  ۡلۡو

سورة الصافات 
  ُي  ِ َ ااٞة  َا ِ ٞة َسِ َ   ِ ٓاَّل َ يۡو َ َ تۡو

َ
َ َ   َأ َ ۡو   (ِ  ِّفَ  ).[10:انصافاث  ]  ٱۡو

  ِاْ  ََِّلۡوي ُٓ  َ ٱۡو
َ
 264  (يُزِفُّوف)  .[94: انصافاث  ]  َظِ ُّي وَ  َ 

   ََِر يِ َ الِ  ِ ٓاَّل َ يۡو ُه  283  (صاؿُ . ) [163:انصافاث  ]  َلۡو
سورة ص 


طِ ٓ    

 167- 157   (َصادَ  ، َصادٍ  ، َصادِ ) .[01:ص] َ  ٱۡوُ طۡوَءاِو  ِي  ّٱِ ۡو
  ا ٱََ ا ِ ي  73 (فُػَواؽ  ) . [15:ص  ]  ََ ااٖغ َ َ ا  َنُظُط َه ُ َ ٓءِ  ِ ٓاَّل َ  ۡوَر ٗة َ  ِذَصةٗة  ٓاَّل
 نَا َِ اِا  ََ َص ۡو َل  ٱۡو َ َ  َ  َلۡو ِ ۡو  269  ( َ دَّْدَن ).[20: ص  ] ُ  ۡوَ ُي  َ َءاَت ۡوَ  ُي  ۡلۡو

  ٓاَّل  َاَل َ َ ُّي َ  ۡلۡو  ُ ُل  َ ۡلۡو
َ
  [  84:ص] ( . ُّفَاَلقُّ واَلَق)  307 

سورة الز ر  
 ُٓء ُ تََل ِ ُػ َو َ ُ َ َث ٗة  ٓاَّلُح ٗة فِ يِ َُشَ اَِضََا  ٱٓاَّل َ  َِ اِو َ  َُح ٗة َغ َ ٗة  ّٱِطَُحٍل َهلۡو يَػۡو

  (ورُجٌل سااٌِ . ) [29:انزيز  ]َ َثً   
288 

سورة  افر 
 تََنِ ُل  ٱۡوِ َ   ِ ١ذٓي  [02-01:غافز].(  َحاِ يَم) 168 

سورة دمحم 
  َْنُنيۡو  ِو يَ ۡو َٔ ۡوُ ُ  َها َفُ رۡو ُِنيۡو َت ۡوَش ُ ا  َ ٱۡو

َ
طِ ۡو    ، وَُيَْرْج وَُيْرِجُ . ) [37:دمحم  ]َ ُ شۡو
 (أْوَ اُنُ م 

327 -348 

سورة اَل رات 
   َ  َُُغ َو  َ َ ا   َ ِ ۡوُنيِإَوو تُِ  ُ  اْ  ٱٓاَّل َ   ُِنيۡو َ  ۡو ًٔ  ۡو

َ
 127 ( َْلِْتُ م  ).[14:انحجزاث ] ّ ِيۡو  

سورة ؽ 
 عٖغ َ َ ا ََحآَء ۡو ُُكُّي َن ۡو  44 (ََمَّا  ). [21:ق  ] َغآ ِ ٞة  ََ ِ  صٞة  ٓاَّل
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سورة ال ارايت 
  ِآءِ َ ا َ ُُ ِ  َ  ٱػٓاَّل  151 ( اَلُْب ِ ) .[07:انذارياث ] ۡلۡو

سورة الق ر 
  صٓاَّل ِطٖغ َفَ لۡو ِ ي  71 (ُ  َِّكر  ).[15: انقًز ]  ُّي

 

سورة الواقعة 
  وَ  ٓاَّل  ُ  44 (ال َيصَّدَُّعوف  ). [19:انواقعت  ] َ نۡوَ ا َ َ   َُنِ ُ وَ  َُلصٓاَّل

 ٌ  ٞة  َُذ  ِ [  22:انواقعت]. (  وُحورًا) 297 
  وَ َفَظ ۡوُ يۡو  ُ  117 (َفِظْ ُتم  ). [65:انواقعت ]   َتَ  ٓاَّل

سورة اَلديد 
  َْي َءاَ ُن ا ِ ۡوُ َ   َِ  ُت ٱَِّلٓاَّل ۡوُ َ   ُِ  َو َ  ٱ َ  ِعۡو ِ ي نُّي  ُِكيۡو  نُظُط نَا َ ۡوَ  َ ُ  ُل  ٱ : انحديد  ] َن ۡو

 (أَْنِظُروََن  ).[13
240 

  َٓاَّل َ  ۡو َي َ ِ ّ ِ َل  َِ ِص  ٱٓاَّل وٓاَّل  ٱۡوَ ضۡو
َ
  َ ِ ِل  ٱٓاَّل ءٖغ ّ ِي  َضۡو ِصُ  َو لََعَ  َ ۡو  ٓاَّل َ  ۡو

َ
ُل  ٱۡوِ َ  ِ  أ هۡو

َ
  

تِ يِ َ ي يََنآُء     (لَْي َ يَػْعَ ُم، لِْي َ يَػْعَ مُ . ) [29:انحديد  ] ُ ۡو

367 

سورة اجملادلة 
  ِإَوَ ا ٱِ َل ْ  84 (اْنِشُزوا فاْنِشُزوا  ). [11:انًجادنت  ]    ُِشُ اْ  َ  ُِشُ ا

سورة اَلشر 
    َ ْ ِو ُُيۡوطُِب وَ َ  ََضَ  ِِف  ُ ُ بِِ ُي  ٱطُّي ۡو

ُ
َ ِِبُ اْ َ    ِ نَِ   َ  ۡو ۡوُ  ۡو  ۡوِصي  ٱ

َ
 ۡوِص ِ يۡو َ أ

َ
 ُ ُ  َتُ ي  ِأ

 ۡوَل طِ 
َ  (َُيَّرِ ُوَف . ) [2:انحشز ] ّلۡو

232 

سورة اجل عة 
ي ِ ِ َِّلَآُء ِٱٓاَّل  ۡو

َ
نٓاَّلُنيۡو  
َ
ُ يۡو أ ِ َي َهاُ ٓ اْ  ِو  ََ  ۡو َ ا  ٱٓاَّل  ُّي

َ
أ ْ ُ  ِو   ٓاَّلاِس   ُلۡو َ   ۡوَ  ۡوَ   ِو َفَ َ نٓاَّلُ ا   ٱ

  (فَػَتَ نَّوِاْ ) .[06:انجًعت ] ُ نُ يۡو َ  ِصٱِ َ 

155 

   ِي  َ ۡو ِِ  َ ُُ  206 ( اجلَُ َعة.) [09:انجًعت  ] َلۡو
سورة ال  ؽ 

  ُن ُهيٓاَّل ِ يۡو َذ ۡوُث َغَ نُ ي ّ ِي ِ غۡو
َ
ِصُكيۡو     75 (َوْجدُِكم  ). [06: انطالق  ]   ُحۡو



417 
 

سورة التحرمي 
 ا ُ َ  َ ۡويِ   َ َ ٓاَّل َ َط ُ  ٱٓاَّل  ۡو

َ
 ۡو  ِيِۦ َ  

َ
َطَۡر َ ي  َ  ۡو ٖغ  َ طٓاَّلَ  َن ٓاَّل   ۡو

َ
َضُي  َ       . [03: انتحزيى  ]  َ  ۡو

  (َعَرؼَ ) 

272 

سورة اَلاقة 
  ا ٱَُنيۡو تَضۡو َِطةٗة ََ  َ ٓ ِ َخۡو ُ وٞة َ  ِ َ  ٞة َ تَ َِ َ ا

ُ
  [  12:انحاقت] ( .وَتِعيها)  317 

سورة اجل  
 ِ ٱٓاَّل
َ
طِ َ  َِ أ   ٱ ٓاَّل

َ َ  ُ  اْ لََعَ  161  (َوأَلَّوُ .) [16:انجٍ ]  غۡو
  ِاَ ُ  اْ  َُن نُ َو َ  َ ۡوي  205 (لُبًَّدا . ) [19:انجٍ  ]َِّلَصٗة

سورة املدثر 
  ۡوِل  ِ ۡو  ۡو َطَ َ  َّلٓاَّل

َ
  [  33:انًدثز]. ( َد َػَر) 219 

  ا َ   ُ ُر ٗة و  ُ ۡو
َ
ةٗة   َ  177  (ُ ْنَشَرة. ) [52: انًدثز  ]  ُّي َ ٓاَّل
    ةٗة َ ا  ُّي َ ٓاَّل َ   ُ ُر ٗة و  ُ ۡو
َ
   [  52:انًدثز] . (ُصْحًفا)  143 

سورة القيا ة 
 ِ  َ  َِ ۡوِػُي  َِ  ۡوِ   ٱۡو 

ُ
  ٓ َ[  1:انقيايت] ( . ُألُقسم)  369 

سورة اإلنساف 
   اٞة َ تَِبۡو ٞة ِإَوغۡو  288  (َعالِيَػتُػُهم. ) [21:اإلَساٌ  ]َ   َِ ُ يۡو  َِ اُا ُغنُصٍس ُسُضۡو

سورة الت وير 
 آُء َ  57 (ُقِشَ  ْ  ). [11:انتكويز  ] ُ ِنَ تۡو ِإَوَ ا  ٱػٓاَّل

سورة األع ى 
  ُرِ   ِوٓاَّل َه َضا ٱَِِف  َو  ٱلُّي

ُ  143  (الُصْحفِ .) [18:األعهى  ]    ّلۡو
سورة الف ر 

   َ َ َتََ  ضُّي و ِ  ِ ۡوِ ػۡو  254  (حُتَاوُّوفَ . ) [18: انفجز  ] لََعَ  َ َ اِ   ٱ
سورة الضحى 

   ََ  َتِ َي ا  َّلۡو  ٓاَّل
َ
َ طۡو   َ   58  (َف َ َتْ َهر ) .[09: انضحى ]  َت ۡو
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سورة الشرح 
  ٱَيۡو حۡو أَ َ َ  َ  َ ۡو  349  (أا نشرحَ . ) [1:انشزح  ] ٱََ  َ صۡو

سورة العادايت 
  ۡو َُي  َِ ا  َ  ََ 
َ
  َ ِ ُ ُ   ِ ُ  ۡو

 59  (ُ ِْثرَ )  .[09:انعادياث ] َ ا ِِف  ٱۡو
 سورة ال وثر

  ٓا َ  ۡوَ  َ   ِنٓاَّل  ۡو
َ
َناَؾ  ) .[01:انكوثز  ]    ٱۡوَ  ۡو َطَ    61 (أَْن َيػْ

سورة اإل  ص 
  َذٌص

َ
  ُ ُ ١ ُلۡو ُهَ   ٱٓاَّل  123 (َأَحُد اَ ُ  ) .[2-1:اإلخالص ]   ٱٓاَّل
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 (1)فهرس املصادر واملراج - 2
. املصحف الشريف  رواية حفص ع  عاصم

،  نسوخ    سلطوط  أليب  الثناء شهاب الدي  السيد زلمود اآللوسي البغدادي : رائب اال رتاب- 
 .www.al-mostafa.com    وقع ادلصطفى، 

 أ
أليب دمحم  كي ب  أيب طالب القيسي، حتقيق زلي الدي  ر ضان، دار  : ًبنة ع   عاِن القراءاتاإل- 

.  1ادلأ ون للرتاث، د شق سوراي، ط
لسلمة ب   سلم العوتيب الُصحاري، حتقيق عبد الكرمي خليفة ونصرت عبد : ًبنة يف ال  ة العر ية اإل- 

. م1999-ه1420، 1الرمح  وآخرون، وزارة الرتاث القو ي والثقافة،  سقط سلطنة عمان، ط
، لعبد أ و ع ي الفارسي حياتو و  انتو  ٌن أئ ة التفسًن والعر ية وآاثره يف القراءات والنحو- 

. م1989-ه1409، 3:الفتاح إمساعيل شليب، دار ادلطبوعات احلديثة، جدة السعودية، ط 
، لشهاب الدي  أمحد ب  دمحم ب  عبد الغين الد ياطي إحتاؼ فض ء البشر يف القراءات األر   عشر- 

. م2001-ه1422الشهًن ابلبنا، حتقيق أنس  هرة، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، 
.  ب  دمحم ب  زلمود القزويين، دار صادر، بًنوت لبنانء، لزكرايآاثر الب د وأ بار العباد- 
حملمد ب  عبد هللا ب  محد  : ثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آلايت القرآف ْجعا ودراسةاأل- 

. م2008-ه1429، 1السيف، دار التد رية، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط
، لعبد الوىاب ب  وىبان ادلزي، حتقيق أمحد ب  فارس أحاس  األ يار يف َماس  السبعة األ يار- 

. 2004-ه1425، 1السلوم، دار اب  حزم، بًنوت لبنان، ط
                                                 

 : سرت يف ترتيب ادلصادر وادلراجع على الطريقة التارل  1
 .اليت للتعريف (ال  )دل أعترب يف الرتتيب - 1
 .، وبدأت ابلقرآن الكرمي، كالم هللا، وىو أجل الكتب(إخل ...أ، ب، ت ): الفهرس  رتب على حروف ادلعجم - 2
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أليب بكر أمحد ب  علي الرازي اجلصاص، حتقيق عبد السالم دمحم علي شاىٌن، دار  : أح اـ القرآف- 
. الكتب العلمية، بًنوت لبنان

أليب بكر دمحم ب  عبد هللا ب  العريب، حتقيق دمحم عبد القادر عطا، دار الفكر، بًنوت : أح اـ القرآف - 
. لبنان
جلمال عبد الناصر عيد عبد  : ا ت ؼ اَلالة اإلعرا ية، دراسة حنوية داللية يف القراءات السب - 

. م2010-ه1431، 1العظيم علي،  كتبة اآلداب، القاىرة  صر، ط
أليب دمحم عبد هللا ب   سلم ب  قتيبة،  حتقيق دمحم الدارل،  ؤسسة الرسالة، بًنوت  : أدب ال اتب- 

. م1999-ه1420، 2لبنان، ط
أليب احلس  علي ب  أمحد الواحدي، حتقيق السيد اجلميلي، دار الكتاب العريب،  : أسباب النزوؿ- 

. م1994-ه1414، 6بًنوت لبنان، ط
أليب عمر ب  عبد الرب النمري، حتقيق علي دمحم البجاوي، دار  : ستيعاب يف  عرفة األصحاباال- 

. م1992-ه1412، 1اجليل، بًنوت لبنان، ط
لكمال الدي  أبو الربكات ب  أيب سعيد األنباري، حتقيق بركات يوسف ىّبود، دار  : أسرار العر ية- 

. م1999-ه1420، 1األرقم ب  أيب األرقم، بًنوت لبنان، ط
أليب الفضل أمحد ب  علي ب  حجر العسقالين، حتقيق عادل عبد  : صا ة يف متييز الصحا ةاإل- 

. ه1415، 1ادلوجود وعلي دمحم عوض، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
أليب يوسف يعقوب ب  إسحاق اب  السكيت، حتقيق دمحم  رعب، دار إحياء  : إص ح املن ق- 

. م2002-ه1423، 1الرتاث العريب، بًنوت لبنان، ط
 .براىيم أنيس،   كتبة هنضة  صر و طبعتهاإل : صوات ال  ويةاأل- 
أليب بكر ب  السراج، حتقيق عبد احلسٌن الفتلي،  ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان،  : صوؿ يف النحواأل- 
. م1996-ه1417، 3ط
حلسان دتام،  عادل الكتب، القاىرة  : دراسة إ يستي ولوجية ل ف ر ال  وي عند العرب صوؿ،األ -

. م2000-ه1420 صر، 
، لعلي دمحم الضباع، عين بو دمحم خلف احلسيين، ادلكتبة األزىرية  يف  ياف أصوؿ القراءةاإلواءة- 

. 1999-1،1420للرتاث، القاىرة  صر، ط
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لعبد احلميد أمحد ىنداوي، عادل الكتب  : ع از الصريف يف القرآف ال رمي دراسة نظرية ت بيقيةاإل- 
. م2008-ه1429، 1احلديث، إربد األردن، ط

حتقيق أبو دمحم األسيوطي، دار الكتب  أليب جعفر ب  خالويو، : وع  ها إعراب القراءات السب - 
. م2006-ه1427، 1العلمية، بًنوت لبنان،ط

حتقيق دمحم السيد أمحد عّزوز، عادل الكتب، بًنوت  أليب البقاء العكربي، : إعراب القراءات الشواذ- 
. م1996-ه1417، 1لبنان، ط

أليب جعفر أمحد ب  دمحم ب  إمساعيل اب  النحاس، حتقيق عبد ادلنعم خليل إبراىيم،  : إعراب القرآف- 
. م2001-ه1421، 1دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

حملمد الطيب اإلبراىيم، دار النفائس،  : إعراب القرآف ال رمي امليسر هبا ش املصحف الشريف -
 .م2003-ى 1414، 1بًنوت لبنان ، ط

-ى 1419،  6حملي الدي  الدرويش، دار اب  كثًن، د شق سوراي ط : إعراب القرآف ال رمي و يانو- 
 .م1999

-ه1413، 1لبهجت عبد الواحد صاحل، دار الفكر، ط : عراب املفصل ل تاب هللا املرتلاإل- 
. م1993

خلًن الدي  ب  زلمود ب  دمحم ب  علي ب  فارس الزركلي الد شقي، دار العلم للماليٌن،  : األع ـ- 
. م2002،  اي 15ط
. م1929-ى 1345دمحم هبجت األثري،ادلطبعة السلفية، بدون رقم الطبعة،  : أع ـ العراؽ- 
لعبد الفتاح إمساعيل شليب، دار و كتبة اذلالل، بًنوت  :  يف القراءات وال ه ات العر يةاإل الة- 

. م2008-ه1429لبنان،  
لعبد العزيز علي سفر، السلسلة :  والتفخيم يف القراءات القرآنية حع القرف الرا   اهل ري  اإل الة-

. م2001-ه142، 1، الكويت، ط الرتاثية
ألمحد ب  دمحم ب  ادلنًن االسكندري، دار الكتاب  : نتصاؼ في ا تض نو ال شاؼ    االعتزاؿاال- 

. م2006-ه1427، 1العريب، بًنوت لبنان، ط
أليب الربكات كمال الدي   : نصاؼ يف  سائل اخل ؼ  ٌن النحويٌن البصريٌن وال وفيٌناإل- 

. م2003-ه1424، 1ادلكتبة العصرية، بًنوت لبنان، ط األنباري،
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-ه1434، 1خلليل رشيد أمحد، دار اب  حزم، بًنوت لبنان، ط : انفرادات القراء السبعة- 
. م2013

أليب بكر جابر اجلزائري،  كتبة العلوم واحلكم، ادلدينة ادلنورة : أيسر التفاسًن ل  ـ الع ي ال بًن - 
. م2000-ه1421، 5السعودية، ط

 ب
أليب حيان األندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بًنوت لبنان،  :  ر احمليط يف التفسًناؿ- 

 .م1992-ه1413
، لعبد الفتاح القاضي،  دور الزاىرة يف القراءات العشر املتواترة    طريق الشاطبية والدرىاؿ- 

. م2004-ه1425، 1حتقيق أمحد عناية، دار الكتاب العريب، بًنوت لبنان، ط
جالل الدي  السيوطي، حتقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم،  :   ية الوعاة يف طبقات ال  ويٌن والنحاة- 

. ادلكتبة العصرية، صيدا لبنان
 أليب عمر يوسف ب  عبد الرب النمري، : هب ة اجملالس وأنس اجملالس و ح  الداى  واهلاجس- 

. حتقيق دمحم  رسي اخلورل، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان
أليب الربكات عبد الرمح  ب  األنباري، حتقيق بركات يوسف ىبود،  :  ياف يف  ريب إعراب القرآفاؿ- 

. م2000-ه1421دار األرقم ب  األرقم، بًنوت لبنان، 
 
 ت

، لشمس الدي  الذىيب، حتقيق بشار عواد  عروف، دار  ريخ اإلس ـ ووفيات املشاىًن واألع ـ- 
. م2003، 1الغرب اإلسال ي، بًنوت لبنان، ط

أليب دمحم عبد هللا ب   سلم ب  قتيبة ، حتقيق إبراىيم مشس الدي ، دار الكتب  :  ويل  ش ل القرآف- 
. م2002-ه1423، 1العلمية، بًنوت لبنان، ط

دار الفكر، بًنوت لبنان،  أليب البقاء عبد هللا ب  احلسٌن العكربي،:  يف إعراب القرآف التبياف -
. م2001-ه1421

 لبشار عواد  عروف وشعيب األرنؤوط، ؤسسة  :حترير تقريب الته يب ال   ح ر العسق ِن- 
. م1997-ه1417، 1الرسالة، بًنوت لبنان، ط
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-ه1420، 1للطاىر ب  عاشور،  ؤسسة التاريخ العريب، بًنوت لبنان، ط :  والتنويرالتحرير- 
. م2000

، أليب جعفر أمحد ب  يوسف الرعيين،  حتقيق علي حتفة األقراف في ا قرئ ًبلتث ي     القرآف- 
. م2007-ه1428، 2احلسٌن البواب، دار كنوز إشبيليا، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط

أليب حيان األندلسي، حتقيق حس  ىنداوي، دار  : ت ييل والت  يل يف  رح كتاب التسهيلاؿ- 
. 1القلم، د شق سوراي، ط

حتقيق رضا فرج اذلما ي، ادلكتبة  حملمد ب  أمحد ب  جزي الكليب الغرانطي، :  لع ـو التنزيلالتسهيل- 
. م2003-ه1423، 1العصرية، بًنوت لبنان، ط

  م،2006-ه1427، 4دار عمار، عمان األردن، ط لفاضل  صاحل السا رائي،: تعبًن القرآِن اؿ- 
. 16-15ص
 للسيد الشريف اجلرجاين، حتقيق دمحم صديق ادلنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع :التعريفات - 

. والتصدير، القاىرة  صر
حملمد بدر الدي  الد ا يين، حتقيق دمحم ب  عبد الرمح  ب  دمحم  : تع يق الفرائد ع ى تسهيل الفوائد- 

. م1983-ه1403، 1ادلفدى، ط
أسعد دمحم الطيب،  كتبة : أليب دمحم عبد الرمح  الرازي ب  أيب حامت، حتقيق  : تفسًن القرآف العظيم- 

. ه1419، 3نزار  صطفى الباز، ادلملكة العربية السعودية، ط
لعماد الدي  أبو الفداء ب  كثًن الد شقي، دار األندلس، بًنوت لبنان، : تفسًن القرآف العظيم - 
. م1986-ه1406، 8ط
لفخر الدي  الرازي، حتقيق خليل زلي الدي  ادليس، دار الفكر،  : و فاتيح ال يب تفسًن ال بًناؿ- 

. م1995-ه1415بًنوت لبنان، 
حملمد علي السايس، حتقيق زكراي عمًنات، دار الكتب العلمية، بًنوت  : تفسًن آايت األح اـ- 

. م1998-ه1418، 1لبنان، ط
. 1حملمد حسٌن الذىيب، دار القلم، بًنوت لبنان، :  واملفسروفالتفسًن- 
حملمد  الفاضل ب  عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، بدون رقم الطبعة،  : ورجالوالتفسًن - 

  .م1998-1999



424 
 

حملمد ب  يوسف ب  أمحد ادلعروف بناظر اجليش، حتقيق علي  : متهيد القواعد  شرح تسهيل الفوائد- 
. ه1428، 1دمحم فاخر وآخرون، دار السالم، القاىرة  صر، ط

لشمس الدي  ب  اجلزري، حتقيق غازل قدوري محد،  ؤسسة الرسالة،  : متهيد يف ع م الت ويداؿ- 
. م2001-ه1،1421ط
، 4، ألمحد سعد دمحم،   كتبة اآلداب، القاىرة  صر، طتوجيو الب  ي ل قراءات القرآنية اؿ-

. م2009-ه1420
 لطو صاحل آ ٌن آغا، دار ادلعرفة، بًنوت لبنان،  :توجيو ال  وي ل قراءات القرآنية عند الفراءاؿ- 
. م2007-ه1428، 1ط
حلس  سادل عوض ىبشان،  : توجيو املفسري  ل قراءات املختارة حع هناية القرف الرا   اهل ري- 

. م2013-ه1434، 1ديب اإل ارت العربية ادلتحدة، ط
توجيو النحوي لوجوه القراءات القرآنية املش  ة يف كتاب سيبويو و وقف النحاة واملفسري  اؿ- 
-ه1430، 1لسليمان يوسف خاطر، دار الرشد انشرون، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط :  نها

. م2009
إبراىيم ب  سادل ب  انفع  : التوجيهات النحوية ل قراءات الشاذة يف الدر املصوف ل س ٌن اَل يب- 

 .م2010-ه1431، 1، ط ادلملكة العربية السعوديةالصاعدي، اجلا عة اإلسال ية، ادلدينة ادلنورة
دار السالم،  لعلي دمحم فاخر، : توجيهات واآلاثر النحوية والصرفية ل قراءات الث ثة  عد السبعةاؿ- 

 .م2013-ه1434، 1القاىرة  صر، ط
أليب دمحم بدر الدي  ادلرادي ادلصري، حتقيق عبد  : توويح املقاصد واملسال  إَل ألفية ا    ال - 

. م2008-ه1428، 1الرمح  علي سليمان، دار الفكر، ط
لعبد الرمح  ب  انصر السعدي،حتقيق عبد الرمح  ب   : تيسًن ال رمي الرمح  يف تفسًن ك ـ املناف- 

. م2001-ه1422، 1 عال اللوحيق،  ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان، ط
أليب عمرو الداين، حتقيق أوتويرتزل، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان،  :  يف القراءات السب التيسًن- 
. م1996-ه1416، 1ط

 ج
. جلالل الدي  السيوطي، حتقيق فريق    الباحثٌن إبشراف علي مجعة: جا   األحادي  - 
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أليب جعفر دمحم ب  جرير الطربي، حتقيق زلمود شاكر  : جا   البياف ع   ويل آي القرآف- 
. م2001-ه1421، 1احلرستاين، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت لبنان، ط

، أليب عمرو الداين،حتقيق دمحم صدوق اجلزائري، دار جا   البياف يف القراءات السب  املشهورة- 
. م2005-ه1426، 1الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

حتقيق دمحم إبراىيم احلفناوي  أليب عبد هللا دمحم ب  أمحد  األنصاري القرطيب، : ألح اـ القرآفاجلا   - 
. م1996-ه1416، 2وزلمود حا د عثمان، دار احلديث، القاىرة  صر، ط

، 3حملمود صايف، دار الرشيد، بًنوت لبنان، ط : دوؿ يف إعراب القرآف وصرفو و يانواجل- 
. م1995-ه1416

. لنعمان خًن الدي  اآللوسي البغدادي، ادلطبعة احلجرية : ج ء العينٌن يف َماك ة األمحدي - 
، 5أليب عبد الرمح  اخلليل ب  أمحد الفراىيدي، حتقيق فخر الدي  قباوة، ط :  ل يف النحواجل- 

. م1995-ه1416
أليب دمحم بدر الدي  ادلرادي، حتقيق فخر الدي  قباوة ودمحم ندمي  : ىن الداِن يف حروؼ املعاِناجل- 

. م1992-ه1413، 1فاضل، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
، لعبد البديع النًنابين،دار الغواثين للدراسات  الصوتية يف كتب االحت اج ل قراءاتاجلوانب- 

. م2006-ى 1427، 1القرآنية، د شق سوراي، ط
أليب بكر دمحم ب  احلس  ب  دريد، حتقيق ر زي  نًن بعلبكي، دار العلم للماليٌن،  : ْجهرة ال  ة-

.   1978، 1بًنوت لبنان، ط
 ح

لشهاب الدي   : حا ية الشهاب املس اة عناية القاوي وكفاية الراوي ع ى تفسًن البيضاوي- 
. م1997-ه1417، 1أمحد ب  دمحم اخلفاجي، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

، 5، أليب زرعة ب  زجنلة، حتقيق سعيد األفغاين،  ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان، طح ة القراءات- 
.   م1997-ه1418

الب  خالويو، حتقيق عبد العال سادل  كرم، دار الشروق، بًنوت لبنان،  : جة يف القراءات السب احل- 
. م1979-ه1399، 3ط
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بدر الدي  قهوجي وبشًن : ، أليب علي احلس  ب  عبد الغفار الفارسي،حتقيق جة ل قراء السبعةاحل- 
. م1993-ه1413، بًنوت لبنان، 2:جوجيايت، دار ادلأ ون للرتاث، ط 

القاسم ب  فًنة ب  خلف ب  أمحد الشاطيب  : حرز األ اِن ووجو التهاِن يف القراءات السب - 
-ه1426، 4األندلسي، حققو دمحم دتيم الزعيب، دار الغواثين للدراسات القرآنية، د شق سوراي، ط

. م2005
لعبد الرزاق البيطار، حققو دمحم هبجة البيطار، دار صادر  : ح ية البشر يف  ريخ القرف الثال  عشر- 

. م1993-ه1413، 02:بًنوت لبنان، ط 
 خ

 عبد القادر ب  عمر البغدادي، حتقيق عبد السالم دمحم :  زانة األدب ولب لباب لساف العرب - 
. م1997-ه1418، 4ىارون،  كتبة اخلاجني، القاىرة  صر، ط

 د
. حتقيق سا ي  كي العاين،  كتبة النهضة، بغداد العراقديواف كعب     ال  األنصاري، -  
لشهاب الدي  أبو القاسم ب  إبراىيم ادلعروف ابلسمٌن  : در املصوف يف ع ـو ال تاب امل نوفاؿ- 

أمحد دمحم صًنة، دار الكتب : علي دمحم  عوض وعادل أمحد عبد ادلوجود، تقدمي : احلليب، حتقيق 
 .م1994-ه1414، 1العلمية، بًنوت لبنان، ط

، 2جلالل الدي  السيوطي، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط :  املنثور يف التفسًن املأثوردر- 
. م2004-ه1424

، 2لغازل قدوري احلمد، دار عمار، عمان األردن، ط : دراسات الصوتية عند ع  اء الت ويداؿ- 
. م2007-ه1428

حلسام سعيد النعيمي،  نشورات وزارة الثقافة  : دراسات الصوتية وال ه ية عند ا   جيناؿ- 
. 1980واإلعالم، العراق، 

. م1981-ه1401حلسٌن نصار، دار الرائد العريب، بًنوت لبنان،  : دراسات ل وية- 
. م1997-ه1418عادل الكتب، القاىرة  صر،  ألمحد سلتار عمر، : دراسة الصوت ال  وي- 
دار الكتب العلمية، بًنوت  ذلشام سعيد زلمود النعيمي، : دراسة حت ي ية َل ة القراءات أليب زرعة- 

. م2005-ه1426، 1لبنان، ط
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أليب العباس أمحد ب  دمحم ب  ادلهدي اب  عجيبة احلجوي : درر الناثرة يف توجيو القراءات املتواترة اؿ- 
-ه1434، 1احلسين، حتقيق عبد السالم العمراين اخلالدي، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

. م2013
. لرؤبة ب  العجاج، حتقيق عبد احلفيظ السطلي،  كتبة أطلس د شق سوراي : ديوافاؿ- 
دمحم حس  أل ايسٌن، دار :  صنعة أيب سعيد احلس  الُسكَّري، حتقيق : ديواف أيب األسود الدؤيل - 

. م1998-ه1418، 2و كتبة ىالل، بًنوت لبنان، ط
دراسة ومجع وحتقيق حس  دمحم ابجوده،  كتبة دار الرتاث، ديواف أيب قيس    األس   األوسي، - 

. القاىرة  صر
، حتقيق دمحم حسٌن،  كتبة اآلداب، اإلسكندرية  صر، ديواف األعشى ال بًن  ي وف    قيس- 

1950 .
. م2005-ه1426، 2حققو  محدو طّماس، دار ادلعارف، بًنوت لبنان، طديواف اَل يئة، - 
-ه1385حتقيق أمحد الزي  وزلمود أبو الوفا، دار الكتب ادلصرية، القاىرة  صر،  : ديواف اهل ليٌن- 

. م1965
. 4حتقيق دمحم أبو الفضل، دار ادلعارف، القاىرة  صر، طديواف ا رؤ القيس، - 
. 3حتقيق نعمان دمحم أ ٌن طو، دار ادلعارف،القاىرة صر،ط : ديواف جرير  شرح دمحم    حبيب- 
، شرحو وكتب ىوا شو وقّدم لو عبدأ  هنا، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ديواف حساف    اث  - 
. م1994-ه1414، 2ط
-ه1426، 2حققو محدو طّماس، دار ادلعرفة، بًنوت لبنان، طديواف زىًن    أيب س  ى، - 

. م2005
، 1شرحو علي حس  فاعور، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط ديواف زىًن    أيب س  ى، -

. م1988-ه1408
، 3شرح وتقدمي  هدي دمحم انصر الدي ، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، طديواف طرفة    العبد، - 

. م2002-ه1423
، رواية أيب بكر دمحم ب  القاسم األنباري ع  ثعلب، دار صادر بًنوت، ديواف عا ر    ال فيل- 

. م1979-ه1399
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، 1، حتقيق عزيزة فوال اببيت، دار اجليل، بًنوت لبنان، طديواف عبيد هللا    قيس الرقيات- 
. م1995-ه1416

. دار القلم، بًنوت لبنانديواف ع ر    أيب ر يعة، - 
. 1893،  طبعة اآلداب لصاحبها أ ٌن اخلوري، بًنوت لبنان، ديواف عنرتة     داد- 
. م1971-ه1391، مجعو وشرحو إحسان عباس، دار الثقافة، بًنوت لبنان، ديواف كثًن عزة- 

 ر
، 3حملمد علي الصابوين،  كتبة الغزارل، د شق سوراي، ط : روائ  البياف تفسًن آايت األح اـ- 

. م1980-ه1400
أليب  الثناء شهاب الدي  السيد زلمود  : روح املعاِن يف تفسًن القرآف العظيم والسب  املثاِن- 

اآللوسي البغدادي، حتقيق دمحم أمحد األ د وعمر عبد السالم السال ي، دار إحياء الرتاث العريب، بًنوت 
. م1999-ه1420، 1لبنان، ط

، أليب عبد هللا دمحم ب  عبد هللا ب  عبد ادلنعم احلمًني، حتقيق إحسان روض املع ار يف  رب األق ار- 
. م1980، 2عباس،  ؤسسة انصر للثقافة، بًنوت لبنان، ط

 ز
حتقيق عبد الرزاق ادلهدي،  أليب الفرج عبد الرمح  ب  علي اب  اجلوزي، : زاد املسًن يف ع م التفسًن- 

 .م2001-ه1422، 1دار الكتاب العريب، بًنوت لبنان، ط
 س

. 3شوقي ضيف، دار ادلعارف، القاىرة  صر، ط: ، الب  رلاىد، حتقيق سبعة يف القراءاتاؿ- 
أليب الفتح عثمان ب  جين، حتقيق حس  ىنداوي، دار القلم، د شق سوراي،  : سر صناعة اإلعراب- 
. م1993-ه1413، 2ط
حملمد ب  عيسى أبو عيسى الرت ذي، حتقيق وتعليق أمحد دمحم شاكر وآخرون،  كتبة : سن  الرت  ي - 

. م1975-ه1395، 2و طبعة البايب احلليب،  صر، ط
. م2006-ه1427:، لشمس الدي  الذىيب، دار احلديث، القاىرة  صر، ط سًن أع ـ النب ء- 

 ش
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. أليب عبد هللا احلسٌن ب  أمحد الزوزين، دار  كتبة احلياة، بًنوت لبنان :  رح املع قات العشر-  
، لعبد القادر دمحم  نصور، دار القلم العريب، حلب  ا ل يف القراءات العشر ل ة وتفسًنا وأسرارااؿ- 

. م2009-ه1430، 2سوراي، ط
لبهاء الدي  عبد هللا ب  عقيل، حتقيق دمحم زلي الدي  عبد  :  رح ا   عقيل ع ى ألفية ا    ال - 

. م1997-ه1418احلميد، ادلكتبة العصرية، بًنوت لبنان، 
حتقيق عبد الرمح  السيد ودمحم بدوي ادلختون،  جلمال الدي  دمحم ب  عبد هللا الطائي، :  رح التسهيل- 

. م1990-ه1410، 1دار ىجر للطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة  صر، ط
خلالد ب  عبد هللا األزىري، حتقيق دمحم ابسل  : ال   ىشاـ األنصاري  رح التصريح ع ى التوويح- 

. م2000-ه1421، 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
 ؤسسة الرسالة، حملمد ب  دمحم حس  الشراب، :  رح الشواىد الشعرية يف أ هات ال تب النحوية - 

. م2007-ه1427، 1بًنوت لبنان، ط
. دلوفق الدي  يعيش ب  علي ب  يعيش، حتقيق  شيخة األزىر، إدارة الطباعة ادلنًنية : فصلاا رح - 
حازم سعيد حيدر،  كتبة : أليب العباس أمحد ب  عّمار ادلهدوي، حتقيق ودراسة  : دايةالو رح - 

.  ه1415الرشد، الرايض السعودية، بدون رقم الطبعة،
أليب علي أمحد ادلرزوقي، حتقيق أمحد أ ٌن وعبد السالم ىارون، دار اجليل،  :  رح ديواف اَل اسة- 

. م1991-ه1411، 1بًنوت لبنان، ط
.  1962، حتقيق إحسان عباس، الرتاث العريب، الكويت،  رح ديواف لبيد    ر يعة العا ري- 
 لرضي الدي  ب  احلس  االسرتاابذي، حتقيق دمحم زلي الدي  عبد احلميد : رح  افية ا   اَلاجب - 

. م1982-ه1402وآخرون، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، 
جلالل الدي  السيوطي،  حتقيق أمحد ظافر كوجان، جلنة الرتاث العريب،  :  رح  واىد امل ين- 

. م1966-ه1386
لشهاب الدي  ب  دمحم ب  اجلزري الد شقي، حققو أنس  :  رح طيبة النشر يف القراءات العشر- 

. م2005-ه1426، 4 هرة، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
، 2مجعو وحققو سليمان مجال،  كتبة اخلاجني، القاىرة  صر، ط :  عر األحوص األنصاري- 

. م1990-ه1411
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مجعو ونسقو  طاع الطرابيشي،  طبوعات رلمع اللغة العربية  :  عر ع رو     عدي كرب الز يدي- 
. م1985-ه1405، 2بد شق، ط

 .ه1423أليب دمحم ب  قتيبة الدينوري، دار احلديث، القاىرة  صر، :  عر والشعراء اؿ- 
أليب عبد هللا مجال الدي  اب  ىشام األنصاري ، حتقيق  :  رح   ور ال ىب يف  عرفة ك ـ العرب-

. م1988-ه1408، 1الفاخوري، دار اجليل، بًنوت لبنان، ط
أليب عبد هللا مجال الدي  اب  ىشام األنصاري،  حتقيق عرفان :   رح ق ر الندى و ل الصدى-

. 1 طرجي،  ؤسسة الكتب الثقافية، بًنوت لبنان، ط
 ص

لعبد القادر األرانؤوط، دار  نار للنشر والتوزيع،  : صحيح أسباب النزوؿ ل واحدي النيسا وري-  
.  م2003-ه1424، 1د شق سوراي، ط

ليحي ب  شرف النووي، حققو دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الكتب  : صحيح  س م  شرح النووي- 
. م2000-ه1421، 1العلمية، بًنوت لبنان، ط

حلامت صاحل الضا  ،  كتبة لسان العرب، كلية الدراسات اإلسال ية والعربية، ديب  : صرؼاؿ- 
. اإل ارات

 .2001 د دمحم داود، دار غريب، القاىرة  صر، دلح : صوائ  واملعىن يف العر يةاؿ- 

لعبد القيوم ب  عبد الغفور السندي،   كتبة اإل داد العلمي،  كة  : صفحات يف ع ـو القراءات-
 .م2013-ه1434، 6: ادلكر ة السعودية، ط 

 ض
أليب احلس  علي ب   ؤ   ادلعروف ابب  عصفور، حتقيق إبراىيم دمحم، دار األندلس  : ورائر الشعر- 

. م1980، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 ط

أليب عبد هللا البغدادي ادلعروف ابب  سعد، حتقيق دمحم عبد القادر عطا، دار  : طبقات ال ربىاؿ- 
. م1991-ه1410، 1الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
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ضبطو ووضع حواشيو عبد السالم عبد ادلعٌن، دار  لشمس الدي  الداوودي، : طبقات املفسري - 
. م2002-ه1422، 1الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

، ألمحد ب  دمحم األدنروي، حتقيق سليمان ب  صاحل اخلزي،  كتبة العلوم واحلكم، طبقات املفسري - 
. م1997-ه1417، 1ادلدينة ادلنورة ادلملكة العربية السعودية، ط

، أليب بكر دمحم ب  احلس  الزبيدي األندلسي، حتقيق دمحم أبو الفضل طبقات النحويٌن وال  ويٌن- 
. 2إبراىيم، دار ادلعارف، ط

حملمد الصادق قمحاوي، عادل الكتب، بًنوت لبنان،  : القراءات العشر ط ئ  البشر يف توجيو -
. م2003-ه1424، 1ط

 ظ
، لغمبو حس ،  ؤسسة ادلختار، القاىرة  صر، ظواىر تصريف األفعاؿ يف القراءات السب  الشهًنة- 
. م2011-ه1432، 1ط

 ع
، 1حملي الدي  سادل،  كتبة وىبة، القاىرة  صر، ط : ع ل القراءات القرآنية دراسة ف رية صوتية- 

. م2009-ه1430
حتقيق دمحم ابسل عيون السود، دار الكتب  للسمٌن احلليب، : ع دة اَلفاظ يف تفسًن أ رؼ األلفاظ- 

. م1996-ه1417، 1العلمية، بًنوت لبنان، ط
 غ

، لشمس الدي  ب  اجلزري، حتقيق علي دمحم عمر،  كتبة اخلاجني،   اية النهاية يف طبقات القراء-
 .م2010-ه1431، 1القاىرة  صر، ط

 ؼ
 الب  حجر العسقالين، حتقيق عبد العزيز ب  ابز،  كتبة دار  :فتح الباري  رح صحيح البخاري- 

. م2000-ه1420، 3السالم، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط
حملمد ب  علي ب  دمحم الشوكاين، دار  : فتح القدير اجلا    ٌن فين الرواية والدراية    ع م التفسًن- 

. م2000-ه1421، 1الكتاب العريب، بًنوت لبنان، ط
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، لسليمان ب  عمر الشهًن ابجلمل، حتقيق فتوحات اإلهلية  توويح تفسًن اجل لٌن ل دقائق اخلفيةاؿ- 
. م1996-ه1416، 1إبراىيم مشس الدي ، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

، 2الب  الندمي، اعتىن هبا وعّلق عليها إبراىيم ر ضان، دار ادلعرفة، بًنوت لبنان، ط : فهرس اؿ- 
. م1997-ه1417

. م2003إلبراىيم أنيس،  كتبة األجنلو ادلصرية، القاىرة  صر،  : يف ال ه ات العر ية- 
 ؽ

حتقيق  كتب الرتاث يف  ؤسسة الرسالة،  ؤسسة الرسالة،  جملد الدي  الفًنوزآابدي، : قا وس احمليطاؿ- 
. م2005-ه1426، 8بًنوت لبنان، ط

حلمدي سلطازل حس  أمحد العدوي، دار الصحابة للرتاث،  : قراءات الشاذة دراسة صوتية دالليةاؿ- 
. م2006-ه1427، 1طنطا  صر، ط

دار اب  القيم،  ، لعبد العلي ادلسئول،قراءات الشاذة ووا  ها واالحت اج هبا يف الفقو والعر يةاؿ- 
. م2012-ه1433، 2الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط

ألمحد عبد التواب الفيو ي، ادلكتبة األزىرية للرتاث،  : قراءات الشاذة وإع ازىا ال  وي والداليلاؿ- 
. م2012-ه1432، 1القاىرة  صر، ط

لعبد الفتاح القاضي،  حتقيق أمحد عناية، دار الكتاب  : قراءات الشاذة وتوجيهها    ل ة العرباؿ- 
. م2004-ه1425، 1العريب، بًنوت لبنان، ط

جلواد كاظم عناد،  ؤسسة اإلنتشار العريب، بًنوت لبنان،  : قراءات القرآنية يف كتب  عاِن القرآفاؿ- 
. م2011، 1ط
لعبد الغفار حا د ىالل، دار الصحوة،  : قراءات وال ه ات     نظور ع م األصوات اَلدي اؿ- 

. م2010-ه1431، 1القاىرة  صر، ط
أليب دمحم الطيب اذِلْجراين احلضر ي الشافعي، حتقيق بومجعة  : ق دة النحر يف وفيات أعياف الدىر- 

. م2008-ه1428، 1 كري وخالد زواري، دار ادلنهاج، جدة ادلملكة العربية السعودية، ط
ألمحد اذلامشي، دار الكتب العلمية، بًنوت  : قواعد األساسية ل  ة العر ية حسب  نهج األلفيةاؿ- 

. لبنان
 ؾ
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ليوسف ب  علي أبو القاسم اذلذرل، حتقيق مجال ب  : كا ل يف القراءات واألر عٌن الزائدة ع يها اؿ- 
  . م2007-ه1428، 1السيد ب  رفاعي الشايب،  ؤسسة مسا، ط

عبد احلميد ىنداوي، دار الكتب :  للخليل ب  أمحد الفراىيدي، ترتيب وحتقيق  :كتاب العٌن- 
. م2003- ى  1424، 1: العلمية، بًنوت لبنان، ط

أوغست ىفنر، طبع ابدلطبعة الكاثوليكية لآلابء : حتقيق ، الب  السكيت : كتاب الق ب واإل داؿ- 
. م1903اليسوعّيٌن يف بًنوت لبنان، 

عبد السالم دمحم ىارون،  : ، أليب بشر عمرو ب  عثمان ب  قنرب سيبويو ، حتقيق وشرح كتاب سيبويو- 
. م1988-ه1408، 03: كتبة اخلاجني، القاىرة  صر، ط 

حملمود ب  عمر  : كشاؼ ع  حقائق  وا ض التنزيل وعيوف األقاويل يف وجوه التأويلاؿ- 
. م2006-ه1427، 1حتقيق أبو عبد هللا الداين، دار الكتاب العريب، بًنوت لبنان، ط الزسلشري،

.   م1941حلاجي خليفة،  كتبة ادلثىن، بغداد العراق،  : ع  أسا ي الفنوف كشف الظنوف- 
أليب دمحم  كي القيسي، حتقيق زلي الدي   : كشف ع  وجوه القراءات السب  وع  ها وح  هااؿ- 

. م1984-ه1404، 3ر ضان،  ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان، ط
 ؿ

، لبدر الدي  الزركشي، حتقيق  صطفى عبد القادر عطا، دار آللئ املنثورة يف األحادي  املشهورةاؿ- 
. م1986-ه1406، 1الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

، 1حملمد علي السراج، دار الفكر، د شق سوراي، ط : لباب يف قواعد ال  ة وآالت األدباؿ- 
. م1982-ه1403

، 1أليب الفضل مجال الدي  دمحم ب   كرم اب   نظور اإلفريقي ادلصري، دار صادر، ط : لساف العرب- 
 .، بًنوت لبنان1997

لشهاب الدي  القسطالين، حتقيق عا ر السيد عثمان وعبد  : ل ائف اإل ارات لفنوف القراءات- 
. م1972-ه1392، 1الصبور شاىٌن، اجمللس األعلى للشؤون اإلسال ية، ط

. 1983ألمحد علم الدي  اجلندي، الدار العربية للكتاب،  : هل ات العر ية يف الرتاثاؿ- 
لعبده الراجحي، دار ادلعرفة اجلا عية، اإلسكندرية  صر،  : هل ات العر ية يف القراءات القرآنيةاؿ- 

1999 .
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، 2حملمد خان، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاىرة  صر، ط : هل ات العر ية والقراءات القرآنيةاؿ- 
.  م2003

جلالل الدي  عبد الرمح  ب  أيب بكر السيوطي،  حتقيق عبد الرزاق  : لباب النقوؿ يف أسباب النزوؿ-
. م2003-ه1423، 1ادلهدي، دار الكتاب العريب، بًنوت لبنان، ط

 ـ
، لرشيد عبد الرمح  العبيدي، ديوان الوقف السين،  ركز البحوث والدراسات  ع م  الصوتيات-  

. م2007-ى 1428، 1اإلسال ية، بغداد العراق، ط
أليب عبيدة  عمر ب  ادلثىن التيمي، حتقيق دمحم فؤاد سزكٌن،  كتبة اخلاجني، القاىرة  :جماز القرآف- 

.  صر
دمحم زلي الدي  عبد : ، أليب الفضل أمحد ب  دمحم ب  أمحد النيسابوري ادليداين، حتقيق جم   األ ثاؿ- 

. 1952-ه1374، 1:احلميد،  طبعة السنة احملمدية،  صر، ط
حتقيق إبراىيم مشس الدي ،   أليب علي الفضل ب  الفضل الطربسي،: جم   البياف يف تفسًن القرآف -

. م1997-ه1418، 1دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
دمحم عبد القادر :الب  جين، حتقيق  : تسب يف تبيٌن وجوه  واذ القراءات واالحت اج عنهااملح- 

. م1998-ه1419، 1عطا، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
عبد الفتاح شليب : ، الب  جين، حتقيق تسب يف تبيٌن وجوه  واذ القراءات واالحت اج عنهااَلد- 

. م1986-ه1406، 02:وعلي النجدي انصف، دار سزكٌن للطباعة والنشر، ط 
أليب دمحم عبد احلق ب  عطية األندلسي، دار اب  حزم،  : رر الوجيز يف تفسًن ال تاب العزيزاملح- 

. م2002-ه1423، 1بًنوت لبنان، ط
أليب احلس  علي ب  إمساعيل ب  سيده ادلرسي، حتقيق عبد احلميد ىنداوي،  : كم واحمليط األعظماحل،- 

. م2000-ه1421، 1دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط
، 1حملمد ب  أيب بكر الرازي، حتقيق زلمود خاطر، دار الفكر، بًنوت لبنان، ط : خمتار الّصحاح- 

. م2001-ه1421
لعبد الرمح  التعاليب اجلزائري، حتقيق زلفوظ بوكراع  :  تار    اجلوا   يف َماذة الدرر ال وا  اا- 

. 2011وعمار بسطة، عادل ادلعرفة، اجلزائر، طبعة خاصة، 
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، 6حملمد حس  حس  جبل،  كتبة اآلداب، القاىرة  صر، ط:  تصر يف أصوات ال  ة العر ية اا- 
. م2010-ه1431

برجشرتاسر،  ؤسسة الراين، .الب  خالويو، عين بنشره ج : خمتصر يف  واذ القرآف    كتاب البدي - 
. م2009بًنوت لبنان، ط

إلبراىيم ب  دمحم الربيكان،  : د ل لدراسة العقيدة اإلس  ية ع ى   ىب أىل السنة واجل اعةـ- 
. م2003-ه1423، 1دار اب  القيم واب  عفان، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط

دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر، : ، جلالل الدي  السيوطي،حتقيق زىر يف ع ـو ال  ة وأنواعهااا- 
. بًنوت لبنان

، حملمود شكري اآللوسي، ادلكتبة اإلذفر يف نشر  زااي القرف الثاِن عشر والثال  عشر س اا- 
. م1930-ه1348العربية بغدد، 

أليب عبد هللا أمحد ب  حنبل، حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون،  :  سند اإل اـ أمحد    حنبل- 
. م2001-ه1421، 1 ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان، ط

أليب دمحم  كي ب  أيب طالب القيسي، حتقيق ايسٌن دمحم السّواس، دار  :  ش ل إعراب القرآف- 
. م2002-ه1423، 3اليما ة، بًنوت لبنان، ط

، 1أليب بكر حسيين،  كتبة اآلداب، القاىرة  صر، ط : ص  حات الصوتية يف  صادر القراءاتاا- 
. م2008-ه1429

-ه1423، 1أليب دمحم احلسٌن ب   سعود البغوي، دار اب  حزم، بًنوت لبنان، ط :  عاا التنزيل- 
. م2002

أليب احلس  سعيد ب   سعدة اجملاشعي ادلعروف ابألخفش األوسط، حتقيق إبراىيم  :  عاِن  القرآف- 
.   م2002-ه1423، 1مشس الدي ، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط

.   م2007-1428، 2ار، عمان األردن، طعملفاضل صاحل السا رائي، دار :  عاِن األ نية العر ية- 
، 1أليب  نصور األزىري، حتقيق عيد  صطفى درويش وعوض ب  محد القوزي، ط :  عاِن القراءات- 

. م1991-ه1412
، 1، دلنًن مجعة، دار بلنسية للنشر والتوزيع، ادلنوفية  صر، ط عاِن القرآف يف الرتاث العريب- 

. م2008-ه1429
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عبد اجلليل عبده شليب، دار احلديث، القاىرة :  أليب إسحاق الزجاج، حتقيق  : عاِن القرآف وإعرا و- 
 .م2004-ه1424 صر، 

، 1، أليب  زكراي الفراء، حتقيق إبراىيم مشس الدي ، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، ط عاِن القراف- 
. م2002-ه1423

حملمد أمحد درنيقة، تقدمي ايسٌن األيويب، دار و كتبة  :  ع م أع ـ  عراء املدح النبوي- 
. 1 طبًنوت لبنان،اذلالل،

لياقوت احلموي، حتقيق إحسان عباس،  : إر اد األريب إَل  عرفة األديب:  ادلسمى  ع م األدًبء- 
. م1993-ه1414، 1دار الغرب اإلسال ي، بًنوت لبنان، ط

. م1977-ه1397لياقوت احلموي، دار صادر، بًنوت لبنان، بدون رقم الطبعة،  :  ع م الب داف- 
كرنكو، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، .أليب عبيد هللا ب  ادلرزابين، حتقيق ف:  ع م الشعراء - 
. م1982-ه1402، 2ط
 حملمد أديب عبد الواحد  ع م الفصيح    ال ه ات العر ية و ا وافق  نها القراءات القرآنية،- 

. م2000-ه1421، 1مجران،  كتبة العبيكان، الرايض ادلملكة العربية السعودية، ط
. ، لعبد اللطيف اخلطيب، دار سعد الدي  للطباعة والنشر والتوزيع ع م القراءات- 
. ليوسف إليان سركيس،  كتبة الثقافة الدينية، القاىرة  صر :  ع م امل بوعات العر ية واملعّر ة- 
، 1، إل يل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان، طع م املفصل يف  واىد العر يةاا- 

. م1996-ه1417
. لعمر رضا كحالة،  ؤسسة الرسالة، بًنوت لبنان :  ع م املؤلفٌن- 
. م1982-ه1402، 1، حملمد علي اخلورل، ط ع م ع م األصوات- 
لعبد العلي ادلسئول، دار السالم، القاىرة  :  ع م  ص  حات ع م القراءات القرآنية و ا يتعّ ق  و- 

. م2007-ه1428، 1 صر، ط
إبراىيم مشس الدي ، دار الكتب العلمية، بًنوت : الب  فارس، وضع حواشيو  :  ع م  قاييس ال  ة- 

. م1999-  ه1420، 1: لبنان، ط 
، أليب نعيم األصبهاين، حتقيق عادل ب  يوسف العزازي، دار الوط  للنشر، الرايض،  عرفة الصحا ة- 

. م1998-ه1419، 1ادلملكة العربية السعودي، ط
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، لشمس الدي  الذىيب، حتقيق طيار آليت قوالج،  عرفة القراء ال بار ع ى ال بقات واألعصار- 
-ه1416، 1 نشورات  ركز البحوث اإلسال ية التابع لوقف الداينة الرتكي، استانبول تركيا، ط

. م1995
الب  ىشام األنصاري، حتقيق دمحم زلي الدي  عبد احلميد، ادلكتبة  :   ين ال بيب ع  كتب األعاريب- 

. م1995-ه1416العصرية، بًنوت لبنان، 
، 2حملمد عبد اخلالق عظيمة، دار احلديث، القاىرة  صر، ط :  ين يف تصريف األفعاؿاا- 

. م1999-ه1420
، ألمحد ب   صطفى الشهًن بطاش كربى  فتاح السعادة و صباح السيادة يف  وووعات الع ـو- 

. م1985-ه1405، 1: زاده، دار الكتب العلمية، بًنوت لبنان،  ط 
للراغب األصفهاين ، حتقيق صفوان عدانن داوودي، دار القلم، د شق  :  فردات ألفاظ القرآف- 

. م1997- ه1418، 2:سوراي، ط 
أليب إسحاق إبراىيم ب   : ( رح ألفية ا    ال   ) قاصد الشافية يف  رح اخل صة ال افيةاا- 

 وسى الشاطيب، حتقيق عبد الرمح  ب  سليمان العثيمٌن وآخرون،  عهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث، 
. م2007-ه1428، 1 كة السعودية، ط

حتقيق دمحم عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشؤون أليب العباس دمحم ب  يزيد ادلربد،  : قتضباا- 
. م1979-ه1399، 2اإلسال ية، القاىرة  صر، ط

الب  عصفور اإلشبيلي، حتقيق فخر الدي  قباوة،  كتبة لبنان انشرون،  :  ت  ال بًن يف التصريفاا- 
. بًنوت لبنان

لعبد الصابور شاىٌن،  ؤسسة  : هنج الصويت ل بنية العر ية رؤية جديدة يف الصرؼ العريباا- 
. م1980-ه1400الرسالة، بًنوت لبنان، 

حتقيق عبد الكرمي رلاىد،  ؤسسة الرسالة،  خلالد األزىري، :  وصل ال  ب إَل قواعد اإلعراب- 
. م1996-ه1415، 1بًنوت لبنان، ط

، لنصر ب  علي الشًنازي الفارسي ادلعروف ابب   رمي، حتقيق عمر ووح يف وجوه القراءات وع  هااا- 
. م2010-ه1431، 2محدان الكبيسي،  كتبة التوعية اإلسال ية، القاىرة  صر، ط

 ف
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دلارغين، دار الفكر، بًنوت إلبراىيم ا : ْنـو ال وال  ع ى الدرر ال وا   يف أصل  قرأ اإل اـ َنف اؿ- 
. م1995-ه1415لبنان، 

لعبد اللطيف دمحم اخلطيب وسعد عبد العزيز  صلوح،  كتبة دار العروبة، النقرة  : حنو العر ية- 
. م2000-ه1421، 1الكويت، ط

. 15دار ادلعارف، طلعباس حس ،  :  الوايفالنحو- 
، أليب اخلًن دمحم ب  دمحم اب  اجلزري، تقدمي علي دمحم الضباع، دار الكتب نشر يف القراءات العشراؿ- 

. م2002-ه1423، 2العلمية، بًنوت لبنان، ط
، أليب الثناء شهاب الدي  اآللوسي،  طبعة والية بغداد، نشوة الش وؿ يف السفر إَل إس  بوؿ- 

. ه1293
. حملمود شكري اآللوسي،  طبعة والية بغداد : نشوة املداـ يف العود إَل دار الس ـ- 
حلا د ب  أمحد ب  سعد الشنربي،   ركز اللغة  : نظاـ الصويت ل  ة العر ية دراسة وصفية ت بيقيةاؿ- 

.  م2005-ه1425العربية، جا عة القاىرة  صر، 
حملمد رجب البيو ي، دار القلم د شق سوراي والدار الشا ية  : هنضة اإلس  ية يف سًن أع  هااؿ- 

. م1995-ه1415، 1:بًنوت لبنان، ط 
أليب زيد األنصاري، حتقيق دمحم عبد القادر أمحد، دار الشروق، بًنوت لبنان، : نوادر يف ال  ة اؿ- 
.   م1981-ه1401، 1ط
أليب الطيب صديق ب  حس  القنوجي، حتقيق رائد ب  صربي  : األح اـ نيل املراـ يف تفسًن آايت- 

. م1997-ه1418، 1ب  أيب علفة، ر ادي للنشر، الد ام السعودية، ط
 ىػ

لعبد الفتاح ادلرصفي،  كتبة طيبة، ادلدينة ادلنورة ادلملكة  : ىداية القاري إَل جتويد ك ـ الباري- 
. 2العربية السعودية، ط

إلمساعيل ب  دمحم أ ٌن الباابين البغدادي، طبع بعناية  : ىدية العارفٌن أمساء املؤلفٌن وآاثر املصنفٌن- 
. م1951وكالة ادلعارف اجلليلة، استانبول، 

حتقيق عبد احلميد ىنداوي، ادلكتبة جلالل الدي  السيوطي، : مه  اهلوا   يف  رح ْج  اجلوا   - 
. التوفيقية،  صر
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 و
أليب العباس مشس الدي  ب  خلكان، حتقيق إحسان عباس، دار  : وفيات األعياف وأنباء أ ناء الز اف- 

. صادر، بًنوت لبنان
: الرسائل الع  ية 

   إعداد  : التف ًن ال ساِن عند اآللوسي يف روح املعاِن يف تفسًن القرآف والسب  املثاِن- 
م، وىي رسالة دكتوراه    2012- ه1433صفية طبين، وإشراف الدكتور بلقاسم دفة لعام : الباحثة 

 .جا عة احلاج خلضر بباتنة
غنية :     إعداد الباحثة :القراءات الشاذة يف تفسًن روح املعاِن دراسة صوتية داللية - 

م، وىي رسالة دكتوراه    جا عة 2014- ه1435بوحوش وإشراف الدكتور خًن الدي  سيب لعام 
 .أيب بكر بلقايد بتلمسان

   :  اإلع ؿ واإل داؿ واإلد اـ يف ووء القراءات القرآنية وال ه ات العر ية -
ه 1410إعداد الطالبة أجنب غالم نيب ب  غالم دمحم وإشراف الدكتور عبد هللا درويش لعام 

. م، وىي رسالة دكتوراه    كلية الرتبية للبنات مبكة ادلكر ة1989-
بالل :    إعداد الطالب  :   نهج األلوسي يف القراءات وأثرىا يف تفسًنه روح املعاِن-

م، وىي رسالة  اجستًن    2009- ى 1430علي العسلي وإشراف الدكتور عصام العبد زىد لعام 
. اجلا عة اإلسال ية بغزة

: اجمل ت والدورايت
 يف جم   البياف دراسة يف  نهج الصرؼ العريب (افتعل)اإل داؿ الصريفّ الصويتّ يف صي ة - 

   إعداد الدكتوراة نسري  عبد هللا شنوف العلواين، كلية الرتبية للبنات جا عة الكوفة العراق، رللة : 
 .9اللغة العربية وآداهبا، العدد 

   إعداد الدكتور حاج محد اتج حاج  : التعريف ًبإل اـ اآللوسي وتفسًنه روح املعاِن- 
 صفر 15محد، كلية الرتبية جا عة كسال السودان، رللة الشريعة والدراسات اإلسال ية العدد 

 .2010فرباير- ه1431
 



440 
 

 
 :فهرس املوووعات - 3

الصفحة املوووع  
  قد ة 
 53-1 د ل 

 1 ترمجة اآللوسي :املبح  األّوؿ 
 1 امسو وكنيتو ونسبو :أوال 
 2  ولده ونشأتو :اثنيا 
 3 صفاتو :اثلثا 
 4 رحالتو العلمية :را عا 

 6 شيوخو : ا سا 
 7 تال يذه :سادسا 
 8 عقيدتو و ذىبو :سا عا 
 10 آاثره العلمية :اث نا 
 14 وفاتو وثناء العلماء عليو : سعا 
 16 أبناؤه :عا را 

 17 (تعريفو ونشأتو  ) علم توجيو القراءات :املبح  الثاِن 
 17 تعريفو :أوال 

 20 صطلحات توجيو القراءات 
 20الفرق بٌن علمي التوجيو والقراءات 

 21أسباب ودوافع علم توجيو القراءات واالحتجاج ذلا 
 22 نشأة علم توجيو القراءات :اثنيا 

 23التوجيهات الفردية لبعض القراءات وأ ثلتها 
 24التوجيهات يف عصر األئمة القراء وأ ثلتها 

 26 آراء احتجاجية يف كتب النحو و عاين القرآن والتفسًن
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 28 ادلؤلفات يف علم التوجيو :اثلثا 
 35 أنواع توجيو القراءات عند اآللوسي يف روح ادلعاين :املبح  الثال  

 35 (الدالرل  ) التوجيو ادلعنوي :أوال 
 40 (اللهجي  ) التوجيو اللغوي :اثنيا 
 43 (النطقي  ) التوجيو الصويت :اثلثا 
 45 (اإلعراب  ) التوجيو النحوي :را عا 

 46 التوجيو الصريف  : ا سا 
 48 التوجيو البالغي :سادسا 
 49 التوجيو الفقهي :سا عا 
 51 التوجيو العقدي :اث نا 

 168-54 التوجيو الصويت للقراءات عند اآللوسي :الباب األوؿ 
 54 ادلماثلة الصوتية :الفصل األّوؿ 
 55 التماثل الصويت واإلبدال :املبح  األّوؿ 

 56 اإلبدال بٌن الصوا ت :أوال 
 56اإلبدال بٌن األصوات الشفوية - 1
 57اإلبدال بٌن األصوات اللهوية - 2
 59اإلبدال بٌن األصوات احللقية - 3
 63اإلبدال بٌن األصوات األسلية الصفًنية - 4

 68 اإلبدال يف اتء افتعل و ا اشتق  نو :اثنيا 
 73 (احلركات  ) اإلبدال بٌن الصوائت القصًنة :املبح  الثاِن 

 73 بٌن الضم والفتح :أوال 
 79 بٌن الضم والكسر :اثنيا 
 84بٌن الفتح والكسر : اثلثا 
 90بٌن احلركات الثالث : را عا 

 92 اإل الة واإلتباع احلركي :املبح  الثال  
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 92 اإل الة :أوال 
 104 اإلتباع احلركي :اثنيا 

 113 ادلخالفة الصوتية :الفصل الثاِن 
 113 ادلخالفة الصوتية والتخفيف :املبح  األّوؿ 

 114 ختفيف ادلضّعف ابحلذف :أوال 
 114يف بداية الكلمة - 1
 115يف وسط الكلمة - 2
 120يف آخر الكلمة - 3
 120التخفيف حبذف نون اإلانث عند اتصاذلا بنون الوقاية - أ

 121 (ختفيف أحد ادلثلٌن  )ختفيف التضعيف حبذف الياء - ب
 123التخفيف حبذف التنوي  - ج

 126 التخفيف حبذف اذلمزة :اثنيا 
 127حذف اذلمزة إذا حتركت وقبلها ساك  وإلقاء حركتها على  ا قبلها - 1
 129 (هللا  )حذف مهزة لفظ اجلاللة - 2
 130حذف مهزة كلمات سلصوصة - 3

 134 ادلخالفة الصوتية والتسكٌن :املبح  الثاِن 
 134 التسكٌن أو الفتح يف األصوات احللقية :أوال 
 136قراءات  شتملة على الفتح - 1
 141قراءات  شتملة على التسكٌن - 2

 144 تسكٌن حركة اإلعراب وغًنىا لتوارل احلركات :اثنيا 
 151 التخفيف بتحريك الساك  للتخلص    التقاء الساكنٌن :املبح  الثال  

 152 التحريك ابلكسر :أوال 
 152حتريك الساك  األّول ابلكسر - 1
 156 رحتريك الثاين الساك  ابلكس-2

 159 التحريك ابلضم :اثنيا 
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 163 التحريك ابلفتح :اثلثا 
 279-169 التوجيو الصريف للقراءات عند اآللوسي :الباب الثاِن 

 169 التوجيو الصريف لؤلمساء  :الفصل األّوؿ 
 169 التبادل والتغاير الصرفيان :املبح  األّوؿ 

 169 تبادل الصيغ الصرفية االمسية وادلعىن واحد :أوال 
 170 (َفِعل  )و  (فَ َعل  )تبادل - 1
 172 (ِ ْفَعل  )و  (ِفَعال  )تبادل - 2
 173 (ِفْعل  )و  (ِفَعال  )و  (فَ َعال  )و  (فَ َعل  )تبادل - 3
 175 (ُ ْفَتِعُلون  )و (ُ ْفَعُلون  )تبادل - 4
 177 (ُ َفعََّلة  )و (ُ ْفَعَلة  )تبادل - 5
 178 (ِفَعل  )و (ِفَعال  )تبادل - 6
 180تبادل الفعل واسم الفاعل - 7

 181تغاير الصيغ الصرفية وادلعىن سلتلف : اثنيا 
 182 (الُفعَّل  )و (الَفَعل  )بٌن - 1
 183 (َ ْفِعل  )و (ِ ْفَعل  )بٌن - 2
 185 (ُ َفعَِّلٌن  )و (ُ َفاِعِلٌن  )بٌن - 3
 186 (ال ُمْفِعُلون  )و (ال ُمَفعُِّلون  )بٌن - 4

 188  التبادل الصريف يف اجلموع:  املبح  الثاِن 
 188  بٌن اإلفراد واجلمع: أوال 
 189بٌن ادلفرد واجلمع  - 1
 190بٌن اجلمع وادلفرد - 2
 193التعبًن بصيغة اجلمع ع  ادلفرد وابدلفرد ع  اجلمع - 3

 197 بٌن مجع ادلؤنث السادل و مجع التكسًن :اثنيا 
 197 (فَ َواِعل  )إذل  (فَاِعالت  )- 1
 198 (ِفَعلة  )إذل  (ِفْعالت  )- 2
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 199بٌن صيغ اجلمع وأخرى : اثلثا 
 199 (ِفَعال  )و  (فُ َعل  )بٌن - 1
 201 (أفاِعَلة  )و (أفِعلة  )بٌن - 2
 202 (فَ ْعَلى  )و  (فُ َعاذل  )بٌن - 3

 204  ادلشتقات: املبح  الثال  
 204  .حتويل االسم إذل صيغ اشتقاقية: أوال 
 204 (فاِعل  )إذل  (فاَعل  )   - 1
 205 (فُ عَّل  )إذل  (ِفَعل  )   - 2
 206    االسم إذل صيغة  بالغة اسم الفاعل- 3
 208 (فَ ْعاَلن  )إذل  (فَ َعاَلن  )   - 4

 210  حتويل ادلشتقات فيما بينها: اثنيا 
 210 (َفِعل  )إذل الصفة ادلشبهة على  (فَاِعل )   اسم الفاعل على - 1
 212 (ُ ْفَعل  )إذل اسم ادلفعول على  (ُ ْفِعل  )   اسم الفاعل على - 2
 215 (ُ ْفِعاَلت )إذل اسم الفاعل على  (ُ ْفَعاَلت  )   اسم ادلفعول على - 3
 216 (ُ ستَ ْفِعل  )إذل اسم الفاعل على  (ُ ستَ ْفَعل  )   اسم ادلكان على - 4

 218التوجيو الصريف لؤلفعال   :الفصل الثاِن 
 218 تبادل الصيغ الفعلية وادلعىن الواحد :املبح  األّوؿ 

 218يف ادلعىن الواحد  (أَف َْعَل  )و  (فَ َعَل  )بٌن - 1
 224يف ادلعىن الواحد  (فَ عَّل  )و (فَ َعل  )بٌن - 2
 227يف ادلعىن الواحد  (فَاَعل  )و (فَ َعل  )بٌن - 3
 230يف ادلعىن الواحد  (أف َْعل  )و (فَ عَّل  )بٌن - 4
 234 يف ادلعىن الواحد (فَاَعَل  )و   (فَ عََّل  )بٌن - 5
 237 يف ادلعىن الواحد (اف َْعالَّ  )و  (اف َْعلَّ  )و  (اف َْعَل  )بٌن - 6

 240التغاير الصريف لؤلفعال ادلؤدي الختالف ادلعاين : املبح  الثاِن 
 240 (أَف َْعَل  )و  (فَ َعَل  )بٌن - 1
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 246 (فَاَعَل  )و  (فَ َعَل  )بٌن - 2
تَ َعَل  )و  (فَ َعَل  )بٌن - 3  250 (اف ْ
 252 (فَاَعَل  )و (فَ عََّل  )بٌن - 4
 254 (تَ ْفَعُلون، وتُ َفاِعُلون، وتَ تَ َفاَعُلون  )بٌن - 5
تَ َعَل  )و  (أَف َْعَل  )بٌن - 6  257 (اف ْ

 259التغيًن بزايدة ادلبىن لزايدة ادلعىن :  املبح  الثال  
 259التغيًن بزايدة احلروف الزائدة : أوال 
 259للمبالغة والتكثًن  (اف َْعوَعل  )إذل  (فَ َعل  )   - 1
 261لزايدة ادلشاركة  (تَ َفاَعَل  )إذل    (فَ َعل  )   - 2
 261لدخول الفاعل يف ادلكان  (أَف َْعَل  )إذل   (فَ َعل  )   - 3
 263للصًنورة   (أَف َْعَل  )إذل   (فَ َعل  )    -4

 266  التغيًن بتشديد عٌن الفعل: اثنيا 
 266للتكثًن   (فَ عََّل  )إذل   (فَ َعل  )   - 1
 269للداللة على الصًنورة   (فَ عََّل  )إذل   (فَ َعل  )   - 2
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الملخص 

إن القراءات القرآنیة بتنوعھا تحمل بین حروفھا وظائف صوتیة ونحویة وصرفیة وبالغیة، 

كما أنھا تلعب أدوارا لغویة شتى ألن عطائھا ال ینتھي أبدا، فھي تفتح المجال للباحثین أن 

یجتھدوا في استخراج تلك األسرار والوظائف الجملیة والتقاط الدرر والجواھر، وعلیھ 

أصبحت القراءات من أخصب الحقول في الدراسات اللغویة بسبب تعددھا وكثرتھا، حیث 

ألوف والقیاس اللغوي، ولذلك احتاجت على بیان ظھرت فیھا صور من االستخدام مخالف للم

لى اختالف تخصصاتھم ومشاربھم قوتھا ومنزلتھا من اللغة، وتطلب ذلك وقوف العلماء ع

لم یزل .لذلك، فقد قاموا بتوجیھ تلك القراءات التي تخالف العامة أو تخالف الرسم العثماني

العلماء ینھلون من القراءات ویوجھونھا حتى تجاوز ھذا االھتمام بتوجیھھا ما خصص لھا 

شتغل بالقراءات وممن ا.من كتب لتجد إلى كتب اللغة والنحو والتفسیر سبیال مشروعة

القرآنیة واھتم بھا اھتماما بالغا أبو الثناء شھاب الدین اآللوسي، فقد حاول في تفسیره روح 

المعاني تحقیق تلك الحاجة ببیان قوة العربیة في جمیع تلك القراءات التي تناولھا بالتوجیھ، 

ة توجیھ القراءات أدرك اآللوسي أھمی.وفي ھذا تحقیق لوعد اهللا تعالى بحفظ القرآن الكریم

فأوالھا عنایة فائقة، فقد تناولھا بالبحث والعرض والتوجیھ، وتمیز تفسیره بالموسوعیة، 

وخاصة عند توجیھھ لھا، فقد حاول جمع خالصة التراث اإلسالمي في علمي التوجیھ 

والقراءات من جمیع نواحیھ، فال یخلو من بغیة طالب، فلم یترك قراءة متواترة أو شاذة 

.ة إال وجھھا، فیمكن عد تفسیره مرجعا في علم توجیھ القراءات فھو مكتبة في كتابمشكل

:مفتاحیةالكلمات ال
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