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َ َثَ

 ُممخص الرسالة بالمغة العربية
 

َكجػػكهَعمػػىَاشػػتمؿَحيػػثَشػػيرةن،َكأكثًرىػػاَالتفاسػػيرَأجػػؿٍََّمػػفَالبيضػػاكمَاإلمػػاـَتفسػػيرَيَييعػػدَ 
َ.كالدالليةَكالنحكيةَكالصرفيةَالصكتيةَالمغةَكمستكياتَالقرآنيةَالقراءاتًَ

َفػػيَكالصػػرفيَالنحػػكمَالتكجيػػوَفػػيَالقرآنيػػةَالقػػراءاتَأثػػرَمػػدلَبيػػافَإلػػىَالدراسػػةَكتسػػعى
َالنحػكمَمنيجػوَعمػىَكتعرفنػاَ،(ق685)َتَالبيضػاكمَلئلماـَالتأكيؿَكأسرارَالتنزيؿَأنكارَتفسير
َََ.النحاةَلجميكرَمعارضتوَأكَمكافقتوَلكمدَكالمغكم

ػػػٌدرتَفصػػػكؿ،َثبلثػػػةَعمػػػىَالرسػػػالةَكتكزعػػػت َكتفسػػػيره،َالبيضػػػاكمَعػػػفَكتمييػػػدَبمقدمػػػةَوَصي
َكاألفعػػػاؿَاألسػػػماءَكىػػػيَمباحػػػث،َثبلثػػػةَإلػػػىَمقسػػػمةَنَالنحكيػػػةَالتكجييػػػاتَتنػػػاكؿَاألكؿَفالفصػػػؿ
َمباحػػػث،َثبلثػػةَعمػػىَمكيحتػػَكَالصػػرفية،َالتكجييػػػاتَعػػفَتحػػٌدثَالثػػانيَالفصػػؿَبينمػػاَكاألدكات،

َالبيضػاكمَمكقػؼَعػفَلمحػديثَأيفًردفػَالثالػثَالفصػؿَأٌمػاَالصػرفية،َكالعمػؿَكاألسػماءَاألفعاؿَكىي
َتفسػيرهَمػفَتطبيقيػةَنمػاذجَىَخػبلؿَمػفَذلػؾَعػرضيََكتػـٌََالنحػكم،َمذىبػوَعمػىَكالتعػرؼَالنحاةَمف

َ.النحكيةَالمسائؿَعرضَفيَمنيجوَعمىَلمتعرؼ

َ:َاآلتيَالنحكَعمىَالدراسةَنتائجَفجاءتَالتحميمي،َالكصفيَالمنيجَىَالباحثةَاتبعتَكقد

َالمدرسػػةَيميػػؿَإلػػىَآراءَفيػػكَالقيػػاس،َخػػالؼَمػػاَييمحػػفَنحكيػػةَشخصػػيةَذكَالبيضػػاكمَ َفٌَإ
َالنحكيػػة،َلممسػػائؿَعرضػػوَخػػبلؿَالككفيػػةَاآلراءَيسػػتثفًََلػػـَأنػػوَإالييعبٍّػػرَبمصػػطمحاتيـََكَالبصػػرية،

فَلمكشػاؼ،َاختصػارَهَالبيضاكمَتفسيرَأفَالدراسةَكأٌيدتَاألحياف،َبعضَفيَكافقيـَفقد َخالفػوَكا 
َ.النحكيةَالمسائؿَبعضَفي

َ:َأبرزىاَعدة،َتكصياتَعمىَالدراسةَأٌكدتَكأخيرنا،

 كاٌفةَالم غكيةَالجكانبَفيَكالبيضاكمَالزمخشرمَتفسيرمَبيفَالمخالفاتَدراسة.َ
 البلحقيفَفيَالبيضاكمَتأثيرَلمعرفةَخاصةَدراسةَإفراد.َ

 

 

 

 



 

َ َجَ

Abstract 
 

The Tafsir of Imam al-Baidawi is considered one of the most revered 

and well-known Tafsir books, as it included the various Quranic 

recitations and the phonemic, morphological, grammatical and semantic 

levels of language. 

 

The study seeks to demonstrate the extent of the effect of the Quranic 

recitations on the grammatical and morphological guidance in the Anwar 

al-Tanzil Tafsir and the Secrets of Interpretation by Imam al-Baidawi, 

and to introduce us to his grammatical and linguistic approach and the 

extent of his agreement and disagreement with the majority of 

grammarians. 

 

The thesis was divided into three chapters, together with an introduction 

and an introductory chapter on al-Baidawi and his Tafsir. The first 

chapter dealt with grammatical directives divided into three sections, 

namely nouns, verbs and particles, while the second chapter talked about 

morphological directives, and it contained three sections, namely verbs, 

nouns and morphological causes. As for the third chapter, it was devoted 

to talking about Al-Baidawi's stance towards grammarians and getting to 

know his grammatical doctrine. This was presented through applied 

models from his Tafsir to identify his approach in presenting 

grammatical issues. 

 

The researcher followed the descriptive analytical approach, and the 

results of the study came as follows: 

Al-Baidawi has a grammatical personality that speaks ungrammatically 

of that which contradicts the analogy [qiyas], as he is Basri in school and 

terminology, but he did not exclude the Kufic opinions during his 

presentation of grammatical issues, as he agreed with them in some 

cases. The study confirmed that the Tafsir of al-Baidawi is a synopsis of 

al-Kashif, even if he disagrees with him in some grammatical issues. 

 

Finally, the study confirmed several recommendations, most notably are 

the following: the need to study the differences between the Tafsirs of 

Zamakhshari and al-Baidawi in all linguistic aspects, and the need to 

dedicate a special study to find out the effect of al-Baidawi on his 

successors.  
 



 

َ َحَ

 ْاإِلىدْاءُ 
 

َفيَالمغركسةَالحبَحشكدًََ،أميَإلىَ،َلمعبلَفيٍصعىدَقمبيَيٍنشقياَالتيَالجنةَرائحةَإلى
َ.راياتيَكؿَلوَرفعتَيَالذمَالسبلـَكقانكفَفؤادم،

َ.قمبيَعمىَظبللياَألقتَالتيَالعزَبيادرَإلى
َ.أبدناَبالنكرَأمدنيَالذمَالشعاعَإلى
َ.َالجنةَإلىَكبكابتيَأبيَإلى

َ.صدرمَفيَالمخبكءةَاألمؿَإشراقاتَإلى
َ.َكالعناءَالمشقةَشاطرنيَالذمَالدربَىذاَكرفيؽَزوجيَإلى

قامة،َصبلةَوَكؿَفيَأدعيتيَككنزَذخيرتيَإلى َأرلَالتيَ،زينةَكصاحبتيَكحبيبتيَطفمتيَإلىَكا 
َ!َضحكتياَتزينوَطريؽَهَخابَماَفكاهللَكقكة،َشغفناَعينيياَفي

َالكضاءتافَعيناهَكحنتَشكقناَقمبوَتفٌطرَكلطالماَ،وحرمو الحبيب خاليَإلىَنسي،كأَيَناسيََإلى
َاهللَأرضانيَكقدَيديو،َبيفَاآلفَألقدمياَينعتأَقدَىيَكىاَالماجستير،َرسالةَحاممةَرؤيتيَلىإ

ََعني؟َرضيتـَفيؿَفيكـ؟

َالسند،َكنعـَبيَياالدنَمالتَإذاَتساندنيَالتيَاألمفًََأكتاؼَتيشبيني،َالتيَالجميمةَالقمكبَإلى
َ.َعينيَ َكبريؽَوأخواتي أخوتي

َفيَأكدعَمىفَإلىَالخيطا،َتعثرتَإذاَاألخيرَالنجاةَكطريؽَنىصب،َكؿٍََّفيَالرقيقةَالمكاساةَإلى
َ.َمؤمفَكصديقيَتوأميَإلىَكانتصفنيَفانتصٍفتيوَمنوَقطعةَنَركحي

 .المرادَسيؿَيَالمنىَنيؿَيَفماَصبرنا،َالعمـَأبكابَالطارقيفَإلى

 

 



 

َ َخَ

 وتقديرٌ شكٌر 
 

َشػػكرمَعظػػيـَأقػػدَـيَفػػٌّننيَبفضػػميـ،َالفضػػؿَألىػػؿَكاعترافنػػاَكخػػالقي،َمػػكالمَهللًََشػػكرمَبعػػد
ػػفَإلػػىَامتنػػانيَكجزيػػؿ فػػتَمى َالعممػػاءَكجػػوَبشاشػػةَفيػػوَأعػػرؼَأفَقبػػؿَاآلبػػاءَصػػدرَرحابػػةَىَفيػػوَعرى
ــدَالػػدكتكرَاألسػػتاذَفضػػيمةَإلػػى ــع رمضــان محم َيبحثػػَعمػػىَاإلشػػراؼَبقبػػكؿَأكرمنػػيَكالػػذمَ،الب

َالمتكاضع.

َ...التبجيبلَكٌفوَلممعمـَقـَيكمناَقمتَقدَشكقيَأياَ

،َكقفػػتَقػػدَشػػاعرمَيػػاَأنػػا َالَكيػػؼَلػػيَفقػػؿَ،سػػبيبلنََلمكفػػاءَكقفتػػيَفػػيَأرلَالَكلكٌننػػيَاليػػـك
،َشكرناَأنطقياَكيؼَكأَعاجزةَأككف َيبػدكَالمػدي َفكػؿَ َشػيئنا،َمقامػوَفػيَأقػكؿَأفَأخجؿَأناَجميبلن
َ.ضئيبلنََكنصحوَىديوَأماـ

َ.كالعافيةَبالصحةَكمٌتعوَ،بسطةَنَالعمـَفيَكزادهَالجزاء،َخيرَىَعنيَاهللَفجزاه

َالبيـك محمـودَكالػدكتكرَ،حمـاد أسـامةَالػدكتكرَالمناقشػيفَاألسػتاذيفَإلىَمكصكؿَهَكالشكر
ثراءىػػػاَالرسػػػالة،َىػػػذهَمناقشػػػةَرحػػػبَوَبصػػػدرَوَتقػػػببلَالمػػذيف َالعنػػػاءَتكٌبػػػداَكالمػػػذيفَعمميمػػػا،َبغزيػػػرَكا 
ػػاَليمػػاَأسػػأؿَ_تعػػالى_َفػػاهللَىَحمػػة،َأبيػػىَفػػيَتخػػرجَحتػػىَمنيػػا،َجٌَاعػػَكَمػػاَلتقػػكيـ َكأجػػرناَرفيعنػػا،َمقامن
َ.كتقكيموَالبحثَقراءةَفيَجيدَمفَبذالهَماَعمىَمكصكالَن

َإكمػػاؿَلػػيَأتاحػػتَكالتػػيَالبرنػػامج،َىػػذاَراعيػػةَبغػػزةَاإلسػػبلميةَالجامعػػةَإلػػىَبالشػػكرَكأتقػػدـ
َ.َالتعميميةَمسيرتي

َ

 الباحثة
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 مة قد  مُ 
َالحمػػػديَهللَ عمػػػىَالنبػػػيٍّ ـ َالصػػػبلةَي ،َثيػػػ ،َذمَالفضػػػًؿَكالمجػػػًدَالكبيػػػًرَاألكػػػرـً َاألعظػػػـً العمػػػيٍّ

،َكبعد َميعًتـً َ:َالمصطفى،َىادمَالبريًةَمفَظبلـو

الػذمَنػزؿَعمػىَسػبعةَأحػرؼَتيسػيرناَالكػريـَالمغةىَالعربيػةَبػالقرآًفََ-تعالى-لقدَشٌرؼَاهلليَ
َالقرآنيػةيَالتػيَتيعىػد َمػفَأكثػرَمكاضػعَدراسػةَالمفسػريف ػاَعمىَاألمًةَكافة،َفظيػرًتَالقػراءاتي َاىتمامن

َبيػػد َأفَيتضػػمعىَالمفسػػركفَبعمػػـَالقػػراءات،َحيػػثََلمسػػائؿَالنحػػكَكالصػػرؼ،َفكػػافَال الَيخفػػىَأثػػري
نػتَالقػراءاتَجػزءناَالقراءاتَعمىَاألحكػاـَالنحكيػةَالتػيَاسػتنبطياَالنحكيػكفَمػفَالسػماعَالػذمَكا

كمَكالصػػرفيَفػػيَأثػػرَالقػراءاتَالقرآنيػػةَفػػيَالتكجيػػوَالنٍحػػ:َدراسػػتيعنػػكافَتكػػكفَأفَمنػو،َفارتأيػػتَ
القػػرآفََفػػياألكؿََالنصػػؼَأنػػكارَالتنزيػػؿَكأسػػرارَالتأكيػػؿَق(َالمكسػػكـَبػػػ685تػػػ)َتفسػػيرَالبيضػػاكم

 .الكريـ

 أىمية الدراسة
ـٌَبعممػيَالقػراءاتَ تكمفَأىميةَالدراسةَبشرؼَماَتعمقتَبوَكىكَارتباطياَبالقرآفَالكريـَث
القرآنيػػػػةَكالمغػػػػةَالعربيػػػػةََالتػػػػيَسيػػػػطٍّرىتَآيػػػػاتَالقػػػػرآفَالكػػػػريـَبيػػػػا َكقكفنػػػػاَعمػػػػىَاألحكػػػػاـَالنحكيػػػػةَ

مَلػػـَيسػػتطعَأحػػدهَمجاراتػػوَكالتػػأليؼَفيػػو،َمػػعَكالصػػرفيةَالتػػيَانتظمػػتَىػػذاَاألسػػمكبَالعظػػيـ،َالػػذ
َ،َكذلؾمحاكلةَبيافَالتكجيياتَالنحكيةَكالصرفيةَالمتعمقةَبالقراءاتَالقرآنيةَفيَتفسيرَالبيضاكم

ََفيَىذهَالقراءات،َمثبتةَنكتكجييياتيـَمفَخبلؿَالكقكؼَعمىَآراءَعمماءَالنحكَكالصرؼَ أكاصرى
كأثػػػرَاخػػػتبلؼَالمكاقػػػعَاإلعرابيػػػةَكصػػػػي َراءات،َالعبلقػػػةَبػػػيفَعممػػػيَالنحػػػكَكالصػػػرؼَكعمػػػػـَالقػػػ

ََالباحثةَحيثَجعمتٍَالكمماتَلمقراءاتَالقرآنيةَعمىَمعنىَاآليةَالكريمة،َ عمادىَىذهَالدراسةَأقػكاؿى
َفيَدررىـَكالَسٌيماَالبيضاكمَالعمماءَالسابقيف َ.المنثكرة،َفأنظمياَعقدناَفريدنا،َألتمعفى

 أىداف الدراسة
َؽَجممةَمفَاألىداؼ،َكمنيا:َسعىَالدراسةَإلىَتحقيت

التعرؼَإلىَاإلماـَالبيضاكم،َكتفسيرهَالمكسكـَبَ)أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ(،َكمكانتوَ .1
 بيفَمعاصريوَكمكانةَتفسيره.

َالقدماءَفيََالقرآنيةَالقراءاتَبيافَمدلَأثر .2 َالنحاة األحكاـَالنحكيةَكالصرفيةَكفؽَماَقرره
 كالمحدثكف.
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 يضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَكتكجيييا.التعرؼَإلىَمنيجَالب .3
 تكضي َمكقؼَالبيضاكمَمفَأحكاـَالنحاةَكالمغكييفَالسابقيف،َكمصطمحاتيـ. .4
فيَالقرآنيةَقراءاتَتكجيياتَالبيضاكمَلمصرفيةَتيتـَبَكيةَبدراسةَنحكيةَإثراءَالمكتبةَالعرب .5

 تفيدَطمبةَالعمـَكالباحثيف.ََهَتفسيَر

 دراسةمنيج ال
 الباحثةَفيَدراسػتياَعمػىَالمػنيجَالكصػفٌيَالتحميمػٌي،َكذلػؾَكفػؽَالخطػكاتَاآلتيػة:َتعتمد

معَإحصػائياََاآلياتَالتيَتطرؽَالبيضاكمَفيياَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَنحكيةَكصرفيةَجمع
َفيَأبػكابَنحكيػةَكصػرفية،َمفَثىـ َتصنيفيا،ََكمكضعناَكأربعةَكأربعيفحيثَبم َعددىاَخمسمائةَ

َعػددَمػفَالمسػائؿَ،َلػذاَقامػتَالباحثػةَبدراسػةأنوَمفَالصعبَتنػاكؿَجميػعَالمسػائؿكـَكمفَالمعم
تكجيػػوَ،َكبعػػدىاَأكردتَكتكجييػػاتيـَبػػاراءَالنحػػاةكفػػؽَمنيجيػػةَمعينػػةَكىػػيَانتقػػاءَالقػػراءاتَالغنيػػةَ

فػيَدراسػةَالمسػائؿََبعػدَذلػؾَشػرعت،ََكقٌرائيػاالقػراءاتَالقرآنيػةَبػذكرَخٌرجػتَ،َكمفَثػـَبيضاكمال
بيػػػػػافَتكجييػػػػػاتَالنحػػػػػكييفَاآلخػػػػػريف،ََككتحميميػػػػػاَمػػػػػفَخػػػػػبلؿَالتعػػػػػرضَإلػػػػػىَكالصػػػػػرفيةََالنحكيػػػػػة

مػػاَكػػافَمكضػػعَخػػبلؼَبػػيفَالبصػػرييفَمػػعَالتنبيػػوَعمػػىَرىاَالبيضػػاكم،َالتكجييػػاتَالتػػيَلػػـَيػػذك
ثػػـَكبيػػافَمػػاَرٌجحػػوَالبيضػػاكمَمػػفَالتكجييػػات،َلتتبػػيفَشخصػػيةَالبيضػػاكمَالنحكيػػة،ََكالكػػكفييف،َ

  َلياَشيءَفيياَمعَتعميؿَسببَالرجحافَفيَذلؾ. َإفَترجٌَإلىَالتكجيوَالراجَخمصت

 أسباب اختيار الموضوع

َ َآثرتَاختيارى َ:َأىمياىذهَالدراسةَألسبابو
المتعمقةَبوَلبيافَفصاحتوَككجكهَلدراساتَالمغكيةَلقراءاتوَكاشغفيَبالدرسَالقرآني،َكحبٍّيَ .1

 ببلغتو.
َقتياَبالتكجيياتَالنحكيةَكالصرفية.رغبتيَفيَالتعرؼَعمىَكجكهَالقراءاتَالقرآنيةَكعبل .2
3. َ َكتفسيره َالبيضاكم َعمى َالضكء َتسميط َكالصرفية، َالنحكية َجيكده براز َاىتماـَكا  كمدل

 الدارسيفَبو.
 التعرؼَعمىَمنيجَالبيضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكية،َكميموَإلحدلَالمذاىبَالنحكية. .4

 صعوبات الدراسة

، َالنجاحَأشكاؾه ََيتخمؿَدربى َزائمةه َكتكجيياتَمشرفيَالفاضؿَبفضؿَاهللَتعالىكلكنيا ،
َاألستاذَالدكتكرَمحمدَرمضافَالبعَ_حفظوَاهلل_،َكمفَالصعكباتَالتيَكاجيتَالباحثة:



 

َ3 َ

 َ َاإللكتركنيةعدـ َبالمكتبات َكاالستئناس َالمكتبات، َفي َالعممي َجائحةََالتكاصؿ لكجكد
 .ككركنا

 ذلتَالباحثةَجيدىاَفيَجمعياَتناثرَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيَفيَتفسيرَالبيضاكم،َحيثَب
 كتصنيفياَحسبَمكاضعياَفيَالبحث.

 دراسات سابقة

َتتحدثَعفَأثرَالقراءاتَالقرآنيةَفيَالتكجيوَالنحكمَكالصرفيَفيَتفسيرَ لـَأجدَدراساتو
 البيضاكم،َكماَكجدتوَكاآلتي:

 كَعنزة،َالبيضاكمَكجيكدهَالببلغيةَفيَضكءَتفسيرهَأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َعبلءَأب
 ـ.2015ق/1436غزة،ََ-الجامعةَاإلسبلمية

 َ،العراؽ،َدراسةَلغكيةَكنحكيةَعمىَتفسيرَالبيضاكمَلؤلستاذَالدكتكرَعبدالكىابَحسفَحمد
 .ـ2011ق/1َ،1432َ،َطالصادؽَلمطباعةَكالنشرَمؤسسةَدار

 ََفيَتفسيرَالقاضيَالبيضاكم،َمحمدَغياثَالجنباز،َدارَطيبة َكتكجيييا القراءاتَالشاذة
 ـ.2011الخضراءَلمنشرَكالتكزيع،َ

 عميوََيمعَحاشيةَالشيابَالخفاجَمالبيضاَكَيتفسيرَالقاضَيالقضاياَالنحكيةَكالصرفيةَف
َ َالقاضَالمسماه َالراضَيبعناية َالبيضاَكيَككفاية َزيد،ََم،عمىَتفسير َأبك مبركؾَعطية

 ني.لـَأعثرَعمىَىذهَالدراسة،َفييَمعركضةَلمبيعَاإللكترَكَجامعةَاألزىر،َد.ف.
 2010قسـَالتفسير،َ-منيجَاإلماـَالبيضاكمَفيَالقراءات،َمحمكدَبدراف،َالجامعةَاألردنية. 

َاىتمامياَكافَبالجكانبَالببلغيةَكالقراءاتَ ؿ  بعدَالنظرَإلىَالدراساتَالسابقةَيتبيفَلناَأٌفَجي
َبأثرَالقراءاتَالقرآن ـٌ يةَفيَالتكجيياتَالقرآنيةَكالم غكيةَعمىَعمكميا،َكلذلؾَجاءتَدراستناَتيت

َالنحكيةَكالصرفيةَفيَتفسيرَالبيضاكم.َ

 ةسدراخطة ال

ة،َكىيَعمىَاقتضتَطبيعةَالدراسةَتقسيمياَإلىَمقدمة،َكتمييد،َكثبلثةَفصكؿ،َكخاتمَى
َالنحكَاآلتي:

كأسبابَاختيارَكالمنيجَالمتبعَفيَالدراسة،َمؿ:َأىميةَالدراسة،َكأىدافيا،َت،َكتشالمقدمة
َ.َخطةَالدراسةالتيَكاجيتَالباحثة،َكالدراساتَالسابقة،ََكَكالصعكباتالمكضكع،َ

َمبحثيف:َعمىَمؿتيشَك،َالتمييدك
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 ، ويحتوي عمى  ثالثة مطالب، وىي:القرآنيةالقراءات  المبحث األول/

 َلغةَالقرآفَالكريـ.المغةَالعربية 
 .شرطَصحةَالقراءة 
 .اإلعجازَالمغكمَفيَالقرآفَالكريـ 

َفسيره، وينقسم إلى مطمبين، وىما:وتالمبحث الثاني/ البيضاوي 

 تو،َكشيكخو،َشمؿَاسموَكنسبو،َكمكلدهَكنشأتو،َكسيَركيالبيضاكم،ََالمطمبَاألكؿ/َترجمة
 كتبلميذه،َكمصنفاتوَالعممية،َكمنزلتوَالعممية،َككفاتو.

 َ/َالبيضاكمَالمطمبَالثاني َكيشمؿتفسير َكسببَتأليؼَالبيضاكمَتفسيره،ََ، تاريخَتأليفو،
لكتاب،َكمصادره،َكأبرزَمبلم َمنيجَالبيضاكمَفيَتفسيره،َكمكانةَتفسيرهَكسببَتسميةَا

َالعممية.

 أّما فصول الدراسة فجاءت عمى النحو اآلتي:

َمىَثبلثةَمباحث:شتمؿَعكي،َالتكجيياتَالنحكيةَ:الفصل األول

 َ َاألكؿ/ َكالمنصكبات،َالمبحث َالمرفكعات، َكىي: َمطالب، َثبلثة َكيحتكم األسماء،
َكالمجركرات.

 َ َالثاني/ َغالبنا،َالمبحث َالمعرب َالمضارع َالفعؿ َكىي: َمطالب، َثبلثة َكتحتكم األفعاؿ
َكاألفعاؿَالمبنية،َكماَبيفَالمعربَكالمبني.

 َ/َعرضياَفيَثمانيةَمطالب،َكىي:َإىماؿَلكفَالمخففة،َكفت َالمبحثَالثالث األدكات،َكتـٌ
حينيةَكماَالمصدرية،َك)أف(َككسرَىمزةَإف،َكبيفَإفَالشرطيةَكأفَالمصدرية،َكبيفَلٌماَال

ثباتبيفَالتشديدَكالتخفيؼ،َك)إف(َبيفَالتشديدَكالتخفيؼ،َ َبيفَ)إذ(َك)إذا(،َكا  حرؼََكما
َ.كحذفوَالكاك

َمباحث:َثبلثةكيقسـَإلىَ،َالتكجيياتَالصرفيةَ:والفصل الثاني

 َ َاألكؿ/ َداللتوَالمبحث َباعتبار َالفعؿ َكىي: َمطالب، َخمسة َإلى َتقسيمو ـٌ َكت األفعاؿ،
سنادهَلمضمائرَمفَعدمو،َكتككيدهَا لزمنية،َكالتجريدَكالزيادة،َكالبناءَلممعمكـَكالمجيكؿ،َكا 

َبالنكفَمفَعدمو.
 َ َالثاني/ َكالمشتقات،َالمبحث َالمصادر، َكىي: َمطالب، َثبلثة َإلى َتقسيمو َكتـ األسماء

َكاإلفرادَكالتثنيةَكالجمع.
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 َال َالثالث/ َمالمبحث َثبلثة َإلى َتقسيميا َكتـ َالصرفية َكاإلعبلؿَعمؿ َاإلدغاـ َكىي طالب،
َكالحذؼ.

َمكقؼَالبيضاكمَمفَالنحاة،َكيقسـَإلىَثبلثةَمباحث:َ:والفصل الثالث

 المبحثَاألكؿ/َمنيجوَفيَعرضَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفية.َ
 المدرستيفَأكَإحداىماَدكفَاألخرلبحثَالثاني/َماَكافؽَفيوَالم. 
 خالؼَفيوَالمدرستيفلمبحثَالثالث/َماَا.َ

َأىـَالنتائجَالتيَتـَالتكصؿَإلييا،َكالتَ الخَكثـ َثَىاتمىةَالتيَعرضتَفييا ـٌ َتَيبَىكصيات،َث
َ.المصادرَكالمراجع

يدناَجَى،َفّفَكافَأفَكفقنيَإلتماـَىذهَالدراسةَعميوثنيَحمدَاهللَتعالى،َكأَيكفيَالختاـ،َأَى
فَكانتَاألخرلَفمنٍّيَكمفَ-تعالى-مكفقناَفمنةهَمفَاهللَ َ.هللَربَالعالميفالشيطاف،َكالحمدَ،َكا 
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 لمحة عن القراءات القرآنية :المبحث األول

 الم غة العربية لغة القرآن الكريم أوًًل_
عظيـ،َإذَتنٌزؿَبياَالكتابَالكريـَعمىَسيدناَمحمدَ_صػمىََبشرؼَوَالعربيةغةَحظيتَالمَ 

  جب هئ مئ خئُّٱسػػاننا،َحيػػثَيقػػكؿَتعػػالى:َاهللَعميػػوَكسػػمـ_َالػػذمَكػػافَأفصػػ َالبشػػرَل

،َفػػزادَمػػفَشػػرؼَالمغػػةَالعربيػػةَأنيػػاَكانػػتَلغتو_صػػمىَاهللَعميػػوَ [ِيكسػػؼ:َ]ََّخب حب
َكفػػيَذلػػؾَمنيػػاَأٌيمػػاَتمكػػف،ََكسػػمـ_َالتػػيَمٌكنػػوَاهللَتعػػالى قػػاؿَالفػػراء:َنكجػػدناَلمغػػةَالعربيػػةَفضػػبلن

اَمفَاهللَتعالى،َككرامةنَأكرميـَبَعمىَلغةَجميعَاألمـ َ.(1)ناياختصاصن

َالمغاتَ كلقدَعم ؿَابفَكثيرَاختيارَالعربيةَلغةَلمقرآفَالكريـ:َنكذلؾَألٌفَلغةَالعربَأفص ي
َكأكسعَيكأبينَي َكأكثرَييا َتأديةَنيا، َأَيَىا َفميذا َبالنفكس، َتقكـ َالتي َأشرؼَينزًَلممعاني الكتبَبأشرؼََؿ

َ.(2)المغاتن

َعمٌََأينزؿ َتخرج َلـ َالتي َالمغات َكىي َأحرؼ، َسبعة َعمى َمصاحؼَالقرآف َفي َكيًتب ا
َأكَ َبحرؼَالَيخالؼَالمصحؼَتقديـ َقرأ َفمىف َالسمؼَالمتبعكف، َالتيَاجتمعَعمييا المسمميف

القراءَالمشيكريفَفيَاألمصارَفقدَقرأَبّحدلَىذهََزيادةَأكَنقصاف،َكقدَقرأَبوَأحدَتأخيرَأك
ئؿَفيَتبلكتو،َكىيَالتيسيرَكالتخفيؼَعمىَالقباَجميمةَهَ،َككراءَتعددَالحركؼَحكمةَه(3)األحرؼ

،َ َكثيرنا َاختبلفنا َمنيا َبالمقصكد َاختمؼَالعمماء ََكلقد َمنيا َالمراد َمفَكلعٌؿ َالتغايرَأكاحده كجو
َ:اآلتيةَكاالختبلؼَالسبعة

َإفرادناَكتثنيةنَكجمعناَكتذكيرناَكتأنيثنا.َاختبلؼَاألسماء .1
َ.كمضارعَكأمرَاختبلؼَتصريؼَاألفعاؿَمفَماضَو .2
َ.اختبلؼَكجكهَاإلعراب .3
َ.َؼَبالنقصَأكَالزيادةاالختبل .4
َ.االختبلؼَبالتقديـَكالتأخير .5
َباإلبداؿ.َاالختبلؼ .6
َكاإلدغاـ،َكغيرىا.َكاإلظيار،َكاإلمالةَكالفت َاليجاءَفىَاالختبلؼ .7

                                                           

 .1َ/184صب َاألعشىَعفَصناعةَاإلنشا،َالقمقشندم،َجَ(1)
َ.4َ/365تفسيرَالقرآفَالعظيـ،َابفَكثير،َجَ(2)
َ.1َ/150جَيينظر:َشرحَطيبةَالنشر،َالنكيرم،َ(3)
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المسمميف،َكالقراءََاالسبعةَىيَإحدلَاألحرؼَالسبعةَالتيَجمعَعثمافَعمييَكالقراءات
َ:َ(1)السبعة،َىـ

 .لكفكراكياه:َكرشَكقاَ،نافعَالمدني .1
 ابفَكثيرَالمكي،َكراكياه:َقنبؿَكالبزم.َ .2
 .كراكياه:َحفصَكشعبةَ،عاصـَالككفيَ .3
 حمزةَالزٌياتَالككفي،َكراكياه:َخمؼَكخبلد.َ .4
 الكسائيَالككفي،َكراكيوَأبكَالحارثَالميث.َ .5
 بصرم،َكراكياه:َالدكرمَكالسكسي.أبكَعمركَالَ .6
 ابفَعامرَالشامي،َكراكياه:َىشاـَكابفَذككاف.َ .7

َفميسَال َالعامة، َتظف  َكما َالقراءاتَالسبعة َباألحرؼَالسبعة َكقاؿَكمراد َمفَزاد، َ:منيـ
َقراءة،ََكَ:عشرَقراءات،َكقيؿ فٌَأربعَعشرة اختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَكتعددَاألكجوَكالميجاتََا 

َيبرزَكماؿَإعجازَكتابَاهللَالكريـ،َكماَاشتممتَعميوَمفَدالالت.

 شرط صحة القراءة ثانًيا_

قراءةَالصحيحةَأفَتككفَصحيحةَاإلسناد،َكمكافقةَلمغةَالعربيةَكلكَبكجوَمفَشركطَال
َعميوَ َحكمنا َسكاء َكجون َنكلك َبقكلو: َكيقصد ، َاحتماالن َكلك َالعثماني َلمرسـ َكمكافقة ضعيؼ،

َسندهَبالفصاحةَأكَالضعؼ،َفيذاَالَيضير ،َأمَأفَتثبتَحيجيةَ(2)إذاَكانتَالقراءةَمم اَص  
َالقراءةَبالتكاتر.

َقاؿكلق َالمصاحؼََد َأحد َككافقت َبكجو َكلك َالعربية َكافقت َقراءة َنككؿ  َالجزرم: ابف
َردَ الع َالَيجكز َاحتماالن َكلك َاألركافَثمانية َركفَمفَىذه َكمتىَاختؿ  ...َ َإنكارىا َكالَيحؿ  ىا

َأكثرَ َىك َعٌمف َأـ َالسبعة َعف َكانت َسكاء َباطمة َأك َشاذة َأك َضعيفة َعمييا َأطمؽ الثبلثة
َناَاختيارَالقراءاتَالمتكاترةَمعَردٍَّالقراءةَالشاذةَكتضعيفيا.،َفعمي(3)منيـن

 

                                                           

،َكمنػػارَاليػػدلَفػػيَبيػػافَالكقػػؼَكاالبتػػدا،َأحمػػد85َيينظػػر:َالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،ََ(1)
َ.1َ/26،َكالميزافَفيَأحكاـَتجكيدَالقرآف،َفلايرَالعبد،َج20األشمكني،َ

َ.36يينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،ََ(2)
 .1َ/9تَالعشر،َابفَالجزرم،َجالنشرَفيَالقراءاَ(3)
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 اإلعجاز الم غوي في القرآن الكريم ثالثًا_

وَاهللَ_تعالى_َأىؿَالفصاحةَكالبيافَمفَكتابَاهللَالمعًجزَالذمَتحٌدلَبَـإٌفَالقرآفَالكري
عصكرَالعربَفصاحةَكمحاكاتوَفيَأزىىََمىَأفَيأتكاَبمثمو،َفعجزكاَعفَمجاراتوكفارَقريشَع
َكاض َعجزنا َباؽو، عجازَالقرآفَالكريـ َكا  ا، ََكحن َالمحمدية، َالرسالة َدليؿَعمىَبقاء َأرجعَكىذا لقد

َإلىَثبلثةَأكجو،َكىي َالباقبلنيَاإلعجازَفيَكتابَاهللَالكريـ َكالثانيَماَ: اإلخبارَبالغيبيات،
َغكمَكالببلغيَكىكَماَيعنينا.المَاإلعجازيحتكيوَمفَقصصَاألنبياءَكاألمـَالسالفة،َأٌماَالثالثَ

َبافتنافَفيَنسيجآيتميزَالقَر َلكبلموَفَالكريـ َنإٌف َفيو: َفقالكا َعو، ٌف َكا  ٌفَحبلكة، َكا  َلطبلكة، ميو
َكاَ  َلمغدؽ، َيعمىأسفمو َيعمكَكما نو َكا  َلمثمر، َأعبله َالبشرنعميوٌَف َىكَبكبلـ َكما َكيكمفَ(1)، ،

َالغريبَالمخا َمفَالنظـ َاشتمؿَعميو َالقرآفَفيما َفيَمطالعيـَإعجاز َالعربَكنثرىـ لؼَلنظـ
َخطبيـَ(2)كفكاصميـ َألساليب َكمبايف َكبلميـ َفي َالمعتاد َعف َخارج َجميؿ َإليي َنظـه َفيك ،
َكشعرىـ.

لذمَيشتمؿَعميوَبديعَنظموَالمتضمفَلئلعجازَكجكه،َؿَالقاضيَأبكَبكرَالباقبلني:َنكاقا
كىوَكاختبلؼَمذاىبوَخارجَعفَمنياَماَيرجعَإلىَالجممة َكذلؾَأفَنظـَالقرآفَعمىَتصر ؼَكج

َبوَ المعيكدَمفَنظاـَجميعَكبلميـ،َكميبايفَلممألكؼَمفَترتيبَخطابيـ،َكلوَأسمكبَيختص 
َالمعتاد َالكبلـ َأساليب َعف َتصر فو َفي َالنظـَ، (3)نكيتميز َجماؿ َالباقبلني َبكر َأبك َحٌدد فمقد

نيَكتأثيرَالكممةَفيَالسمعَالقرآنيَفيَعناصرَعدة،َكمنياَماَيرجعَإلىَالجممة،َكغزارةَالمعا
 كأسمكبوَالبديعَالمنطكمَعمىَالعمكـَالببلغيةَكاٌفة.

َجعؿ َمىف السكرََفكات َفيَ،ميعبٍّرةَبدائعَمفَالقرآفَتضمنوَماَاإلعجازَكجوَكمنيـ
َكىي:خكاتيمَكَىامقاصدَك َثبلث، َنقاطو َفي َكصن فكىا ََكألفاظوَفيَالفصاحةَيا، َفيَالببلغة،

َالببلغيةفَالنظـ،َصكرة،ََكالمعاني َ.(4)كأحسنوَنظاـَأتٍَـَّعمىَةهَفيومسكقَالعمـك

َ
َ

                                                           

،َالسكاكي،َجَ(1)  .1َ/511مفتاحَالعمـك
 .1َ/511يينظر:َأساليبَببلغية،َأحمدَالرفاعي،َجَ(2)
 .18يينظر:َأبكَبكرَالباقبلنيَكمفيكموَلئلعجازَالقرآني،َأحمدَالعمرم،ََ(3)
 .2َ/98يينظر:َتاريخَآدابَالعرب،َمصطفىَصادؽَالرافعي،َجَ(4)
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 وتفسيره البيضاوي :المبحث الثاني

 البيضاوي ترجمة  :المطمب األول

 نسبو اسمو و أوًًل_ 

َعبد َالديف َناصر َاإلماـ َالشافعيََىك َالشيرازم َعمي َبف َمحمد َبف َعمر َبف اهلل
الفارسيَالقاضيََلعارفيفَكنيتوَبأبيَسعيدكردَفيَىديةَاَك،َ(2)،َالمكن ىَبأبيَالخير(1)البيضاكم

َاألصكلي َالنحكم ََك(3)المفتي، َالبيضاء، َإلى َنسبةن َبالبيضاكم  َكعيًرؼ ،َ َمشيكرةَىي مدينة
ياَمفَ بفارس،َمفَأكبرَمدفَككرةَاصطخرَكالتيَسيمٍّيتَبيذاَاالسـ َألٌفَلياَقمعةنَييرىلَبياضي

َ.(4)ميرتيابعيد،َكىيَمدينةهَتامةيَالعمارةَينتفعَأىؿَشيرازَب

َ
 مولده ونشأتوثانًيا_ 

لـَتعثرَالباحثةَعمىَتاريخَكالدتوَكفؽَاطٍّبلعياَفيَكتبَالتراجـ،َكلقدَنشأَأبكَالخيرَفيَ
َشيرازَ َإلى َكالده َمع َانتقؿ ـ  َث َكالفضؿ، َكالعمـ َبالديف َعيرفت َالتي َكأسرتو َكالده َمع البيضاء

َ َالعمماء َكالتيَكانتَممجأ َفارس، َببلد ََكعاصمة َالبيضاكمَفضؿهَكاألدباء َككافَلكالد الفقياء،
َعمي َأكثرَكبيره َكعاشَفييا و،َحيفَجعموَيتكلىَمنصبَقاضيَالقضاةَعمىَشيراز،َفأقاـَبيا

َكالتفسيرَ(5)حياتو َاألدبَكالعربية َمف َكطمبَالعمكـ َعممي، َالبيضاكمَفيَكسطو َشب  َكبيذا ،
ـ،َكأمضىَالجزءَاألخيرَمفَكالفقوَكالعمكـَالعقميةَمفَالكبلـَكالمنطؽَحتىَأصب َعمـَاألعبل

َبشيخوَمحياتوَفيَتَى تائي،َييصنٍّؼَمؤلفاتو،َكيعطيَالدركسَألربابَالعمـَحٍَحمدَالكَىبريزَممتقينا
َمفَعممو ،َكفيَتبريزَتصعدَركحَاإلماـَالبيضاكمَ_طي بَ(6)الذيفَقدمكاَإليوَمفَببلدىـَنيبلن

َاهللَثراهَكطابَأثره_.

                                                           

 .17َ/206َفيَبالكفيات،َصبلحَالديفَالصفدم،َجيينظر:َالكاَ(1)
 .8َ/157َيينظر:َطبقاتَالشافعيةَالكبرل،َالسبكي،َجَ(2)
َ.1َ/462يينظر:َىديةَالعارفيف،َالبغدادم،َجَ(3)
َ.4َ/348َيينظر:َصب َاألعشىَفيَصناعةَاإلنشا،َالقمقشندم،َجَ(4)
المفسػريفَمػفَصػدرَاإلسػبلـَكحتػىَالعصػرََ،َكمعجػـ8َ/158يينظر:َطبقػاتَالشػافعيةَالكبػرل،َالسػبكي،َجَ(5)

َ.1َ/318الحاضر،َج
َ.4َ/274يينظر:َمرآةَالجنافَكعبرةَاليقظاف،َاليافعي،َجَ(6)
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 سيرتوثالثًا_ 

ا َصالحن َإمامنا َكالصبلحَكاف َكالكرع َالزىد َفي َمثاالن َزاىدنا َ(1)متعبدنا َالعمكـَ، َبيف جامعنا
َالسبؽ َفضؿ َلو َالعمماء َفسم ـ َكالنقمية، َالشافعي(2)العقمية َالمذىب َكات بع َعمىَ(3)، َثابتنا َكاف ،

َالشرع َاألحكاـ َفي َاليكل َيتٌبع َلـ َقٌدـالحؽ، َألٌنو َالقضاء  َعف َعيًزؿ َكلذلؾ َاهللََية، رضا
حيثَقاؿَالسيكطي:َنكافَإمامناَعبٌلمة،َعارفناَبالفقوَكالتفسيرَكاألصميفَكالعربيةََ،(4)_تعالى_

اَمتعبدناَشافعينان كالمنطؽ،َنظارناَصالحن
(5).َ

 شيوخو رابًعا_

َـي اَمعيننا،َمفَعمماءَعصره،ََعفَجماعةَوََـىالعمَأخذَاإلما َشيخن كيبدكَأٌفَالبيضاكمَلـَيمتـز
َىؤالء:َشذراتَمفَبعضَالكتب،َكمفَمىَأسماءَشيكخوَإالبدليؿَأٌفَكتبَالتراجـَلـَتطمعناَع

 ََأبي َبالعبلمة َكالده َكتفقو َبأبيو، َنتفقو َلمبيضاكم: َاليافعيَفيَترجمتو َحيثَيقكؿ كالده،
 .(6)سعيدَالبغدادمن

 ٌََأف َصاحبَكشؼَالظنكف َذكره َالكَىَكما َالشيخَمحمد َعف َكأٌلؼَحٍَالبيضاكمَأخذ تائي،
َ.(7)التفسيرَبّشارةَمنو

 تالميذهخامًسا_ 
لـَيعرضَلناَالمؤرخكفَفيَترجمتيـَلمبيضاكمَتبلميذه،َكبّمكانناَالعثكرَعمىَأسماءَمفَ

َتتممذكاَعمىَيديوَفيَثناياَالكتب،َكمفَىؤالء:َ
َالجارٍَ .1 َالديف ََك(8)دمرٍَبًَفخر َإمامناَ: َنكاف َحيثَقاؿ: َالسبكيَعنو، َفيَطبقاتَابف َجاء ما

َدينناَخيرناَمكاظبناَعمىَالشغؿَفيَال فادةَالطمبة،َحيثَاجتمعَمعَالقاضيَناصرَفاضبلن عمـَكا 
َ.(9)الديفَالبيضاكمَكأخذَعنون

                                                           

 .1َ/21يينظر:َنكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكار،َالسيكطي،َجَ(1)
َ.1َ/186يينظر:َكشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(2)
َ.1َ/52ارَكشكاردَاألفكار،َالسيكطي،َجيينظر:َنكاىدَاألبكَ(3)
َ.3َ/19يينظر:َطبقاتَالشافعية،َابفَقاضيَشيبة،َجَ(4)
َ.2َ/51بغيةَالكعاة،َالسيكطي،َجَ(5)
َ.4َ/247مرآةَالجنافَكعبرةَاليقظاف،َاليافعي،َجَ(6)
َ.1َ/186كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجيينظر:ََ(7)
)يينظر:َاألعبلـ،ََ.تبريزَفيَكتكفيَاشتير.َشافعيٌََفقيو:َالجاربردمَالديفَفخرَيكسؼ،َبفَالحسفَبفَأحمد (8)

 (1َ/111الزركمي،َج

َ.1َ/143الدررَالكامنةَفيَأعيافَالمائةَالثامنة،َابفَحجرَالعسقبلني،َجَ(9)
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ََك .2 َنأخذَعفَمشايخَعصره،َزيفَالديفَالينكي: َالديفَاإليجي(: َجاءَفيَترجمةَ)عضد ما
َالشيخَزيفَالديفَالينكيَتمميذَالبيضاكمن َ.(1)كالـز

ََك .3 َنكسم عَعمىَالقاضيَنكماؿَالديفَالمراغي: َجاءَفيَترجمتو: اصرَالديفَالبيضاكمَما
 .(2)المنياجَكالغايةَالقصكلَكالطكالعن

 مصنفاتو العممية ا_سادسً 

كالفنكفَالمختمفة،َكمفَذلؾ:َعمـَالكبلـ،َكالتفسير،ََبرعَاإلماـَالبيضاكمَفيَشتىَالعمـك
َكالييئة،َ َالفمؾ َكعمكـ َكالمنطؽ، َكالتاريخ، َكالنحك، َكالفقو، َاألصكؿ، َكعمـ َالشريؼ، كالحديث

َ،َمنيا:(3)إذَخٌطَيراعوَمصنفاتَعديدة،َكغيرىا
 .أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَالمعركؼَبتفسيرَالبيضاكم،َكىكَمكضكعَدراستنا 
 .منياجَالكصكؿَإلىَعمـَاألصكؿ(َفيَأصكؿَالفقو( 
 .طكالعَاألنكار(َفيَعمـَالكبلـ( 
 .المصباح(َفيَأصكؿَالديف( 
 .شرحَمختصرَابفَالحاجب(َفيَاألصكؿ( 
 (َفيَاألصكؿ.)شرحَالمنتخب 
 .شرحَالمطالع(َفيَالمنطؽ( 
 .اإليضاح(َفيَأصكؿَالديف( 
 .شرحَكافيةَابفَالحاجب(َفيَالنحك( 
 .لبَالمبابَفيَعمـَاإلعراب(َفيَالنحك( 
 .الغايةَالقصكلَفيَدرايةَالفتكل(َفيَفقوَالشافعية( 
 .شرحَالمصابي (َفيَالحديث( 
 .تيذيبَاألخبلؽ(َفيَالتصكؼ(َ

َإشارةَإلىَسعةَثقافتو،َكمكسكعيتوَالعممية.َكتعددَمؤلفاتَالبيضاكم

                                                           

َ.3َ/110الدررَالكامنةَفيَأعيافَالمائةَالثامنة،َابفَحجرَالعسقبلني،َجَ(1)
َ.4َ/184،َجؽالمرجعَالسابَ(2)
)مقدمػػػػػة1َ/10ََ،َكأنػػػػػكارَالتنزيػػػػػؿَكأسػػػػػرارَالتأكيػػػػػؿ،َالبيضػػػػػاكم،َج4َ/110يينظػػػػػر:َاألعػػػػػبلـ،َالزركمػػػػػي،َجَ(3)

َ.1َ/249المحقؽ(،َكطبقاتَالمفسريف،َالداككدم،َج
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 و العمميةنزلتم سابًعا_

َمفَالعمماء،َت ظيرَمنزلةَالبيضاكمَمفَخبلؿَثناءَالعمماءَعميو،َحيثَأثنىَعميوَكثيره
َاَجاءَفيَثنائيـَعميو:كممَ كأشادكاَبمؤلفاتو،َدكاَلوَبالفضؿ،َيًَكشَى

َقالوَصاح َكؿَمفَاألئمةما َنتكمـ َ(1)بالثناءَعمىَمصنفاتونَبَطبقاتَالشافعية: كفيَ،
َ.(2)الكافيَبالكفيات:َنصاحبَالتصانيؼَالبديعةَالمشيكرةن

َفيَشتىَالعمكـ،َإضافةَإلىَككنوَ َعمىَأٌنوَعمـَزمانو،َكمتبحره كثناءَالعمماءَعميوَيدؿ 
،َحيثَقيؿَعنو:َنكليَأمرَالقضاءَبشيراز،َكقابؿَاألحكاـَالشرعيةَباالحتَر اـَزاىدناَكقاضيناَعادالن

َ.َ(3)كاالحترازن

 وفاتو ثامًنا_

َتبريزَاتٌفقت َتكفيَفيَمدينة َالبيضاكمَ_رحموَاهلل_َ َكلكٌنيـَ(4)كتبَالتراجـَعمىَأٌف ،
اختمفكاَفيَسنةَكفاتو،َفمنيـَمىفَجعمياَتتراكحَبيفَسنةَاثنيفَكتسعيفَكستمائة
سنةَتسعََ:كقيؿ(5)

َ.(7)ق685فاتوَ،َكلقدَغمبَعمىَكتبَالتراجـَنقؿَسنةََك(6)عشرةَكسبعمائة

 تفسير البيضاوي المطمب الثاني:

 سبب تأليف البيضاوي تفسيره أوًًل_

َمػػفَالعمػػكـَالدينيػػةَ بعػػدَعرضػػناَترجمػػةَالبيضػػاكم،َنحكػػـَعميػػوَبأنػػوَإمػػاـَمكسػػكعيَبحػػره
لمامػوَفػيَشػتىَالعمػكـَكخمفيتػوَالمعرفيػةَتؤىمػوَ كالفقوَكالحديثَكأصػكؿَالػديف،َكالنحػكَالعربػي،َكا 

سػيرَكتػابَاهللَالكػريـ،َعػبلكةنَعمػىَمكانػةَتفسػيرَالبيضػاكمَكشػرفوَبػيفَالعمػكـَألفَينشغؿَفػيَتف

                                                           

َ.2َ/172طبقاتَالشافعية،َابفَقاضيَشيبو،َجَ(1)
َ.17َ/206الكافيَبالكفيات،َصبلحَالديفَالصفدم،َجَ(2)
َ.2َ/172َشافعية،َابفَقاضيَشيبو،َجطبقاتَالَ(3)
 .17َ/206،َكالكافيَبالكفيات،َصبلحَالديفَالصفدم،َج1َ/22يينظر:َنكاىدَاألبكارَكشكاىدَاألفكار،َجَ(4)
َ.1َ/186يينظر:َكشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(5)
َ.1َ/3يينظر:َحاشيةَالشياب،َجَ(6)
،َكالػكافيَبالكفيػات،َصػبلح7َ/110َمسػتكفيَبعػدَالػكافي،َأبػكَالحسػفَالحنفػي،َجيينظػر:َالمنيػؿَالصػافيَكالَ(7)

 .17َ/206الديفَالصفدم،َج
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الدينيػػة،َكلقػػػدَصػػٌرحَالبيضػػػاكمَبػػػذلؾ،َحيػػثَيقػػػكؿَفػػيَخطبػػػةَالكتػػػاب:َنإٌفَأعظػػـَالعمػػػكـَمقػػػدارناَ
كأرفعيػػاَشػػرفناَكمنػػارناَعمػػـَالتفسػػيرَالػػذمَىػػكَرئػػيسَالعمػػكـَالدينيػػةَكرأسػػيا،َكمبنػػىَقكاعػػدَالشػػرعَ

ميػػػؽَلتعاطيػػػوَالتصػػػدمَلمػػػتكمـَفيػػػوَإاٌلَمػػػفَبػػػرعَفػػػيَالعمػػػكـَالدينيػػػةَكميػػػا،َأصػػػكلياَكأساسػػػيا،َالَي
َ،َكأكمؿَيحدٍّثناَعفَاسـَتفسيره(1)كفركعيا،َكفاؽَفيَالصناعاتَالعربيةَكالفنكفَاألدبيةَبأنكاعيان

كمحتكياتو:َنكلطالماَأحػدثَنفسػيَبػأفَأيصػنٍّؼَفػيَىػذاَالفػفَكتابنػاَيحتػكمَعمػىَصػفكةَمػاَبمغنػيَ
ماءَالصحابةَكعمماءَالتابعيف،َكمفَدكنيـَ...َحتىَسن َليَبعدَاالستخارةَماَصمـَبػوَمفَعظ

عزمػػيَعمػػىَالشػػركحَفيمػػاَأردتػػوَكاإلتيػػافَبمػػاَقصػػدتو،َناكينػػاَأفَأسػػميوَبعػػدَأفَأتممػػوَبَ)أنػػكارَ
كنممػػػ َمػػػفَقكلػػػوَرغبتػػػوَفػػػيَتفسػػػيرَمختصػػػر،َليكػػػكفَتفسػػػيرناَجامعنػػػاََ(2)التنزيػػػؿَكأسػػػرارَالتأكيػػػؿ(ن

َ، َكىذاَيقكدناَإلىَالحديثَعفَعنكافَالكتاب.شامبلن

 عنوان الكتاب ا_ثانيً 

يتبيفَلناَمفَخطبةَالبيضاكمَفيَتفسيرهَأٌنوَأسمىَتفسيرهَ)أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ(،َ
َالكشاؼ( َ)مختصر َأسمتو َكتبَالتراجـ َنجد َأكليما:َ(3)بينما َإلىَنقطتيف، َيشير َاالسـ َكىذا ،

كاإليجاز،َكاألخرلَإحدلَالمصادرَالتيَاعتمدَعميياَالبيضاكمََمنيجوَكالذمَيتسـَباالختصار
فيَتفسيره،َكىذهَتسميةَغيرَدقيقة َألٌفَالبيضاكمَلـَيعتمدَعمىَالكشاؼَاعتمادناَكمينا،َكلكنوَ
َأخرل،َكسيأتيَالحديثَ أخذَمنوَماَيتعمؽَباإلعرابَكالمعانيَكالبيافَفحسب،َكاستعافَبتفاسيرى

بيرَلمرازم،َكتفسيرَالراغبَاألصفياني،َلقكؿَصاحبَكشؼَالظنكف:َعفَذلؾ،َمثؿَالتفسيرَالك
َباإلعرابَ َيتعمؽ َالكشاؼَما َمف َلٌخصَفيو َالبياف، َعف َغني َالشأف، َعظيـ َكتابه نكتفسيره
كالمعانيَكالبياف،َكمفَالتفسيرَالكبيرَماَيتعمؽَبالحكمةَكالكبلـ،َكمفَتفسيرَالراغبَماَيتعمؽَ

َ.(4)ئؼَاإلشاراتباالشتقاؽَكغكامضَالحقائؽَكلطا

كقدَسيمٍّيَ)تفسيرَالبيضاكم(َكىيَتسميةهَتجمعَبيفَالتفسيرَكصاحبوَلمتعريؼَبمؤلفو،َ
َكىذهَالتسميةَتيدؼَلبلختصار.

أٌماَتسميتوَتفسيرهَ)أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ(َفمقدَقصدَبالتنزيؿَماَنٌزلوَعمىَرسكؿَ
َ َألٌف َباألنكار َككصفيا َكسمـ_ َعميو َاهلل َ_صمى َالدركبَاهلل َتنير َأنكار َعمى َيحتكم القرآف

                                                           

َ.23أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َج/ََ(1)
َ.المرجعَالسابؽَ(2)
 .1َ/248،َكطبقاتَالمفسريف،َالداككدم،َج2َ/51يينظر:َبغيةَالكعاة،َالسيكطي،َجَ(3)
َ.1َ/186فَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجكشؼَالظنكفَعَ(4)
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لمعالميف،َكالبيضاكمَكذلؾَينيرَمعانيَالمفرداتَكيكضحيا،َأٌماَفيَقكلوَ)أسرار(َفمقدَكشؼَلناَ
َالنحكيةَكالصرفية،َ َكالمتمثمةَفيَالمسائؿَالمغكيةَكالناحية الدررَالمكنكنةَفيَكتابَاهللَالكريـ

َ.كبيذاَيككفَاالسـَاألص َىكَماَسماهَبوَصاحبو

 مصادر تفسير البيضاوي ا_ ثالثً 

َباألحكاـَالفقيية،َكالمعانيَالتفسيرية،َفيَالمتمعفَإٌفَ تفسيرَالبيضاكمَيجدهَبحرناَزاخرنا
َالتيَ َالمصادر َتعدد َعمى َداللة َكىذا َكغيرىا، َكالنحكية، َالمغكية، َكالجكانب َالقرآنية كالقراءات

حيثَقاؿ:َنكلطالماَأحدثَنفسيَأفََحيثَصر حَبذلؾَفيَمقدمةَتفسيره،استقىَمنياَتفسيره،َ
أصنؼَفيَىذاَالففَكتابناَيحتكمَعمىَصفكةَماَبمغنيَمفَعظماءَالصحابةَكعمماءَالتابعيف،َ
كمفَدكنيـَمفَالسمؼَالصالحيف،َكينطكمَعمىَنكتَبارعةَكلطائؼَرائعةَاستنبطتياَأناَكمفَ

َالمحققيفن َكأماثؿ َالمتأخريف َأفاضؿ َمف َت(1)قبمي َفي َاعتمد َكبذلؾ َعمىَ، َالكريـ َالقرآف فسيره
َكسيأتيَ َكالنحك، َككتبَالمغة َككتبَاألصكؿ، َككتبَالفقياء، َكأقكاؿَالصحابة، َالنبكية، السنة

َالحديثَعنياَبّسيابَفيَالفصؿَالثالثَمفَالدراسة.

كفيَثناياَتفسيره،َأكردَبعضَأسماءَاألعبلـَالذيفَاستفادَمنيـ،َكلكٌنياَالَتتجاكزَأسماءَ
َكالتابعيف َأشٍرتَإلىَذلؾَالصحابة َكقد َكالككفية، َالبصرية َالمدرستيف َكشيكخ َالعشرة، َكالقٌراء ،

َمنيـَ َاستقى َالذيف َالمفسريف َمف َأحدو َباسـ َييصرٍّح َفمـ َالنحكية، َمصادره َعف َالحديث أثناء
َتفسيره،َككافَيأتيَبأقكاليـَممزكجةنَبارائو.

َكاستقىَ َالبيضاكم، َالتيَاعتمدَعمييا َماَكمفَكتبَالتفسيرَاألساسية َتفسيره َمادة منيا
َعظيـَالشأف،َغنيَعفَالبياف،َلٌخصَفيوَ جاءَفيَقكؿَصاحبَكشؼَالظنكف:َنكتفسيرهَكتابه
َبالحكمةَ َيتعمؽ َما َالكبير َالتفسير َكمف َكالبياف، َكالمعاني َباإلعراب َيتعمؽ َما َالكشاؼ مف

ليؾَ(2)كالكبلـ،َكمفَتفسيرَالراغبَماَيتعمؽَباالشتقاؽَكغكامضَالحقائؽَكلطائؼَاإلشارات ،َكا 
َتفصيميا:

 الكشاؼَعفَغكامضَالتنزيؿَكعيكفَاألقاكيؿَفيَكجكهَالتأكيؿ -َأ

َمادتػػػوَمعظػػػـَمنػػػوَاسػػػتمدٌََفقػػػدَالبيضػػػاكم،َلتفسػػػيرَاألساسػػػيَالمصػػػدرَىػػػكَالكشػػػاؼَإفٌَ
ػػٍفَتػػرجـَلمبيضػػاكمَذكػػرَتفسػػيرهَ)أنػػكارَالتنزيػػؿَكأسػػرارَالتأكيػػؿ(َضػػمفََفنجػػدَكالنحكيػػة،َالمغكيػػة مى

                                                           

َ.1َ/23أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.1َ/186َكشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(2)
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لكشاؼ(،َحيثَاعتمدَالبيضاكمَعمىَتفسيرَالكشاؼ،َكيؤيدَذلؾَقكؿَمصنفاتوَباسـَ)مختصرَا
السػػيكطي:َنكسػػيدَالمختصػػراتَمػػفَتفسػػيرَالكشػػاؼَكتػػابَأنػػكارَالتنزيػػؿَكأسػػرارَالتأكيػػؿَلمقاضػػيَ

اختصػرَالبيضػاكمَالكثيػرَمػفَكلقػدَ،َ(1)ناصرَالديفَالبيضاكمَلخصوَفأجادَكأتػىَبكػؿَمسػتجادن
ىػػػػذاَالَينفػػػػيَكجػػػػكدَبعػػػػضَالمخالفػػػػاتَ،َكلكػػػػٌفَافػػػػؽَمذىبػػػػو،َكغي ػػػػرَمنيػػػػاَبمػػػػاَيَكالزمخشػػػػرمآراءَ

 جن ممخم حم جم هل مل خل حل  جل  ُّٱالنحكية،َكمفَأمثمػةَذلػؾَمػاَجػاءَفػيَقكلػوَتعػالى:َ

 مس هثمث هت مت هبمب هئ  مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه هن من  خن حن

َ[ُٖىكد:َ]ََّ مش هس

َ:َن)إالَامرأتؾ(َاستثناءَمفَقكلو:َ)فأسرَبأىمؾ(َكيدؿَعميوَأنوَقرئبقكلوَالبيضاكمَعٌقب
فأسرَبأىمؾَبقطعَمفَالميؿَإالَامرأتؾ،َكىذاَإنماَيص َعمىَتأكيؿَااللتفاتَبالتخمؼَفّنوَإفَ
فسرَبالنظرَإلىَالكراءَفيَالذىابَناقضَذلؾَقراءةَابفَكثيرَكأبيَعمركَبالرفعَعمىَالبدؿَمفَ

أكثرَكالَيبعدَأفَيككفََ...القراءتيفَمفَقكلو:َ)كالَيمتفت(َكاألكلىَجعؿَاالستثناءَفي...َأحد
َ.َ(2)القراءَعمىَغيرَاألفص ن

َالبيضاكم َعٌد َاَكلقد َالنصبَعمى َكىي ا َمرجكحن َالقراء َأكثر َقراءة َمفَتخريج الستثناء
َلقكلو َبأىمؾ(، َبخبلؼَالزمخشرمَ)فأسًر َالقراءَعمىَغيرَاألفص ن َأفَيككفَأكثر َنكالَيبعد :

َعمىَالمغ(3)الذمَأجازَالنصبَعمىَأصؿَاالستثناء َمفَتخريجيا َكفر  َكذلؾَ(4)ةَالمرجكحة، ،
َفيَقراءةَ َكسريتَ َالنصب، َفيَقراءة َتسًر َلـ َككفَالمرأة َعنو، َالتناقضَالذمَتحد ثنا لكجكد
َالزمخشرمَ َاإلماميف َبيف َالنحكية َالمخالفات َإحدل َكىي َاإلسراء، َبعد َااللتفات َألف الرفع،

َكالبيضاكم.
َمفػػػاتي َالغيػػػبَلمػػػرازمَىػػػكَالتفسػػػيرَالثػػػانيَالػػػذمَاسػػػتمٌدَالبيضػػػاكمَ -َب منػػػوَتفسػػػيره،َفمقػػػدَلٌخػػػصى

َالحكمةَالقرآنيةَكنكاحيَالفمسفةَبطريقةَميذبة ،َكمػفَ(5)البيضاكمَإسياباتَالرازمَميبًرزناَركحى
ََ[ ِالبقرة:َ]ََّ جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل ُّٱٱذلؾَماَجاءَفيَقكلوَتعالى:

                                                           

َ.1َ/13نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكار،َالسيكطي،َجَ(1)
َ.3/143أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
 .2َ/416يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(3)
 .2َ/216يينظر:َحاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾ،َجَ(4)
 .1َ/186يينظر:َكشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(5)
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قاؿَالبيضاكم:َنفيَالمشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَ
َ.(1)لمجنسَ...َكفيَقراءةَأبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهنَالنافية

ػػاَمشػػابيناَلمػػاَكردَعنػػدَالبيضػػاكم،َكمػػفَذلػػؾَقكلػػو:َنقػػرأَأبػػكَق606أكردَالػرازمَت) (َنصن
،َكىػػذهَ(2)الشػػعثاءَالَريػػبَفيػػوَبػػالرفع،َكاعمػػـَأفَالقػػراءةَالمشػػيكرةَتكجػػبَارتفػػاعَالريػػبَبالكميػػةن

َةَالبيضاكمَمفَتفسيرَالرازم.عمىَاستفادَإشارة

مادةَتفسيرهَمفَالينبكعَالتفسيرمََاستقىَالبيضاكمَ تفسيرَالمفرداتَفيَغريبَالقرآف،َحيثَ -َت
َلمراغبَاألصفياني.َالثالث

 منيج البيضاوي في تفسيره ا_رابعً 
َمفَمبلم َمنيجو:

َ -َأ َبأٌنو َالتفاسيرَجامعَهَتفسيرَهيتميز َعرياحيفى َالتراجـ َكتب َبعض َأجمعت َفمقد َأٌفَ، مى
البيضاكمَاستقىَماَيتعمؽَباإلعرابَكالمعانيَكالبيافَفيَتفسيرهَمفَالكشاؼ،َكمفَالتفسيرَ

َالحكمةَكالكبلـ،َكماَيتعمؽَباال  شتقاؽَمفَتفسيرَالراغبَاألصفياني.الكبيرَماَيخص 
َ -َب َكممٌََمختصرَهَتفسيرَهأٌنو َلمزمخشرم، َالكشاؼ َتفسير َالبيضاكممف َساعد َاإللماـََا عمى

لمكسكـَباالختصارَأسمكبوَاَكأفَيككفَغنيًّاَبالمعارؼَالمتنكعةَىكَـَفيَتفسيرهبشتىَالعمَك
الحكاشيَكالشركحَكالتعميقات،َلقكؿََعميوَكثيرتَحتىَكالتكضي َالشرحَيتطمبَامَ كاإليجاز

 .(3)محقؽَتفسيره:َنتفسيرَمتكسطَالحجـن
َـ  -َت َفمقدَبذكرَالقراءاتَييت َكالشاذة، َالمتكاترة َبىَالىَكٍَأىََالقرآنية َكبيرنا القراءاتَلبيضاكمَاىتمامنا

:َنكيعربَعفَكجكهَالقراءاتَصر حَبذلؾَفيَمقدمةَتفسيرهَبقكلوَالقرآنيةَفيَتفسيره،َحيث
 .(4)المعزيةَإلىَاألئمةَالثمانيةَالمشيكريفَكالشكاذَالمركيةَمفَالقراءَالمعتبريفن

َاآلياتَلبعضَالنحكيةَالناحيةَإظيارَتفسيرهَعمىَفيَحرصفمقدَ،َيىعًرضَالصناعةَالنحكية -َث
َبيفَالنحكَكالمعنىََدكفَباختصارَوَلياَالعاـَالفيـَإلىَتؤدمَالتي َالكثيقة َلمعبلقة إخبلؿ،

َكلكنوَلـَيتكسعَفيَذلؾ،َكسنتحدثَبّسيابَعفَمنيجوَالنحكم.

                                                           

َ.37_1َ/36أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/266جَمفاتي َالغيب،َالرازم،َ(2)
َ.1َ/12أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ.1َ/23،َجالمرجعَالسابؽَ(4)
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َخبلؿ -َج َمف َالصرفية َبالناحية َالبيضاكم ـٌ َكاألبنيةَالَوعرضَاىت َبعضَالكممات، شتقاقات
 َ.كالتغيراتَالصرفية

َب -َح َاتٌبعَالبيضاكمَفيَتفسيرهَمذىبَأىؿَالسنةَفيَآرائيـ،َكلقكؿَحيثَمذىبَأىؿَالسنة،يًقر 
َعمىَمذىبَأىؿَصاحبَكشؼَالظنكف َاليقينية َكالفنكف َالدينية َالعمكـ َمالؾَزماـ َنألنو :

َكالجماعةن َمذىبَه(1)السنة َكىك َيقكؿََمخالؼَهَ، َحيث َكشافو، َفي َالزمخشرم َاتٌبعو لما
َفي َنكماز َكطرحَمكضكعَالدسائسَكأزاؿنالسيكطي: َأماكفَاالعتزاؿ، َقصدهَ(2)و َما َكىذا ،

َاإلضبلؿن َعف َالتمخيصَالعارم َنمع َقكلو: َفي َالبيضاكمَ(3)البيضاكم َدكر َيبرز َكىنا ،
 مفَاالعتزاليات.ٌَيَفيَتمخيصوَالكشاؼ،َكتنقيتوالسمف

َييكظؼَلفظةَ)قرئ(َإشعاراَمنوَبتضعيؼَالقراءاتَدكفَردٍّىا. -َخ

 تفسير البيضاوي العممية مكانةا_ خامسً 

َالديف،َ َأصكؿ َكعمكـ َكالمأثكرَمفَالتفسير، َمتنكعة َالبيضاكمَعمىَمكاد احتكلَتفسير
كالفقو،َكعمكـَالعربيةَكغيرىا،َكىذهَكم ياَانصيرتَفيَقكالبَتعبيريةَمكجزة،َحازتَفضؿَالسبؽَ

ـيَالشأف،َغنيهَعفَالبيافن َعظي عندَالعمماء،َفقيؿَفيو:َنكتابه
(4).َ

فيَنكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكار:َنفظيرَكأنوَ_تفسيرَالبيضاكم_َسبيكةَنضار،َكجاءَ
كاشتيرَاشتيارَالشمسَفيَرائعةَالنيار،َكعكؼَعميوَالعاكفكف،َكليجَبذكرَمحاسنوَالكاصفكف،َ

َالعارفكف َدقائقو َتمقيوَنفاَكذاؽَطعـ َإلى َكبادركا َكمطالعة َتدريسنا َكالفضبلء َالعمماء َعميو كب 
َرغ َطبقةبالقبكؿ َذلؾ َعمى َكمركا َكمسارعةن َفيو َبةن َع، َزمفَكدرجكا َإلى َمصنفو َزمف َمف ميو

َف(5)نشيكخنا َالحكاشيَ، َعميو َكثرت َحيث َكبيرنا، َعممينا َنشاطنا َالبيضاكم َتفسير َأكلد مقد
،َفمنياَماَىكَمحش ىَتحشيةَتام ة،َكمنيـَمىفَعم ؽَتعميقةَعمىَسكرةوَمنو،َكالحكاشيَكالتعميقات
َ:(6)جدنا،َأكصمياَحاجيَخميفةَإلىَنحكَخمسيفَحاشية،َكمفَأمثمتياَالتامةَكثيرةَه

                                                           

 .1َ/186كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(1)
 .1َ/13نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكار،َالسيكطي،َجَ(2)
 .1َ/14َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ.1َ/186كشؼَالظنكفَعفَأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَ(4)
َ.1َ/13نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكار،َالسيكطي،َجَ(5)
َ.1َ/186َأساميَالكتبَكالفنكف،َحاجيَخميفة،َجَيينظر:َكشؼَالظنكفَعفَ(6)
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َابفَالحنبميَ)ت َالكرمانيَ)تَق(،714حاشية َابفَالتمجيد786َكحاشية َكحاشية َ ق(،
َ)ت880)ت َاألنصارم َزكريا َكحاشية َالمسماة926َق(، َالسيكطي َالديف َجبلؿ َكحاشية ق(،

َ(1)ق(،َحاشيةَالقكجكم945ازركنيَ)تق(،َكحاشيةَالك911نكاىدَاألبكارَكشكاردَاألفكارَ)ت
ق(945َت)ة،َنذكرَمنيا:َحاشيةَسعدمَأفندمَق(،َكأٌماَالتعميقاتَكالحكاشيَغيرَالتام951ت)

ق(،َكىيَعمىَسكرة977َت)خرَالقرآف،َكتعميقةَبستافَأفندمَكىيَمفَأكؿَسكرةَىكدَكحتىَآ
َاكمَكقيمتوَالعممية.األنعاـَخاصةَكغيرىا،َككثرةَالحكاشيَداللةَعمىَأىميةَتفسيرَالبيض

 طبعات التفسير ا_سادسً 

ًقؽَمراتَعديدة،َمعَتفاكتَفيَعددَاألجزاء،َكمنياَعمىَسبيؿَ طبعَتفسيرَالبيضاكمَكحي
َالمثاؿ:َ

 َ َبيركتَسنة َفي َالرشيد َدار َالتيَنيًشرتَفي َاألكلى 1421َالطبعة َتحقيؽ:2000َق/ ـ،
 جمدات.محمدَصبحيَحبلؽَكَمحمكدَأحمدَاألطرش،َكيتككفَمفَثبلثةَم

 َالَـ،2002َق/1421َدارَالبيافَالعربيَفيَاألزىرَسنةَالطبعةَاألكلىَالتيَنيًشرتَفي
 محقؽَلو،َكيتككفَمفَمجمديف.

 َ َسنة َبيركت َفي َالعربي َالتراث َإحياء َدار َفي َنًشرت َالتي َق1418الطبعة ،َـ1998/
تمدتَكىيَالطبعةَالتيَاع،َكيتككفَمفَستةَمجمدات،َالمرعشميَالرحمفَعبدَمحمدَحقيؽت

ـٌَاالعتمادَفيَىذهَالدراسةَعمىَالمجمداتَالثبلثَاأليكلى.َكَعميياَالباحثةَفيَدراستيا، َت

 

  

                                                           

)يينظر:ََق(.951)تَالحنفيةَفقياءَمفَمفسر،:َالقكجكم(َالديفَمصم )َمصطفىَبف(َالديفَمحيي)َمحمدَ(1) 
 (.7َ/99األعبلـ،َالزركمي،َج
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 ولفصل اأْل الْ 
 ويةحْ الن   وجيياتُ الت   
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 الفصل األول
 ةويّ حْ الن   وجيياتُ الت   

َمنذَنشأًتوَميتمًَّلقدَكافَا َالعربي  َالجممةىَبمعناىالنحك  ،َفاإلعرابَكظيفةهَاَبالداللة،َكيمد 
َالنحكَاألكائؿَزاكجكاَبيفَ نحكيةهَالَيمكفَاألخذَبياَدكفَالرجكعَإلىَداللةَالمفظ،َفنجدَعمماءى

َ َكالمعنى، َالنحك َجنيَحيث َابف َكقكؿ َنظرينا َذلؾ َييدعٍّـ َما َالم غكييف َمؤلفات َفي تناثر
َكالمعن392ت) َاإلعراب َكالمنظـك َالمنثكر َمف َكثيرو َفي َتجد َأٌنؾ َنكذلؾ َمتجاذبيف...َق(: ى

فمتىَاعتكرَكبلمناَماَأمسكتَبعركةَالمعنى،َكارتحتَلتصحي َاإلعرابن
(1).َ

َعبدَالقاىرَالجرجانيَت)َ اَقكؿي ق(َفيَشرحوَلنظريةَالنظـ:َنال471َكيشيدَلذلؾَأيضن
َمعناهن َتعرؼ َأف َغير َمف َمكضعنا َلمفظ َتعرؼ َأف َ(2)يتصك ر ،َ َفٌّف َراعىَالجرجانيكبذلؾ

َلمفظةَأمَالكظيفةَالنحكيةَلياَكمعناىا.التفاعؿَبيفَمكضعَا

َالعبلقاتََأٌما َعف َتنتج َالتي َالداللة َكىي َالنحكية، َبالداللة َييسم ى َالحديث َالعمـ في
َمنياَمكقعناَمعينناَفيَالجممةَحسبَالقكاعدَاإلعرابية،َإذَإٌفَ النحكيةَبيفَالكمماتَالتيَتتخذَكؿٌّ

َأفَيككفَلياَكظي َكممةَفيَالتركيبَالَبٌد ،َفكـَزل تَاألقداـَ(3)فةَنحكيةَمفَخبلؿَمكقعياكؿ 
َبسببَالفصؿَبيفَالصناعةَالنحكيةَكالمعنى.

َالتيَسنكردىاَمفَخبلؿَتفسيرَكمم ا َتكجيوَاإلعرابَفيَالمعنىَتطبيقيناَالنماذجي زَأثرى َييعزٍّ
َاالىتماـََالبيضاكم َفرضَعميو َالذم َالنحكم َالتركيب َعمى َاعتمد َحيث َالكريـ، َاهلل لكتاب

َلمقراءاتَالقرآنيةَب َكتكجييو َككافَبذلؾَاعتماده َالكاحدة، القراءاتَالقرآنيةَكاإلعرابَفيَالمفظة
َبالنصؼَ َتيتـ َكانتَالدراسة َكلٌما َالمعنى، َالذمَييدؼَإلىَتكضي  َإلىَتفسيره َخدمة نحكينا
ةَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـ،َفقدَجاءَعرضَالبيضاكمَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَنحكيةَفيَمائ

َصري َفيَعشرةَمكاضع،ََ،مكضعناَكخمسةَكثمانيف حيثَأبدلَترجيحوَإلحدلَالقراءاتَبشكؿو
َالحياديةَفيَالمكاضعَاألخرل، َمفَالمعمكـَأن وَمفَالصعبَتناكؿَكتتبعَآراءَالنحاةَفيَكَكالتـز
لغنيةَلذاَقامتَالباحثةَبانتقاءَالمكاضعَاَأكردىاَفيَتفسيره،َجميعَمكاضعَالقراءاتَالقرآنيةَالتي

َ َبتكجيياتَالبيضاكم، ـ  َث َكأربعيفَتناكلتَبالدراسة َالبيضاكمَالكثيرَمفَمسألةَنستنا  عالجَفييا

                                                           

َ.3َ/258الخصائص،َابفَجني،َجَ(1)
َ.1َ/53دالئؿَاإلعجاز،َعبدَالقاىرَالجرجاني،َجَ(2)
َ.194يينظر:َالداللةَالمغكيةَعندَالعرب،َعبدَالكريـَمجاىد،ََ(3)
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ََك َالنحكم، َبالتركيب َتتعمؽ َالتي َالنحكية َيأتالمسائؿ َفيما َنحاكؿ َي َالتعرؼ َخبلليا عمىَمف
َم.منيجوَالنحَك

َالقراءاتَالقرآنية، َلتكجيو َفيَعرضو َكاحدنا ا َالبيضاكمَمنيجن َيتبًع ا،َكيمكفَكترجيحيَلـ
َذلؾَمفَخبلؿَثبلث َةَمذاىب،َكىي:تبكيبي

القػراءةَالكاحػدةَأكَيعًرضَالمسألةَالنحكيةَبالسككتَعنيا،َفيكتفيَبذكرََالمذىب األول/
َبينيماَالقراءتيفَدكفَتكجيوَوكبلَ َلياَأكَترجي و ماَجػاءَفػيَقكلػوََذكرهَلقراءةوَكاحدةََكمثاؿ،َنحكم 

،َ[ُُٕ]البقػػػػػػػػػػرة:َ َّمس خس حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت ُّٱَتعػػػػػػػػػػالى:
،َكذكػرَالقػراءتيفَدكفَتكجيػووَليمػاَ(1)البيضاكم:َنكقرأَابػفَعػامرَ)فيكػكف(َبفػت َالنػكفنحيثَقاؿَ

 نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱفيَقكلوَتعالى:َ

َقرأَنافعَكابفَعامرَبركايةَابف:َ[،َحيثَعٌقبَاإلماـَبقكلوُْٖالبقرة:َ]ََّ زثرث يت ىت
بغيػرَإضػافةَالفديػةََكبػاقيَالقػراءكقػرأَابػفَعػامرَبركايػةَىشػاـَ،َةَإلىَالطعػاـذككافَبّضافةَالفدي

َ.َ(2)إلىَالطعاـ

ػػػرَالكجػػػكهَاإلعرابيػػػةََ/َيعػػػًرضالمـــذىب الثـــاني فييػػػاَسػػػكاءَلمقػػػراءًةَالمسػػػألةَالنحكيػػػةَكيفسٍّ
اَلممعنػػىَالمػػرادالكاحػدةَأكَكػػبلَالقػػراءتيفَ َبينيمػػا،ََتكضػػيحن َتكجييػػوكمثػػاؿَمػفَالسػػياؽَدكفَتػػرجي و

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱَفػػػػػػيَقكلػػػػػػوَتعػػػػػػالى:كاحػػػػػػدةَمػػػػػػاَأكردهََلقػػػػػراءةَو
قػػػػػػػػاؿَالبيضػػػػػػػػاكم:َنقػػػػػػػػرأَ،َحيػػػػػػػػثَ[ِٗالنسػػػػػػػػاء:َ]ََّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

ضمارَاالسـَأمَإالَأفَتككفَالتجػارةَأكَالجيػةَ الككفيكفَ)تجارة(َبالنصبَعمىَكافَالناقصة،َكا 
َعمػػىَاختيػػارهَ،َفمقػػدَاقتصػػرَالبيضػػاكمَعمػػىَذكػػرَقػػراءةَالكػػكفييفَ)ا(3)تجػػارةن لنصػػب(،َكىػػذاَدليػػؿه
َليا.

 ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱَ:فػػػيَقكلػػػوَتعػػػالىَكمثػػػاؿَتكجييػػػوَلقػػػراءتيفَمػػػاَجػػػاء

،َحيػػػثَعقٌػػػبَالبيضػػػاكمَبقكلػػػو:َنكغشػػػاكةَ[7البقػػػرة:َ]ََّ يي ىي مي خيحي جي  يه
رفعَباالبتداءَعندَسيبكيو،َكبالجارَكالمجركرَعندَاألخفش،َكيؤيدهَالعطؼَعمىَالجممةَالفعميػة،َ

                                                           

َ.1َ/103أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
1َ/124َ،َجبؽالمرجعَالسايينظر:ََ(2)
َ.2/71،َالمرجعَنفسوَ(3)
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يصػػاؿَالخػػتـََكقػػرئَبالنصػػب عمػػىَتقػػدير:َكجعػػؿَعمػػىَأبصػػارىـَغشػػاكةَأكَعمػػىَحػػذؼَالجػػارَكا 
َإلحػداىماَعمػىَ،َفنجػدهَذكػرَقراءتػيَالرفػعَكالنصػب،َككجييمػاَإعرابينػاَ(1)بنفسوَإليػون دكفَتػرجي و
َاألخرل.

َالتزاـَاإلماـَالبيضاكمَالحياديةَفييا،َكعدـَترجيحوَ إلحدلَالقراءاتَعمػىَاألخػرلَكلعؿ 
َبكلوَالقراءاتَالمتكاترة.عمىَقَداللةَه

بعػػدَعرضػػوَلممسػػألةَالنحكيػػةَيميػػؿَإلحػػدلَالمدرسػػتيفَدكفَاألخػػرل،ََ/المــذىب الثالــث
مسػػألةَكييعبٍّػػرَعػػفَميمػػوَبطػػريقتيف،َأكليمػػا:َبشػػكؿَصػػري ،َكلقػػدَاقتصػػرَفػػيَذلػػؾَعمػػىَعشػػريفَ

 مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱَ،َكمنيػػاَمػػاَجػػاءَفػػيَقكلػػوَتعػػالى:سػػنتناكلياَفػػيَالفصػػؿَالثالػػث
حيػػػثَقػػاؿَالبيضػػػاكم:َنقػػرأَغيػػػرَالكػػػكفييفََ[،ّٕالنحػػؿ:َ]ََّ ري ٰى ين ىن ننمن زن رن

،َكىكَبذلؾَييصػرٍّحَمكافقتػوَلمػاَذىػبَإليػوَالبصػريكفَ(2))الَيييدىل(َعمىَالبناءَلممفعكؿَكىكَأبم ن
 مفَترجي َقراءةَالبناءَلممجيكؿ.

ػػػ َمػػػفَتخريجػػػو،َكيمكننػػػاَالتمثيػػػؿَعمييػػػاَمػػػفَخػػػبلَالطريقػػػةأٌمػػػاَ َييممى ؿَقكلػػػوَالثانيػػػةَبشػػػكؿو
حيػػػػػػثَعقٌػػػػػػبَالبيضػػػػػػاكمَبقكلػػػػػػو:َنفػػػػػػيََ[،ِالبقػػػػػػرة:َ]ََّ جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل ُّٱتعػػػػػػالى:َ

المشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَالنافيةَلمجنسَ...َكفيَقراءةَ
وَ)المشيكرة(َترجيحوَلقراءةَييفيىـَمفَقكل،ََك(3)أبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهن

َعمىَقراءةَالرفع.َََالنصب

َ مػاَاستخداموَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ)قرئ(َإشعارناَمنوَبتضعيفيا،َكمفَذلػؾََآخرَيكمثاؿه
 لك خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱَ:تعالىَكلوقجاءَفيَ
قػػػرئَ)يدركػػو(َبػػػالرفعَعمػػىَأنػػػوَخبػػػرَقػػاؿَالبيضػػػاكم:َنحيػػػثَ[،َََُالنسػػاء:َ]ََّ حل جل مك

عمػىَتضػعيفوََ،َكفػيَىػذاَداللػة(4)نبالنصػبَعمػىَإضػمارَأفَكَ،)يدركػو(كمبتدأَمحذكؼَأمَثـَى
َعمىَفعؿَالشرطَ)يخرج(، َمعطكؼه َعمىَأٌنوَفعؿه َقراءتيَالرفعَكالنصب،َكترجيحوَقراءةَالجـز

َ

                                                           

َ.1َ/43،َجالمرجعَنفسوَ(1)
َ.3َ/226،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكمَ(2)
َ.37_1َ/36،َجالمرجعَالسابؽَ(3)
َ.2َ/93،َجالمرجعَنفسوَ(4)
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 األسماء: المبحث األول

مفَناحيةَنحكيةَإلىَاألسماءَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـََأشارَالبيضاكمَ
ـٌََةَكاثنيفَكعشريفَمكضعنامائإلىَ موَإلىَيتقسكىيَالغالبةَفيَتفسيرهَعمىَتكجيياتوَالنحكية،َكت

 ثبلثةَمطالب:َمرفكعات،َكمنصكبات،َكمجركرات.

 المرفوعات المطمب األول:

 ما قرئ بين الرفع والنصب أوًًل_
إلػػػىَاخػػػتبلؼَالقػػػراءاتَفػػػيَاألسػػػماءَبػػػيفَالرفػػػعَكالنصػػػبَفػػػيَخمسػػػةوََالبيضػػػاكمَأشػػػار

َ[ِالبقرة:َ]ََّ جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل ُّٱَقكلوَتعالى: ،َنذكرَمنيا(1)فَمكضعناكسبعي

                                                           

نَفػػيَ)البقػػرة:َ(،َكقكلػػو:َنمػػثبلن18َ(،َكقكلػػو:َنصػػـَبكػػـَعمػػينَفػػيَ)البقػػرة:2َقكلػػوَتعػػالى:َنالحمػػدنَفػػيَ)البقػػرة:َ(1)
(،َكقكلػػو:َنكتػػابَمصػػدؽنَفػػيَ)البقػػرة:61َ(،َكقكلػػو:َنمصػػرنانَفػػيَ)البقػػرة:58َ(،َكقكلػػو:َنحطػػةنَفػػيَ)البقػػرة:26َ
(،147َ(،َكقكلػػو:َنالحػػؽنَفػػيَ)البقػػرة:143َ(،َكقكلػػو:َنلكبيػػرةنَفػػيَ)البقػػرة:135َ(،َكقكلػػو:َنممػػةنَفػػيَ)البقػػرة:89َ

(،240َ(،َكقكلػو:َنكصػيةَكمتػاعنَفػيَ)البقػرة:219َلعفكنَفػيَ)البقػرة:َ(،َكقكلو:َنا184كقكلو:َنفعدةنَفيَ)البقرة:َ
(،َكقكلػػو:َنكمػػونَفػػيَ)آؿَعمػػراف:150َ(َ،َكقكلػػو:َنبػػؿَاهللنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:27َكقكلػػو:َنذىبنػػانَفػػيَ)آؿَعمػػراف:َ

(،َكقكلػػػو:َنفكاحػػدةنَفػػػي185َ(،َكقكلػػو:َنذائقػػػةنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:169َ(،َكقكلػػو:َنأحيػػاءنَفػػػيَ)آؿَعمػػراف:154َ
(،َكقكلػػػػو:َنالسػػػػارؽ162َ(،َكقكلػػػػو:َنالمقيمػػػػيفنَفػػػػيَ)النسػػػػاء:140َ(،َكقكلػػػػو:َنمػػػػثميـنَفػػػػيَ)النسػػػػاء:3َ)النسػػػاء:َ

َتناكلياَبالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالػثَمػفَالدراسػة،َكقكلػو:َنأفحكػـنَفػيَ)المائػدة:39َكالسارقةنَفيَ)المائدة:َ (،َكتـ 
نَفػػػيَ)المائػػػدة:50َ َتناكليػػػاَب102(،َكقكلػػػو:َنيػػػـك ـ  التفصػػػيؿَفػػػيَالفصػػػؿَالثالػػػثَمػػػفَىػػػذهَالدراسػػػة،َكقكلػػػو:َ(،َكتػػػ

(،َكقكلػو:109َ(،َكقكلػو:َنعػبلـنَفػيَ)المائػدة:106َ(،َكقكلػو:َنشػيادةنَفػيَ)المائػدة:105َنأنفسكـنَفيَ)المائدة:َ
(،َكقكلػػو:96َ(،َكقكلػػو:َنفػػالؽنَفػػيَ)األنعػػاـ:38َ(،َكقكلػػو:َنكالَطػػائرنَفػػيَ)األنعػػاـ:14َنفػػاطرنَفػػيَ)األنعػػاـَ:َ

(،َكقكلػػو:26َ(،َكقكلػو:َنلبػػاسنَفػيَ)األعػػراؼ:154َ(،َكقكلػػو:َنأحسػفنَفػػيَ)األنعػػاـ:143َنَفػػيَ)األنعػاـ:َناثنػاف
َ(،َكقكلػػػػػػػو:َنالعاقبػػػػػػػةنَفػػػػػػػي54َ(،َكقكلػػػػػػػو:َنالشػػػػػػػمسَكالقمػػػػػػػرنَفػػػػػػػيَ)األعػػػػػػػراؼ:32َنخالصػػػػػػػةنَفػػػػػػػيَ)األعػػػػػػػراؼ:َ

(،َكقكلػو:َنالحػؽن194ََ(،َكقكلػو:َنعبػادنَفػيَ)األعػراؼ:164(،َكقكلو:َنمعذرةنَفػيَ)األعػراؼ:128َ)األعراؼ:َ
(،َكتػػـَتناكليػػاَبالتفصػػيؿََفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَمػػفَالدراسػػة،40َ(،َكقكلػػو:َنكممػػةنَفػػيَ)التكبػػة:32َفػػيَ)األنفػػاؿ:َ

(،َكقكلػػو:16َ(،َكقكلػػو:َنباطػػؿنَفػػيَ)ىػػكد:10َ(،َكقكلػػو:َنالحمػػدنَفػػيَ)يػػكنس:124َكقكلػػو:َنأيكػػـنَفػػيَ)التكبػػة:َ
اَكَسبل17نكتابنَفيَ)ىكد:َ (،َكقكلػو:َنمثػؿن78َ(،َكقكلػو:َنأطيػرنَفػيَ)ىػكد:69َـنَفيَ)ىكد:َ(،َكقكلو:َنشيخن

(،َكقكلػػػو:َنكممػػػةنَفػػػي60َ(،َكقكلػػػو:َنالشػػػجرةنَفػػػيَ)اإلسػػػراء:29َ(،َكقكلػػػو:َنحسػػػفنَفػػػيَ)الرعػػػد:89َفػػػيَ)ىػػػكد:َ
َتناكلياَبالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالثَمفَالدراسة،َكقكلو:َنأقؿنَفيَ)الكيؼ:5َ)الكيؼ:َ َ(.40(،َكتـ 
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قاؿَالبيضاكم:َنفيَالمشيكرةَمبنيَلتضمنوَمعنىَمفَمنصكبَالمحؿَعمىَأنوَاسـَالَ
َ.(1)النافيةَلمجنسَ...َكفيَقراءةَأبيَالشعثاءَمرفكعَببلَالتيَبمعنىَليسَكفيوَخبرهن

َعمىَأنياَتعمؿَعمؿَقرأَالجميكرَبالفت َبدكفَتنكيف،َكب ناءَكممةَ)ريب(َعمىَالفت َيدؿ 
َنصب َفيَمحؿ َالفت  َمبنيَعمى َكاسميا ، َعمىَ(2)إف  َفبنيا َكاحد، َكشيءو َبعدىا َكما َك)ال( ،

َ.(4)،َكتسم ىَ)الَالنافيةَلمجنس(َالتيَتستكجبَاالستغراؽ،َكالنفيَالعاـ(3)الفتحةَكخمسةَعشر

،َكقدَعم ؿَالرازمَ(5)عمؿَليس،َكىذهَقراءةَضعيفةَفأم اَمىٍفَرفعَكنك فَفعمىَأنياَتعمؿَ
َمنو،َكالَيعنيَنفيَعفَالجميع،َكىذاَيناقضَالمعنىَالمرادَكىكَنفيَالريبَ َالنفيَلكاحدو ذلؾَأف 

َكتابَاهللَعزَ(6)أجمع َالريبَعف َتماـ َبنفي َكالجماعة َالسنة َيكافؽَمذىبَأىؿ َفٌّنو َكبيذا ،
َالفت َعمىَأٌنوَاسـَالَالنافيةَلمجنس.كجٌؿ،َكلذاَناسبَأفَيككفَمبنيناَعمىَ

لترجيحػوَقػراءةَالبنػاءَعمػىَالفػت َفػيَمحػؿَرفػع،َكممػاَيػدعـََتممي َهكفيَقكلوَ)المشيكرة(َ
حيػػػثَيقػػػكؿ:ََ[ِْٓالبقػػػرة:َ]ََّ ىننن  من زن رن مم ام يل ُّٱَذلػػػؾَمػػػاَأكردهَعقػػػبَقكلػػػوَتعػػػالى:

ضػػحةَعمػػىَتدعيمػػوَ،َكىػػذهَدالئػػؿَكا(7)نكقػػدَفتحيػػاَابػػفَكثيػػرَكأبػػكَعمػػركَكيعقػػكبَعمػػىَاألصػػؿن
َككنياَالَالنافيةَلمجنس.

َلمككفييفَذكرَالبيضاكمَأفٌَ كبذلؾَ،َ(8)اسـَالَالنافيةَلمجنسَمبنيَكليسَمعربناَخبلفنا
مكطفَالشاىدَاعتمادهَأسسَالمدرسةَالبصرية،ََككفيَىذاَإشارةَإلىَميكلوََكرأمَالبصرييف،ََيؤيد

،َفيياَمكافقناَلمبصرييفالبيضاكمَييف،َكقؼَمسألةَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفَفيَاآليةَالقرآنية
َ.(9)ق(َفيرلَاالختيارَالنصبَبغيرَتنكيف311كيميؿَلماَذىبَإليوَالزجاجَت)

                                                           

َ.37_1َ/36لتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَاَ(1)
َ،1َ/62َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(2)
 .1َ/94يينظر:َدرجَالدررَفيَتفسيرَاآلمَكالسكر،َعبدَالقاىرَالجرجاني،َجَ(3)
َ.4َ/40،َكالتفسيرَالبسيط،َالنيسابكرم،َج1َ/35يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(4)
َ.1َ/62يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
َ.1َ/164،َكزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َابفَالجكزم،َج2َ/266يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(6)
َ.1/153أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
َ.1َ/302ألنبارم،َجيينظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ،َأبكَالبركاتَبفَاَ(8)
عرابو،َالزجاج،َجَ(9)  .3َ/288يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
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َلممعنىَالذمَتحمموَالََ َالفت َببلَتنكيف، َقراءة كالراج َىكَرأمَالجماعةَفيَترجيحيـ
َقراء َإلىَككنيا َعفَكتابَاهللَإضافة َلمجنسَكىكَنفيَالريبَكمينا َكتفضيمياَالنافية َمتكاترة، ة

ََأكلى.
ػػاَمشػػابيناَلمػػاَكردَعنػػدَالبيضػػاكم،َكمػػفَذلػػؾَقكلػػو:َنقػػرأَأبػػك606َأكردَالػرازمَت) ق(َنصن

،َكىػػذهَ(1)الشػػعثاءَالَريػػبَفيػػوَبػػالرفع،َكاعمػػـَأفَالقػػراءةَالمشػػيكرةَتكجػػبَارتفػػاعَالريػػبَبالكميػػةن
َعمىَاستفادةَالبيضاكمَمفَتفسيرَالرازم.إشارةَ

اَاخػتبلؼََالحكـمسألةَفيَكمٌماَيشابوَىذهَال النحكم،َكقػدَأشػارَإلييػاَالبيضػاكمَمكضػحن
ٱَ،َكقكلػػػو:[ُٕالبقػػػرة:َ]ََّ  ىي مي ُّٱَكقكلػػػو:[،َِٔالبقػػػرة:َ]َّ يه ىه ُّٱالقػػػراءاتَفييػػػاَقكلػػػوَتعػػػالى:َ

ٱَ،َكقكلػػػػػو:َ[ِْٓالبقػػػػرة:َ]ََّ زن رن مم ام يل ُّٱ،َكقكلػػػػػو:َ[ُٕٗالبقػػػػرة:َ]َّ حن جن  يم ىم ُّٱ

َ.[ُّإبراىيـ:َ]َّ مج حج مث هت مت ُّٱ

 ىي مي خيحي جي  يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱَو تعــــــــالى:قولــــــــو َ
َ[ٕالبقرة:َ]ََّ يي

قػػاؿَالبيضػػاكم:َنكغشػػاكةَرفػػعَباالبتػػداءَعنػػدَسػػيبكيو،َكبالجػػارَكالمجػػركرَعنػػدَاألخفػػش،َ
كيؤيدهَالعطؼَعمىَالجممةَالفعمية،َكقرئَبالنصبَعمىَتقدير:َكجعػؿَعمػىَأبصػارىـَغشػاكةَأكَ

يصاؿَالختـَبنفسوَإليو،َكالمع نى:َكختـَعمىَأبصارىـَبغشاكة،َكقرئَبالضـَعمىَحذؼَالجارَكا 
َ.(2)كالرفع،َكبالفت َكالنصب،َكىماَلغتافَفييان

ػػػاَقػػػراءةَالنصػػػبَفيػػػيَشػػػاذةَلممفضػػػؿ،َكعق ػػػبََالسػػػبعةاتفػػػؽَالقػػػراءَ عمػػػىَقػػػراءةَالرفػػػع،َأم 
ككصػػفوَالقػػراءةَبكممػػةَ)زعػػـ(َدليػػؿَعمػػىََ،(3)األزىػػرمَبقكلػػوَزعػػـَالمفضػػؿَأنػػوَركاىػػاَعػػفَعاصػػـ

َ.ضعؼَالقراءة

الرفعَعمىَكجيػيف،َأكليمػاَمرفكعػةَعمػىَاالبتػداء،َكخبػرهَالجػارَكالمجػركرََقراءةَكتخريج
،َكىػكَ،َكىكَماَذىبَإليػوَسػيبكيو،َأٌمػاَالكجػوَالثػانيَىػكَالرفػعَعمػىَالفاعميػة(4))كعمىَأبصارىـ(

قػكؿَالعكبػرم:َنكعمػىَقػكؿَاألخفػشَمرفػكعَبالجػارَكالمجػركرََ،َكدليػؿَذلػؾماَنيًسػبَإلػىَاألخفػش
                                                           

 .2َ/266مفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(1)
َ.1َ/43أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
 .1َ/131،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج1َ/46يينظر:َمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،َجَ(3)
َ.1َ/28:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجيينظرَ(4)
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،َفعمػػىَأٌفَالجػػارَكالمجػػركرَيعمػػؿَعمػػؿَالفعػػؿَ(1)كعمػػىَأبصػػارىـ(،َكارتفػػاعَالفاعػػؿَبالفعػػؿنأمَ)
يستحسػفَالبيضػاكمَالتخػريجَالثػانيَلقػراءةَالرفػعَ ،(2)عندَاألخفش،َكىكَماَالَيجػكزَعنػدَسػيبكيو
ًفعػػتَعمػػىَاالبتػػداءَلعطفنػػاَجممػػةَاسػػميةَعمػػىَمػػلقكلػػو:َكيؤيػػدهَعطػػؼَعمػػىَالجممػػةَالفعميػػة،َف كَري

َ.فعمية

َالبيضاكمَنقؿَىذا ىناَإلىَفَيمفتَانتباق(َدكفَأ616الرأمَعفَالعكبرمَتَ)َكيبدكَأف 
قائمو،َكلعموَمأخذهَعميو،َكالَتكافؽَالباحثةَىذاَالرأم،َألٌفَالقياسَالَيقبؿَعمؿَالجارَكالمجركرَ

َعمؿَالفعؿ،َكسيمعَعمموَعمىَسبيؿَالندرة.
َإ َأكليما َأكجو َثبلثة َالنصبَفعمى َقراءة َأبصارىـَكأم ا َعمى َكجعؿ َتقديره: َفعؿ ضمار

َ)ختـ( َب َينتصب َأف َيجكز َكال َنزعََ غشاكة، َعمى َالنصب َكالثاني َبنفسو، َيتعد ل َال ألنو
َ.(3)الخافض،َكاألخيرَأفَيككفَاسمناَكيًضعَمكضعَالمصدر

َصيغةَ َكتكظيفو َاألخرل، َالقراءة َعمى َلتقديميا َالرفع َقراءة َالبيضاكم َترجي  نبلحظ
رجي َالفراءَقرئ(َداللةَعمىَتضعيفوَلقراءةَالنصب،َكقدَسبقوَإلىَىذاَالتالماضيَلممجيكؿَ)

،َكيكافقوَ(5)كالذمَيقكؿَ:َنكلكَنصبتياَبّضمارَ)جعؿ(َلكافَصكابنان،َ(4)ق(َقراءةَالرفع207ت)
َالتفاؽَالقراءَعمييا310الطبرمَت) َكأبكَمنصكرَاألزىرمَتَ)(6)ق( َكأبكَعميَ(7)ق(370، ،
َ.(8)َق(377الفارسيَت)

كقدَأشارَالبيضاكمَإلىَالناحيةَالمغكيػةَفػيَالكممػةَنفسػيا،َحيػثَيجػكزَفييػاَضػـَالغػيفَ
،َكفيياَثبلثَلغاتَأخرلَكىػي:َغشػكةَبػدكفَألػؼَمػعَفتحيػاَ(9)كفتحيا،َكأبكَجعفرَيرج َكسرىا

َ.(10)كضمياَككسرىا

                                                           

َ.1َ/23التبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،ََجَ(1)
 .4َ/462يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(2)
،َكَالػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػـَالكتػػابَالمكنػػكف،َالسػػميف1َ/176َيينظػػر:َتفسػػيرَالقػػرآفَالعظػػيـ،َابػػفَكثيػػر،َجَ(3)

 .1َ/111الحمبي،َج
 .1َ/384،َالفراء،َجيينظر:َمعانيَالقرآفَ(4)
َ.1َ/13،َجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(5)
 .1َ/262يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
 .1َ/131يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(7)
 .1َ/111يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(8)
َ.1َ/28،َجيينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاسَ(9)
َ.1َ/23يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(10)
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 [ّٕالبقرة:َ]ََّ مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل ُّٱَقولو تعالى:و 

َ.َ(1)ثيرَبنصبَآدـَكرفعَالكمماتَعمىَأنياَاستقبمتوَكبمغتونقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَك

َبالعكس َالباقكف َكقرأ َالكممات، َكرفع َآدـ، َبنصب َكثير َابف َقراءةَ(2)انفرد َإف  َحيث ،
َ.َ(3)األغمبيةَعمىَأٌفَآدـَالمتمقي،َأم اَقراءةَابفَكثيرَجعمتَالكمماتَمتمًقيات

،َكحيجتيـَأٌفَاهللَ_تعالى_َعندماَعم ـَ(4)رج  َالبيضاكمَقراءةَالجماعةَإلجماعيـَعمييا
َبالقبكؿ َآدـي َتمق اىف َبيف، َكأمرىه َالكممات آدـ
َيسميوَ(5) َما َعمى َ)آدـ( َنصب َمف َكتخريج ،

ٍفَتمق ىَشيئناَفقدَتمٌقاهَاآلخر النحكيكفَالمشاركةَفيَالفعؿَأمَمى
(6).َ

َكبيػػذاَيمكننػػاَالػػربطَبػػيفَاسػػـَالفاعػػؿَصػػرفيًّاَكالفاعػػؿَمػػفَحيػػثَاإلعػػَر ابَكىػػكَمػػفَيقػػـك
بالحدثَأكَالفعؿ،َفعمىَقراءةَرفعَآدـَعمػىَالفاعميػة،َكالمعنػى:َآدـَىػكَالميتمًقػي،َأم ػاَعمػىَقػراءةَ

َرفعَالكمماتَعمىَالفاعمية،َفالمعنى:َالكمماتَىيَالميتمًقيات،َكييشارؾَآدـَالكمماتَفيتمقاىا.

َلممفاضػمةَبػػيفَقػػراءتيفَمتػػكاترت َبالػػذٍّكرَأن ػػوَالَداعػػيى اَيشػػابوَىػػذهَالمسػػألةَكمم ػيف،َكجػديره
 حج  مث ُّٱفيَالحكـَالنحكم،َكقدَأكردىاَالبيضاكمَمشيرناَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيياَقكلوَتعالى:َ

َالمعنػػػػىَكاحػػػػدَ[،ُِْالبقػػػػرة:َ]ََّ جح مج عمػػػػىَقراءتػػػػيَرفػػػػعَكنصػػػػػبََفيػػػػرلَالزجػػػػاجَأف 
َالفعؿَ)يناؿ(َيقعَعمىَالعيد،َكالظالميف،َمعَترجيحوَقَ)الظالميف(  َ.(7)راءةَالنصبألف 

                                                           

1َ/73َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،1َ/94َ،َكحجةَالقػراءات،َابػفَزنجمػة،َج1َ/278يينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َجَ(2)

َ،َكجػػػامعَالبيػػػافَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َأبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،2َ/23كالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َأبػػػكَعمػػػيَالفارسػػػي،َج
،2َ/153َ،َكشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َالنػػكيرم،َج1َ/154،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،َج2َ/853ج

،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَبكػػر1َ/70َكغيػػثَالنفػػعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَالحسػػفَالصفقاسػػي،ََج
،َكالمكررَفيَماَتكاترَمفَالقراءاتَالسػبع،َأبػك1َ/147َ،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج1َ/129النيسابكرم،َج

 .1َ/40حفصَاألنصارم،َج
َ.1َ/74يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(3)
َ.1َ/542يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(4)
َ.1َ/75يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(5)
،َكشػرحَالتصػري َعمػىَالتكضػي ،َخالػدَاألزىػرم،1َ/75َيينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسػبع،َابػفَخالكيػو،َجَ(6)
َ.1َ/395ج
َ.1َ/207يينظر:َمعانيَالقرآفَإعرابو،َالزجاج،َجَ(7)
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ــــــو تعــــــالى:و   ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي ُّٱَقول

َ[ِٗالنساء:َ]ََّ نئ مئ زئ رئ

ضمارَاالسـَأمَإالَقاؿَالبيضاكم:َن قرأَالككفيكفَ)تجارة(َبالنصبَعمىَكافَالناقصة،َكا 
َ.َ(1)أفَتككفَالتجارةَأكَالجيةَتجارةن

َابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمرك َكالكسائيَكعاصـَبالنصب،َكقرأ َحمزة كابفَعامرَكأبكََقرا
َ.(2)جعفرَكيعقكبَبالضـ

َتقعَ َالرفع: َإالَأفَتككفَاألمكاؿَتجارة،َكمعنىَقراءة َالنصب: كالمعنىَالمرادَمفَقراءة
َتككفَ(3)تجارة َتقدير: َالنصبَعمى َكقراءة َ)تجارةه(، َبفاعميا َتمت َألنيا َالتامة َكاف َكتسٌمى ،

َ.(4)اؿَكغيرىاالتجارةَتجارة،َفاسمياَمستترَتقديره:َالتجارةَأكَاألمَك

َالرفع،َ َدكفَذكرَقراءة َالنصبَكتكجيييا َالبيضاكمَاقتصرَعمىَذكرَقراءة نبلحظَأٌف
كىذهَداللةَكاضحةَعمىَترجيحوَقراءةَالككفييف،َكىيَالنصبَسيرناَعمىَماَذىبَإليوَمىٍفَسبقوَ

َالنصب310كالطبرمَتَ) َقراءة َمفَالنح(5)ق( َمفَكجكدَعددو َعمىَالرغـ َيرٌجحكفَقراءةَ، اة
،َكالقراءتافَسبعيتافَ(7)ق(338،َكعمىَنحكهَالنحاسَت)(6)ق(180لرفع،َكمفَذلؾَسيبكيوَت)ا

َمتكاترتافَصحيحتاف.
ػػػ ٱَكمػػػفَذلػػػؾَقكلػػػوَتعػػػالى:،َ(8)سػػػتةَمكاضػػػعَاَيشػػػابوَىػػػذهَالمسػػػألةَفػػػيَالحكػػػـَالنحػػػكمكمم 

بػػػػاَناكمَفػػػػيَتكجيييػػػاكقػػػػاؿَالبيضػػػػ[،َِيػػػكنس:َ]ََّ  يم ىم مم ُّٱ َأىفٍَ:َكاسػػػػموَكػػػػافَخبػػػػرَ:َنعىجى

                                                           

َ.2/71أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،ََ(1)
،َكاليػػادم1َ/232َيَالقػراءات،َأبػػكَبكػرَالبغػدادم،َج،َكالسػػبعةَفػ199يينظػر:َحجػةَالقػػراءات،َابػفَزنجمػة،ََ(2)

،َكالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَفػيَالقػراءات2َ/149َشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َج
َ.1َ/229السبع،َعبدَالفتاحَالقاضي،َج

عرابو،َالزجاج،َجَ(3)  2َ/44يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
 .5َ/151،َكالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َج2َ/13،َمحيَالديفَدركيش،َجيينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانوَ(4)
 .8َ/220يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(5)
 .2َ/349الكتاب،َسيبكيو،َجَ(6)
َ.1َ/210يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
(،َكقكلػػو:َنتجػػارةَحاضػػرةن280َسػػرةنَ)البقػػرة:َ(،َكقكلػػو:َنكػػافَذكَع23قكلػػوَتعػػالى:َنَتكػػفَفتنػػتيـنَ)البقػػرة:ََ(8)

َ(.139(،َكقكلو:َنيكفَميتةنَ)األنعاـ:11َ(،َكقكلو:َنكانتَكاحدةنَ)النساء:282َ)البقرة:َ
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ٍينػػػا،أَى ٍينػػػاَكأىفٍََتامػػػةَ«كػػػافَأف»َعمػػػىَأكَبػػػالعكسَاألمػػػرَأفَعمػػػىَبػػػالرفعَكقػػػرئٍَكحى َمػػػفَبػػػدؿَأىٍكحى
بانن اَ(1)عىجى ،َحيثَقرئػتَ)عجبنػا(َرفعنػاَكنصػبناَتبعنػاَلمفعػؿَ)كػاف(َالمسػبكقةَبػو،َفػّذاَاعتبرنػاهَناسػخن

ػاَرًفعػتَعمػىَالفاعميػة،ََك ذاَاعتبرنػاهَتامن اَنيًصبتَعمىَأٌنياَخبرَكاف،َكا  تينسىػبَلعبػدَاهللَبػفَناقصن
،َففػػيَقػػكؿَالبيضػػاكمَ)كقػػرئ(َتضػػعيؼَليػػذهَالقػػراءة،َكالتػػيَثبػػتَ(3)،َكىػػيَقػػراءةَشػػاذة(2)مسػػعكد
َ.شذكذىا

ـــــالى:و  ـــــو تع  حج  مث هت مت خت حت جت هب  مب خب ُّٱ قول

َ[ْٓالمائدة:َ]ََّ حسجس  مخ جخ مح جح مج

عمىَأفَكماَفيَحيزىػاَباعتبػارَالكسائيَعمىَأنياَجمؿَمعطكفةََقاؿَالبيضاكم:َنرفعيا
ككأنوَقيؿ:َككتبناَعمييـَالنفسَبالنفس،َكالعيفَبالعيف،َفّفَالكتابةَكالقػراءةَتقعػافَعمػىََ،المعنى

الجمػػؿَكػػالقكؿَأكَمسػػتأنفة،َكمعناىػػا:َككػػذلؾَالعػػيفَمفقػػكءةَبػػالعيفَ...َأكَعمػػىَأفَالمرفػػكعَمنيػػاَ
نمػػاَسػػاغَألنػػوَفػػيَاألصػػؿَمفصػػكؿَعنػػوَبػػالظرؼ،َ معطػػكؼَعمػػىَالمسػػتكفَفػػيَقكلػػوَبػػالنفس،َكا 

ػػاَبػػالرفعَك ككافقػػوَابػػفََ،الجػػارَكالمجػػركرَحػػاؿَمبينػػةَلممعنػػى،َكالجػػركحَقصػػاصَقػػرأهَالكسػػائيَأيضن
َ.َ(4)كثيرَكأبكَعمركَكابفَعامرَعمىَأنوَإجماؿَلمحكـَبعدَالتفصيؿن

،َكالجػركح(َبػيفَيتجمىَمكطفَالشاىدَفيَاختبلؼَقراءةَ)العيف،َكاألنػؼ،َكاألذف،َكالسػف
كأبكَعمركَكابفَعامرَبالنصبَفيَ)العيف،َكاألنؼ،َكاألذف،َقرأَابفَكثيرَالرفعَكالنصب،َحيثَ

ػاَالكسػائيَقػرأَالكممػاتَ (،َكقرأَنػافعَكعاصػـَكحمػزةَبنصػبياَجميعنػا،َأم  كالسف(،َكيرفعكفَ)الجركحي
ػػفَ،َكلقػػدَاقت(5)أجمػػعَبػػالرفع صػػرَالبيضػػاكمَعمػػىَذكػػرَقػػراءتيفَمتػػكاترتيفَإحػػداىماَالبػػفَكثيػػرَكمى

ذكرَقراءةَنافعَكمىفَكافقو،َكرٌبماَىذاَداللةَعمىَاختيارهَالقراءتيفََكافقو،َكاألخرلَلمكسائي،َدكف
َالمذككرتيف.

                                                           

َ.3َ/104أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .2َ/139يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(2)
َ.1َ/637كبرم،َجيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعَ(3)
َ.2َ/128أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
،َكالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َأبػػػكَعمػػػي1َ/334َيينظػػػر:َالتيسػػػيرَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َأبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،َجَ(5)

َ.3َ/223الفارسي،َج
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فىعىَالجميػعَأكليمػاَالعطػؼَعمػىَمحػؿَ ذكرَأبكَعميَالفارسيَثبلثةَتكجيياتَلقراءةَمىٍفَرى
َالػػنفسَمػػفَخػػبلؿَحمػػؿَالكػػبلـَعمػػىَالمعنػػىَالَالمفػػظََأم:َككتبنػػاَعمػػييـَالعػػيفَبػػالعيف،َكىػػكَ أف 

رَعطػؼَممػةَاالسػميةَعمػىَالفعميػة،َكالتكجيػوَالثػانيَرفػعَعمػىَاالسػتئناؼ،َكاألخيػمفَعطػؼَالج
ألفَالمضػػػمرَفػػػيَمحػػػؿَرفػػػع،َكىػػػكَمػػػفَعطػػػؼَالمفػػػردَعمػػػىََالعػػػيفَعمػػػىَالمضػػػمرَفػػػيَالػػػنفس 

،َكذلؾَالختبلؼَالعبلمةَاإلعرابيةَبيفَكممةَ(1)المفرد،َكالكاكَىناَلمعطؼَالَلبلشتراؾَفيَالعامؿ
(َالمنصكبةَلكَك (َالمرفكعة.)النفسى ،َك)العيفي َنياَاسـَأف 

،َفنقمياَعنوَالبيضػاكم،َكىػذهَداللػةهَ(2)كافؽَالزمخشرمَتكجيياتَالفارسيَالذمَسبقوَبيا
َالزمخشرمَدكفَاإلشارةَإلىَذلؾ.الفارسيََككاضحةهَعمىَاستفادةَالبيضاكمَمفَ

ػػٍفَ ،َفػػالكاكَلئلشػػراؾ،َكمى رفػػعَكتخػػريجَقػػراءةَالنصػػبَعمػػىَعطػػؼَ)العػػيف(َعمػػىَاسػػـَأف 
،َ(3))الجركح(َبقطعياَعم اَقبمياَعمىَاالستئناؼ،َكيجكزَفيياَالكجكهَالثبلثػةَالتػيَذكرىػاَالفارسػي

كلعٌؿَعمةَمىٍفَقرأَ)الجركح(َبالرفع ََالختبلفياَعفَسابقتياَفيَالجنس،َكىيَمجمكعةَاألعضاءَ
اَدكفَتػػرجي َكاألذف،َكالسػػف(َالتػػيَقيرئػػتَنصػػبنا،َكلقػػدَكقػػؼَالبيضػػاكمَمحايػػدَن)العػػيف،َكاألنػػؼ،َ

َإحدلَالقراءاتَعمىَاألخرل.

ػػ ،َكقػػدَأكردىػػاَالبيضػػاكمَمشػػيرناَالعطػػؼكىػػكََاَيشػػابوَىػػذهَالمسػػألةَفػػيَالحكػػـَالنحػػكمكمم 
يػػػػكنس:َ]ََّ اكيق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱَإلػػػػىَاخػػػػتبلؼَالقػػػػراءاتَفييػػػػاَقكلػػػػوَتعػػػػالى:

ََّ زي ري  ٰى ينىن نن من زن رن ممُّٱكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:ََ[،ِٖ
َ.[ُِالنحؿ:َ]

 جه هن من  خن حن جن ممخم حم جم هل مل خل حل  جل  ُّٱَتعالى: قولو فيو
َ[ُٖىكد:َ]ََّ ميخي حي جي ٰه مه

قاؿَالبيضاكم:َن)إالَامرأتؾ(َاستثناءَمفَقكلو:َ)فأسرَبأىمؾ(َكيدؿَعميوَأنوَقرئَفأسػرَ
فّنػوَإفَفسػرََ،بأىمؾَبقطعَمفَالميػؿَإالَامرأتػؾ،َكىػذاَإنمػاَيصػ َعمػىَتأكيػؿَااللتفػاتَبػالتخمؼ

                                                           

َفػػػػيَعمػػػػـَالتفسػػػػير،َ،َكزادَالمسػػػػير4َ/271َيينظػػػػر:َالبحػػػػرَالمحػػػػيطَفػػػػيَالتفسػػػػير،َأبػػػػكَحيػػػػافَاألندلسػػػػي،َجَ(1)
عرابو،َالزجاج،َج1َ/553ابفَالجكزم،َج  .2َ/179،َكمعانيَالقرآفَكا 

َ.1َ/638يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(2)
 .3َ/223يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجَ(3)
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ةَابػػفَكثيػػرَكأبػػيَعمػػركَبػػالرفعَعمػػىَالبػػدؿَمػػفَبػػالنظرَإلػػىَالػػكراءَفػػيَالػػذىابَنػػاقضَذلػػؾَقػػراء
أحػػد،َكالَيجػػكزَحمػػؿَالقػػراءتيفَعمػػىَالػػركايتيفَفػػيَأنػػوَخمفيػػاَمػػعَقكميػػاَأكَأخرجيػػاَفممػػاَسػػمعتَ

ألفَالقكاطػعَالَيصػ َحمميػاَعمػىََ يػاَقكمػاهَفأدركيػاَحجػرَفقتميػاَ:صكتَالعذابَالتفتتَكقالػت
اءتيفَمػػفَقكلػػو:َ)كالَيمتفػػت(َمثمػػوَفػػيَقكلػػوَالمعػػانيَالمتناقضػػة،َكاألكلػػىَجعػػؿَاالسػػتثناءَفػػيَالقػػَر

كالَيبعػػػػػدَأفَيكػػػػػكفَأكثػػػػػرَالقػػػػػراءَعمػػػػػىَغيػػػػػرَ[،َٔٔالنسػػػػػاء:َ]ََّ جهين ىن من خن حنُّٱتعػػػػػالى:َ
ا،َكلػذلؾَعمػؿَعمػىَطريقػةَ األفص ،َكالَيمكـَذلؾَأمرىاَبااللتفػاتَبػؿَعػدـَنيييػاَعنػوَاستصػبلحن

ثناءَمنقطعنػػػػاَعمػػػػىَقػػػػراءةَاالسػػػػتئناؼَبقكلػػػػو:َنإنػػػػوَمصػػػػيبياَمػػػػاَأصػػػػابيـنَكالَيحسػػػػفَجعػػػػؿَاالسػػػػت
َََ.(1)الرفعن

َعمركَ َكأبك َكثير َابف َكقرأ َبالنصب، َكالكسائي َكحمزة َعامر َكابف َكعاصـ َنافع قرأ
َ.(2)بالرفع

فمفَقرأَبالنصبَفحممػوَعمػىَ)فأسػرَبأىمػؾ(،َفػاهللَ_تعػالى_َأمػرَلكطنػاَأفَيسػرمَبأىمػوَ
ػاَليػا،َكمػفَ قػرأَبػالرفعَحممػوَعمػىَ)كالَيمتفػتَإالَامرأتوَيخمفياَمعَقكميا،َفااللتفاتَلـَيكػفَمباحن

َ.(3)منكـَأحده(،َنيًييَلكطهَكمفَأسرلَمعوَأفَيمتفتَإالَزكجتو،َالتفتتَفيمكت

ذاَكافَمستثنىَمفَ)فأسرَبأىمؾ(َفيكَاستثناءَتاـَ كقراءةَالنصبَىيَقراءةَالجميكر،َكا 
َكاجب َكالنصبَفيو َالرازمَت)(4)مكجب، َاختيار َكىك َكالقرطبيَت)(5)ق(606، ،َ(6)ق(671،

َعمةَقراءةَالجميكرَبالنصبَألٌنوَاستثناءَتاـَمكجبَىكَأصؿَبابَاالستثناء. َكلعؿ 

                                                           

َ.3/143أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالتيسػيرَفػيَالقػراءات1َ/157َلقراءاتَالعشرَالمتكاترة،َعبدَالفتاحَالقاضػي،َجيينظر:َالبدكرَالزاىرةَفيَاَ(2)

،َكَجػامعَالبيػافَفػي3َ/169َ،َكالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعمػيَالفارسػي،ج1َ/125السبع،َأبكَعمركَالداني،َج
َ.2َ/392ـَالتفسير،َابفَالجكزم،َج،َكزادَالمسيرَفيَعم3َ/1207القراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َج

،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،15َ/424َيينظػػر:َجػػامعَالبيػػافَفػػيَتأكيػػؿَالقػػرآف،َالطبػػرم،َجَ(3)
عرابػػو،َالزجػػاج،َج2َ/46،َكمعػػانيَالقػػراءات،َاألزىػػرم،َج1َ/338ج ،َكاليدايػػةَإلػػى3َ/70َ،َكمعػػانيَالقػػرآفَكا 

َ.5َ/3445بمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َج
،َكالعػػػذبَالنميػػػرَمػػػفَمجػػػالسَالشػػػنقيطيَفػػػيَالتفسػػػير،َمحمػػػدَاألمػػػيف1َ/297َالجبللػػػيف،َجَيينظػػػر:َتفسػػػيرَ(4)

َ،َكالمفصػػػؿَفػػػيَصػػػنعةَاإلعػػػراب،َالزمخشػػػرم،2َ/58َ،َكشػػػرحَالمفصػػػؿ،َابػػػفَيعػػػيش،َج3َ/565الشػػػنقيطي،َج
 .1َ/98ج
 .18َ/381يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(5)
 9َ/80يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(6)
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مفاتي َالغيبَلمرازم،َكلكٌفَىذاَالََسبؽَأفَذكرناَأٌفَالبيضاكمَاستعافَفيَتفسيرهَعمى
َيعنيَمكافقتوَلوَفيَآرائو،َفنجدَالبيضاكمَرٌج َقراءةَالرفع،َبينماَاختارَالرازمَقراءةَالنصب.

َالكاقعَفيَسياؽَالنييأمَ  َاستثناءَمفَ)أحد( َ)امرأتؾ( َالرفعَفعمىَأف  َتخريجَقراءة ،َ(1)ا
َفيَ)امرأتؾ(َإضافةَإلىَرفعياَعمىَالبدؿ َ.(2)فالنصبَجائزه

َامرأتؾَفّنياََك َلكف َكمعناه: َالمنقطع، َعمىَاالستثناء َالرفع َاألنبارمَقراءة َخٌرجَابفي لقد
َماَأصابيـ،َفيككفَالتفا ،َكىذاَ(3)تياَمعصيةَألمرَاهلل،َألنوَنيىَعفَااللتفاتتمتفتَفيصيبيا

َلـَيستحسنوَالبيضاكم،َلقكلو:َن َن.كالَيحسفَجعؿَاالستثناءَمنقطعناَعمىَقراءةَالرفعرأمه

َالقاسـَبفَسبلـَ َأبكَعبيد َالرفع،َكمنيـ: َقراءة َجماعةهَمفَالنحاة الذمَيرلََكلقدَأنكرى
عرابَ)امأنياَالَتص َإالَب َعمىَأنوَلـََ (4)َرأتؾ(َنعتنارفعَ)يمتفت(،َكا  ألفَقراءةَالنصبَتدؿ 

َعمىَأنوَسرلَبياَكلـَيمتفتَأحدَإالَىي ا.َ(5)يسًرَبيا،َكقراءةَالرفعَتدؿ  َ،َكىذاَيشكؿَتعارضن

َالرفعَعمىَالبدؿَلوَمعنىَصحي ،َعمىََ َالذمَيرلَأف  َإلىَرأيوَالنحاسي كسبؽَالبيضاكم 
َ.(6)لنظرَإلىَالخمؼ،َأمَإالَامرأتؾَفّنياَتتخمؼتأكيؿَااللتفاتَبمعنىَالتخمؼَكليسَا

َالقراءتيف َالبيضاكمَاختار َمفَ)الَيمتفت(،ََ،الرفعَ:نبلحظَأف  كالنصبَعمىَاالستثناء
َقراءةَى َكخالؼ َنكاألىٍكلىىن، َ)فأسًر(َلقكلو: َمف َاالستثناء َعمى َكاحدنا َكجينا ) َ)النصبى ،َالجميكر

َن َعمىلقكلو: َالقراء َأكثر َيككف َأف َيبعد َاألفص َكال َاغير َقراءة َحيثَعد  َمرجكحة،َن، ألكثر
َمفَتخريجياَعمىََكرٌج َقراءةَالرفع  ألٌنياَاستثناءَتاـَغيرَمكجب،َبخبلؼَالزمخشرمَالذمَفر 
تسًرَفيَقراءةَالنصب،َكذلؾَلكجكدَالتناقضَالذمَتحد ثناَعنو،َككفَالمرأةَلـََ(7)المغةَالمرجكحة

تَبعدَاإلسراء،َكىيَإحدلَالخبلفاتَالنحكيةَبيفَاإلماميفَألفَااللتفاَفيَقراءةَالرفع كسريتَ
َالزمخشرمَكالبيضاكم.

                                                           

 .12َ/133يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(1)
َ.1َ/160يينظر:َإعرابَالقرآف،َاألصفياني،َجَ(2)
َ.2َ/392يينظر:َزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َابفَالجكزم،َجَ(3)
بي،َ،َكالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرط3َ/196يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(4)
 .1َ/371،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َج9َ/80ج
 .3َ/566يينظر:َالعذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسير،َمحمدَاألميفَالشنقيطي،َجَ(5)
 .6َ/222يينظر:َفت َالبيافَفيَمقاصدَالقرآف،َأبكَالطيبَالقنكجي،َجَ(6)
 .2َ/216ةَابفَمالؾ،َجيينظر:َحاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيَ(7)
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َالنحكمكممَ  َالمسألةَفيَالحكـ َيشابوَىذه َالبيضاكمَمشيرناَكىكَاالستثناءَا َأكردىا َكقد ،
كقكلوَ[،َِْٗالبقرة:َ]ََّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱإلىَاختبلؼَالقراءاتَفييا،َقكلوَتعالى:َ

َ.[ٔٔالنساء:َ]ََّ جهين ىن من خن حن ُّٱَتعالى:

 ما قرئ بين الرفع والجر  _ثانًيا

َ،(1)ستةَمكاضعَفيَكالجرَالرفعَبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار
ىكَمكليياَفاستبقكاَالخيراتَايفَماَتككنكاَيأتَبكـَاهللََكجيةَهَنكلكؿَ َتعالى: قولو نذكرَمنياَ

َ.َ(2)جميعان

َنكقرئَ َالبيضاكم: َكجي)قاؿ َكالمعنَ(ةَوكلكؿ َأىميا،ََىباإلضافة، َاهللَمكلييا ككؿَكجية
كالبلـَمزيدةَلمتأكيد،َجبرناَلضعؼَالعامؿن
(3)َ.َ

قرأَجميكرَالقراءَبتنكيفَ)كؿ(َتنكيفَعكضَعفَالمضاؼَإليوَالمحذكؼ،َكتقديره:َكلكؿَ
عرابَ)كجية(َمبتدأَمؤخر،َكخبرهَالمقدـَالجارَكالمجركر(4)طائفةَمفَأىؿَاألديافَكجية َ.(5)،َكا 

كقرئَشذكذناَ)كؿ(َبكسرَدكفَتنكيف،َكماَأضيؼَإليياَ)كجية(،َكبذلؾَتككفَالبلـَزائدةَ
َ،َكىكَتأكيؿَنقموَالبيضاكمَعفَالزمخشرم.(7)،َكالمعنى:َككؿَكجيةَاهللَمكلييا(6)لتقدـَالمفعكؿ

َالبيضاكمَحرفيناَنالبلـَمزيدةَلمتأكيدَكجبرَضعؼَالعامؿن ،َ(8)كلقدَنقؿَأبكَالسعكدَنص 
َكفيَىذاَداللةَعمىَاستفادةَالبلحقيفَبالبيضاكمَمنو،َفمقدَكافَمرجعناَإلييـ.

                                                           

(،َكقكلػوَ:َنجنػاتن161َ(،َكقكلو:َنالمبلئكةَكالناسَأجمعيفنَفػيَ)البقػرة:74َقكلوَتعالى:َنأشدنَفيَ)البقرة:ََ(1)
َ(50(،َكقكلو:َنغيرهنَفيَ)ىكد:15َفيَ)آؿَعمراف:َ

148َالبقرة:ََ(2)
َ.1َ/113أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ،2َ/36المحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَيينظر:َالبحرَ(4)
َالكتػػابَالمكنػػكف،َالسػػميفَالحمبػػي،َجَ(5) ،َكالكتػػابَالفريػػدَفػػيَإعػػراب2َ/172َيينظػػر:َالػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػـك

َ.1َ/410القرآفَالمجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َج
َفػػيَإعػػرابَالقػػرآف،َالعكبػػرم،َ،َكالتبيػػاف2َ/36َيينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،َجَ(6)
 .1َ/162،َكمعانيَالقرآف،َاألخفش،َج1َ/127ج
َ.1َ/205يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(7)
َ.1َ/177يينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَفيَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجَ(8)
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كيتبيفَلناَمفَتكظيؼَالبيضاكمَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَنكقرئنَتضعيفيوَلمقراءةَالبلحقةَ
(َباإلضافة،َكماَذىبَإليوَصكابنا،َفيجبَترج ََي َقراءةَمتكاترةَعمىَقراءةَشاذة.بوَكىيَ)كؿٍّ

َع َالراج ى َمحذكؼَكلعٌؿ َعف َعكض َتنكيف َكىك ) َ)كؿ  َالتنكيف َقراءة َالبيضاكم ند
َمحذكؼ َشيء َعف َمعركفة َعبلمة َفالتنكيف َكجيةه، َطائفةو َكلكؿ َكتقديره: َإليو(، َ،)المضاؼ

معَتأكيبلتَكثيرةََ،كبالتاليَيتـَتقديرهَكىكَشائعهَفيَالتركيبَالنحكمَأكثرَمفَقراءةَاإلضافة
ؿَضعيؼ،َكزيادةَحرؼَ)البلـ(َلجبره،َكالمعنىَالمرادَمفَكتقديـَالمفعكؿَبوَفيَالمعنى،َكعام

َاآليةَالكريمةَكفؽَىذهَالقراءة:َيكلٍّيَاهلليَ_تعالى_ََكٌؿَكجية.

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱَتعالى: ولوقو 
َ[ْالرعد:َ]ََّخئ

َابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَكحفصَ)كزرعَكنخيؿ(َبالرفعَعطفناَ قاؿَالبيضاكم:َنكقرأ
َ.(1)(عمىَ)كجنات

)صنكاف(َاألكلىَالكاقعةَنعتنا،َ)زرع(َك)نخيؿ(َكَكيعقكبَقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكحفص
َنافعَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكأبكَبكرَعفَعاصـَبالجرَعطفناَعمىَك )غير(َبالرفع،َكقرأ

َ.(2))األعناب(

كَ،َكذىبَأب(3)أعناب(كمفَخفضَعطفوَعمىَ)كتخريجَقراءةَالرفعَعطفناَعمىَ)جنات(،َ
َ.(4)ألفَالجناتَالَتككفَمفَزرعَ عمركَبفَالعبلءَإلىَعطفياَعمىَ)قطع(

، إشارةَعمىَترجيحوَالقراءةَالمذككرةَ،َكىذهالجردكفَقراءةَالرفعَاكتفىَالبيضاكمَبذكرَ
ىماَعمىَاألخرل،َكالمقصدَكاحدَفاألرضَغنٌيةَعيتافَمتكاترتاف،َفبلَأرجحيةَإلحداكالقراءتافَسب

  .ظرَعفَالمعطكؼَعميوعَكخيرَكفيرَبغضَالنبجناتَمفَأعنابَكزَر

                                                           

َ.3َ/181أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكزادَالمسػير1َ/321َ،َكتفسػيرَالجبللػيف،َج5َ/269افَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجيينظر:َالكشؼَكالبيَ(2)

َ..2َ/481فيَعمـَالتفسير،َابفَالجكزم،َج
عرابو،َالزجاج،َج2َ/58يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(3) َ.3َ/138،َكمعانيَالقرآفَكا 
َ.369زنجمة،َ،َكحجةَالقراءات،َابف2َ/219َيينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(4)
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 وعدمو الرفع  تنوينما قرئ بين  _ثالثًا

ََبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َكعدمو َالرفع ستةََفيتنكيف
 رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱَقولو تعالى:نذكرَمنياََ،(1)مكاضع
َ[ُْٖالبقرة:َ]ََّ زثرث يت ىت نت  مت زت

كقرأَابفَ،َذككافَبّضافةَالفديةَإلىَالطعاـَرأَنافعَكابفَعامرَبركايةَابفققاؿَالبيضاكم:َ
َ.َ(2)إلىَالطعاـبغيرَإضافةَالفديةََكباقيَالقراءعامرَبركايةَىشاـَ

َكقرأَ َكالكسائيَكىشاـَعفَابفَعامرَبالتنكيف، َابفَكثيرَكأبكَعمركَكعاصـَكحمزة قرأ
َ.(3)نافعَكابفَذككافَعفَابفَعامرَباإلضافة

،َأكَ(4)أكثرَالقراءَبالتنكيف،َكىيَقراءةَالجميكر،َكرفعَ)طعاـ(َعمىَالبدليةَمفَ)فدية(قرأَ
،َ(7)،َكالشيءَالَيضاؼَإلىَنفسو(6)،َكىيَاختيارَاألخفشَفالطعاـَتفسيرَلمفدية(5)عطؼَبياف

راءَلمكافقةَأكثرَالقَالقاسـَاليذليكاختارىاَأبكََ،(8)ألٌفَالطعاـَىكَالفديةَ كذىبَإليياَأبكَعبيد
َ.(9)َكالمعنى:َفعميوَفدية

َالنحاسَ َجعفر َأبك َاَكيرجٍّ  َأٌف َكتعميميو َاإلضافة، َغيرَقراءةى َكىي َلمفعؿ، َاسـ لفدية
َبيانو(10)الطعاـ َإلى َالمبيف َإضافة َكىي ََك، (11)، َيميؿ َىذا لى َتضيؼََ األزىرما  َالعرب ألٌف

                                                           

(،َكقكلػػو:َنفجػػزاء95َ(،َكقكلػػو:َنكفػػارةَطعػاـنَفػػيَ)المائػػدة:160َقكلػوَتعػػالىَ:َنعشػػرَأمثاليػػانَفػيَ)األنعػػاـ:ََ(1)
َتناكليػػاَبالتفصػػيؿَفػػيَالفصػػؿَالثالػػثَمػػفَىػػذهَالدراسػػة،َكقكلػػو:َنعزيػػرَابػػفنَفػػي95َمثػػؿنَفػػيَ)المائػػدة:َ ـ  (،َكتػػ

َتناكليياَبالتفصيؿَفيَال30)التكبة:َ َ(.6فصؿَالثالثَمفَىذهَالدراسة،َكقكلو:َنباخعَنفسؾنَ)الكيؼ:َ(،َكتـ 
1َ/124َيينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،َكالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،1َ/303َيينظر:َاإلقناعَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَباذش،َجَ(3)
،َكجامعَالبيػاف2َ/273َالفارسي،جَ،،َكَالحجةَلمقراءَالسبعة124َ/1،َكحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َج1َ/79ج

َ،1َ/176،َكالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َج2َ/901فيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َج
 .1َ/238،َكالنكتَكالعيكف،َالماكردم،َج2َ/191،َأبكَحيافَاألندلسي،َجيينظر:َالبحرَالمحيطَ(4)
َ.434ـ1َالمعانيَمفَحرزَاألماني،َأبكَشامةَالدمشقي،َجَيينظر:َإبرازَ(5)
َ.1َ/169يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(6)
1َ/124َيينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َجَ(7)
 .1َ/95يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(8)
َ.1َ/498لي،َجيينظر:ََالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعمييا،َأبكَالقاسـَاليذَ(9)
عرابَالقرآف،َالنحاس،َج3َ/439يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(10)  ..1َ/95،َكا 
َ.2َ/167يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(11)
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َ(1)الشيءَإلىَنعتو دية،َكليسَالفديةَمضافةَذلؾَبأٌفَالطعاـَتفسيرَلمف،َكضٌعفياَاألخفشَمعمبلن
 .(2)إلىَالطعاـ
ماَإلىَأصحابياَمعَتكجيييما،َذكرَالبيضاكمَالقراءتيفَالمتكاترتيفَالسبعيتيفَبنسبتيكلقدَ

َفيََداللةَهَكىذه َالَيؤديافَإلىَخمؿو َألٌنيما َبينيما  َفبلَداعيَلممفاضمة َالقراءتيف، عمىَقبكلو
َالمعنى.

 المنصوبات  :المطمب الثاني
 النصب والجر بين  _أوًلُ 

َعشرََفيَكالجرَالنصبَبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار أحد
 خض حضجض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱَتعالى: قولوكنذكرَمنياََ،(3)مكضعنا
َ[ٕٔاألنفاؿ:َ]ََّ حف جف مغ جغمع جع مظ  حط مض

َ.(4)قاؿَالبيضاكم:َنكقرئَبجرَاآلخرةَعمىَإضمارَالمضاؼن
َ)اآلخرة( َالجميكرَبالنصبَاختمفتَقراءة ،َكتخريجيا:ََ(5)بيفَالنصبَكالجر،َحيثَقرأ

قامةَالمضاؼَإليوَمقامو َ.(6)عمىَحذؼَالمضاؼ،َكا 
َالٍَ َقراءةَهكقراءة َعمىَ(7)شاذةَجر َإليو َالمضاؼ بقاء َكا  َالمضاؼ َحذؼ َعمى َكتأكيميا ،

،َكقدَ(10)عؼ،َكقدَنعتوَالنحاةَبالض(9)،َكالتقدير:َيريدَلكـَزينةَأكَحياةَأكَعرضَاآلخرة(8)حالو
َدٌؿَعمىَالمحذكؼَماَقبموَنتريدكفَعرضَالدنيان.

                                                           

َ.1َ/192يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(1)
َ.1َ/169يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(2)
(،36َ(،َكقكلو:َنكالجارَذمَالقربىنَفيَ)النساء:238َلصمكاتَكالصبلةَالكسطىنَفي)البقرة:َقكلوَتعالى:َناَ(3)

(،62َ(،َكقكلػو:َنمػكالىـَالحػؽنَفػيَ)األنعػاـ:57َ(،َكقكلو:َنالكفػارنَفػيَ)المائػدة:54َكقكلو:َنأعزةنَفيَ)المائدة:َ
(،َكقكلػو:َنبػدـَكػذبنَفػيَ)يكسػؼ:30ََ(،َكقكلػو:َنالحػؽنَفػيَ)يػكنس:67كقكلو:َنكاهللَيريدَاآلخرةنَفيَ)األنفاؿ:َ

ََ.(43(،َكقكلو:ََنمفَعندهنَفيَ)الرعد:18َ
َ.3َ/67يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(5)  .5َ/638يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
،َكالمحتسػبَفػيَتبيػيفَكجػكهَشػكاذ2َ/552َعطيػة،َجيينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابػفََ(6)

 .1َ/282القراءات،َابفَجني،َج
َ.3َ/45يينظر:َالعدةَفيَإعرابَالعمدة،َابفَفرحكفَالمدني،َجَ(7)
َ.2َ/395،َكشرحَالتسييؿ،َابفَمالؾ،َج2َ/237يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(8)
 5َ/260،َكتأكيبلتَأىؿَالسنة،َالماتريدم،َج14َ/59يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(9)
َالكتػابَالمكنػكف،َالسػميفَالحمبػي،َجَ(10) َالكتػاب،1َ/248َيينظر:َالدرَالمصكفَفػيَعمػـك َ،َكالمبػابَفػيَعمػـك

َ.1َ/494أبكَحفصَالدمشقي،َج
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َالتيَبعدىاَ َعمىَتضعيؼَالقراءة َدليؿه َكىذا َ)قرئ( َكممة َالبيضاكمَيستخدـ يبلحظَأٌف
كىيَقراءةَالجر،َكالتيَتقتضيَحذؼَالمضاؼ،َكيمكفَتعميؿَماَلمحناهَمفَاختيارَالبيضاكمَ

َاإلضمارَفيَكضكحَالمع َعدـ َالٌنصبَأٌف لىَىذاَلقراءة َكا  نىَأفضؿَمفَاإلضمارَكالتأكيؿ،
َت َأىٍكلىَمف َمتكاترة َقراءة َفترجي  َالباحثة، َككذلؾَتميؿ َبالشذكذ، َقراءاتَأخرلَمكسكمة رجي 

َناسبَىذاَالمعنى،َفاآلخرةَالَيناسبياَكممةَالعرضَأكَالزينة،َكىيَمفَمتعمقاتَالدنيا.

 ىي ني مي زيري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱ تعالى: وقولو
َ[ُِالنساء:َ]ََّ  خت حت جت هبمب خب حب جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي

َ.َ(1)(َباإلضافةَأمَالَيضارَكصيةَمفَاهللنكصيةَوَقرئَ)غيرَمضارًََقاؿَالبيضاكم:َن
َ)مضار(َ َسبقيا يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ)كصية(َكالتيَقرئتَبيفَالنصبَكالجر،َكما

َمضا َ)غيرى َكنصبَكصية َبالتنكيف، َالجميكر َحيثَقرأ َكصيةَنبيفَتنكيفَالكسرَكعدمو، (،َرو
َ.(2)شاذةَمنسكبةَإلىَالحسفَبفَأبيَالحسفَقراءةَهكقراءةَحذؼَالتنكيفَكالكسرَ

أم:َكص ىَاهللََمحذكؼَلفعؿَمطمؽَمفعكؿَ(َعمىَأٌنوالنصبكتخريجَقراءةَالجميكرَ)
َ.(4)منصكبََمفعكؿَبو،َككجوَآخرَعمىَأٌنوَ(3)َبذلؾ

َا َمف َ_تعالى_ َاهلل َفمنع َمضار، َغير َبيا َيكصي َالكصية،َكالمعنى: َفي لضرار
َ.(5)كالمقصكد:َغيرَمضارَفيَكرثتو

َعمىَحذؼَالتنكيفَلئلضافة َالجرَالشاذة َقراءة َالجميكرَلحننا َألفَ(6)أٌما ،َحيثَعٌدىا
َالفاعؿَالَيضاؼَإلىَالمصدر َعمىَكجييف،(7)اسـ َأحدىماَ،َكتخريجَمعناىا إضافةَالصفةَ:

آلخر:َحذؼَالمضاؼ،َكالتقدير:َغيرَ،َكاكصيةالَكقتفيََمضارَغير:َإلىَالزماف،َكالتقدير
َ.اإليوَمحذكفَنَافّعرابَ)كصية(َمضاؼَإليوَإلىَمضاؼَييعربَمضافَن،َ(8)مضارَأىؿَكصية

                                                           

َ.2َ/64أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالكشػػػاؼ،5َ/525َ،َكمفػػػاتي َالغيػػػب،َالػػػرازم،َج1َ/375م،َجيينظػػػر:َإعػػػرابَالقػػػراءاتَالشػػػكاذ،َالعكبػػػَرَ(2)

َ.1َ/486الزمخشرم،َج
َ.4َ/454،َكالجدكؿَفيَإعرابَالقرآف،َمحمكدَصافي،َج1َ/187يينظر:َإعرابَالقرآف،َالدعاس،َجَ(3)
 .3َ/1136الراغبَاألصفياني،َجالمفرداتَفيَغريبَالقرآف،َيينظر:ََ(4)
عرابو،َ(5) َ.2َ/27الزجاجَ،َجَيينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َ.3َ/549يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(6)
 .2َ/1248،َكاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َج2َ/37يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
َ.1َ/335يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(8)
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فَمتكاترةَمفَجية،َكمخالفةَقراءةَكتسيرَالباحثةَعمىَمذىبَالجميكرَككفَقراءةَالتنكيَ
ََالجرٍَّ َإلى َيؤدم َفالتنكيف َأخرل، َجيةو َمف َالجميكر َكرأم َالعربية َ)كصية(َقكاعد َكممة جعؿ

َمنصكبةَعمىَالمفعكليةَلجممةَجديدة.

 وعدمو النصب تنوين ما قرئ بين  _ثانًيا

َأربعةَفيَكعدموَالنصبَتنكيفَبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار
ََ(1)مكاضع  حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن ُّٱَقولو تعالى:نذكرَمنيا
َ.(2)كيعقكبَبالتنكيفنم:َنكقرأَالككفيكفَقاؿَالبيضاَك[،َّٖاألنعاـ:َََّ ٰر ٰذ يي ىي ميخي

َكالكسائيَ َكحمزة َعاصـ َكقرأ َباإلضافة، َعامر َكابف َعمرك َكأبك َكنافع َكثير َابف قرأ
َالككفيكفَ(3)كيعقكبَبالتنكيف َفيَحيفَالتـز َيكسؼ، َفيَمكضعَسكرة َيعقكبَباإلضافة َكقرأ ،
ؼَالمكقعَاإلعرابيَلبلسـَ،َكبالتاليَيختم(4)لكسائيَبالتنكيفَفيَالمكضعَاآلخرعاصـَكحمزةَكا

المكصكؿَ)مىٍف(،َفمقدَأشارَالفراءَإلىَ)مىٍف(َفقدَتأتيَفيَمكضعَنصبَأكَخفضَدكفَترجي وَ
َ.(5)بينيما

َمفعكالَن َفيككفَإعرابَ)درجات( َإلىَ)درجات(، َ)مىف( َالجميكرَبّضافة َمنصكبَنَقرأ ا،َبو
َ َنصبو َعميياكعبلمة َكقع َالفعؿ َألف  َمؤنثَسالـ، َجمع َألنو عرابَالكسرة َكا  َكىيَمضاؼ، ،

)مىٍف(َفيَمحؿَجرَمضاؼَإليو،َكالتقدير:َمفَريفًعتَدرجاتوَفقدَريًفع
(6).َ

َفيككفَ َدرجات، َنشاء َمف َنرفع َكالتقدير: َكالتأخير، َالتقديـ َنية َفعمى َالتنكيف َقراءة كأٌما
ََكممةإعرابَ)مىف(َفيَمحؿَنصبَمفعكؿَبو،َكتعددَالمكقعَاإلعرابيَل )درجات(َفقدَيككفَحاالن

                                                           

َ(.51(،َكقكلو:َنمتخذَالمضميفنَفيَ)الكيؼ:73َيَ)األعراؼ:َقكلوَتعالى:نثمكدنانَفَ(1)
َ.2َ/170أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،3َ/336َ،َكالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َأبػػػكَعمػػػيَالفارسػػػي،ج1َ/258يينظػػػر:َحجػػػةَالقػػػراءات،َابػػػفَزنجمػػػة،َجَ(3)

لنميرَمػفَمجػالسَالشػنقيطيَفػيَالتفسػير،َمحمػدَ،َكالعذبَا1َ/261كالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َج
 .1َ/198،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،ََج1َ/440األميفَالشنقيطي،َج

َ.1َ/368يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(4)
َ.2َ/52يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(5)
َ.2َ/404دركيش،َجالديفَالَييينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحيَ(6)
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َأكَتمييزناأ ،َ(2)أكَعمىَالظرؼَأكَحذؼَحرؼَالجرَ)إلى(،َكتقديره:َنشاءَإلىَدرجاتَ(1)كَبدالن
بوَثانيناَفيككفَالفعؿَ)نرفع(َمتضمنناَلمعنىَالفعؿَ)نبم (َأكَ)نعطي(َكبالتاليَمتعديناََأكَمفعكالَن

َ.(4)،َكىيَقراءةَأىؿَالككفة(3)إلىَمفعكليف

مذاىبوَكافَيعرضَالمسألةَالنحكيةَبالسككتَعنياََأٍفَذكرنا،َأٌفَالبيضاكمَفيَأحدَسبؽ
َالبيضاكمَ َترجي  َعدـ َكلعؿ  َتكجيييما، َدكف َالقراءتيف َبّيراد َاكتفى َكىنا َبعضَاألحياف، في

َعمىَقبكليماَلتماـَالمعنىَبيما. َإحدلَالقراءتيفَالمتكاترتيفَعمىَاألخرلَيدؿ 

َََّ يك ىك مك لك اك يقىق  يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱَتعالى: وقولو
َ[ٖٖؼ:َالكي]

منكنناَمنصكبناَعمىَالحاؿَزةَكالكسائيَكيعقكبَكحفصَ)جزاء(َقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحم
أمَيجزمَبياَجزاءَأكََ،المصدرَلفعموَالمقدرَحاالَنَىأكَعمَ،أمَفموَالمثكبةَالحسنىَمجزيناَبيا

عمىَكمنكنناَمرفكعناََ،التمييز،َكقرئَمنصكبناَغيرَمنكفَعمىَأفَتنكينوَحذؼَاللتقاءَالساكنيف
َ.(5)أنوَالمبتدأ

َكغيرَ َكمنٌكنة َكمنصكبة، َمرفكعة َقرئت َحيث َ)جزاء( َكممة َفي َالشاىد َمكطف يتجمى
َمنٌكنة،َكبذلؾَيظيرَلناَأربعةَأكجوَمفَالقراءات.

نبلحظَاستخداـَالبيضاكمَلكممةَ)قرئ(َتضعيؼَلمقراءاتَالتيَيكردىاَبعدىا،َكمفَذلؾَ
التنكيف،َكلقدَعد ىماَأبكَالقاسـَالكرمانيَقراءتيفََقراءةَالنصبَمفَغيرَتنكيف،َكقراءةَالرفعَمع

َجزاءَ(6)شاذتيف َالجزاء َفمو َكتقديرىا: َعباسَكمسركؽ، َالبف َتنكيف َغير َالنصبَمف َكقراءة ،

                                                           

،َكمفػػاتي َاألغػػانيَفػػيَالقػػراءاتَكالمعػػاني،َأبػػك1َ/144َيينظػر:َالحجػػةَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَخالكيػػو،َجَ(1)
َ.1َ/163العبلءَالكرماني،َج

،َكمشػكؿَإعػرابَالقػرآف،َمكػيَبػف1َ/449َيينظر:َإبرازَالمعانيَمفَحػرزَاألمػاني،َأبػكَشػامةَالمقدسػي،َجَ(2)
 .1َ/259أبيَطالب،َج

،َكالمجتبػػيَمػػفَمشػػكؿَإعػػراب1َ/193َيينظػػر:َالتضػػميفَالنحػػكمَفػػيَالقػػرآفَالكػػريـ،َمحمػػدَنػػديـَفاضػػؿ،َجَ(3)
 .1َ/368،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج1َ/279القرآف،َأحمدَالخراط،َج

َ.2َ/19يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(4)
َ.3َ/292أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
َ.1َ/679نظر:َغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىافَالديفَالكرماني،َجييََ(6)
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ًذؼَالمبتدأَلداللةَالمعنىَعميو اهللَبفَأبيََ،َأم اَالقراءةَالشاذةَاألخرلَفييَلعبد(1)الحسنى،َكحي
َ.(2)تداء،َك)الحسنى(َفيَمحؿَرفعَبدؿبإسحاؽ،َك)جزاء(َمرفكعَعمىَاال

كقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَكأبكَبكرَعفَعاصـَبرفعَالمضاؼَ)جزاء(َ
َكحفصَكخمؼَكيعقكبَبالنصبَكالتنكيف َكالكسائي، َاألخكافَحمزة َكقرأ َتنكيف، ،َ(3)أمَبدكف

َ.ككبلىماَقراءةَمتكاترة

َكجكه، َثبلثة َالتنكيف َمع َالنصب َقراءة َأكليا:ََكلتخريج َذكرىا، َالبيضاكم َاستكفى كلقد
َلمزجاج َرأم َكىك َالحاؿ، َمكضع َفي َمصدر َفموَ(4))جزاء( َأك َجزاءن َالحسنى َفمو َكالتقدير: ،

َبيا ،َكالكجوَالثانيَمنصكبَبفعؿَمضمرَمقدرَمفَلفظوَأمَيىجزمَ(5)المثكبةَالحسنىَمجزينا
َالفراء(6)جزاء َقكؿ َكفؽ َالتمييز َعمى َمنصكبه َالثالث َكالكجو َالنحكييفَ(7)، َبعض َككسمو ،

َالتمييزَيقب َتقديموَبالضعؼ  َالمقدـَ)لو((8)ألف  َمؤخر،َكخبره ًذؼَ(9)،َك)الحسنى(َمبتدأ ،َكحي
َمكانو َالصفة َكحمتَ)الحسنى( َالمكصكؼَ)المثكبة( َالنصبَ(10)المبتدأ َكيرجٍّ َالطبرمَقراءة ،

َ.(11)معَالتنكيف
َالبي َالرفعَبدكفَتنكيفَلـَييًشرَإلييا َقراءة َالنحاسَأٌما َكالَتكجيينا،َكلقدَأكرد ضاكمَذكرنا

،َأحدىما:َأفَيككفَإعرابَ)جزاء(َمبتدأ،َكالخبرَالجارَكالمجركرَ)لو(،َ(12)تخريجيفَليذهَالقراءة

                                                           

َالكتػاب،َأبػكَحفػص7َ/223َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسػير،َأبػكَحيػافَاألندلسػي،َجَ(1) ،َكالمبػابَفػيَعمػـك
َ.12َ/559الدمشقي،َج

َ.11َ/53يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(2)
َ،َكحجػػةَالقػػراءات،َابػػفَزنجمػػة،1َ/448َفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،َجَيينظػػر:َتحبيػػرَالتيسػػيرَ(3)
،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػك399َ_1َ/398،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،َج1َ/430ج

َ.2َ/315،َكالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجزرم،َج1َ/282بكرَالنيسابكرم،َج
عرابو،َالزجاج،َجيينظر:َمعانيَاَ(4)  .3َ/309لقرآفَكا 
 .2َ/403،َكالسراجَالمنير،َشمسَالديفَالشربيني،َج21َ/497يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(5)
َ.2َ/121،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج7َ/542،َالسميفَالحمبي،َجيينظر:َالدرَالمصكفَ(6)
 .2َ/159يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(7)
َ.7َ/593،َالسميفَالحمبي،َج،َكالدرَالمصكف1َ/230فَخالكيو،َجالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابيينظر:ََ(8)
َ.1َ/447يينظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(9)
َ.6َ/435يينظر:َاإلعرابَالمفصؿَلكتابَاهللَالمرتؿ،َبيجتَصال ،َجَ(10)
 .18َ/99يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(11)
 .2َ/306يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(12)
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َالحسنى َإلى َجزاء َإلضافة َالتنكيف َكحذؼ َإليو، َمضاؼ َجر َمحؿ َفي َأماَ(1)ك)الحسنى( ،
ذًَ ،َ(2)ؼَالتنكيفَمنعناَاللتقاءَالساكنيفالتخريجَاآلخرَأفَتككفَ)الحسنى(َبدؿَمفَ)جزاء(،َكحي

َالمثكبةَ(3)فحذؼَالمكصكؼَكاكتفىَبالصفة َجزاء َفمو َالحسنىَأك َالفعمة َجزاء َفمو َكالتقدير: ،
َ.(4)الحسنى

َالقراءتيفَالشاذتيفَ)الرفعَمعَالتنكيف،َكالنصبَبدكفَتنكيف(َبالفعؿَكيمكفَالقكؿَإ ٌفَسىٍبؽى
َالبيضاكمَلمقراءتيف،َكترجيحوَالقراءتيفَالمتكاترتيف.المبنيَلممجيكؿَ)قرئ(َيدؿ َعمىَتضعيؼَ

 المجرورات  :المطمب الثالث

 ما قرئ بين الجر والرفع _أوًًل 
َ،(5)مكاضعَةأربعَفيالرفعَكالجرََبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار
 خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱَتعالى: ولو ق كنذكرَمنيا
َ[ُٔ:َالتكبة]ََّ مظ حط مض

نخيرَهَنكقرئَ)أذفَيقاؿَالبيضاكم:َ َ.(6)(َعمىَأفَ)خير(َصفةَلوَأكَخبرَثافو
َالقراءَ َحيثَقرأ َمنكنة، َمنكنةَكجرنا َفقرئتَرفعنا َ)خير(، َفيَكممة يتجمىَمكطفَالشاىد

َ.(7)كافةَبجرٍّىاَمنٌكنةَعمىَإضافةَ)أذف(َإلىَ)خير(َإالَعاصـَفقدَقرأىاَبخمؼ
لجر،َكاإلعرابَكاآلتي:َ)أذف(َخبرَلمبتدأَمحذكؼَأمَىكَاختارَالجميكرَقراءةَ)خير(َبا

َنعتَؿ)أذف(،َ َأكليما َفعمىَكجييف، َالرفع َقراءة َتخريج َأم ا َباإلضافة، َمجركرة َك)خير( أذف،
َ.(8)كالتقدير:َأذفَذكَخير،َكاآلخرَخبرَثافَو

                                                           

عرابو،َالزجاج،َجَ(1) َ.3َ/309يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َ.4458_5َ/4457َيينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(2)
َ.2َ/530يينظر:َإيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآف،َأبكَالقاسـَالنيسابكرم،َجَ(3)
َ.2َ/403،َشمسَالديفَالشربيني،َجاجَالمنيريينظر:َالسَرَ(4)
َتنػػاكؿَىػػذهَالمسػػألةَبالتفصػػيؿَفػػيَالفصػػؿ137َقكلػػوَتعػػالى:َنزيػػفَأكالدىػػـَشػػركاؤىـنَفػػيَ)األنعػػاـ:ََ(5) ـ  (،َكتػػ

َ(.129الثالثَمفَىذهَالدراسة،َكقكلوَالعظيـَفيَ)التكبة:َ
َ.3َ/86أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
،َكالسػػبعةَفػيَالقػػراءات،َأبػكَبكػػر3َ/1153َجػػامعَالبيػافَفػػيَالقػراءاتَالسػػبع،َأبػكَعمػػركَالػداني،َجيينظػر:ََ(7)

َ.1َ/227،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،َج1َ/315البغدادم،َج
َ.6َ/73،َالسميفَالحمبي،َج،َكالدرَالمصكف648َ/2يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(8)
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َ،(2)أبكَجعفرَالنحاس،ََك(1)ضافةَإلىَ)خير(،َكمفَذلؾ:َاألخفشكيرجٍّ َالنحاةَقراءةَاإل
َالبيضاكمَفيبدكَأنوَيكافقيـَالرأم،َلتكظيفوَكممةَ)قرئ(َالتيَتشعرناَبتضعيفوَلمقراءةَالتيَ أم ا

لىَىذهَالقراءةَتميؿَالباحثةَالتفاؽَالقراءَأجمعَعمييا. َبعدىا،َكا 

 مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى: قولوو 
َ[ََُالتكبة:َ]ََّ خن حن جن يم ىم

َ.َ(3)لسابقكف(نقاؿَالبيضاكم:َنكقرئَبالرفعَعطفناَعمىَ)كا
يكمفَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ)األنصار(َالتيَقرئتَرفعناَكجرًّا،َحيثَانفردَيعقكبَبقراءةَ

َ.(4)الرفع،َكقرأَالباقكفَبالخفض
،َكالمعنىَ(6)أكَمعطكؼَعمىَ)كالسابقكف(َ(5)كتخريجَقراءةَالرفعَعمىَكجييف،َإماَمبتدأ
َ.(7)ابقيفالمرادَمفَقراءةَالرفعَأنوَلـَيجعؿَاألنصارَمفَالس

َ)المياجريف(َ َعمى َالخفضَعطؼ َقراءة َعم ؿََ(8)أم ا َكقد َالجر، َقراءة َالنحاة كاختار
َكاألنصار َالمياجريف َمف َكانكا َاألكليف َالسابقيف َبأف  َذلؾ َيميؿَ(9)األخفش َىذا لى َكا  ،

َ.(10)األزىرم

َ)قرئ(َ َأفَيكظؼَكممة َجرتَعادتو َفقد َالجر، َالبيضاكمَمفَأنصارَقراءة نبلحظَأٌف
عؿَالمبنيَلممجيكؿ،َلتضعيؼَالقراءةَالبلحقةَبو،َككنياَتنفيَاألنصارَمفَالسابقيف،َكتؤيدَالف

                                                           

 .1َ/361يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(1)
َ.14َ/326يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(2)
َ.3َ/95أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ،َكمعػػػػانيَالقػػػػراءات،َاألزىػػػػرم،1َ/228َيينظػػػػر:َالمبسػػػػكطَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالعشػػػػر،َأبػػػػكَبكػػػػرَالنيسػػػػابكرم،َجَ(4)
،َكالػكجيزَفػيَشػرح2َ/284َيادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسػف،َج،َكال1َ/462ج

َ.1َ/198قراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،َج
 .2َ/657،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج1َ/201يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(5)
 .2َ/132يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(6)
 .3َ/247يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
َ،َكالمحتسػػػػبَفػػػػيَتبيػػػػيفَكجػػػػكهَشػػػػكاذَالقػػػػراءات،َابػػػػفَجنػػػػي،2َ/132َيينظػػػػر:َإعػػػػرابَالقػػػػرآف،َالنحػػػػاس،َجَ(8)
َ.1َ/300ج
 1َ/364يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(9)
 .1َ/462يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(10)



 

َ44 َ

َالقراء َأكثر َقراءة َكىي َالسبعية، َالجر َقراءة َاختيارىـ َفي َالنحاة َجماعة َلناَالباحثة َكيظير ،
َ.اىتماـَالبيضاكمَبالقراءَالسبعةَكتضعيفوَقراءاتَباقيَالعشرة

 نصب الجر والرفع وال بين_ ثانًيا

ثبلثةََفيَكالرفعَكالنصبَالجرَبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى: ولوق كنذكرَمنياَ،(1)عشرَمكضعنا

َ[ٓٗالنساء:َ]ََّ يه  ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم
َالبيضاكم َ)غير(َقاؿ َكممة َلعف َصفة َنبالرفع ََ(لقاعدكفػ): َقـك َبو َيقصد َلـ ألنو

نيـَأكَبدؿَمنو،َكقرأَنافعَكابفَعامرَكالكسائيَبالنصبَعمىَالحاؿَأكَاالستثناء،َكقرئَبأعيا
َ.(2)بالجرَعمىَأنوَصفةَلممؤمنيفَأكَبدؿَمنون

َابفَكثيرَكأبكَ اختمؼَالقراءَبقراءةَكممةَ)غير(َكالتيَقرئتَبتثميثَالحركات،َحيثَقرأ
(،َكقرأَابفَعامر (َعمركَكعاصـَكحمزةَكيعقكبَبالرفعَ)غيري ،ََأم اَ(3)كالكسائيَبالنصبَ)غيرى

َ.(4)يكةقراءةَالكسرَفييَشاذةَكمنسكبةَألبيَحَى

َالسبعةَ َالقراء َالقراءاتَالجتماع َأفص  َاألندلسي َجعفر َأبك َعٌدىا َفمقد َالرفع َقراءة أٌما
َعمىَكجييف،َأكليما:َأنياَصفةَؿ)القاعدكف(،َكالمعنى:َالَ عميياَسكلَابفَعامر،َكتخريجيا

َالقاعدَك َغيرَيستكم َ)القاعديف( َأٌف َيرل َفيك َسيبكيو، َمذىب َكىذا َكالمجاىدكف، َاألصحاء ف
ميعي نيف
َاألخفشَعمةَنعتَالقاعدكفَب)غير(،َأنوَلـَيقصدَقكمناَبأعيانيـ(5) َ.(6)،َكيعمٍّؿي

                                                           

َ(،َكقكلػػػػػػػو:َنالنبػػػػػػػينَفػػػػػػػي117ََ(،َكقكلػػػػػػػو:َنبػػػػػػػديعنَفػػػػػػػيَ)البقػػػػػػػرة:4َيَ)الفاتحػػػػػػػة:َقكلػػػػػػػوَتعػػػػػػػالى:َنمالػػػػػػػؾنَفػػػػػػػَ(1)
(،َكقكلػو:َنخمقيػـن100َ(َكقكلػو:َنالجػفنَفػيَ)األنعػاـ:96َ(،َكقكلو:َنكالشمسَكالقمػرنَ)األنعػاـ:68َ)آؿَعمراف:َ
لػو:َنالحػؽنَفػيَ(،َكقَك61(،َكقكلو:َنرحمةنََفيََ)التكبة:59َ(،َكقكلو:َنغيرهنَفيَ)األعراؼ:100َفيَ)األنعاـ:َ

َ(.112(،َ،َكقكلو:َنالتائبكفنَفيَ)التكبة:44َ)الكيؼ:َ
َ.2َ/91أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.2َ/158يينظر:َاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(3)
َ.1َ/87جعفرَاألندلسي،َجَيينظر:َتحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَ(4)
،َكالكتػػػاب،1َ/87َيينظػػػر:َتحفػػػةَاألقػػػرافَفيمػػػاَقػػػرئَبالتثميػػػثَمػػػفَحػػػركؼَالقػػػرآف،َأبػػػكَجعفػػػرَاألندلسػػػي،َجَ(5)

َ.2َ/332سيبكيو،َج
،1َ/470َيينظر:َالسراجَالمنيرَفيَاإلعانةَعمىَمعرفةَكبلـَربناَالحكيـَالخبير،َشػمسَالػديفَالشػربيني،َجَ(6)

َ.1َ/580،َجكفت َالقدير،َالشككاني
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 َ(1)أٌماَالكجوَاآلخرَالرفعَعمىَالبدليةَمفَ)القاعديف(،َفيكَأىٍكلىىَمفَالنعتَلكجكدَالنفيَ
َب َمكي  َنقؿ َنكقد َقكلو: َالمبرٍّد َعف َطالب َأبي َمعرفةف َكاألكؿ َنكرة َألنو َبدؿ َ(2)نىك َألف   

كألٌفَالبدلية،َكالنصبَعمىَاالستثناء ََاالستثناءَتاـَغيرَمكجبَفيجكزَفيوَالكجياف:َالرفعَعمى
َك)غير(َ َمعرفة، َك)القاعدكف( َمفَحيثَالتعريؼَكالتنكير، َالمطابقة َفيو َيشترط النعتَالمفرد

َتبقىَمكغمةَفيَاإلبياـ.ميماَعيرٍّفتَ
اَبأعيانيـ(َمشابوهَلمتعميؿَالذمَ ييبلحظَأٌفَالنصَالذمَأكردهَالبيضاكمَ)لـَيقصدَبوَقكمن
َىذهَ َفي َلرأيو َكميمو َاألخفش، َمف َالبيضاكم َاستفادة َعمى َداللة َكىذا َاألخفش، َعند ذكرناه

َالمسألة.
ََك َ)المؤمنيف(، َأك َ)القاعدكف( َمف َالنصبَاالستثناء َقراءة َاأليكلىَكتخريج َمف االستثناء

أىكلى َألٌفَسياؽَاآليةَالكريمةَيتحدثَعنيـ،َكبيذاَيستكمَأكلكَالضررَمعَالمجاىديفَأكَحاؿَ
َصحتيـ َحاؿ َفي َالقاعدكف َيستكم َال َكالمعنى: َ)القاعديف(، َنزعََ(3)مف َعمى َمنصكب أك

َ.(4)الخافض
كممةَجياَعمىَأٌنياَصفةَل،َكتخري(5)أم اَالمرتبةَالثالثةَقراءةَالجرَكفقناَلرأمَأبيَجعفرَ

َ.(6))المؤمنيف(،ََكىيَقراءةَخارجةَعفَالسبعة
َإلىَتصنيؼَالقراءاتَمفَحيثَالتكاترَكالشذكذَ َيمفتَانتباىنا َالبيضاكمَلـ نبلحظَأف
حتىَطيًبعتَعميوَىذهَالسمةَفيَأغمبَتفسيره،َكيكتفيَبقكلوَ)قرئ(َعبلمةهَعمىَتضعيؼَقراءةَ

َصبَفيماَقراءتافَسبعيتاف،َالَمفاضمةَبينيما.الكسر،َأٌماَقراءةَالرفعَكالن

 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَقولو تعالى:و 

َ[ٔالمائدة:َ]ََّ مهجه ين ىن  من خن حن

                                                           

َ.1َ/87يينظر:َتحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجَ(1)
َ.2َ/1436اليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(2)
،َكَحجػػػػة1َ/87َيينظػػػر:َتحفػػػػةَاألقػػػػرافَفيمػػػػاَقػػػرئَبالتثميػػػػثَمػػػػفَحػػػػركؼَالقػػػرآف،َأبػػػػكَجعفػػػػرَاألندلسػػػػي،َجَ(3)

َ.2َ/1435،َكاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،ََج1َ/211فَزنجمة،َجالقراءات،َاب
َ.1َ/580يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(4)
 .1َ/87يينظر:َتحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجَ(5)
َالقرآف،َالسيكطي،َجَ(6)  .2َ/246يينظر:َاإلتقافَفيَعمـك
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...َالكسائيَكيعقكبَعطفناَعمىَكجكىكـقاؿَالبيضاكم:نَنصبوَنافعَكابفَعامرَكحفصََك
َ.(1)كجٌرهَالباقكفَعمىَالجكار...َكقرئَبالرفعَعمىَ)كأرجمكـ(َمغسكلةن

َعامرَكقَر َكابف َنافع َكقرأ َبالجر، َعاصـ َعف َبكر َكأبك َكحمزة َعمرك َكأبك َكثير َابف أ
َ.(2)كحفصَكالكسائيَكيعقكبَبالنصب

كقراءةَالجميكرَىيَالنصب،َكتخريجيا:َ)أرجمكـ(َمعطكفةَعمىَ)كجكىكـَكأيديكـ(،َكىكَ
كـَإلىَالكعبيف،َ،َكالتقدير:َفاغسمكاَكجكىكـَكأيديكـَإلىَالمرافؽَكأرجم(3)تأخيرَعمىَنيةَالتقديـ

َعمىَمحؿَالجارَكالمجركرَ)برءكسكـ( َكالتخريجَاألكؿَأفضؿ(4)كيحتمؿَأفَيككفَمعطكفنا ، َ
َالمحؿ َعمى َالعطؼ َمف َأقكل َالمفظ َعمى َالعطؼ َمحذكؼ،ََ(5)ألٌف َفعؿ َعمى َمنصكب أك

ليياَيميؿَابفَىشاـَاألنصارمَ(7)،َكيرج َاألخفشَقراءةَالنصب(6)كالتقدير:َاغسمكاَأرجمكـ َ.(8)كا 

،َكيػرلَ(9)كأم اَقراءةَ)أرجًمكػـ(َبػالجرَعطفنػاَعمػىَ)رؤكسػكـ(،َكيحتمػؿَخفػضَعمػىَالجػكار
،َكىػػػػذهَإشػػػػارةَإلػػػػىَميمػػػػوَلقػػػػراءةَ(10)الزجػػػػاجَأفَالخفػػػػضَعمػػػػىَالجػػػػكارَالَيكػػػػكفَفػػػػيَكممػػػػاتَاهلل

ـ َ(11)ألٌفَالجػكارَالَيكػكفَإالَفػيَالنعػتَالَالعطػؼَ النصب،َكيمكنناَرفضَىذاَالتخريج فَتػ ،َكا 
َعمىَ)رءكسكـ(َفيكَصحي َاإلعراب،َكلكٌنوَمخالؼَلمعنىَالغسؿ.َامجركرَنَاهَمعطكفَناعتباَر

                                                           

َ.2َ/117يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ،َكزادَالمسػػيرَفػػيَعمػػـَالتفسػػير،َابػػفَالجػػكزم،2َ/23َيينظػػر:َمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالقػػرآف،َالبغػػكم،َجَ(2)
َ.1َ/320،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج219،َكشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،1َ/521َج
َ.10َ/52،َكجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َج1َ/259ف،َالنحاس،َجيينظر:َإعرابَالقرآَ(3)
َ.1َ/321يينظر:َغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىافَالديفَالكرماني،َجَ(4)
 .7َ/3322يينظر:َتمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائد،َناظرَالجيش،َجَ(5)
َ.4َ/2048يينظر:َزىرةَالتفاسير،َأبكَزىرة،َجَ(6)
 .1َ/227يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(7)
َ.429يينظر:َشرحَشذكرَالذىب،َابفَىشاـ،ََ(8)
َ،َكغرائػػػبَالتفسػػػيرَكعجائػػػبَالتأكيػػػؿ،َبرىػػػافَالػػػديفَالكرمػػػاني،1َ/259َيينظػػػر:َإعػػػرابَالقػػػرآف،َالنحػػػاس،َجَ(9)
 .1َ/321ج
عرابو،َالزجاج،َجَ(10)  .2َ/152يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َ.1َ/152افَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجيينظر:َتحفةَاألقَرَ(11)
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َكمسحاَ َالرجميف َغسؿ َفي َالعمماء َقراءةَختمؼ َإلى َالعمماء َجميكر َذىب َفمقد يما،
النصبَالتيَتحمؿَمعنىَكجكبَغسؿَالرجميف،َأم اَقراءةَالجرَتدؿَعمىَجكازَاالقتصارَعمىَ

َ.(2)ؼَبّجماعَالعمماء،َكالمس َمخال(1)مس َالرجميف
َإلىَمغسكلةَأرجمكـ:َكالتقدير،َمحذكؼَكالخبرَعمىَاالبتداءَ(3)الشاذةَالرفعَكتخريجَقراءة

َمفَخبلؿَاستخداـَالبيضاكمَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ)قرئ(َعمىَتضعيفوَ(4)الكعبيف ،َكنستًدؿ 
َكتيدعٍَّ َالجميكر، َقراءة َلككنيا َالنصب َقراءة َالراج  َكلعؿ  َالرفع، َكىكَقراءة َالفقيي َالمعنى ـ

َالغسؿ.

 وتركو الجر تنوين ما قرئ بين  _ثالثًا
ََأشار َكعدموَبيفَاألسماءَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكم َالجر ثبلثةََفيَتنكيف

ََ،(5)مكاضع َمنيا َََّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱَ:تعالىَكلوقنذكر
َ[ِٓالكيؼ:َ]

عَمكضعَباإلضافةَعمىَكضعَالجمقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمزةَكالكسائيَثبلثمائةَسنيفَ
كأفَاألصؿَفيَالعددَإضافتوَإلىَالجمعََ،عبلمةَالجمعَفيوَجبرَلماَحذؼَمفَالكاحدَكَالكاحد،

َ.َ(6)كمفَلـَيضؼَأبدؿَالسنيفَمفَثمثمائةن
قرأَحمزةَكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبدكفَتنكيف،َكقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكعاصـَ

َ.(7)كابفَعامرَبالتنكيف
                                                           

،َكمقػػدماتَفػػي2َ/22َ،َكفػػت َالقػػدير،َالشػػككاني،َج1َ/152،َأبػػكَجعفػػرَاألندلسػػي،َجيينظػػر:َتحفػػةَاألقػػرافَ(1)
َ.29عمـَالقراءات،َمحمدَمنصكر،َ

 .2َ/493يينظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ،َأبكَالبركاتَبفَاألنبارم،َجَ(2)
 .1َ/430يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
 .1َ/155يينظر:َتحفةَاألقرافَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجَ(4)
َ.(34(،َكقكلو:َنكؿنَفيَ)إبراىيـ:14َقكلوَتعالى:َنباسطَكفيونَفيَ)الرعد:ََ(5)
َ.3َ/278ضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيَ(6)
،َكجامعَالبيػافَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَعمػرك143َيينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،ََ(7)

َ،َكشػػػرحَطيبػػػةَالنشػػػر،َالنػػػكيرم،1َ/389َ،َكالسػػػبعةَفػػػيَالقػػػراءات،َأبػػػكَبكػػػرَالبغػػػدادم،َج3َ/1305الػػػداني،َج
،َكغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبع،1َ/122َلسرقسػطي،َج،َكالعنكافَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَطػاىرَا2َ/429ج

،َكالػكجيزَفػيَشػرحَقػراءات2َ/310َ،َكالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجػزرم،َج370أبكَالحسفَالصفقاسي،َ
،َكالػكافي3َ/10َ،َكاليػادمَشػرحَطيبػةَالنشػر،َمحمػدَسػالـَمحيسػف،ََج235القرأةَالثمانية،َأبػكَعمػيَاألىػكازم،َ

1َ/312ََفيَالقراءاتَالسبع،َعبدَالفتاحَالقاضي،َجفيَشرحَالشاطبيةَ
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عمىَأنياَبدؿَمنصكبَمفَ)ثبلث(َأكََ(1)ريجَقراءةَالجميكرَبالتنكيفَكنصبَ)سنيف(كتخ
َقاؿَالزجاجَ،بدؿَمجركرَمفَ)مائة( ًضعَ(2)أكَتمييزَ،أكَعطؼَبيافَمفَ)ثبلث(َكما حيثَكي
الجمعيَمكضعَالمفرد
َتمييزَالمائةَمجركرَ(3) َتمييزنا َألف  َإعرابيا َمنعكا َمفَالنحاة ،َكنجدَكثيرنا

إليو َألفَالعددَيضاؼَإلىََا،َكالَيص َإعرابَ)سنيف(َمضافَن(4)كالتنكيفَمانعَلذلؾَباإلضافة،
َ.(5)كاحدَيبيفَجنسو

،َكىيَعمىَإضافةَ)مائة(َإلىَالجمعَ)سنيف(،َ(6)ميستَمختارةأم اَقراءةَحذؼَالتنكيفَف
الكاحدَ،َإلجماعَالنحكييفَعمىَأفَ(8)،َفتـ َكضعَ)سنيف(َمكضعَ)سنة((7)كماَييضاؼَإلىَالكاحد

َالجمع َمعناه َالعدد َمف َعمىَ(9)المفسر َالكبلـ َفحمؿ َفسنة، َسنة َثبلثمائة َالكبلـ: َفأصؿ ،
َ.(10)المعنى

َبينيما،َكىذهَداللةهََك َدكفَترجي و َالمتكاترة َالقراءاتَالقرآنية َاتجاه يقؼَالبيضاكمَمحايدنا
مائةَإلىَالمعدكدََ،َكالمختارَعندَجميكرَالنحاةَإضافةَالعددتافَمتكاترتافالقراءعمىَقبكليما،َ

َالمفرد،َكىناَأضيؼَإلىَالجمعَكالمعنىَسنةَتمكَسنة.

َ

َ

َ

َ

َ
                                                           

َ.3َ/330يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(1)
،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبػف2َ/517َيينظر:َإيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآف،َأبكَالقاسـَالنيسابكرم،َجَ(2)

 .2َ/108،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج1َ/440أبيَطالب،َج
 .3َ/330 َالقدير،َالشككاني،َجيينظر:َفتَ(3)
َ.4َ/463يينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحييَالديفَالدركيش،َجَ(4)
َ.4َ/266يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(5)
 .414يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(6)
َ.4َ/266يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(7)
َ.2َ/138يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(8)
َ.223نظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َييََ(9)
 .1َ/440يينظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(10)
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 األفعال :المبحث الثاني

مفَناحيةَنحكيةَإلىَاألفعاؿَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـََأشارَالبيضاكم
ألفعاؿَ،َكاالب:َالفعؿَالمضارعَالمعربَغالبناموَإلىَثبلثةَمطيمكنناَتقسيمكضعنا،ََإلىَثبلثيف

 .المبنية،َكماَبيفَالمعربَكالمبني

 غالًبا المعرب فعل المضارعال :المطمب األول

 بين الرفع والنصب ما قرئ  _أوًًل 

َأربعةَفيَكالنصبَالرفعَبيفَاألفعاؿَالمعربةَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
 حس جس مخ جخ مح جح  مجحج مث هت ُّٱَتعالى: ولوقنذكرَمنياََ،(1)مكضعناَعشر
َ[ُُٕالبقرة:َ]ََّ مس خس

َ.(2)رأَابفَعامرَ)فيككف(َبفت َالنكفنقاؿَالبيضاكم:َنكق
َابفَ َحيثَانفرد َكمنصكبنا، َالذمَقرئَمرفكعنا، َ)يككف( َفيَالفعؿ َالشاىد يتجم ىَمكطف

َ.(3)عامرَالشاميَبقراءةَالنصب،َكاتٌفؽَالباقكفَعمىَقراءةَالرفع
َأحد َعمى َبالرفع َالجميكر َالَكقرأ َأكليما: َاالبتداء،ََ(4)قطعالكجييف، َعمى َمرفكع أم

َ:يقكؿَمرفكعَعطفناَعمىَ)يقكؿ(َكالتقدير/أكَفّذاَىكَكائف،َكالكجوَالثاني:ََ،كالتقدير:َفيكَيككف
َ.(5)كفَفيككف

                                                           

َ(،َكقكلػػػػو:َنينصػػػػركفنَفػػػػي245َ(،َكقكلػػػػو:َنيضػػػػعفونَفػػػػيَ)البقػػػػرة:214َقكلػػػػوَتعػػػػالى:َنيقػػػػكؿنَفػػػػيَ)البقػػػػرة:ََ(1)
(،َكقكلو:َنيقكؿنَفػي73َنفأفكزنَفيَ)النساء:َ(،َكقكلو:142َ(،َكقكلو:َنيعمـنَفيَ)آؿَعمراف:111َ)آؿَعمراف:َ
(،ََكقكلػػػو:َنفنعمػػػؿنَفػػػي53َ(،َكقكلػػػو:َننػػػردنَفػػػيَ)األعػػػراؼ:71َ(،َكقكلػػػو:َنتكػػػكفنَفػػػيَ)المائػػػدة:53َ)المائػػػدة:َ
َ(.46(،َكقكلو:َنلتزكؿنَفيَ)إبراىيـ:36َ(،َكقكلو:َنكالَأشرؾنَفيَ)الرعد:53َ)األعراؼ:َ

َ.1َ/103لبيضاكم،َجرارَالتأكيؿ،َاأنكارَالتنزيؿَكأسَ(2)
،َكجامعَالبيافَفػيَالقػراءاتَالسػبعة،َأبػكَعمػرك2َ/206َيينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجَ(3)

َ،َكالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعةَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَالقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءات،َأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَالبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادم،3َ/1274َالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداني،َج
اتَالعشػػر،َابػػفَء،َكالكنػػزَفػػيَالقػػرا1َ/89،َكغيػػثَالنفػػعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَالحسػػفَالنػػكرم،َج1َ/373ج

 .2َ/220،َكالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجزرم،َج2َ/415المبارؾ،َج
َ.4َ/441،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج1َ/105يينظر:َزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َابفَالجكزم،َجَ(4)
 .418َ/1،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َج1َ/111يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َجَ(5)
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َ)أف( َتقدير َالنصبَفعمى َقراءة َ)كف(َ(1)كأم ا َلفظَاألمر َعمى أمَجكابَاألمر،ََ(2)أك
َ،َكالتقدير/(4)اكابَؿَ)كٍف(َألن وَخبرَكليسَأمرَن،َكالَيجكزَالنصبَعمىَأن وَج(3)ىكَبعيدَ:كقيؿ

َاألمرَالحقيقيَينتظـَمنوَفعميفَلمشرطَكالجزاء َ(5)كفَفكافَ:إذاَأرادَشيئناَقاؿَلو ََ (6)كألف  كألف 
لىَىذاَيميؿَالزجاجَالذمَينفيَالنصب،َ(7)الفاءَالَتنصبَإالَإذاَجاءتَبعدَفعؿَمستقبؿ ،َكا 

َحيثَي َالسميفَالحمبي، َفنعتَبعضَالنحاةَ(8)رلَأفَالفاءَىيَعطؼَالَجكابَأمرككافقو ،
َمتكاترة َقراءة َألن يا َالَيص   َابفَعامرَبالمحف،َكىذا َالمبردَيصؼَابفَعامرَ(9)قراءة َفنجد ،

َالقياس َفيركفَأفَالرفعَأجكدَمفَالنصب(10)بمخالفة ،َكمفَذلؾَأبكَعميَالفارسيَالذمَ(11)،
محذكؼ،َكلفظَأمرَكالمعنىَخبرم،َكسٌكغَقراءةَالنصبََخٌرجَقراءةَالرفعَعمىَأن ياَخبرَمبتدأ

َ.(12)عمىَصيغةَاألمر

َمحايدناَ َككقؼَالبيضاكمَمكقفنا َ)النصب(، َالقراءة َمف َاآلخر َالبيضاكمَالكجو َذكر لقد
َداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيف،َكتميؿَالباحثةَإلىَقراءةَالرفعَلككفَ َمنيما،َكىذا دكفَترجي َألم 

َفكرنا،َكىذاَالذمَدفعَأكثرَالقراءَيقرءكفَالمقصدَمنياَخبريناََك َالككنٌيَلؤلشياءَسارو ىكَأٌفَاألمرى
َ،َكغيرىـ.لحمبيالرازمَكالسميفَاالزجاجَكالفارسيََكبيا،َكسيرناَعمىَنيجَالمفسريفَكالنحاةَك

 هي مي هن من مل مك لك هش مش  هس مس هث مث هت مت ُّٱ تعالى: قولوو 
َ[ِٕاألنعاـ:َ]ََّ َّـ

                                                           

 .2َ/18،َكالمقتضب،َالمبرد،َج221_1َ/152َيينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(1)
 .1َ/124،َكمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،،َج1َ/72يينظر:َتفسيرَالجبلليف،َجَ(2)
َ.4َ/25يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(3)
َ.6َ/3994،َجيينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالبَ(4)
َ.1َ/219يينظر:َالجمؿَفيَالنحك،َالفراىيدم،َجَ(5)
 .1َ/586يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(6)
َ.1َ/88يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(7)
 .2َ/89يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(8)
1َ/586َر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجيينظَ(9)
َ.1َ/200يينظر:َالمقتضب،َالمبرد،َجَ(10)
 .1َ/413يينظر:َالنكتَفيَالقرآفَالكريـ،َأبكَالحسفَالقيركاني،َجَ(11)
َالقرآف،َالزركشي،َجَ(12)  .2َ/290يينظر:َالبرىافَفيَعمـك
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قكبَكحفصَعمىَالجكابَبّضمارَأفَبعدَالكاكَإجراءَقاؿَالبيضاكم:َننصبيماَحمزةَكيع
َ.(1)ىَالعطؼَكنصبَالثانيَعمىَالجكابنلياَمجرلَالفاء،َكقرأَابفَعامرَبرفعَاألكؿَعم

اختمؼَالقراءَفيَمكضعيف،َكىماَ)كالَنكذب(َك)نككف(َبيفَقراءتيَالرفعَكالنصب،َحيثَ
فعَكأبكَعمركَكالكسائيَبالرفعَقرأَحمزةَكحفصَعفَعاصـَكيعقكبَبالنصب،َكقرأَابفَكثيرَكنا

َ.(2)فييما،َكقرأَابفَعامرَ)نكذب(َبالرفع،َك)نككف(َبالنصب

َكأالَ َالرد َتمنكا َكالمعنى: َ)نرد(، َعمى َعطفنا َأكليما: َعمىَكجييف، َالرفع َقراءة كتخريج
َذىبَ لىَىذا َفيَالتمني،َكا  َمعَالمؤمنيف،َفيككفَعدـَالكذبَكالككفَداخبلن َكأفَيككنكا يكذبكا

لىَىذاَذىبَأبكََعيسىَبف َأمَاالستئناؼ،َكا  عمرَكاآلخرَعمىَقطعَ)الَنكذب(َعم اَسبقيا
عمركَبفَالعبلء،َكالمعنى:َياَليتناَنرد،َكنحفَالَنكذبَباياتَربنا،َكنككفَمفَالمؤمنيفَسكاءَ

،َفيككفَعدـَالكذبَغيرَداخؿَفيَالتمنيَكىكَ(4)،َفيكَخبرََمبتدأَمحذكؼ(3)رددناَأـَلـَنرد
ؿَالفراءَقراءةَالرفعَعمىَالنصب(5)واختيارَسيبكي ،َفيكَيختارَالرفعَفيَالكاكَكالفاء،َ(6)،َكفض 

كأبكَجعفرَالطبرمَيكافؽَالفراءَفيَترجيحوََ(7)كالمعنى:َياَليتناَنردَكاستأنؼَبَ)لسناَنكذب(
َ.(8)قراءةَالرفع

َفيَجكابَالتمني َالكاك َبعد َمضمرة َأٍف َتقدير َفعمى َنصبَالفعميف، َقراءة َكجو ،َ(9)أم ا
فعؿَمضارعَمنصكبَبأٍفَمضمرةَبعدََ:،َفّعرابَ)نكذب((10)فالكاكَتنصبَماَبعدىاَفيَالمنفي

                                                           

َ.2َ/158أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
/1َ،َكالمبسػػػكطَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َأبػػػكَبكػػػرَالنيسػػػابكرم،َج2َ/97يينظػػػر:َتفسػػػيرَالقػػػرآف،َالسػػػمعاني،َجَ(2)

َ.1َ/349،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج192
،1َ/245َ،َكحجػػػػةَالقػػػػراءات،َابػػػػفَزنجمػػػػة،َج8َ/74يينظػػػػر:َالتفسػػػػيرَالبسػػػػيط،َأبػػػػكَالحسػػػػفَالنيسػػػػابكرم،َجَ(3)

َ.4َ/238،َكشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َج294ـ3َأبكَعميَالفارسي،َجكالحجةَلمقراءَالسبعة،َ
َ.1َ/489يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(4)
َ.6َ/408يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(5)
 .1َ/276يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(6)
 .2َ/184يينظر:َاألصكؿَفيَالنحك،َابفَالسراجَالبغدادم،َجَ(7)
 .1َ/320َيينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(8)
َالتنزيػػػؿ،َابػػػفَجػػػزم،َجَ(9) /1َ،َكمػػػدارؾَالتنزيػػػؿَكحقػػػائؽَالتأكيػػػؿ،َالنسػػػفي،،َج1َ/258يينظػػػر:َالتسػػػييؿَلعمػػػـك

498.َ
َ.1َ/485يينظر:َشرحَابفَالناظـَعمىَألفيةَابفَمالؾ،َجَ(10)
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كاكَالمعية،َكالمصدرَالمؤكؿَمفَأٍفَكماَبعدىاَمعطكؼَعمىَمصدرَمتكىـ،َكالتقدير:َياَليتناَ
َ،َك)نككف(َمعطكؼَعميو.(1)يككفَلناَرد،َكانتفاءَتكذيبَكالككفَمعَالمؤمنيف

َابفَعَ َنردَككافقيما َليتنا َيا َكالتقدير: َفييَجكابَلمتمني، َنصبَ)نككف( امرَفيَقراءة
َذكرنا(2)فنككفَمفَالمؤمنيف َالعطؼَكما َعمىَالقطعَأك َفرفعو َ)نكذب( َأم ا َكيذىبَابفَ(3)، ،

ألنوَجكابَلمتمني،َكاألفعاؿَالمرفكعةَمعطكفةَلفظنا،َكالمرادَبياََ جنيَإلىَكجكبَقراءةَالنصب
َ(4)الجكاب َخبلؼ َعمى َجيةَ، َعمى َليس َالنصب َمسكغ َأف  َيرل َالذم َاألندلسي َحياف أبي

نماَىيَكاكَالجمع ،َكىكَرأمَمكافؽَلماَذىبَإليوَ(5)الجكاب،َفالكاكَالَتقعَفيَجكابَالشرط،َكا 
كالتقدير:َياَليتناَيجمعَلناَالردَكترؾَالتكذيبَكالككفَمفَالمؤمنيف،َفدخمتَجميعََ،ابفَيعيش

َ.(6)األفعاؿَفيَالتمني
َا َالثالثَأكَلقد َدكفَذكر َتكجيييما َمع َالقراءة َالبيضاكمَعمىَذكرَكجييفَمف قتصر

َبيفَقراءاتَمتكاترةَ َلممفاضمة َفبلَداعيى َالقراءتيف، َعمىَقبكلو َداللة َكىذا َمنيما، ترجي َألمٍّ
َسبعية.ََ

 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱَ:قولو تعالىو 
َ-َُْالتكبة:َ]ََّ  ىي مي خي حيجي يه ىه مه جه ينىن من  خن حن جن يم
ُٓ]َ

ؿَالبيضاكم:َنكقرئَكيتكبَبالنصبَعمىَإضمارَأفَعمىَأنوَمفَجممةَماَأجيبَبوَقا
َآخريفنَ،االمر َ.َ(7)فّفَالقتاؿَكماَتسببَلتعذيبَقكـَتسببَلتكبةَقـك

يتجم ىَمكطفَالشاىدَفيَالفعؿَ)يتكب(َالذمَقرئَرفعناَكنصبنا،َحيثَقرأَالجميكرَبالرفع،َ
،َ،َكيجكزَفيَاألف(8)َكقرئَبالنصبَشذكذنا عاؿَالمعطكفةَعمىَالشرطَكالجزاءَثبلثَلغات:َالجـز

َفيو.(9)كالرفع،َكالنصب َ،َكلـَنعثرَعمىَقراءةَالجـز
                                                           

 .2َ/348الديفَالدركيشي،َجَييينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحيَ(1)
َ.1َ/245يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َجَ(2)
َ.2َ/7يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(3)
َ.1َ/252يينظر:َالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنيا،َابفَجني،َجَ(4)
َ.4َ/474يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
 .4َ/238يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(6)
َ.3َ/74أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
/4َ،َكمعػػػالـَالتنزيػػػؿَفػػػيَتفسػػػيرَالقػػػرآف،َالبغػػػكم،َج1َ/609يينظػػػر:َإعػػػرابَالقػػػراءاتَالشػػػكاذ،َالعكبػػػرم،َجَ(8)

َالكتاب،َأبكَحفصَالدمشقي،َج150 َ.5َ/283القرآنية،َج،َكَالمكسكعة10َ/40َ،َكالمبابَفيَعمـك
َ.5َ/317يينظر:َالعذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسير،َمحمدَاألميفَالشنقيطي،َجَ(9)
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،َكذلؾَألٌنوَغيرَمشاكؿَمعنىَ(1)قطعَالفعؿَ)يتكب(َعٌماَقبموَكتخريجَقراءةَالرفعَعمى
سببةَعفَفَيشاءَليستَمعمىَمَىَ_سبحانوَ_،َفتكبتو(2)الفعؿَقبموَفيتـَاستئنافوَكرفعوَالَجزمو

َلـَ َأك َقاتؿ َيريد َمف َيتكبَعمى َتعالى َاهلل َألف َالكفار  َقتاؿ َعمى َكليستَجزاء َليـ قتاليـ
لىَىذهَالقراءةَيميؿَجميكرَالنحاة،َكمفَذلؾَالزجاجَالذمَيرلَأفَالتكبةَليستَمفَ(3)يقاتؿ ،َكا 

َالتكبةَليستَمف(4)جنسَجكابَالقتاؿ،َفييَمرفكعةَعمىَاالستئناؼ شركطََ،َكالفراءَيذكرَأف 
َ.(5)الجزاء

(ََكأٌماَقراءةَالنصب ،َ(6)بعدَكاكَالمعٌيةَعمىَأفَالفعؿَمنصكبَبأفَمضمرةالشاذةَ)يتكبى
فالتكبةَداخمةَفيَجكابَاألمرَمفَجيةَالمعنى،َكالمعنىَالمراد:َإفَتقاتمكىـَيجمعَاهللَ_تعالى_َ

َكال َقمكبَالمؤمنيف، ذىابَغيظ َكا  َالمؤمنيف َصدكر َكشفاء َكخزييـ َتعذيبيـ َعمىَمفَبيف تكبة
،َكلقدَضٌعفياَالبيضاكمَبتقديموَلياَبكممةَ)قرئ(،َىذاَكداللةَعمىَعدـَقبكلوَليا،َكتؤيدَ(7)يريد

الباحثةَماَذىبَإليوَاإلماـَمفَترجي َقراءةَالرفع،َفعميناَتفضيؿَالمتكاترَعمىَالشاذ،َكلككنياَ
َأقربَلمتركيبَالنحكمَبالرفعَعمىَالقطع.

 والجزم بين الرفع  ما قرئ _اثانيً 

تسعةََفيَكالجـزَالرفعَبيفَالمعربةَاألفعاؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
 مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هت ُّٱَتعالى: قولونذكرَمنياََ،(8)مكاضع
َ[ِّّالبقرة:َ]ََّ  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص

                                                           

َ.3َ/226يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(1)
 .4َ/57يينظر:َشرحَأبياتَمغنيَالمبيب،َعبدَالقادرَالبغدادم،َجَ(2)
،َكالكتػػػابَالفريػػػدَفػػػيَإعػػػرابَالقػػػرآفَالمجيػػػد،َالمنتخػػػب3َ/502َيينظػػػر:َدراسػػػاتَألسػػػمكبَالقػػػرآفَالكػػػريـ،َجَ(3)

َ.1َ/285،َكالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنيا،َابفَجني،َج3َ/245اليمذاني،َج
عرابو،َالزجاج،َجَ(4)  .2َ/437يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
 .1َ/426يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(5)
َ.2َ/638،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج1َ/609الشكاذ،َالعكبرم،َجيينظر:َإعرابَالقراءاتََ(6)
 .3َ/245يينظر:َالكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َجَ(7)
َ(،َكقكلػػػػػو:َنتكمػػػػػؼنَفػػػػػي78َ(،َكقكلػػػػػو:َنيػػػػػدرككـنَفػػػػػيَ)النسػػػػػاء:246َقكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َننقاتػػػػػؿنَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:َََ(8)

(،َكقكلػػو:َنعػػذبَكنعػػؼَفػػي33َ(،َكقكلػػو:َليحزنػؾَ)األنعػػاـ:105َكلػػو:َنيضػػركـنَفػػيَ)المائػػدة:َ(،َكق84)النسػاء:َ
َ(.103(،َكقكلو:َتطيرىـَفيَ)التكبة:66َ)التكبة:َ
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َمفَقكلوَ)الَقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَ)الَتضار(َبالرفعَب دالن
تكمؼ(َكأصموَعمىَالقراءتيفَتضاررَبالكسرَعمىَالبناءَلمفاعؿَأكَالفت َعمىَالبناءَلممفعكؿ،َ
كعمىَالكجوَاألكؿَيجكزَأفَيككفَبمعنىَتضر،َكالباءَمفَصمتوَأمَالَيضرَالكالدافَبالكلدَ

وَمعَالتخفيؼَكقرئَ)الَتضار(َبالسككفَمعَالتشديدَعمىَنيةَالكقؼ،َكب...ََفيفرطَفيَتعيدهَ
َ.َ(1)عمىَأنوَمفَضارهَيضيرهن

َنافعَكابفَعامرَكعاصـَكحمزةَ (،َكقرأ َابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَبالرفعَ)تضار  قرأ
) َببلَالناىية،َكضـَالراءَىكَ(2)كالكسائيَكخمؼَبالفت َ)تضار  َفت َالراءَداللةَالجـز ،َحيثَإف 

َ،َكمسبكؽَببلَالنافية.الرفعَعمىَالخبرعبلمةَ
(،َكاألصؿ:َالَتضاررَمجزكـَببلَالناىية،َقَر ،َكفت َالراءَمشد دةَ)تضار  أَالجميكرَبالجـز

َفحيرٍّؾَبأخؼ َالساكنيفَييحر ؾ، َاللتقاء َكمنعنا َاألكلىَفيَالثانية، الحركاتَكىيََفأدغمتَالراء
َلحركةَعيفَالفعؿالفتحة،َلتضعيفو،َكاَ  مىَأمَلتكافؽَاأللؼ،َكىيَاختيارَأبيَعبيدَعَ(3)تباعنا

ليياَيميؿَاألزىرم(4)صري َالنيي َ.(5)،َكا 
،َكحرؾَبالكسر (َجـز ألنناَفيَاألصؿَنتخمصَمفَالتقاءَالساكنيفَبالكسر،ََ أم اَ)تضارٍّ

كىذهَالقراءةَعندَالطبرمَأفص َمفَقراءةَالفت ،َعمىَالرغـَمفَإجماعَالقراءَعمىَقراءةَالفت َ
َ.(7)ءَكالنحاسَالكسر،َكأجازَالفرا(6)دكفَالكسرَالتيَلـَيقرأَبياَأحد

َالفت َعمىَنيةَبناءَالفعؿَلممجيكؿ،َكقراءةَالكسرَعمىَ َأٌفَقراءة كيمكفَالتفريؽَبينيما
َ.(8)نيةَبنائوَلمفاعؿَالمعمكـ

                                                           

َ.1َ/144أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َتفسػػػير،َابػػػفَالجػػػكزم،َ،َكزادَالمسػػػيرَفػػػيَعمػػػـَال304يينظػػػر:َاإلقنػػػاعَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َابػػػفَالبػػػاذش،ََ(2)
،َكالعنػػػكافَفػػيَالقػػػراءاتَالسػػبع،َأبػػػكَطػػػاىر1َ/183َ،َكالسػػبعةَفػػػيَالقػػراءات،َأبػػػكَبكػػرَالبغػػػدادم،َج1َ/207ج

،َكالنشػػػرَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػف2َ/425َ،َكالكنػػػزَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػفَالمبػػػارؾ،َج74السرقسػػػطي،َ
َ.139انية،َأبكَعميَاألىكازم،ََ،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثم2َ/227الجزرم،َج

،1َ/342َ،َكالتفسػػػيرَالكسػػػيط،َالنيسػػػابكرم،َج5َ/46يينظػػػر:َجػػػامعَالبيػػػافَفػػػيَتأكيػػػؿَالقػػػرآف،َالطبػػػرم،َجَ(3)
عرابو،َالزجاج،َج َ.1َ/313كمعانيَالقرآفَكا 

/2َ،َكالكشػػػؼَكالبيػػػافَعػػػفَتفسػػػيرَالقػػػرآف،َالثعمبػػػي،َج2َ/434يينظػػػر:َالتحريػػػرَكالتنػػػكير،َابػػػفَعاشػػػكر،َجَ(4)
182. 

 .1َ/205يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(5)
َ.5َ/52يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
عرابَالقرآف،َالنحاس،َج150_1َ/149يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(7) َ.1َ/116،َكا 
َ.2َ/434يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(8)
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،َفيكَمرفكعَ(1)كأم اَقراءةَالرفعَفمفظَالفعؿَفيياَخبرمَمفَاهللَ_تعالى_،َكالمرادَبوَالنيي
،َحيثَعطؼَ(3))الَتكمؼ(َالشتراؾَالفعميفَفيَالرفع،َكمعطكؼَعمىَ(2)كمعناهَالنييَكاإللزاـ

َعمىَخبريةَلفظناَكمعنى جممةَخبريةَلفظناَمنييةَمعنىن
َ.(5)،َكأجازَالكسائيَكالفراءَالعطؼ(4)

كالمتتبعَلماَأكردهَالمفسركف،َيجدَاقتباسَالنصَالحرفيَعندَأبيَالسعكدَمفَالبيضاكمَ
َ.(6)بلحقيفَبو،َكاعتمادهَمرجعناَإلييـدكفَاإلشارةَإلىَذلؾ،َكىذاَداللةَعمىَتأثرَال

َكتشديدىاَ َبسككفَالراءَمعَتخفيفيا َك)تيضاٍر( َبفؾَاإلدغاـ، ر( َك)تضارى َ)تضاًرر( كتيقرىأ
َلمكصؿَمجرلَالكقؼ،َكىيَقراءاتَشاذة ،َحيثَيجكزَفيَالفعؿَالمضارعَالميضع ؼَ(7)إجراءن

َ َالشاذة َالبيضاكمَالقراءة َصٌدر َكلقد َكفكو، َاإلدغاـ َداللةَالمجزكـ َكىذا َ)قرئ( َبمفظة األخيرة
َ) َتضعيفوَلياَالختبلؼَالمفظيفَفيَجذرىماَالم غكم،َفالمفظةَاألكلىَ)ضر  عمىَتضعيفيا،َكلعؿ 

َ)ضار(َمفَالَيضيرَأىمياَأمَالَيؤذييـ َأم ا َالنفع، ،َكيجمبَليـَالضرر،َ(8)مفَالض رَضد
اكمَفيَرأيوَمعَالقراءاتَالمتكاترةَكعمىَالرغـَمفَذلؾَتقارباَفيَالمعنى،َكنممسَتماشيَالبيض

.) َمفَخبلؿَترجيحوَلؤلكجوَالنحكيةَالتيَتدكرَحكؿَالجذرَالمغكمَ)ضر 

 بين النصب والجزم  ما قرئ _ثالثًا

ََفيَكالجـزَالنصبَبيفَالمعربةَاألفعاؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار مكضعو
،َكىك  جنيم  ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:َتعالى قولوَكاحدو
َ[ْٔاألنفاؿ:َ]ََّ ىن من خن حن

                                                           

،َكاليدايػػةَإلػػىَبمػػكغَالنيايػػة،َمكػػيَبػػف1َ/246َجَالراغػػبَاألصػػفياني،َ،يَغريػػبَالقػػرآفالمفػػرداتَفػػيينظػػر:ََ(1)
َ.1َ/779أبيَطالب،َج

 .1َ/217يينظر:َمعانيَالقرآ،َالنحاس،َجَ(2)
 .2َ/502يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(3)
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالَ(4) َ.2َ/467حمبي،َجيينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
َ.4َ/1998يينظر:َارتشاؼَالضربَمفَلسافَالعرب،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
َ.1َ/230السعكد،َجإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكََيينظر:َ(6)
 .1َ/252يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(7)
 .227_8َ/148َيينظر:َالمحكـَكالمحيطَاألعظـ،َابفَسيده،َجَ(8)
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ريحكـنََعطؼَعميو،َكلذلؾَقرئ:َنكتذىبٍََ:قاؿَالبيضاكم:َن)فتفشمكا(َجكابَالنيي،َكقيؿ
ن َ.(1)بالجـز

يتجم ىَمكطفَالشاىدَفيَقكلوَ)تذىب(َحيثَقرئَنصبناَكجزمناَعطفناَعمىَ)تفشمكا(َكالتيَ
َكلكنيا َتسبقيا، َالتي َالفاء َلنكع َتبعنا َكالجـز َالنصب َبيف ََقرئت َألف  َالشاىد  َمكطف َتكف لـ

حركتياَاإلعرابيةَنصبناَكجزمناَكاحدةَكىيَحذؼَالنكفَألنياَمفَاألفعاؿَالخمسة،َحيثَيجكزَ
َ.(2)فيَ)تفشمكا(َالنصبَعمىَجكابَالنيي،َكالعطؼَعمىَالنيي

َبالجـز َعيسىَبفَعمر َكقرأ َبالنصب، َالجميكر (َ(3)قرأ َالنصبَ)تذىبى َقراءة َكتخريج ،
َلمنيي(4)ىَ)تفشمكا(َالمنصكبَبأٍفَالمضمرةَبعدَفاءَالسببيةَعطفناَبالكاكَعم َ.(5) َألن وَجكابه

َ)تنازعكا(َ َعمى َبالفاء َالمعطكؼ َ)تفشمكا( َعمى َبالكاك َعطفنا َ)تذىٍب( َالجـز َقراءة أم ا
َفيَحكـَالنيي(6)المجزكـَببلَالناىية َ)تفشمكا(َداخؿه َ.(7)،َكىذاَداللةهَعمىَأف 

َ َغمبَعمىَكتبَالنحاة َالنحاسَإعرابَالفعؿَمنصكبنا،قد َكمحي(8)كمفَذلؾ: الديفََي،
َبمفظَ)قرئ(َ(9)دركيش ،َكيكافقيـَالبيضاكمَفيَميموَلقراءةَالنصبَمفَخبلؿَتقديموَقراءةَالجـز

كتصديرَتخريجياَبكممةَ)قيؿ(َإشعارناَمنوَبتضعيفياَببنائوَالفعميفَلممجيكؿ،َكلقدَأحسفَالشيخَ
َترَعمىَماَسكاهَمفَالشاذ.اختياره،َفعميناَترجي َالمتكا

                                                           

َ.3َ/62أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/250يينظر:َدراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـ،َمحمدَعبدَالخالؽَعضيمة،َجَ(2)
َ.2َ/536يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(3)
العػػذبَالنميػػرَمػػفَمجػػالسَالشػػنقيطيَفػػيَالتفسػػير،َ،َك1َ/432َيينظػػر:َإعػػرابَالقػػرآفَالكػػريـ،َالػػدعاس،َجَ(4)

 .5َ/86محمدَاألميفَالشنقيطي،َج
 .5َ/332يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
 .4َ/25أبكَالسعكد،َجإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َ:َيينظرَ(6)
َ.9َ/564يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(7)
َ.2َ/100نظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجييََ(8)
 .3َ/148يينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحيَالديفَدركيش،َجَ(9)
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 بين الرفع والنصب والجزم  ما قرئ _رابًعا

َفيَكالجـزَكالنصبَالرفعَبيفَالمعربةَاألفعاؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار
 مت زت رت يب ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱَ:قولو تعالىكنذكرَمنياََ،(1)أربعةَمكاضع

َ[ِْٖالبقرة:َ]ََّ  اكيق ىق يف ىف يث ىث نثمث زث رث  يت ىت نت

:َنكقدَرفعيماَابػفَعػامرَكعاصػـَكيعقػكبَعمػىَعفَالفعميفَ)يغفرَكيعذب(َاؿَالبيضاكمق
َمنػػو َبغيػرَفػػاء،َجعميمػاَبػدالن َاالسػتئناؼ،َكجزميمػاَالبػاقكفَعطفنػػاَعمػىَجػكابَالشػػرط،َكمػفَجػـز

َ.(2)بدؿَالبعضَمفَالكؿَاكَاالشتماؿ

ػا،َحيػثَيتجمىَمكطفَالشاىدَفيَالفعميفَ)يغفػر(َك)يعػذب(َالمػذيفَقرئػاَرفعنػاََك نصػبناَكجزمن
َ.(3)أجازَسيبكيوَفييماَالكجكهَاإلعرابيةَالثبلث

قػػػرأَعاصػػػـَكابػػػفَعػػػامرَكيعقػػػكبَبضػػػـَالػػػراء،َكقػػػرأَابػػػفَكثيػػػرَكنػػػافعَكأبػػػكَعمػػػركَكحمػػػزةَ
إالَفػػيََ،َكلػػـَييقػػرىأَبالنصػػب(5)،َكقػػرأَابػػفَعبػػاسَكاألعػػرجَكأبػػكَحيػػكةَبالنصػػب(4)كالكسػػائيَبػػالجـز

َ.(6)كجيافَفصيحاففيماََالشاذ،َأم اَالرفعَكالجـز

ََ(7)كقػػػػراءةَالجميػػػػكرَىػػػػيَالجػػػػـز فالفػػػػاءَعاطفػػػػةَمػػػػاَبعػػػػدىاَعمػػػػىَجػػػػكابَالشػػػػرطَالمجػػػػزـك
َ.(9)،َكنقؿَاألزىرمَاختيارَالمبردَلقراءةَالجـز(8))يحاسبكـ(

                                                           

َمفَالتفصيؿَفيَالفصؿَالثالث،83قكلوَتعالى:َنالَتعبدكانََفيَ)البقرة:ََ(1) َتخريجَىذهَالمسألةَبشيءو  (َكتـ 
َ.1َ/165أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
 .3َ/90نظر:َالكتاب،َسيبكيو،َجييََ(3)
،َكزاد2َ/463َ،َكالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َأبػػػكَعمػػػيَالفارسػػػي،َج152يينظػػػر:َحجػػػةَالقػػػراءات،َابػػػفَزنجمػػػة،ََ(4)

،1َ/195َ،َكالسػػػبعةَفػػػيَالقػػػراءات،َأبػػػكَبكػػػرَالبغػػػدادم،َج1َ/254المسػػػيرَفػػػيَعمػػػـَالتفسػػػير،َابػػػفَالجػػػكزم،َج
َ.156سابكرم،ََكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالني

َ.2َ/752يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
َ.3َ/131يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(6)
 .3َ/131،ََجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(7)
 .1َ/351يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(8)
 .1َ/237يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(9)
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ػػػاَسػػػبؽ أمَعمػػػىَمعنػػػىَاالبتػػػداءَأمَفيػػػكَيغفػػػر،َفالجممػػػةََ(1)كقػػػراءةَالرفػػػعَعمػػػىَالقطػػػعَعم 
أكَأنياَجممػةَفعميػةَمػفَفعػؿَكفاعػؿَمعطكفػةَعمػىَمػاََ،ذكؼالفعميةَفيَمحؿَرفعَخبرَمبتدأَمح

َ.(2)قبميا

كتخريجَقراءةَالنصبَعمىَإضمارَأف،َفتككفَىيَمػعَمػاَبعػدىاَمصػدرَمرفػكعَمعطػكؼَ
،َ(4)أكَمنصػػكبَعمػػىَالصػػرؼَ(3)عمػػىَمصػػدرَمتػػكىـ،َكالتقػػدير:َتكػػفَمحاسػػبة،َفغفػػرافَكعػػذاب

َ.(6)جكابَالشرطَخبرَمكجبَ،َكيعمٍّؿَالسيرافيَذلؾَبأفَ (5)نكالنصبَبعدهَضعيؼن
َبالفػػاءَأكَ َمضػػارعهَمقػػركفه كىػػذاَمػػاَيػػدعٍّـَقػػكؿَالنحػػاةَإذاَكقػػعَبعػػدَفعػػؿَجػػكابَالشػػرطَفعػػؿه
َعطفنػػاَعمػػىَالجػػكاب،َكالرفػػعَعمػػىَاالسػػتئناؼ،َكالنصػػبَعمػػىَ الػػكاكَجػػازَفيػػوَثبلثػػةَأكجػػو:َالجػػـز

َ.(7)إضمارَأفٍَ
َدكفَذكػػػرَالقػػػراءةَكلقػػػدَاقتصػػػرَالبيضػػػاكمَعمػػػىَذكػػػرَالقػػػراءتيفَالمتػػػكاترتيفَ الرفػػػعَكالجػػػـز

،َكىػػػذهَترجيحػػػاتَ(8)الشػػػاذةَالنصػػػب،َكىػػػذاَداللػػػةَعمػػػىَقبكلػػػوَالقػػػراءتيف،َكرفضػػػوَلمقػػػراءةَالشػػػاذة
تيحسبَلئلماـَككنوَيختارَالمتكاتر َلصحةَالمعنىَكالتركيبَالنحكم،َكيىرد َكييضعٍّؼَالشػاذ َلقمػةَ

َالقراءةَبوَككثرةَالتأكيؿَفيو.

 لك خكحك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱَتعالى: قولوو 
َ[ََُالنساء:َ]ََّ خل حل جل مك

                                                           

َ.2َ/752نظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجييََ(1)
َالكتػاب،َأبػكَحفػص2َ/752َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسػير،َأبػكَحيػافَاألندلسػي،َجَ(2) ،َكالمبػابَفػيَعمػـك

َ.4َ/519الدمشقي،َج
َالكتػ2َ/752يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسػير،َأبػكَحيػافَاألندلسػي،َجَ(3) اب،َأبػكَحفػصَ،َكالمبػابَفػيَعمػـك

َ.4َ/519الدمشقي،َج
 .2َ/303يينظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجَ(4)
َ.8َ/4241تمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائد،َناظرَالجيش،َجَ(5)
َ.3َ/293يينظر:َشرحَكتابَسيبكيو،َأبكَسعيدَالسيرافي،َجَ(6)
،1َ/500َ،َكشرحَابفَالناظـَعمىَألفيةَابفَمالؾ،َج4َ/34يينظر:َشرحَابفَعقيؿَعمىَألفيةَابفَمالؾ،َجَ(7)

 .3َ/1603كشرحَالكافيةَالشافية،َابفَمالؾ،َج
 .1/296يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(8)
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َ،)يدركػػو(َقػػرئَ)يدركػػو(َبػػالرفعَعمػػىَأنػػوَخبػػرَمبتػػدأَمحػػذكؼَأمَثػػـَىػػكقػػاؿَالبيضػػاكم:َن
،َكمػػػػاَأكردهَالبيضػػػػاكمَعٍقػػػػبَاآليػػػػةَالكريمػػػػةَمطػػػػابؽهَلمػػػػاَأكردهَ(1)نبالنصػػػػبَعمػػػػىَإضػػػػمارَأفَك

َتأثرَالبيضاكمَبو.َ،َكىذاَداللةَعمى(2)الزمخشرمَفيَتفسيرهَالكشاؼ
ػػػا،َحيػػػثَقػػػرأَالجميػػػكرَ يتجم ػػػىَمػػػكطفَالشػػػاىدَفػػػيَ)يدركػػػو(َالػػػذمَقػػػرئَرفعنػػػاَكنصػػػبناَكجزمن

َ)يدرٍكو(،َكقرأَالحسفَالبصرمَبالنصب َ.(3)بالجـز

(َعطفناَعمىَفعؿَالشرطَقبموَ)يخرج(،َكقراءةَالرفعَعمىَ كتخريجَقراءةَالجميكرَ)الجـز
بتدأَمحذكؼ،َكالتقدير:َثـَىكَيدركو،َفعطؼَالجممةَمفَكجييف،َأكليما:َاالستئناؼَفيكَخبرَلم

َمعَفاعمو،َكىكَعطؼَجممةَعمىَجممة َ َكالخبرَعمىَالفعؿَالمجزكـ ،َكاآلخرَنقؿَ(4)المبتدأ
َ.(5)حركةَالياءَإلىَالكاؼ،َكأجرلَالكصؿَمجرلَالكقؼ

قؼََكَف،خبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييَكىذهَمسألة،َ(6)أم اَقراءةَالنصبَفعمىَإضمارَأفٍَ
جركاَثـَمجرلَالفاءَكالكاكَفيَأألنيـََبصرييفَكمخالفناَلرأمَالككفييف مكافقناَلرأمَالالبيضاكمَ

،َكاإلماـَالبيضاكمَضٌعؼَ(7)بعدَفعؿَالشرطَبأٍفَالمضمرةَجكازَنصبَالمضارعَالمقركفَبيا
َماَذىبَالقراءتيفَالشاذتيفَالرفعَكالنصبَمفَخبلؿَتقديميماَبمفظةَ)قرئ(،َكعدـَتكاترىماَ ف  كا 

َإليوَالشيخَفيكَحسف،َفيجبَاختيارَالقراءةَالمتكاترةَكتضعيؼَالشكاذ.

 من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ قولو تعالى:و 

َ[ُِٕاألعراؼ:َ]ََّىننن

                                                           

َ.2َ/93أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .1َ/557يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(2)
َالكتػػابَالمكنػػكف،َالسػػميفَالحمبػػي،ََجيينظػػر:َالػػدرَالمصػػكفَفػػيََ(3) َالكتػػاب،4َ/80َعمػػـك َ،َكالمبػػابَفػػيَعمػػـك

َ.6َ/598أبكَحفصَالدمشقي،َج
،َكالمحػػررَالػػػكجيزَفػػػيَتفسػػػيرَالكتػػػاب4َ/44َيينظػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفسػػير،َأبػػػكَحيػػػافَاألندلسػػػي،َجَ(4)

َ.2َ/18العزيز،َابفَعطية،َج
َ.1َ/405م،َجيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبَرَ(5)
َ.1َ/583يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(6)
َ،َكشػػػػرحَشػػػػذكرَالػػػػذىب،َالجػػػػكجرم،4َ/45َيينظػػػػر:َالبحػػػػرَالمحػػػػيطَفػػػػيَالتفسػػػػير،َأبػػػػكَحيػػػػافَاألندلسػػػػي،َجَ(7)
 .2َ/627ج
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َكقرئَ َحاؿ، َاستئناؼَأك َأك َأتذر َعطؼَعمى َأنو َعمى َبالرفع َكقرئ َالبيضاكم:ن قاؿ
ََ.ََ(1)أصدؽَكأكفنبالسككفَكأنوَقيؿ:َيفسدكاَكيذرؾَكقكلوَتعالى:َنف

اَلمخفة ،َحيثَقرأَالجميكرَ(2)اختمفتَالقراءاتَفيَ)يذرؾ(َحيثَقرئَرفعناَكنصبناَكجزمن
َ.َ(4)،َكقرأَالحسفَكاألشيبَالعقيميَبالرفع(3)بالنصب

َمنصكبَعمىَجكابَ َأحدىما َالنصبَعمىَكجييف، َقراءة َفيَتكجيو اختمؼَالنحكيكف
َ َأف َمنؾ َأيككف َكالمعنى: َبالكاك َيذرؾاالستفياـ َكأف َمكسى َ)أٍف(ََ(5)تذر َب َمنصكبنا فيككف

،َكالكجوَاآلخرَبالعطؼَعمىَ)ليفسدكا(،َكىيَقراءةَجميكرَالنحاة،َ(6)المضمرةَبعدَكاكَالمعية
َ.(7)كاختارىاَأبكَالقاسـَاليذلي

َت َثبلثة َفميا َالرفع َقراءة َكالمعنى:ََكجييات:كأم ا َعمىَ)أتذر(، َيككفَمعطكفنا َأف أكليما
َالزجاجَكالسميفَالحمبيأتذرَمكسىَكأي َكالرفعَعمىَالعطؼَ(8)ذرؾَمكسى،َكىكَاألجكدَعند ،

،َكالتكجيوَالثانيَأفَيككفَمستأنفنا،َكالمعنى:َأتذرَ(9)عندَالفراءَعمىَاإلتباعَآلخرَالكبلـَأكلو
مكسىَكىكَيذريؾَكآليتؾ،َكالتكجيوَاألخيرَحاؿَمعَإضمارَمبتدأَكىكَيذرؾ
(10)َ.َ

َلياَتخريجاف ،َأكليماَتخفيؼَ)يذريؾ(َبالسككفَلثقؿَالضمة،َكالثانيَعطؼَكقراءةَالجـز
َكيذرؾ َيفسدكا َكقكمو َإفَتذره َكالمعنى: َعمىَالمعنى، َحمبلن أكَعمىَتكىـََ(11)عمىَ)ليفسدكا(

َيفسدكا َكأٌنوَتكىـَجـز َ.(12)الجاـز
                                                           

َ.3/29أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َالقرآف،َالسيكطي،َجَ(2)  .2َ/331يينظر:َاإلتقافَفيَعمـك
 .5َ/256،َكالمكسكعةَالقرآنية،َج5َ/143يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،ََجَ(3)
 .4َ/271يينظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجَ(4)
عرابو،َالزجاج،َجَ(5)  .2َ/367يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َالتنزيؿ،َابفَجزم،َجَ(6)  .1َ/298يينظر:َالتسييؿَلعمـك
َ.555يينظر:َالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعمييا،َأبكَالقاسـَاليذلي،ََ(7)
َالكتػػػابَالمكنػػػكف،َالسػػػميفَالحمبػػػي،َجَ(8) عرابػػػو،5َ/423َيينظػػػر:َالػػػدرَالمصػػػكفَفػػػيَعمػػػـك ،َكمعػػػانيَالقػػػرآفَكا 

َ.2َ/367الزجاج،َج
 .1َ/391يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(9)
َالكتاب،َأبكَحفصَالدمشقي،َجَيينظر:َالمبابَ(10) َ.9َ/270فيَعمـك
3َ/108َيينظر:َالكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َجَ(11)
َالقػػرآف،َمحمػػدَاألمػػيفَالعمػػكم،َجَ(12) ،َكالػػدر10َ/84َيينظػػر:َتفسػػيرَحػػدائؽَالػػركحَكالريحػػافَفػػيَركابػػيَعمػػـك

َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمب َ.2َ/268،ََكفت َالقدير،َالشككاني،َج5َ/423ي،َجالمصكفَفيَعمـك
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) ا،َحيثَقٌدـَالقراءتيفَالشاذتيفَ)الرفعَكالجـز بمفظةََ(1)كلقدَكافَمكقؼَالبيضاكمَكاضحن
رئ(َإشعارناَمنوَبتضعيفيما،َكتؤيدَالباحثةَماَذىبَإليوَاإلماـ،َفعميناَتفضيؿَالقراءةَالمتكاترةَ)ق

َبو.َ َعمىَالقراءاتَالشاذة،َكلعٌؿَذكرهَلمشاذَتأكيدهَعمىَضعفو،َكعدـَذكرهَلممتكاترَإقراره

 األفعال المبنية  :المطمب الثاني

قولو كىكََ،لمبنيةَفيَمكضعَكاحداَاألفعاؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
  ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱَتعالى:
َ[ُٔالنساء:َ]ََّ رت يب

َكقرئَ َن َالبيضاكم: َضـََ(كاتعالَي)قاؿ َثـ َالفعؿَاعتباطنا َعمىَأنوَحذؼَالـ َالبلـ بضـ
َ.َ(2)البلـَلكاكَالضميرن

َفعؿَكم َكليسَاسـ َفيو، َالرفع َالٌتصاؿَضمير َفعؿَأمرَغيرَمتصرؼ  َغمطَ)تعاؿ( ا
َ،َكعندَاتصالوَبضميرَكاكَالجماعةَتيضـ َالمو،َكتيفت .(3)بعضَالنحكييف

َالجميكرَبفت َالبلـ َالفعؿَتخفيفناَ،(4)قرأ ًذفتَالـي ،َكالتصالوَ(5)فأصؿَالفعؿ:َتعالىييكا،َكحي
َالكممة َالـ َكيمثؿ َاأللؼ َكىك َالمحذكؼ َلمحرؼ َمناسبة َكالفتحة َالجماعة، َكتيعربَ(6)بكاك ،

َفعؿَأمرَمبنيَعمىَالضـَالمقٌدرَعمىَالياءَالمحذكفة،ََ:)تعالىكا(

َ)تعاليكا(َ َالبلـ َبضـ َالحسف َشاذة(7)كقرأ َقراءة َكىي َبالضعؼ،َ(8)، َالعكبرم َكصفيا ،
،َ(9)كتخريجياَنقؿَضمةَالياءَإلىَالبلـَ)فأصؿَالـَالكممةَأمَاأللؼَىكَياء(،َثـَحذؼَالياء

َكالضمةَمناسبةَلكاكَالجماعةَنطقنا.

                                                           

َ.1َ/405يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(1)
َ.2َ/81أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
 .3َ/101يينظر:َشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾ،َجَ(3)
َ.2َ/289اليمذاني،ََجيينظر:َالكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيد،َالمنتخبََ(4)
َ.1َ/378يينظر:َالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنيا،َابفَجني،َجَ(5)
 .1َ/520يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(6)
 .5َ/177يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(7)
 .3َ/356يينظر:َاإلعرابَالمفصؿَلكتابَاهللَالمرتؿ،َبيجتَصال ،َجَ(8)
َ.1َ/323يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(9)
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َالفعؿَكىيَالبلـ َلكقكعَكاكَالجماعةَبعدىا،َكييقاؿَلممرأة:َتعاًليكأماَمىفَ َعيفى ـ  ،َ(1)ضى
َكممةَ َبتكظيفو َالبلـ َضـ َقراءة َضٌعؼَالبيضاكم َكلقد َالمخاطبة، َياء َلمجاكرتيا َالبلـ فتيكسر
َأصكؿَ َلمكافقتيا َالبلـ  َفت  َقراءة َكنختار َالقٌراء، َجميكر َعمىَقراءة َجرينا َذكرىا  َقبؿ )قرئ(

َة،َكعميياَكبلـَالعربَفيَنظميـ.العربيٌَ

 األفعال ما بين المعرب والمبني  :المطمب الثالث
َحالتيف َفي َمبنينا َكيأتي َغالبنا، َمعربنا َيأتي َكالذم َالمضارع َالفعؿ َالمطمب َبيذا َنقصد

 هئ مئ خئ ُّٱَ:فيَقكلوَتعالىَكمااتصالوَبنكفَالنسكةَحيثَيبنىَعمىَالسككفََأكليما
عمىَالفت َفيَحاؿَاٌتصالوَبنكفَالتككيدَاألخرلَبناؤهََكَ،[ِّّالبقرة:َ]ََّ مبخب حب  جب

َمباشرناَكماَفيَقكلوَتعالى:َ َأشار،َكلقدَ[ْاليمزة:َ]ََّ زئ رئ ّٰ ُُِّّّٱالثقيمةَاٌتصاالن
َكىكََفيَبيفَالمعربَكالمبنيَاألفعاؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمَ َكاحدو قولو مكضعو

 حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ُّٱَتعالى:
 مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت
َ[َّٕ-َِٕالنساء:َ]ََّ جض

َ.َ(2)قاؿَالبيضاكم:َنكقرئَبضـَالبلـَإعادةَلمضميرَإلىَمعنىَ)مف(ن
) (،َكقرأَالحسفَبضـَالبلـَ)ليقكليف  ،َ(4)،َكىيَقراءةَشاذة(3)قرأَالجميكرَبفت َالبلـَ)ليقكلىف 

َالٌتصاؿ َالفت ، َعمى َمبني َالبلـ َمعرب ََكبفت  َالبلـ َكبضٍـّ َمباشرنا، َاٌتصاالن َبو َالتككيد نكف
َغيرَمباشر. َالٌتصاؿَنكفَالتككيدَبوَاٌتصاالن

َعمىَإضمارَضميرَالجمعَفيوَعمىَمعنىَ)مىف( َالبلـ َضـ َفت َ(5)كتخريجَقراءة َأم ا ،
َعمىَلفظَ)مىف( البلـَحمبلن
َ،َكاعترضَالنحاسَحمؿَالضـَعمىَ)مىف(،َفالمعنىَقدَأنعـَاهللَ(6)

َإذَلـَأكفَمعيـَشييدناَعمىَاإلفراد َ.(7)عمي 
                                                           

،َكالكتػػػابَالفريػػػدَفػػػيَإعػػػرابَالقػػػرآف3َ/689َيينظػػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفسػػػير،َأبػػػكَحيػػػافَاألندلسػػػي،َجَ(1)
َ.2َ/289المجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َج

َ.2َ/81أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.3َ/705ير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجطَفيَالتفسيينظر:َالبحرَالمحيَ(3)
َ.1َ/395يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(4)
 .3َ/705يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
 .1َ/372يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآفَالكريـ،َالعكبرم،َجَ(6)
 .2َ/132يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
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َالنكفَ َثبكت َرفعو َكعبلمة َمرفكع َمضارع َفعؿ ) َ)يقكليف  َالضـ َلقراءة َاإلعرابي الكجو
َغيرَمباشر،َكمفَثىـ َحذفتَ المحذكفةَلتكاليَاألمثاؿ،َالتصاؿَالفعؿَبنكفَالتككيدَالثقيمةَاتصاالن

َفأصؿ َالساكنيف، َاللتقاء َمنعنا َالجماعة َكلحقتوَنكفََكاك َمرفكعَبثبكتَالنكف، ) الفعؿَ)يقكلكنف 
َالتككيدَالثقيمة.

(َفعؿَمضارعَمبنيَعمىَالفت َالتصالوَبنكفَ كأٌماَالكجوَاإلعرابيَلقراءةَفت َالبلـَ)يقكلىف 
َمفَ َليا َمحؿ  َال َالقسـ َجكاب َجممة َكالجممة َالشرط، َجكاب َجـز َمحؿ َفي َالثقيمة التككيد

َداةَالقسـَ)البلـ(َعمىَأداةَالشرطَ)إف(.َ،َكذلؾَلتقدـَأ(1)اإلعراب
َلياَ َكالتيَقٌدـ َالبلـ َضـ َقراءة َمفَخبلؿَتضعيفو َفت َالبلـ َرٌج َالبيضاكمَقراءة كلقد

َقراءة َلككنيا َالباحثة  َتميؿ َىذا لى َكا  َ)قرئ(، َلممجيكؿ َالمبني َالقراءََبالفعؿ َقراءة َبؿ متكاترة
َكاٌفة.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

 .2َ/59يينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحيَالديفَدركيش،َجَ(1)
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  المبحث الثالث
  األدوات

مفَناحيةَنحكيةَإلىَاألدكاتَأسماءَكحركؼَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿََالبيضاكمأشارَ
َكثبلثيفَمكضعنا،َكبيانياَعمىَالنحكَاآلتي:َثبلثةفيَالقرآفَالكريـَإلىَ

 إىمال لكن المخففة  :المطمب األول

نذكرَ،َ(1)َإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَإىماؿَلكفَالمخففةَفيَثبلثةَمكاضعالبيضاكمَأشارَ
 خن حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَقولو تعالى:منياَ

َ[َُِالبقرة:َ]ََّ جه  ين ىن من

َ.(2)بالتخفيؼ،َكرفعَ)الشياطيف(نَ(لكف)يَقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَعامرَكحمزةَكالكسائ

َكرفعَالشياطيفَ َكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبتخفيؼَالنكفَمعَكسرىا َابفَعامرَكحمزة قرأ
(،َكقرأَابفَكثيرََك ()لكًفَالشياطيفي َالشياطيفى َ.(3)نافعَكأبكَعمركَكعاصـَبالتشديدَكالنصبَ)لكف 

اَمفَالتقاءَ َكسرىاَتخمصن سكانياَثـ  (َفالحرؼَ)لكٍف(َبتخفيؼَالنكفَكا  أٌماَقراءةَ)لكًفَالشياطيفي
َماَ(4)الساكنيف َاألكؿ َالكجو َمتناقضيف، َعمىَكجييف َالقراءة َىذه َتخريج َفي َكاختمؼَالنحاة ،

َ َأيىًمؿَكبطيؿَعمميو،َكيككفَحرؼَذىبَإليوَجميكرَالنحاة َايستعًمؿَمخففنا َالحرؼَإذا َىذا أف 
(َمبتدأَمرفكعَكعبلمةَرفعوَالضمة َ)الشياطيفي َاالسـَالذمَبعده،َكتيٍعرىبي ،َ(5)ابتداء،َفبلَيينصىبي

َبالكاك،َكىيَقراءةَشاذة مذكرَسالـ،َكأصمياَجمعََجمعَ َلجمعيا(6)كقرئَ)الشياطكف(َمرفكعنا
َلحركات.تكسيرَتيعربَبا

                                                           

َ.(17و:َنكلكفَاهللنَفيَ)األنفاؿ:َ(،َكقكل177قكلوَتعالى:َنلكفَالبرنَفيَ)البقرة:ََ(1)
َ.1َ/97أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
/2َكالجػػامعَألحكػػػاـَالقػػرآف،َالقرطبػػػي،َج،1َ/245َيينظػػر:َالكشػػؼَكالبيػػػافَعػػفَتفسػػيرَالقػػػرآف،َالثعمبػػي،َجَ(3)

،َكالسػبعةَفػيَالقػراءات،َأبػكَبكػرَالبغػدادم،1َ/93َ،َكزادَالمسيرَفيَعمػـَالتفسػير،َجمػاؿَالػديفَالجػكزم،َج43
،2َ/414َ،َكالكنػزَفػيَالقػراءاتَالعشػر،َابػفَالمبػارؾ،َج1َ/139،َكفت َالقدير،َالشػككاني،َج168_167_1ج

عرابو،َالزجاج، َ.1َ/183جَكمعانيَالقرآفَكا 
َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(4) َ.2َ/161يينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
1َ/183َ،َكالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َج1َ/98يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(5)
َ.5َ/75يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َإبراىيـَاإلبيارم،َجَ(6)
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َإلىَجكازَ َحيثَذىبا َاختيارَيكنسَبفَحبيبَكاألخفشَاألكسط، َالثانيَىك َالكجو أٌما
َ.(1)إعماؿَلكفَإذاَخففت

َإعماليا،َ َكعدـ َالمخففة، َلكٍف َكجكبَإىماؿ َمف َالجميكر َمذىب َالبيضاكم َكافؽ كلقد
َعمىَذلؾَمفَخبلؿَاقتصارهَعمىَذكرَتكجيوَإىماؿَ)لكٍف(َإذاَخ ففتَدكفَكيمكنناَاالستدالؿ 

َإعماليا.
َ) َالشياطيف(َكتخريجياَعمىَالنحكَاآلتي:َإذاَايستعًمؿَالحرؼَ)لكف  أم اَالقراءةَالثانيةَ)لكف 

َعىمًَ اؿَفيَاالسـَالذمَبعدهَالنصب،َكيكمثقبلن مشبيناَبالفعؿَلبلستدراؾ،َفيجبََ(2)فَحرفناَناسخن
(َإذاَكانتَمشددة َصكبَكعبلمةَنصبوَالفتحة.،َؼَ)الشياطيف(َاسـَلكٌفَمن(3)إعماؿَ)لكف 

َعمىَ َإلحداىما َأرجحية َدكف َسكاء َحٌد َعمى َقبكليما َينبغي َالقراءتيف َأف  َالباحثة كترل
َ.خرل،َفكمتاىماَسبعي ةَمتكاترةاأل

 فتح وكسر ىمزة إن  :المطمب الثاني
َإفَفيَعشريفَمكضعناَالبيضاكمَأشار َ،(4)إلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَفت َككسرَىمزة
 جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱَلو تعالى:قو نذكرَمنياَ
َ[َُٗاألنعاـ:َ]ََّ هل مل خل  حل جل مك لك خكحك

=َ
َ.(5)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَكأبكَبكرَعفَعاصـَكيعقكبَإنياَبالكسرن

قرأَابفَكثيرَكالبصريافَأبكَعمركَكيعقكبََكخمؼَكشعبةَعفَعاصـَبالكسر،َكقرأَنافعَ
َ.(6)كسائيَكابفَعامرَكأبكَجعفرَبالفت كحفصَعفَعاصـَكحمزةَكال

                                                           

َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َجيينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيََ(1) َ.2َ/161عمـك
 .1َ/183يينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َجَ(2)
َ.1َ/523يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(3)
(،171َ(،َك)آؿَعمػػراف:49َ(،َك)آؿَعمػػراف:39َ(،َك)آؿَعمػػراف:19َ(،َك)آؿَعمػػراف:165َفػػيَ)البقػػرة:ََ(4)

َ(،9َ(،َك)األنفػػػػػػػػػػػػاؿ:81َ(،َك)األعػػػػػػػػػػػػراؼ:153َ(،َك)األنعػػػػػػػػػػػػاـ:195َ(،َك)آؿَعمػػػػػػػػػػػػراف:178َك)آؿَعمػػػػػػػػػػػػراف:َ
(،7َ(،َك)ىكد:91َ(،َك)يكنس:65َ(،َك)يكنس:63َ(،َك)التكبة:3َ(،َك)التكبة:41َ(،َك)األنفاؿ:14َك)األنفاؿ:َ
َ(.66ك)الحجر:َ

َ.2َ/177أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
َ،َكالتيسػػػػيرَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالسػػػػبع،2َ/261َتيسػػػػيرَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالعشػػػػر،َابػػػػفَالجػػػػزرم،َجيينظػػػػر:َتحبيػػػػرَالَ(6)

َ،َكشػػػػػرحَطيبػػػػػةَالنشػػػػػر،3َ/375َ،َكالحجػػػػػةَلمقػػػػػراءَالسػػػػػبعة،َأبػػػػػكَعمػػػػػيَالفارسػػػػػي،َج346أبػػػػػكَعمػػػػػركَالػػػػػداني،َ
َ،َكالمبسػػػكطَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،2َ/472،َكالكنػػػزَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػفَالمبػػػارؾ،َج227ابػػػفَالجػػػزرم،َ

 .176،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َالحسفَاألىكازم،200َأبكَبكرَالنيسابكرم،َ
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(َبمنزلةَلعؿَ  بداؿَالبلـَاألخيرةَنكننا،َكأنيـََكحيجةَمىٍفَفت َجعؿَ)أىف  بّبداؿَالعيفَىمزةَكا 
،َكالمعنىَكماَيشعركـَ(1)قدَيحذفكفَالبلـَاألكلىَتخفيفناَكماَيحذفكنياَفيَقكليـ:َعٌمؾَأفَتفعؿ

َكمنيـ َجاءتَالَيؤمنكف، َاآلياتَإذا َمنقطعَعفَاألكؿَلعٌؿ َخبرَمبتدأ مىفَيرلَأنيا
َكقدَ(2) ،

،َكاإلشعارَبمعنىَاإلعبلـ،َكالفعؿَيقتضيَمتعمقناَبوَ(3)تككفَ)أنيا(َفيَمكضعَنصبَ)يشعركـ(
بعدَمفعكلو،َكيتعيفَأٌفَقكلو:َأنياَإذاَجاءتَالَيؤمنكفَىكَالمتعمؽَبو،َكيككفَعمىَتقديرَباءَ

َ.(4)َؤمنكف،َكحذؼَالجارَمعَ)أٌف(َالمفتكحةَحذؼَمطردالجر،َكالتقدير:َبأٌنياَإذاَجاءتَالَي

َيشعركـ( َعمىَ)كما َالكبلـ َكتماـ َكاالستئناؼ، َمفَكسرَعمىَاالبتداء َكقراءةَ(5)كحيجة ،
،َكالرازمََق(468،َكمفَذلؾَأبكَالحسفَالنيسابكرمَتَ)(6)الكسرَىيَاختيارَأكثرَالنحكييف

َالجيدةن606ت) َالقراءة َنكىي َلقكليما: َكيخ(7)ق( َتَ، َالزجاجي َالقاسـ َأبك َالكسًر َقراءةى تار
َ.(9)ق(538،َكالزمخشرمَت)(8)ق(377)

َالبيضاكمَ َعمىَقبكليما،نبلحظَأف  َداللة ، َسكتَعفَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و
َقراءةوَمسكغهَيجعمياَصحيحةَفيَالتركيبَالنحكم، اقتصرَعمىَذكرَقراءةَكسرَكقدَيككفََفمكؿٍّ

قراءةَالتيَاستحسنياَأكثرَالنحاةَدكفَعمىَترجيحوَالَاءةَاألخرل،َكرٌبماَيدؿَ مزةَدكفَذكرَالقَرالي
َفيَأغمبَآرائوَبالزمخشرم َإلىَأنوَمتأثره َالقراءةَاألخرل،َإضافةن كالذمَيرٌج َقراءةَكسرََردٍّ

َاليمزة.

َ

َ

َ
                                                           

َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(1) ،َكَمعانيَالقػراءات،َاألزىػرم،5َ/103َيينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
 .2َ/208،َكاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َج1َ/379ج
 .12َ/40يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(2)
َ.1َ/335يينظر:َالبيافَفيَغريبَإعرابَالقرآف،َأبكَالبركاتَبفَاألنبارم،َجَ(3)

 .7َ/440يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(4)

الكتاب،َأبكَحفصَالدمشقي،ََ،َكالمبابَفيَعمـك1َ/147يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(5)
 .8َ/369ج
 .3َ/2144يينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(6)
 .8َ/352،َكالتفسيرَالبسيط،َالنيسابكرم،َج13َ/112مفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(7)
َ.137يينظر:َالبلمات،َأبكَالقاسـَالزجاجي،ََ(8)
َ.2َ/208يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(9)
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 ىب نب مب زبرب يئ ىئ نئ مئ  زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱَ:قولو تعالىو 
َ[ُٗاألنفاؿ:َ]ََّ نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب

َتقدير َعمى َبالفت  َكحفصَ)كأف( َعامر َكابف َنافع َنكقرأ َالبيضاكم: َمعََقاؿ َاهلل كألف
َ.(1)المؤمنيفَكافَذلؾن

قرأَنافعَكابفَعامرَكعاصـَفيَركايةَحفصَبفت َىمزةَ)أىٌف(،َكقرأَابفَكثيرَكأبكَعمركَ
َ.(2)كحمزةَكشعبةَعفَعاصـَبالكسر

َالكسرَفيَمؤلفاتَالنحكييفَعمى َتخريجَقراءة ،َ(3)معنىَاالستئناؼَكابتداءَالكبلـَككرد
عبد َ.(5)،َفانقطعَعم اَقبمو(4)اهللَبفَمسعكدَ)كاهللَمعَالمؤمنيف(َكييقكمَىذهَالقراءةىَقراءةَي

َلمتعميؿَكاَ  َالفت َفعمىَتقديرَالبلـ َقراءة َ)أم ا َكالمعنىَالمراد لكثرتياَضمارَحرؼَالجر،
،َكيجكزَأفَتككفَمنصكبةَعمىَنزعََ(7)رت(،َبالعطؼَعمىَ)كلكَكث(6)كألٌفَاهللَمعَالمؤمنيف(

،َكمنيـَمىفَيرلَأٌنياَعطؼَعمىَمكضعَ)كأٌفَاهللَمكىفَكيدَالكافريف((8)الخافض
،َفحذفتَ(9)

ا َ.(10)البلـَكعمىَإتباعَالكبلـَبعضوَبعضن

                                                           

َ.3َ/54أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالسػػػبعةَفػػػيَالقػػػراءات،َأبػػػكَبكػػػر2َ/198َيينظػػػر:َزادَالمسػػػيرَفػػػيَعمػػػـَالتفسػػػير،َجمػػػاؿَالػػػديفَالجػػػكزم،ََ(2)

،َكالسػػراجَالمنيػػرَفػػيَاإلعانػػةَعمػػىَمعرفػػةَبعػػضَمعػػانيَكػػبلـَربنػػاَالحكػػيـَالخبيػػر،َشػػمس1َ/305َالبغػػدادم،َج
،َكالمكػررَفػيَمػا1َ/221َ،َكالمبسػكطَفػيَالقػراءاتَالعشػر،َأبػكَبكػرَالنيسػابكرم،َج1َ/563جالديفَالشػربيني،َ

َ.1َ/143تكاترَمفَالقراءاتَالسبع،َأبكَحفصَاألنصارم،َج
َ.2َ/94يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(3)
 .1َ/170يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(4)
َ،4َ/128سبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجيينظر:َالحجةَلمقراءَالَ(5)
،َكفت 1َ/242َ،َكشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،َج2َ/620يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(6)

 .2َ/339القدير،َالشككاني،َج
 .13َ/456يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(7)
َ.1َ/407معانيَالقرآف،َالفراء،َج،ََك2َ/94يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(8)
،َكالكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَتفسػػيرَالقػػرآف،َالثعمبػػي،2َ/281َيينظػػر:َمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالقػػرآف،َالبغػػكم،َجَ(9)
 .4َ/2777،َكاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َج4َ/341ج
َ.1َ/310يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َجَ(10)



 

َ68 َ

َالكسرَعمىَاالستئناؼَقراءةَي ،َكأكردَالفراءَأٌفَكسرَ(1)األكثرَعندَالنحاةَذكرَاأللكسيَأف 
َإليوَمفَفتحيااليمزةَأ َ.(3)،َكنجدَالطبرمَيرجٍّ ََقراءةَالكسرَلبلبتداء(2)حب 

َ َمفَالنحاةَكالمفسريف،َكمفََالتخريجَىنبلحظَأف  الذمَأكردهَالبيضاكمَقدَسبقوَإليوَكثيره
َتأثرهَ َإلى َإشارة َكىذه َكالعكبرم، َكالزمخشرم، َالفارسي، َعمي َكأبك َكالنحاس، َالفراء، ذلؾ:

َ.نيـبالسابقيفَكاالستفادةَم

َكلعؿٌَ َالبيضاكم، َبذكرىا َاكتفى َالتي َالقراءة َكىي َالمصدرية َمعنى َعمى َالفت  َفقراءة
افَمتكاترتاف،َفبلَمفاضمةَبينيما،َكسككتَاإلماـَعفَكمعيةَاهللَلممؤمنيف،َكطالماَالقراءتَمعناىا

َإشارةَعمىَقبكليما. َأكجوَالقراءاتَدكفَترجي و

 رية بين إن الشرطية وأن المصد :المطمب الثالث

إلػػػػػىَاخػػػػػتبلؼَالقػػػػػراءاتَبػػػػػيفَإفَالشػػػػػرطيةَكأفَالمصػػػػػدريةَفػػػػػيَأربعػػػػػةََالبيضػػػػػاكمَأشػػػػػار
 لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث ُّٱَقولــو تعــالى:نػػذكرَمنيػػاَ،ََكَ(4)مكاضػػع
البقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة:َ]ََّ ىننن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك
ِِٖ]َ

َ.(5)فَتضؿ(َعمىَالشرط،َفتذكرَبالرفعنإقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمزةَ)

الراءَكنصبياَفيََ(َكفتحيا،َكماَيترتبَعميياَمفَضـىمزةَ)إفَاختمؼَالقراءَفيَكسر
َ،) َفتذكري ...َ َعمىَالشرطَكرفعَالراءَ)إفَتضؿ  َبكسرَاليمزة الفعؿَ)تذكر(،َحيثَانفردَحمزة

) َ...َفتذكرى َ.َ(6)كأم اَسائرَالقٌراءَفقرءكاَبفت َاليمزةَكنصبَالراءَ)أفَتضؿ 

                                                           

 .5َ/175معاني،َاأللكسي،َجيينظر:َركحَالَ(1)
 .1َ/407يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(2)
 .13َ/457يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(3)
َ(.6(،َك)الكيؼ:2َ(،َك)المائدة:104َفيَ)النساء:ََ(4)
َ.1َ/164أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
،7َ/95َ،َكمفػػػػاتي َالغيػػػػب،َالػػػػرازم،َج315القػػػػراءاتَالعشػػػػر،َابػػػػفَالجػػػػزرم،َيينظػػػػر:َتحبيػػػػرَالتيسػػػػيرَفػػػػيََ(6)

،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػػراءات193َ،َكالسػػبعةَفػػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػػدادم،1َ/326َكالكشػػاؼ،َالزمخشػػرم،َج
َ.1َ/234،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج155العشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،َ
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عمىَكجييف،َأكليما:ََ(1)(َالمصدريةَالناصبةَكىيَفت َىمزةَ)أفَكتخريجَقراءةَالجميكر
َ)تذكر(َ َكالفعؿ َلو، َمفعكؿ َالثاني َكالكجو َالتعميؿ(، َ)الـ َحرؼَالجر َفحذؼَمنو َتضؿ، ألف

َ.(2)منصكبَمعطكؼَعمىَ)تضؿ(َالمنصكبَبأفٍَ
(َعمىَ كتخريجَقراءةَكسرَ)إف(َعمىَلفظَالجزاءَكاالبتداءَكالقطعَعم اَقبميا،َكرفعَ)تذكري

َبعدَفاءَالجزاءَمبتدأأٌنوَخبرَمب َما َمحذكؼ َألٌف ،َ(4)،َحيثَاستأنؼَالفعؿَبعدَالجكاب(3)تدأ
َفعؿَالشرط،َكحيرٍّؾَبالفت َمنعناَاللتقاءَالساكنيف َ.(5)ك)تضؿ(َفيَمكضعَجـز

َكىيَ َبينيما، َترجي  َدكف َالمتكاترتيف َإحدلَالقراءتيف َبذكر َكقؼَالبيضاكمَمحايدنا لقد
َلقراءاتَالمتكاترةَكالتسميـَبيا.مكاقؼَتيحسبَلو،َفعميناَقبكؿَا

 بين لما الحينية وما المصدرية  :المطمب الرابع

َالمصدريةَفيَمكضعَوالبيضاكمَأشارَ َالحينيةَكما َكاحدَوَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَلما
 جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱَقولو تعالى:كىكَ
َ[ُٖآؿَعمراف:َ]ََّ  مئ خئ حئ

َ َ)لما( َحمزة َنكقرأ َالبيضاكم: َمصدريةقاؿ إيتائيَإياكـََأمَألجؿَ،بالكسرَعمىَأفَما
َمج َثـ َمكصكلةََيءبعضَالكتاب، َأك َكلتنصرنو، َبو َلتؤمنف َالميثاؽ َأخذ َلو َمصدؽ رسكؿ

كالمعنىَأخذهَلمذمَآتيتكمكهَكجاءكـَرسكؿَمصدؽَلو،َكقرئَ)لما(َبمعنىَ)حيف(َأتيتكـَأكَلمفَ
َ.َ(6)أجؿَماَآتيتكـَعمىَأفَأصموَلمفَماَباإلدغاـن

ا(َبفت َالبلـَكتخفيؼَقَر أَحمزةَكالكسائيَ)ًلما(َبكسرَالبلـَكتخفيؼَالميـ،َكأم اَالباقكفَ)لىمى
َ.(8)،َكقرأَسعيدَبفَجبيرَمشددةَ)لىٌما((7)الميـ

                                                           

َ.1َ/346جَيينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َ(1)
َ.1َ/229يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(2)
عرابو،َالزجاج،َج1َ/195يينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجَ(3)  .1َ/363،َكمعانيَالقرآفَكا 
َ.104يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(4)
َ.15َ/60يينظر:َالتفسيرَالبسيط،َالنيسابكرم،َجَ(5)
َ.2َ/25أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
،َكالكشػػؼَكالبيػػافَعػػف1َ/67َيينظػػر:َالبػػدكرَالزاىػػرةَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػرَالمتػػكاترة،َعبػػدَالفتػػاحَالقاضػػي،َجَ(7)

َ،َكسػػػراجَالقػػػارئَالمبتػػػدئَكتػػػذكارَالمقػػػرئَالمنتيػػػي،َابػػػفَالقاصػػػ َالبغػػػدادم،3َ/103تفسػػػيرَالقػػػرآف،َالثعمبػػػي،َج
،َكاليػػادمَشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،2َ/441َ،َكالكنػػزَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َابػػفَالمبػػارؾ،َج182

 .2َ/115محمدَسالـَمحيسف،َج
َ.8َ/275يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(8)
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َ)لىما( َالجميكر َحيثَعد ََ(1)كتخريجَقراءة َاألخفش، َذىبَإليو َما َأكليما عمىَكجييف،
بمعنىَالذمَمبتدأ،َك)آتيتكـ(َصمةَعائدىاَمحذكؼََ،َك)ما(َمكصكلة(2)البلـَفيَ)لىما(َالـَابتداء

،َكالكجوَالثانيَىكَالبلـَمكطئةَلمقسـَأكَالـَالتحقيؽ،َك)ما(َشرطيةَفيَمحؿَ(3)أمَآتيتكمكه
،َك)لتؤمنف(َسٌدَ(4)نصبَمفعكؿَبوَأكؿَمقدـَؿَ)آتيت(،َكالمفعكؿَالثانيَىكَضميرَالمخاطب

َكالشرط َالقسـ َجكاب َىك(5)مسد َاألخير َكالكجو َكالزجاجَ، َكالمازني َسيبكيو َكنجدَ(6)اختيار ،
َ.(7)الكثيرَمفَالمفسريفَكالنحاةَيرٌجحكفَقراءةَفت َالبلـ،َكمفَذلؾَالطبرم

َألجؿَ َكالتقدير: َمصدرية، َك)ما( َلمتعميؿ، َجاٌرة َالبلـ َأف  َفعمى َ)ًلما( َقراءة َتخريج أم ا
َ.(8)إيتائكـَالكتابَكالحكمة

خفيؼَفزيدتَ)مىف(َفصارتَلمفَما،َكقمبتَالنكفَميمناَكقرئتَ)لىم ا(َمشددة،َكأصمياَالت
لئلدغاـَفاجتمعتَثبلثَميمات،َفحذفتَاألكلىَاستخفافنا،َكالمعنى:َأخذَاهللَميثاؽَالنبييفَحيفَ

َ.(10)،َكتيسم ىَلٌماَالزمانية،َكالمعنى:َأخذناَميثاؽَالنبييفَكقتَإتيانيـ(9)آتيتكـَالكتابَكالحكمة

لقراءاتَالقرآنيةَكاممةَفيَ)لما(َفتأتيَمكسكرةَالبلـَأكَمفتكحةَنبلحظَأٌفَالبيضاكمَذكرَا
َقراء َكىما َداللةَعمىَقبكلمعَتخفيؼَالميـ، َفمقدَسكتَتافَمتكاترتاف، َالمعنى، َمع َتماشينا يما

،َكقدَتأتيَ)لما(َمشددةَظرفيةَبمعنىَ)حيف(َكىيَقراءةَشاذة،َضع فياَ البيضاكمَدكفَترجي و
َ)قرئ(َالمبنيَلممجيكؿ.البيضاكمَباستخداموَالفعؿَ

 أّن بين التشديد والتخفيف :المطمب الخامس
َفيَمكضعَوَالبيضاكمَأشار َكالمخففة َالمشددة كىكََكاحدَوَإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَأف 
َ[44:]األعراؼََّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي ُّٱ قولو تعالى:

                                                           

 .8َ/275،َجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(1)
 .1َ/225يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(2)
َ.1َ/235ةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾ،َجيينظر:َحاشيَ(3)
َ.533يينظر:َمغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريب،َابفَىشاـ،ََ(4)
َ.1َ/269يينظر:َمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،،َجَ(5)
َ.8َ/275يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(6)
 6َ/552جيينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،ََ(7)
َ.208يينظر:َشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،ََ(8)
َ.4َ/126،َكالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َج8َ/276يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(9)
َ.1َ/333يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(10)
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)أٌفَلعنةَاهلل(ََقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَكثيرَفيَركايةَلمبزمَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائي
َ.(1)بالتشديدَكالنصب،َكقرئَإفَبالكسرَعمىَإرادةَالقكؿَأكَإجراءَأذفَمجرلَالقكؿن

َكنصبَ ) َ)أف  َبالتشديد َكثير َابف َعف َكالبزم َكالكسائي َحمزة َكاألخكاف َعامر َابف قرأ
َ.(2))لعنةى(،َكقرأَنافعَكأبكَعمركَكعاصـَكقنبؿَعفَابفَكثيرَبالتخفيؼَ)أٍف(َكرفعَ)لعنةي(

(َبالكسرَكالتشديدَعمىَإرادةَالقكؿَعندَالبصرييفََأكَعمىَإجراءَالنداءََك قرأَاألعمشَ)إف 
َالقكؿ َمجرل َ)قاؿ((3))فأذف( َمعنى َ)أذف( مٍّف َضي َحيث َن(4)، َقكؿه َكىك َعفَ، َالبيضاكم قمو
َ،َكىذاَداللةهَكاضحةهَعمىَتأثرهَبالسابقيف.الزمخشرمَكالرازم

التكجيييف،َأكليماَمخففةَمفَالثقيمة،َكأضمرَفيياََريجَقراءةَ)أٍف(َالمخففةَعمىَأحدتخَ
عرابَ)لعنة(َ َلعنةَاهللَعمىَالظالميف،َكا  َأٌنو َكىكَالقصةَأكَاألمرَأكَالشأف،َكالتقدير: اسميا

َالمبتدأ َخبر َبمحذكؼ َمتعمؽ َالظالميف( َك)عمى َأٍفَ(5)مبتدأ، َخبر َبعدىا َاالسمية َكالجممة ،
َ.(7)معَمدخكلياَفيَمحؿَنصبَعمىَنزعَالخافض،َك)أٍف(َالمخففةَ(6)المخففةَمفَالثقيمة

فّذاَخففتَ)أٍف(َبًقيتَعمىَعمميا،َكاسمياَضميرَالشأفَمحذكؼ،َكخبرىاَجممةَاسميةَ
ففتَفاألكثرَإىماليا َ.(8)أكَفعميةَعمىَخبلؼَ)إف(َإذاَخي

ذاَكانتَمخففةَفييَمفَالشديدة (َالثقيمة،َكا  ،َككافقوَاألخفشَالقراءةَ(9)كرٌج َسيبكيوَ)أف 
َالتثقيؿ،َكالَيضمر،َكعدـَاإلضمارَأكلىَ بتشديدَالنكف دَبيا َالخفيفةَييقصى لىَىذهَ(10)ألٌف ،َكا 

                                                           

َ.3َ/14أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،283َ،َكحجػػةَالقػػراءات،َابػػفَزنجمػػة،1َ/110ََرَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،َجيينظػػر:َالتيسػػيَ(2)

،َكالسػػبعة4َ/21َ،َكالحجػةَلمقػػراءَالسػبعة،َأبػػكَعمػيَالفارسػػي،َج155كالحجػةَفػػيَالقػراءاتَالسػػبع،َابػفَخالكيػػو،َ
،1َ/221َكرم،َج،َكالمبسػػػكطَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َأبػػػكَبكػػػرَالنيسػػػاب281فػػػيَالقػػػراءات،َأبػػػكَبكػػػرَالبغػػػدادم،َ

 .183،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،1َ/407َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج
َ.2َ/106،َكالكشاؼ،َالزمخشرم،َج14َ/247يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(3)
َ.1َ/198يينظر:َالتضميفَالنحكمَفيَالقرآفَالكريـ،َمحمدَنديـَفاضؿ،َجَ(4)
 .283نظر:َإتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشر،َشيابَالديفَالدمياطي،َييََ(5)
َالكتاب،َأبكَحفصَالدمشقي،َجَ(6)  .9َ/123يينظر:َالمبابَفيَعمـك
َ.3َ/358يينظر:َإعرابَالقرفَكبيانو،َمحيَالديفَالدركيشي،ََجَ(7)
َ.1َ/76يينظر:َالكنزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َجَ(8)
 .3َ/163يينظر:َالكتاب،َسيبكيو،َجَ(9)
 .1َ/326،َكمعانيَالقرآف،َاألخفش،َج2َ/370يينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َجَ(10)
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اَآخر(1)القراءةَيميؿَجميكرَالنحاة أجازَالزجاجَ،ََك(2)،َكمفَذلؾَابفَجنيَالذمَلـَيذكرَتخريجن
فَتككفَ)أٍف(َ،َكالتكجيوَالثانيَأ(3)لماَأٌذنكاَفيوَاأفَتككفَمخففةَمفَالشديدةَأكَأفَتككفَتفسيرَن

تفسيريةَالَكؿَدكفَالمفظَكجممةَماَبعدَأفَمفسرةَبمعنىَأم،َلسبقياَبجممةَتضمنتَمعنىَالق
َ.(4)محؿَلياَمفَاإلعراب

ََقراءةَكَ َجممة َتككف َلعنةى( َ)أف  َالتشديد َ)أذف( َالقكؿمفعكالن َمعنى َكيجكزَ(5)لتضمنو ،
َ.(6)النصبَعمىَتقديرَحرؼَالجرَأمَبأفَ 

القراءاتَالقرآنيةَكاممةَفيَ)أٍف(َفتأتيَمفتكحةَاليمزةَمشددةََاستكفىَنبلحظَأٌفَالبيضاكم
َمعَتشديدَ (َبكسرَاليمزة َتأتيَ)إف  َكقد َقراءتافَمتكاترتافَينبغيَقبكليما، النكفَكمخففة،َكىما
َالمبنيَ َ)قرئ( َالفعؿ َباستخدامو َالبيضاكم َضع فيا َلؤلعمش، َنيًسبت َشاذة َقراءة َكىي النكف،

َلممجيكؿ.

 تخفيف التشديد و )إن( بين ال :لسادسالمطمب ا

َ:ىماشددةَكالمخففةَفيَمكضعيف،ََكإلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَإفَالمَالبيضاكمَأشار

  جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱَقولو تعالى:
َ[ْٕالبقرة:َ]ََّ محجح مج حج مث هت مت  خت حتجت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ

لثقيمةَكتمزمياَالبلـَالفارقةَبينياَكبيفَقاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)إف(َعمىَأنياَالمخففةَمفَا
َ.(7)إٍفَالنافيةن

َ)إف(َ َأما َعمييا، َالمتفؽ َالقراءة َكىي َميثقمة َتيقرىأ َكالتي َ)إف( َفي َالشاىد َمكطف يتجمى
َالمخففةَفييَقراءةَشاذة،َكمٌماَيدلٍّؿَعمىَتضعيفياَككنياَمسبكقةَبكممةَ)قرئ(.

                                                           

َ.3َ/550يينظر:َأيسرَالتفاسير،َالجزائرم،َجَ(1)
 .2َ/102يينظر:َالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنيا،َابفَجني،َجَ(2)
عرابو،َالزجاج،َجيينظر:َمعانيَاَ(3)  .2َ/341لقرآفَكا 
280َيينظػػر:َإعػػػرابَالقػػػرآفَالعظػػػيـ،َزكريػػػاَاألنصػػػارم،ََ(4) ،َكتفسػػيرَحػػػدائؽَالػػػركحَكالريحػػػافَفػػػيَركابػػػيَعمػػػـك

َ.9َ/360القرآف،َمحمدَاألميفَالعمكم،َج
 .8َ/138يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(5)
َ.4َ/167يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(6)
َ.1َ/88أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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َا ) َكىيَ)إف  َالعامة َبقراءة َتخريجنا َفيَنستًيؿ  َكالبلـ َبالفعؿ، َفييَحرؼَمشبو لمشددة،
،َك)ما(َاسـَمكصكؿَفيَ(1))لما(َمزحمقةَلمتككيدَتمتحؽَباالسـَإذاَكافَبيفَ)إٌف(َكاسمياَحشك

(َالمقدـ(2)محؿَنصبَاسمياَالمؤخر َ.(3)،َكالجارَكالمجركرَ)منيا(َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَ)إف 
مة،َنتحتمؿَأفَتككفَ)ما(َفيَمحؿَرفعَأم اَالقراءةَاألخرلَفييَ)إٍف(َالمخففةَمفَالثقيَك

َ)إٍف(َالمخففةَيجكزَفيياَاإلعماؿَكاإلىماؿن ،َعمىَأٌفَ(4)كىكَالمشيكر،َكفيَمحؿَنصب َألف 
)ما(َاسـَمكصكؿَفيَمحؿَرفعَمبتدأ،َكالجارَكالمجركرَ)منيا(َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَالمبتدأ،َ

َضميرَالشأف.كالجممةَاالسميةَفيَمحؿَرفعَخبرَ)إٍف(َالمخففة،َكاسمياَ

َالتأكيؿَأفضؿَ َإٌفَعدـ َقكلنا: َالعامةَييفسٍّره َلمحناهَمفَترجي َالبيضاكمَلقراءة َما كلعؿ 
َمفَالتأكيؿ،َك)إٍف(َالمخففةَتستكجبَإضمارَاسميا،َأٌماَالمثقمةَفاسمياَظاىرَكىكَ)ما(.

 [ُُُىكد:َ]ََّ زث  رث يت ىت نتمت زت رت يب ىب نب ُّٱَتعالى: قولو

يرَكنافعَكأبكَبكرَبالتخفيؼَمعَاإلعماؿَاعتبارناَلؤلصؿَ)لماَقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَكث
َلمفصؿ،َكقرأَ َبينيما َمزيدة ليكفينيـ(َالبلـَاألكلىَمكطئةَلمقسـَكالثانيةَلمتأكيدَأكَبالعكسَكما
َلئلدغاـ،َ َفقمبتَالنكفَميمنا َبالتشديدَعمىَأفَأصموَ)لمفَما( َ)لٌما( ابفَعامرَكعاصـَكحمزة

َكقرئَربؾَجزاءَأعماليـ،فتَأكالىف،َكالمعنىَلمفَالذيفَيكفينيـَفاجتمعتَثبلثَميماتَفحذ
فٍََ،لىمًّاَأىٍكبلنَ:َكقكلوَجميعاَنَأمَبالتنكيفَلما َقرئَكقدَإالَبمعنىَ(لىم ا)كَنافيةَ(ًإفٍَ)َعمىَلىم اَكيؿٌََّكىاً 
َ.(5)نبو

َكتخفيفيما، َبيفَتشديدىما ) َك)كبلًّ َفيَاختبلؼَالقراءاتَفيَ)إف( َيتجمىَمكطفَالشاىد
حيثَقرأَنافعَكابفَكثيرَبتخفيؼَ)إف(َك)لما(،َكقرأَأبكَعمركَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَبتشديدَ
)إف(،َكتخفيؼَ)لما(،َكقرأَشعبةَعفَعاصـَبتخفيؼَ)إف(َكتشديدَ)لما(،َأٌماَأبكَجعفرَكحمزةَ

َ.(6)كابفَعامرَكحفصَشددكىما
                                                           

 .1َ/116يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(1)
َ.1َ/125يينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحيَالديفَالدركيش،َجَ(2)
َ.1َ/164يينظر:َالجدكؿَفيَإعرابَالقرآفَالكريـ،َمحمكدَصافي،َجَ(3)
َالكتابَالمكنكف،َالسَ(4) َالكتاب،َأبكَحفص1َ/438َميفَالحمبي،َجالدرَالمصكفَفيَعمـك ،َكالمبابَفيَعمـك

َ.2َ/187الدمشقي،َج
َ.3َ/150أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبػكَبكػرَالنيسػابكرم،339َيينظر:َالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،ََ(6)

242.َ
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َإعم َمع َالثقيمة َمف َمخففة َلمىا( َكبلًّ َ)إٍف َكابفَكثير َنافع َفّعرابََ(1)الياقرأ فيَاسميا،
َالفتحة)كبلًَّ َنصبو َكعبلمة َمنصكب َالمخففة َإف َاسـ َإفَ(2)( َتخفيؼ َيجيزكف َكالبصريكف ،

َالخميؿَكسيبكيو َذكره َما َكىذا َإعماليا، َمع َالمشيكرََ،(3)المشددة َالسميفَالحمبيَأف  َذكر كقد
(َمنصكبةَبالفعؿَ)ليكفين يـ(،َكال(4)إىماليا فَليكفينيـَكبلًَّ،َكزعـَالفراءَأٌفَ)كؿًّ ،َكىكَ(5)تقدير:َكا 

،َكلقدَلٌحفَابفَعاشكرَماَذىبَإليوَنحاةَالبصرة،َكالخميؿَ(6)عندَصاحبَاإلنصاؼَالَيجكز
(َمشددةَ كسيبكيوَمفَإعماؿَ)إٍف(َالمخففةَإذاَجاءَبعدىاَجممةَاسمية،َككجوَالقراءةَعندهَ)إف 

لفارقةَلمتفريؽَبينياَكبيفَ)إٍف(َالنافية،َكالَ،َفّذاَأىًممتَ)إٍف(َالمخففةَلزمتياَالـَا(7)عمىَاألصؿ
َمفَاألحكاؿ َحاؿو َ.(8)َيجكزَإعماؿَ)إٍف(َالمخففةَعندَالككفييفَبأمٍّ

أم اَتخفيؼَ)لما(َفعمىَأٌفَ)البلـ(َالـَالتأكيدَكتسمىَالمزحمقةَدخمتَعمىَ)ما(َكىيَخبرَ
َفي َكاقعة َفيَ)ليكفينيـ( َكالبلـ َمكصكفة، َنكرة َأك َمكصكلة َك)ما( َمحذكؼ،ََإف، جكابَقسـ

َ.(11)،َفمكالىاَلقيؿ:َلميكفينيـ(10)،َكىيَلمفصؿَبيفَالبلميف(9)ك)ما(َصفةَلمناس

(َمشددةَكعاممةَعمىَأصميا،َفّعرابَ أٌماَقراءةَأبيَعمركَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَ)إف 
َمخففة َك)لمىا( َمنصكب، َإٌف َاسـ ) َليكفينيَ)كبلًّ َكالـ ،) َدخمتَعمىَخبرَ)إف  َكالبلـَمزحمقة ـَ،

َ،َكىيَقراءةَلـَيٍذكرىاَالبيضاكمَكلـَييًشرَإلييا.(12)كاقعةَفيَجكابَقسـَمحذكؼ
                                                           

 .1َ/390األخفش،َجيينظر:َمعانيَالقرآف،ََ(1)
َ.12َ/173يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(2)
َ.9َ/104يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(3)
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(4) َ.1َ/438يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
 .2َ/559يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(5)
َئؿَالخػػػػبلؼَبػػػػيفَالنحػػػػكييفَالبصػػػػرييفَكالكػػػػكفييف،َأبػػػػكَالبركػػػػاتَبػػػػفَاألنبػػػػارم،َيينظػػػػر:َاإلنصػػػػاؼَفػػػػيَمسػػػػاَ(6)
َ.1َ/159ج
َ.12َ/173يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(7)
َ.1َ/76يينظر:َالكنزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َجَ(8)
،كمشػػكؿَإعػػراب190َخالكيػو،َ،َكالحجػةَفػػيَالقػػراءاتَالسػبع،َابػػف165َيينظػر:َإعػػرابَالقػرآف،َاألصػػبياني،ََ(9)

َ،َكالنكػػػػتَفػػػػيَالقػػػػرآفَالكػػػػريـ،2َ/28َ،َكمعػػػػانيَالقػػػػرآف،َالفػػػػراء،َج1َ/374القػػػػرآف،َمكػػػػيَبػػػػفَأبػػػػيَطالػػػػب،َج
َ.261أبكَالحسفَالقيركاني،َ

َ.217يينظر:َمفاتي َاألغانيَفيَالقراءاتَكالمعاني،َأبكَالعبلءَالحنفي،ََ(10)
َ.1َ/164يينظر:َأماليَابفَالحاجب،َجَ(11)
َالعربيػػة،َمحمػػدَسػػالـَمحيسػػف،َج1َ/164نظػػر:َأمػػاليَابػػفَالحاجػػب،َجييََ(12) /2َ،َكالقػػراءاتَكأثرىػػاَفػػيَعمػػـك

155.َ
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َالذمَ َبالفعؿ ) َنصبَ)كبلًّ َيص  َكال َالجمع، َمعنى َكتحمؿ َشاذة، َقراءة َالتنكيف كقراءة
َالفعؿَبعده َمحذكؼَيفسٍّره َكالعامؿَبالنصبَفعؿه َقبمو، َالَيعمؿَفيما َجكابَالقسـ َألف  َبعده 

َليكفين َجميعناكالمعنى: َالمحذكؼ،َ(1)يـ َإليو َالمضاؼ َعكضَعف َتنكيف ) َ)كبلًّ َفي َكالتنكيف ،
،َكلقدَضٌعؼَالبيضاكمَقراءةَالتنكيفَمفَخبلؿَاستخداموَ(2)كالتقدير:َكميـَأمَجميعَالمختمفيف

َالفعؿَ)قرئ(.

َالشاذة َشعبة َقراءة َعمىَمعنىََ(3)أم ا َكتخفيؼَ)إٍف( َمشددة، َك)لم ا( َمخففة، فعمىَ)إٍف(
َإالالنفي َعمىَمعنى َ)لٌما( َكتشديد َكحذفتَإحدلَ(4)، َميمنا، َفقمبتَالنكف َما( َ)لمف َكأصميا ،

،َك)مف(َالجارةَ(5)الميماتَكراىيةَتكاليَاألمثاؿ،َفأدغمتَالنكفَفيَالميـَفصارتَميمناَمشددة
(َبالرفعَفٌّماَأفَتككف)إٍف(َممغاة،َ(6)دخمتَعمىَ)ما(َالمكصكلةَأكَالمكصكفة ذاَكانتَ)كؿٌّ ،َكا 

ٌماَعاممةَكاسمياَمحذكؼ،َك)كؿ(َخبرَإفَمرفكعَك (َمبتدأَمرفكع،َكا  عرابَ)كؿٌّ ،َكلقدَضٌعؼَ(7)ا 
َالبيضاكمَىذهَالقراءةَلسبقياَبكممةَ)قرئ(َالفعؿَالمبنيَلممجيكؿ.

َليكفينيـَ َكالمعنى: َ)كؿ(، َنعتَؿ َكىك َالجمع، َمعنى َعمى َ)لمنا( َبالتنكيف َشاذة كقراءة
َ.(8)جميعنا

َعمىَتضعيؼَا لبيضاكمَلمقراءتيفَالشاذتيفَمفَخبلؿَاستخداموَكممةَ)قرئ(،َكلقدَنستًدؿ 
َالقراءةَ َذكر َدكف َلم ا(، َكبلًّ َك)إف  َلمىا( َكبلًّ َ)إٍف َكىما: َمتكاترتيف، َقراءتيف َذكر َعمى اقتصر

َلىمىا(. َكبلًّ َالمتكاترةَالثالثةَ)إف 

                                                           

 .1َ/674يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(1)
 .2َ/87يينظر:َمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،،َجَ(2)
َ.1َ/672يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
/5َ،َكاليدايػػػةَإلػػػىَبمػػػكغَالنيايػػػة،َمكػػػيَبػػػفَأبػػػيَطالػػػب،َج575يينظػػػر:َتفسػػػيرَالقػػػرآفَالعظػػػيـ،َابػػػفَكثيػػػر،ََ(4)

3477.َ
 .190يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(5)
َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(6)  .2َ/155يينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
َ.1َ/673العكبرم،َجَيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َ(7)
َ.1َ/674،َجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(8)
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 ما بين )إذ( و)إذا(  :المطمب السابع

َ َأشار َالقَرالبيضاكم َاختبلؼ َمكضعَوإلى َفي َك)إذا( َ)إذ( َبيف َكاحدَوَاءات َكىك قولو ،
َ[َُِىكد:َ]ََّ مم ام  يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱَتعالى:

َ.َ(1)قاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)إذ(َألفَالمعنىَعمىَالمضين

قراءةَالعامةَ)إذا(َعمىَأنياَمصدر،َكتستعمؿَلممستقبؿ،َكالمعنى:َمتىَأخذَالقرل،َكتدؿ َ
ًضعَالمستقبؿَمكضعَالماضيعمىَاستمرارَالكعيدَكبقائوَ فيَالزماف،َحيثَكي

(2).َ

كأم اَ)إذ(َفييَقراءةهَشاذةه،َكتيستعمىؿَلمماضي،َكالمعنى:َحيفَأخذَربؾَالقرل
،َكىيَ(3)َ

َاألمـ َمف َتقٌدـ َمف َإىبلؾ َعف َ_تعالى_ َاهلل َمف ذىَ(4)إخبار َنأىخى َتعالى: َقكلو َتيناسب َكىي ،
َ.(6)أستجيزَالقراءةَبياَلخبلفياَمصاحؼَالمسمميفنَ،َكضٌعفياَالطبرمَلقكلو:َنقراءةَال(5)رب ؾن

نبلحظَأٌفَالبيضاكمَأكردَقراءةَ)إذ(َمسبكقةَبكممةَ)قرئ(َكىذهَإشارةَإلىَتضعيفوَقراءةَ
المضي،َكلعٌؿَاألرج َقراءةَ)إذا(َفتككفَعبرةَكمكعظةَلمعالميفَفيَحاضرناَكمستقبمناَبأٌفَحكـَ

َسارَبيفَ َكما األمـَالظالمةَسمفنا،َفغايةَاآليةَالكريمةَليسَالحديثَاهللَكعقابوَلمظالميفَسارو
َلوَنفسوَالظمـ. ؿي َعفَعقابَالظالميفَالسابقيفَفحسب،َبؿَعقابَمىٍفَستيسكٍّ

 الواو بين الحذف والذكر  :المطمب الثامن

،َكىكَقكلوَكاحدَوَفيَمكضعَوَكذكرىاَالكاكلىَاختبلؼَالقراءاتَبيفَحذؼَإَالبيضاكمَأشار
َ  خم حم جم يل ىل مل خل  خم حم جم هل مل خل ُّٱتعالى:
َ[َُّّ-َُِّآؿَعمراف:َ]ََّ حن جن يم ىم  مم

َ.َ(7)قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَنافعَكابفَعامرَ)سارعكا(َببلَكاكن
                                                           

َ.3َ/148أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،3َ/206َيينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(2)
َ.9َ/96ج
 .3َ/301بي،َجمالثعَالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،يينظر:ََ(3)
َ.6َ/208يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(4)
َ.1َ/671يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(5)
َ.15َ/476جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
َ.2َ/38أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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اختمؼَالقراءَفيَذكرَالكاكَكحذفياَفيَ)كسارعكا(َحيثَقرأَنافعَكابفَعامرَكأبكَجعفرَ
َالباقكفَبالكاك َأىؿَمكةَكالككفةَكا(1)بغيرَكاك،َكقرأ َبغيرَالكاكَ،َكىيَقراءة َالقراءة َأم ا لبصرة،

َ.(2)فييَألىؿَالمدينةَكالشاـ

كتخريجَقراءةَالكاكَعمىَأٌنياَعطفتَجممةَأمريةَ)سارعكا(َعمىَمثمياَ)كأطيعكا(،َكتعميؿَ
ـ َأمرىـَباإلسراعَإلىَالمغفرةَكالجنة َاهللَأمرَعبادهَبطاعتوَث َ.(3)قراءةَالكاكَأف 

َ.(4)االستئناؼ،َكبمنزلةَالبيافَأكَبدؿَاالشتماؿكمىٍفَقرأَبغيرَكاكَفعمىَالقطعَََك

َقراءةَالكاكَأحبَ ق(َالقراءت370أجازَاألزىرمَت) َأف  َ.(5)إليوَمفَإسقاطياَيف،َإال 

َت)َعميَأبكَكذكر َأفَ 377الفارسي ََفٍَفمَىَمستقيـ،َشائعَاألمريفَكبلَق( َالكاكأثبت
َمستغنيةَباألكلىَممتبسةَالثانيةَةالجممَفؤلفَالكاكَترؾَكمفَ،مثمياَعمىَأمريةَجممةَؼَىطَىعَى

َ.(6)بالكاكَياعطفَعفَبالتباسياَبيا
تخػػريجََإسػػقاطياَعنػػدهَق(َضػػٌعؼَقػػراءةَإسػػقاطَالػػكاك،ََك756غيػػرَأٌفَالسػػميفَالحمبػػيَت)

ػاَالكجػوَالثػانيَعنػدهَعمػىَإرادةًَعمىَ َكلكنػوَالعطػؼَكجيػيف،َأكليمػا:َاالسػتئناؼَكمػاَكٌضػحنا،َأم 

ذىؼَى َ.َ(7)َ[22َالكيؼ:]ََّ ىئ نئ  مئ ُّٱَ:تعالىَلوكقَكَلمداللةَالعاطؼَىَحى

نبلحظَأٌفَاألزىرم،َكالسميفَالحمبيَاختاراَقراءةَالكاكَدكفَحذفيا،َكيمكفَتبريرَذلؾَأٌفَ
َلوَمفَاإلعراب،َإاٌلَأٌفَلوَفائدةَداللية،َف ٍفَكافَالَمحؿ  َفيَالمبنىَزيادةَمالحرؼَكا  َزيادةو كؿ 

مرَإلييةَكاشكنا،َفالكاكَحرؼَعطؼَالستكماؿَسمسمةَأفيَالمعنى،َفبلَيمكفَاعتبارَأمَزيادةَح
َالبيضاكمَفمقدَ َأٌما َكرحمتو، َكاإلسراعَإلىَمغفرتو َاهلل، َكطاعة َالنار، َكاتٌقاء بدأتَبتقكلَاهلل،
َذلؾَإشارةَعمىَقبكلوَالقراءتيف،َفيماَ اكتفىَباإلشارةَإلىَالقراءتيفَدكفَتكجيوَأكَترجي ،َكلعؿ 

َبكليما.سبعيتافَصحيحتاف،َكينبغيَق

                                                           

َ.2َ/105مبي،َجالثعالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالكشؼََكيينظر:ََ(1)
َ.235يينظر:َإتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشر،َأحمدَالدمياطي،ََ(2)
َ.1َ/292،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج1َ/180إعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(3)
 .2َ/261يينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالطنطاكم،َجَ(4)
َ.1َ/273يَالقراءات،َاألزىرم،َجيينظر:َمعانَ(5)
،َكالحجػةَلمقػراءَالسػبعة،َأبػكَعمػي1َ/507َيينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابػفَعطيػة،َجَ(6)

 .3َ/78الفارسي،َج
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(7)  .3َ/394يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
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نخمصَإلىَتبايفَطرؽَالبيضاكمَفيَعرضوَالقراءاتَكتكجييياَبيفَذكرَبعضياَدكفَ
،َكأغمبَاختبلؼَاآلخرَكىكَاألغمبيةَفيَتفسيره،َكذكرَجميعياَفيَبعضَالمكاضعَكىكَاألقؿ

َفييا،َ َالحيادية َالتزاـ َكيغمبَعميو القراءاتَالقرآنيةَفيَالجانبَالنحكمَبيفَقراءتيفَمتكاترتيف،
فَرَشخصيتوَمفَخبلؿَطرحوَآلرائوَكتعقيباتوَعمىَآراءَغيره،َفكافَييضعٍّؼَبعضياَكييمحٍَّكتظي

َماَخالؼَالقياس.
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 انيالث   فصلُ الْ 
 ة فيّ رْ الص   وجيياتُ الت   
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 انيالث   فصلُ الْ 
 ةرفيّ الص   وجيياتُ الت   

َفيَنظَتتجم ى َدقيقةوَتحمؿيَبراعةيَاألسمكًبَاإللييٍّ ًموَلكتابوَالكريـَمفَخبلؿَانتقائوَأللفاظو
َمعينة،َ َمقصكدة،َفماَكيًضعتَلفظةهَفيَآيةَمفَآياتَالذكرَالحكيـَإالَكقدَجاءتَلداللةو معانيى
َبأخرل،َكىذاَكجوهَمفَكجكهَإعجازَالكتابَالمبيف،َفممبنىَ َأكَصيغةو َلفظةو فبلَيمكفَاستبداؿي

َالمغكيكفَالقدامىَبكمييما،َكمفَذلؾَماَذكرهَابفَجنيَالكممًةَأىميةهَفيَتحديدَمعن اىا،َفمقدَعىًنيى
َأغراضياَ َإظيار َإلى َكطريقنا َمعانييا، َعنكاف َكانت َلما َنفٌّنيا َاأللفاظ: َعف َخصائصو في
َ،َ َفيَالسمع َليا َليككفَذلؾَأكقع َكتحسينيا  َفيَتحبيرىا َكبالغكا َكرتبكىا َأصمحكىا كمرامييا،

َ.(1)القصدنَكأذىبَبياَفيَالداللةَعمى

َالصي ََكلقد َطريؽ َعف َالمستمدة َنالمعاني َكىي َالصرفية َبالداللة َالمحدثكف سم اه
َجديدةه.(2)كأبنيتيان َ،َفمفَالصي َالصرفيةَالمختمفةَتتكلديَمعافو

َييدلٍّؿَعمىَك َمفَخبلؿََأثرًََمم ا َالتيَسنكردىا َالنماذجي تفسيرَالمبنىَفيَالمعنىَتطبيقينا
َالَالبيضاكم َاهلل َلكتاب َكريـ، َالمغكم  َاألساسى َتيكضٍّ ي َفيَكالتي َزيادةه َالمبنى َفي َزيادةو )كؿ 
َ َالمعنى(، َاعتمد َحيث َفرضالبيضاكم َالتي َالصرفية َالصي  َتنكع َاالىتماـََتعمى عميو

َالقرآنية َدالليَبالقراءات َتغي ر َمف َعمييا َيترتب َلمقراءاتَكما َكتكجييو َاعتماده َبذلؾ َككاف ،
َ َإَاصرفيًَّالقرآنية َتيتـَخدمة َكانتَالدراسة َكلٌما َالمعنى، َتكضي  َييدؼَإلى َالذم َتفسيره لى

يةَمَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَناحيةَصرفبالنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـ،َفقدَجاءَعرضَالبيضاَك
َصري َفيََ،مكضعناَثبلثمائةَكتسعةَكخمسيففيَ حيثَأبدلَترجيحوَإلحدلَالقراءاتَبشكؿو

َالحياديةَفيَ ماَييمم َمفَخبلؿَعرضوَلمقراءاتََلالمكاضعَاألخرلَسَكعشرةَمكاضع،َكالتـز
َفيَمغكييفمفَالصعبَتناكؿَكتتبعَآراءَالمفَالمعمكـَأن وََككالتيَقٌدمياَبمفظةَ)قرئ(،ََالشاذة

لذاَقامتَالباحثةَبانتقاءَالمكاضعَالغنيةََأكردىاَفيَتفسيره،َجميعَمكاضعَالقراءاتَالقرآنيةَالتي
َ َبتكجيياتَالبيضاكم، ـ  َتث َكستيفَناكلتَبالدراسة ََمسألةَنتسعنا البيضاكمَالكثيرَمفَعالجَفييا

عمىَمفَخبللياَالتعرؼَ،َكنحاكؿَفيماَيميَالمسائؿَالصرفيةَالتيَتتعمؽَبأبنيةَاأللفاظَكصيغيا
ـٌََميتٌبعَفيَتكجيياتوَالصرفية،َحيثمنيجوَال كفقناَلتصنيؼََتقسيـَىذاَالفصؿَإلىَثبلثةَمباحثت

َكاألسماء،َكالعمؿَالصرفية.،َكالتيَغمبتَعمىَتكجيياتوَالصرفيةَاألفعاؿ:َالدرسَالصرفي،َكىي
                                                           

 .1َ/216الخصائص،َابفَجني،َجَ(1)
َ.47األلفاظ،َإبراىيـَأنيس،ََداللةَ(2)
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 األفعال :المبحث األول

َالبيضاكم َالقرآفََأشار َفي َاألكؿ َلمنصؼ َتفسيره َفي َاألفعاؿ َإلى َصرفية َناحية مف
َ َمائتيف َعددىا َبم  َكالتي ََكخمسيفالكريـ، َعرضيمكضعنا، َالفعؿََاكيتـ  َمطالب: َخمسة في

سنادهَلمضمائرَمفَعدمو،َباعتبارَدالل توَالزمنية،َكتجريدهَكزيادتو،َكبنائوَلممعمكـَكالمجيكؿ،َكا 
َ.كتككيدهَبالنكفَمفَعدمو

 الزمنية  الدًللةالفعل باعتبار  :مطمب األولال

 الفعل بين الماضي والمضارع  :أوًًل 

َكالمضارعَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َالماضي َبيف َالفعؿ َفيَزمف
 مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج ُّٱ تعالى: ولوقنذكرَمنياََ،(1)يفمكضع
َ[ُُٕالتكبة:َ]ََّ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص  حص

قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمزةَكحفصَ)يزي (َبالياء َألفَتأنيثَالقمكبَغيرَحقيقي،َكقرئَ
َ.(2)قمكبَفريؽونَ()مفَبعدَماَزاغت

ليما:َماَقرئَبيفَالماضيَيتجمىَمكطفَالشاىدَالصرفيَفيَكممةَ)تزي (َمفَناحيتيف،َأَك
كالمضارع،َكالناحيةَاألخرلَتذكيرَكتأنيثَالفعؿ،َحيثَقرأَجميكرَالقٌراءَ)تزي (َبالمضارع،َكقرأَ

سقاطَكادَ(3)عبداهللَبفَمسعكدَ)مفَبعدَماَزاغت( فٍّؽَالبيضاكمَبتقديموَ(4)بالمضي،َكا  ،َكلقدَكي
اختيارَقراءةَالمضارعةَالمتكاترةَعمىَقراءةَالمضيَبالفعؿَ)قرئ( َداللةنَعمىَتضعيفيا،َفعميناَ

الشاذة،َكألٌفَالفعؿَالمضارعَيفيدَاستمراريةَالحاؿَكىكَماَيناسبَفاعمياَ)القمكب(َمتقمبةَالحاؿ،َ
َإضافةنَإلىَأٌفَقراءةَالمضيَتؤدمَإلىَحذؼَفيَالنصَالقرآني.

                                                           

َتخريجَمكطفَالشاىدَفيَالفصؿَالثالث.30قكلوَتعالى:َنتكدنَفي)آؿَعمراف:ََ(1) َ(،َكتـ 
َ.3َ/100أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
/3َ،َكالمحػػررَالػػكجيزَفػيَتفسػػيرَكتػػابَاهللَالعزيػػز،َابػػفَعطيػػة،َج2َ/318يينظػر:َالكشػػاؼ،َالزمخشػػرم،َجَ(3)

93. 
 .5َ/519يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(4)
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َ َ)تزي ( َالباقكف َكقرأ َالفعؿ، َلتقدـ َبالياء  َ)يزي ( َعاصـ َكحفصَعف َحمزة بالتاء َكقرأ
قراءتاَالياءَكزَفيَفعمياَالتذكيرَكالتأنيث،ََك،َفالقمكبَمؤنثَتأنيثَمجازمَيج(1)لتأنيثَالقمكب

َكالتاءَمتكاترتاف،َالَمفاضمةَإلحداىماَعمىَاألخرل.

 الفعل بين الماضي واألمر  :ثانًيا

َالماضيَكاألمرَفيَالقراءاتَاختبلؼالبيضاكمَإلىََأشار َبيف َالفعؿ خمسةََفيَزمف
 خضحض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ُّٱ تعالى: قولونذكرَمنياََ،(2)عمكاض

َ[ُِٓالبقرة:َ]ََّ مف  خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض

َنافعَكابفَعامرَقاؿَ َعمىَ)جعمنا(َأم:ََ(كاتخذكا)البيضاكم:َنكقرأ بمفظَالماضيَعطفنا
َ.(3)كاتخذكاَالناسَمقاموَالمكسكـَبو،َيعنيَالكعبةَقبمةَيصمكفَإلييان

َنافعَكابفَعا َالبيتَقرأ َجعمنا َكالمعنى: َالخبر، َالماضيَعمىَكجو َبصيغة ذكا( مرَ)اتخى
َباتخاذهَ َاألمر َكجو َعمى َالخاء َبكسر َ)اتًخذكا( َالباقكف َكقرأ َمصمى، َفاتخذكه َلمناس مثابة

َعمىَالغرض(4)مصمى َ.(5)،َكتدؿ 

َباتخاذيأمرهَََلقدَأنزؿَاهللَتعالىَاآليةَالكريمةَعمىَنبيوَمحمدَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_
ََك،َمصمىَإبراىيـَمقاـ َقكلوَعمىَمعطكؼنَمصمىَإبراىيـَمقاـَمفَاتخذكاقاؿَنحكيكَالبصرة
َ]ََّ زث رث يت ىت ُّٱَ:تعالى َُِِالبقرة: َالذيفَإسرائيؿَبنيَمفَلمييكدَاألمرَفكاف[
َ.(6)كسمـَعميوَاهللَصمىَاهللَرسكؿَعيدَعمىَكانكا

َكا َالماضي َصيغتي َفي َالمتمثؿ َالقراءتيف َبيف َلبلختبلؼ َالمعنى،َإف  َعمى َأثرنا ألمر
َأكافَالمأمكرَإبراىيـَ َسكاء َاالستعبلءَكاإللزاـ َعمىَطمبَالفعؿَعمىَكجو َاألمرَتدؿ  فصيغة
َالمقاـَ َكذلؾَلبقاءَىذا َمحمدَ_صٌمىَاهللَعميوَكسمـ_َكأٌمتو، َالسبلـ_َكقكموَأكَسيدنا _عميو

                                                           

َ.16َ/163يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(1)
(،َكقكلػػػو:َنادخمكىػػانَفػػػي15َ(،َكقكلػػػو:َنكاسػػتفتحكانَفػػػيَ)إبػػراىيـ:49َقكلػػوَتعػػػالى:َنادخمػػكانَفػػػيَ)األعػػراؼ:ََ(2)

َ(.93(،َكقكلو:َنقؿَسبحافنَفيَ)اإلسراء:46َ)الحجر:َ
َ.1َ/105أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ.2َ/30يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(4)
 .1َ/155يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(5)
َ.2َ/31يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
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رناَعفَحكايةَمضتَأمَميصم ىَإلىَيكمناَىذا،َكليسَلمماضيَفقط،َبينماَصيغةَالماضيَتيخب
َعميوَ َاهلل َ_صمى َمحمد َأمة َنيجيـ َكعمى َمصم ى، َإبراىيـ َمقاـ َمف َإسرائيؿ َبني َاتخاذ عف
كسمـ_،َأٌماَعفَمكقؼَالبيضاكمَفقدَكافَمحايدناَدكفَترجي ،َكنحسبوَمكفقنا َلككفَالقراءتيفَ

َمتكاترتيف.

 الفعل باعتبار التجريد والزيادة  :المطمب الثاني

 الثالثي المزيد بحرف  الفعل _أوًًل 
 )َعمى وزن )أفعل

بيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرؼَاليمزةَعمىَكزفََالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
 رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱَتعالى: قولونذكرَمنياََ،(1))أفعؿ(َفيَثمانيةَعشرَمكضعنا

َ[ُٕٔآؿَعمراف:َ]ََّ ربيئ  ىئ نئ مئ زئ

َنافعَ)يحزنؾ(َبضـَاقاؿَالبيضاكم:َن لياءَككسرَالزامَحيثَماَكقعَخبلَقكلوَفيَكقرأ
َكالباقكفَكذلؾَفيَالكؿن َالزامَفيو، َفت َالياءَكضـ َفّنو َالفزعَاألكبر، ،َ(2)األنبياءَالَيحزنيـ

َ.(3)نعَ)يحزنؾ(َمفَأحزنوكفيَمكطفَآخرَيقكؿ:َنكقرأَناف
َالياءَككسرَالزامَ)ييحًزنؾ(،َكالباقكفَبفت َالياءَكضـَالزامَ)يىح َنافعَبضـ ،َ(4)زينؾ(قرأ

َالمزيدَباليمزة.َ(5)كقراءةَالجميكرَالفت ،َكماضيياَ)حًزف(،َأٌماَاألخرلَفماضيياَ)أحزف(َالثبلثي

                                                           

َ(،َكقكلػػػػػو:َنتنكحػػػػػكانَفػػػػػي104َ:َنأنظرنػػػػػانَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:َ(،َكقكلػػػػػو20قكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َنلػػػػػذىبنَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:ََ(1)
(،َكقكلػػػو:َنتقصػػػركانَفػػػي3َ(،َكقكلػػػو:َنتقسػػػطكانَفػػػيَ)النسػػػاء:279َ(،َكقكلػػػو:َنفػػػأذنكانَفػػػيَ)البقػػػرة:221َ)البقػػػرة:َ
(،َكقكلػػو:َنسػػكتنَفػػي117َ(،َكقكلػػو:َنيضػػؿنَفػػيَ)األنعػػاـ:115َ(،َكقكلػػو:َننصػػمونَفػػيَ)النسػػاء:101َ)النسػػاء:َ

(،َكقكلػو:َنتركنػكانَفػي71َ(،َكقكلػو:َنفػأجمعكانَفػيَ)يػكنس:79َ(،َكقكلو:َنيممزكفنَفػيَ)التكبػة:154َ)األعراؼ:َ
(،َ،َكقكلػػو:َنأتػػكنينَفػػي85َ(،َكقكلػػو:َنفػػأتبعنَفػػيَ)الكيػػؼ:49َ(،َكقكلػػو:َنيعصػػركفنَفػػيَ)يكسػػؼ:113َ)ىػػكد:َ

َ.(1(،َكقكلو:َنيصدكفنَفيَ)إبراىيـ:81َكقكلو:َنتسممكفنَفيَ)النحؿ:ََ(96)الكيؼ:َ
َ.2َ/50أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.3َ/112،َجالمرجعَالسابؽَ(3)
،َكالمحػػررَالػػكجيزَفػػي1َ/93َيينظػػر:َالبػػدكرَالزاىػػرةَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػرَالمتػػكاترة،َعبػػدَالفتػػاحَالقاضػػي،َجَ(4)

،َكالسراج2َ/427َالبغكم،َجَ،َكمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،2َ/285تفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َج
،3َ/36َ،َكفريػدةَالػػدىرَفػيَتأصػيؿَكجمػػعَالقػراءات،َمحمػدَسػػالـ،َج1َ/374المنيػر،َشػمسَالػػديفَالشػربيني،َج

،َكالمبسػػكطَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػر،َأبػػػكَبكػػػرَالنيسػػػابكرم،2َ/444َكالكنػػزَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػر،َابػػػفَالمبػػػارؾ،َج
171.َ

 ،1َ/312َ،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج1َ/356عكبرم،َجيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالَ(5)
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ٍزننػػا،َكالَنقػػكؿَإحزاننػػا ػػفَقػػرأَبفػػت َاليػػاءَفعمػػىَأٌنيػػاًَمػػفَحػػزفَحي كمى
،َكلقػػدَكصػػفياَاألزىػػرمَ(1)

ييفَ)يىحزنؾ( َجريناَعمىَقكؿَ،َكاختارَأكثرَالنحَك(2)بالمغةَالجيدة َألنياَأفشىَكأكثرَالقراءَعمييا
،َكىػيَعمػىَكزفَمفعػكؿَالػذمَيشػتؽَمػفَالفعػؿَالثبلثػيَ(3)العرب:َىذاَأمرَمحزكفَكليسَميحزىف

َ)فًعؿ(،َكليسَ)ميحزف(َالمزيدَباليمزة،َكىذاَييدلٍّؿَعمىَأٌنياَالقراءةَالراجحة.
كأٌماَمىفَقرأَبضـَالياءَفييَلغةهَفصيحة
،َأمَ(5)البلـزَ،َكييحزنؾَبالضـَمنقكؿَمفَحزف(4)

َأٌفَغرضَالزيادةَىكَالتعدية.
لقػػػػدَاختمػػػػؼَالفعػػػػبلفَمػػػػفَناحيػػػػةَصػػػػرفيةَأحػػػػدىماَمجػػػػردَثبلثػػػػي،َكاآلخػػػػرَمزيػػػػدَبػػػػاليمزة،َ
كاخػػتبلؼَمبناىمػػاَيػػؤثرَعمػػىَالناحيػػةَالدالليػػةَفييمػػا،َفقػػراءةَفػػت َاليػػاء،َكماضػػيياَحػػزفَالمجػػردَ

َمعناىػػاَأفَالرسػػكؿَ_صػػمىَاهللَعميػػوَكسػػمـ_َأصػػابوَالحػػ زفَمػػفَرٌدةَالمسػػمميفَإلػػىَالكفػػر،َالػػبلـز
أٌماَقراءةَضـَالياءَمعناىاَأٌفَالمرتديفَعفَاإلسػبلـَجعمػكاَالرسػكؿَحزيننػاَبمػاَفعمػكه،َكالَأرجحيػةَ
إلحدلَالقراءاتَعمىَاألخرل َلككنيمػاَمتػكاترتيف،َكىػذاَمػاَسػارَعميػوَاإلمػاـَالبيضػاكم،َفػّيرادهَ

َ.القراءتيفَمعَالسككتَعمييماَداللةَعمىَقبكليما
  )عمى وزن )فّعل 

بيفَالمجردَالثبلثيَكالمزيدَبحرؼَالتضعيؼَعمػىَََالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
لقالكاَانماَسػكرتَأبصػارناَبػؿَنتعالى:  ولوق نذكرَمنياَ،(6)كزفَ)فع ؿ(َفيَاثنيفَكثبلثيفَمكضعنا

َمسحكركفن َ.(7)نحفَقـك
                                                           

َ.116يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(1)
 .1َ/282يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(2)
 .181يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(3)
َ.1َ/282يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(4)
 .7َ/179إرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجيينظر:ََ(5)
(،49َ(،َكقكلو:َنفرقنانَفيَ)البقرة:49َ(،َكقكلو:َنيذبحكفنَفيَ)البقرة:10َقكلوَتعالى:َنيكذبكفنَفيَ)البقرة:ََ(6)

(،َكقكلػو:386َ)البقرة:ََ(،َكقكلو:َنتحمؿنَفي185(،َكقكلو:َنلتكممكانَفيَ)البقرة:85َكقكلو:َنتقتمكفنَفيَ)البقرة:َ
(،79َ(،َكقكلػػو:َنتعممػػكفنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:37َ(،َكقكلػػو:نَيبشػػرؾنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:37َنكفميػانَفػػيَ)آؿَعمػػراف:َ

(،َكقكلػو:َنيميػزنَفػيَ)آؿَعمػراف:168َ(،َكقكلػو:َنقتمػكانَفػيَ)آؿَعمػراف:79َكقكلو:َنتدرسػكفنَفػيَ)آؿَعمػراف:َ
َ(،َكقكلػػػػػػو:َنفتحنػػػػػػانَفػػػػػػي38َ،َكقكلػػػػػػو:َنفرطنػػػػػػانَفػػػػػػيَ)األنعػػػػػػاـ:َ(33(،َكقكلػػػػػػو:َنيكػػػػػػذبكنؾنَفػػػػػػيَ)األنعػػػػػػاـ:179َ

(،َكقكلػػػو:َنتمقػػػؼنَفػػػي140َ(،َكقكلػػػو:َنقتمػػػكانَفػػػيَ)األنعػػػاـ:89َ(،َكقكلػػػو:َنعقػػػدتـنَفػػػيَ)المائػػػدة:44َ)األنعػػػاـ:َ
(،َكقكلػػػػو:157َ(،َكقكلػػػو:َنتعػػػزركهنَفػػػػيَ)األعػػػراؼ:127َ(،َكقكلػػػو:َنسػػػػنقتؿنَفػػػيَ)األعػػػػراؼ:117َ)األعػػػراؼ:َ

(،77َ(،َكقكلػػػو:َنيكػػػذبكفنَفػػػيَ)التكبػػػة:30َ(،َكقكلػػػو:َنليثبتػػػكؾنَفػػػيَ)األنفػػػاؿ:170َ)األعػػػراؼ:ََنيمسػػػككفنَفػػػي
(،33َ(،َكقكلػػػو:َنفجرنػػػانَفػػػيَ)الكيػػػؼ:53َ(،َ،َكقكلػػػو:َننبشػػػرؾنَفػػػيَ)الحجػػػر:39َكقكلػػػو:َنيثٌبػػػتنَفػػػيَ)الرعػػػد:َ
(،106َفرقنػاهنَفػيَ)اإلسػراء:َ(،َكقكلػو:َن41(،َكقكلػو:َنليػذكركانَفػيَ)اإلسػراء:41َكقكلو:َنصرفنانَفيَ)اإلسراء:َ
َ(.9(،َكقكلو:َنيبشرنَفيَ)اإلسراء:18َكقكلو:َنلممئتنَفيَ)الكيؼ:َ

 .15الحجر:ََ(7)
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،َكيػػػدؿَعميػػػوَقػػػراءةَابػػػفَكثيػػػرَقػػػاؿَالبيضػػػاكم:َنسػػػدتَعػػػفَاألبصػػػارَبالسػػػحرَمػػػفَالسٍّػػػكر
بالتخفيؼ،َأكَحيرتَمفَالس كرَكيدؿَعميوَقراءةَمفَقرأَسىًكرىتن
(1).َ

َ(2)قػػرأَابػػفَكثيػػرَ)سيػػًكرت(َبتخفيػػؼَالكػػاؼ،َكالبػػاقكفَ)سيػػكٍّرت(َبتشػػديدىا ،َككبلىمػػاَمبنػػيٌّ
َ.(4)ربالبناءَلمفاعؿ،َكىيَقراءةَشاذة،َكشٌبيوَبّسكارَالخمَ(3)لممجيكؿ،َكقرأَالزىرمَسىًكرت

كمعنػىَقػراءةَالتشػديدَىػكَغشػيتَكغطيػتَكسيػػد ت،َكأم ػاَمعنػىَقػراءةَالتخفيػؼَىػكَحبسػػتَ
،َكالتشػػديدَيعنػػيَكقػػكعَاألمػػرَمػػرةَبعػػدَمػػرة،َكيحمػػؿَمعنػػىَالزيػػادةَكالتكثيػػرَأمَغطٌػػىَ(5)كسيػػًحرت
َ.(6)َعمىَعقمو

،َ(7)ييػػاالَيسػػتجيزَالطبػػرمَسػػكلَقػػراءةَالبنػػاءَلممفعػػكؿَمػػعَالتشػػديد َلكػػكفَأكثػػرَالقػػراءَعم
كمنيـَمىفَرٌج َقراءةَالتخفيؼَكالشككاني
(8).َ

قػػػ َكلقػػػدَنقػػػؿَلنػػػاَالنحػػػاسَمكافقتػػػوَلمػػػاَقالػػػوََ(9)فمتقػػػاربيَيحمػػػبلفَمعنيػػػيفَيمػػػاإنٌَ:َثىٍعمىػػػبَاؿَىكى
،َكىػذاَييشػابوَمػاَ(10)السػحرأبكَعمركَبفَالعػبلءَأفَالمقصػكدَفػيَقراءتػيَالتشػديدَكالتخفيػؼَىػكَ

لمسألةَعمػىَمفػردتيف،َأكليمػاَالسٍّػكرَبكسػرَالسػيفَكفعميػاَأكردهَالبيضاكمَفيَنصو،َحيثَنٌظـَا
يأتيَمبنيناَلممجيكؿَمشددناَكمخففنا،َكبناؤهَلممجيكؿَيعنيَأنػوَمتعػد ،َعمػىَخػبلؼَالمفػردةَالثانيػةَ

. َالـز َالس كرَبضـَالسيفَكيأتيَفعمياَمبنيناَلممعمكـ،َكىذاَيعنيَأٌنوَفعؿه

                                                           

 .3َ/208أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ،َكغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَالحسػف403يينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمػركَالػداني،ََ(2)

،َكالنشػػػرَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػف2َ/528َ،َكالكنػػػزَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػفَالمبػػػارؾَج346الصفقاسػػػي،َ
 .2َ/301الجزرم،َج

َ.3َ/353يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(3)
َ.1َ/745يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(4)
َالقػػرآف،َالسػػيكطي،َجيينظػػر:َاإلتقػػافَفػػيَعَ(5) َ،َكاليدايػػةَإلػػىَبمػػكغَالنيايػػة،َمكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػب،4َ/222َمػػـك
 .6َ/3869ج
،َكَزادَالمسػػيرَفػيَعمػػـ19َ/128َ،َكمفػاتي َالغيػػب،َالػرازم،َج2َ/238يينظػر:َإعػػرابَالقػرآف،َالنحػػاس،َجَ(6)

 .2َ/526التفسير،َابفَالجكزم،َج
 .17َ/76،َجيينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرمَ(7)
 .3َ/148يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(8)
َ.10َ/34يينظر:َتيذيبَالمغة،َاألزىرم،َجَ(9)
َ.4َ/14يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(10)
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ًبستَعف يٍّرتَكمعنىَ)سىًكرت(َمفَالس كرَىكَحي ،َكأٌماَ)سيًكرت(َك)سيكٍّرت(َ(1)النظرَكحي
َالبناءَلمفاعؿَكالبناءَلممفعكؿَمفَحيثَأصؿَ َفيَالمعنىَبيفَقراءة َفنممسَتغييرنا مفَالسحر،

َالكممةَالثبلثي.

أٌماَاختبلؼَالصيغتيفَبيفَالفعؿَالثبلثيَالمجردَكالمزيدَبالتضعيؼَلـَيؤثرَفيَالمعنى،َ
،َكعميناَقبكليما،َكىذاَبالغة،َككبلىماَقراءةَمتكاترةىَالتكثيرَكالمإالَأفَالزيادةَخرجتَإلىَمعن

ماَسارَعميوَالبيضاكمَكغمبَعميوَفيَتفسيرهَأفَيكتفيَذكرَالقراءاتَالقرآنية،َكيقؼَمحايدناَ
َ.منيا

 )َعمى وزن )فاعل

َكزفَعمىَاأللؼَبحرؼَكالمزيدَالثبلثيَالمجردَبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
 خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ قولو تعالى:نذكرَمنياََ،(2)سبعةَمكاضعَفي(َؿفاع)
َّْالنساء:َََّ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس

َمفَ َأقؿ َالجماع َعف َكناية َكاستعمالو َلمستـ ...َ َكالكسائي َحمزة َنكقرأ َالبيضاكم: قاؿ
َ،َ(3)المبلمسةن

َ)ال َاستعماؿ َمف َأقؿ َلممجامعة َ)لمس( َاستعماؿ َأٌف َإلى َالبيضاكم َكىذاَذىب مس(،
يتناسبَمعَالداللةَالصرفيةَلصيغتيَ)فعؿ(َك)فاعؿ(،َكاألخيرةَتفيدَالمشاركة،َكىيَأقربَإلىَ

َمعنىَالجماعَمفَ)فعؿ(.

َكالكسائيَ َحمزة َكقرأ َ)المستـ(، َعامر َكابف َكعاصـ َعمرك َكأبك َكثير َكابف َنافع قرأ
َ.(4))لمستـ(

فعمىََلمرأة،َكأٌماَمىفَقرأَ)لمستـ(كحيجةَمفَقرأَ)المستـ(َداللةَعمىَأفَالفعؿَمفَالرجؿَكا
َالمرأة َال َالرجؿ َمف َالفعؿ َمختمؼ(5)أٌف َكمصدرىما َالممس،ََ،، َمف َالمجرد َالثبلثي فممستـ

                                                           

َ.2َ/573يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(1)
َنتقػػػػػاتمكىـنَفػػػػػيَ(،َكقكلػػػػػو:85َ(،َكقكلػػػػػو:َنتفػػػػػادكىـنَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:51َقكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َنكعػػػػػدنانَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:ََ(2)

(،َكقكلػو:َنيمػدكنيـن21َ(،َكقكلػو:َنكيقتمػكفنَفػيَ)آؿَعمػراف:236َ(،َكقكلو:َنتمسكىفنَفيَ)البقرة:191َ)البقرة:َ
َ(.202فيَ)األعراؼ:َ

َ.2َ/76أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
،3َ/163َقػراءَالسػبعة،َالفارسػي،َج،َكالحجػةَلم1َ/631يينظر:َمعالـَالتنزيػؿَفػيَتفسػيرَالقػرآف،َالبغػكم،َجَ(4)

َ.1َ/542،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج234كالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َ
 .124يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(5)
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،َكزيادةَاأللؼَفيَ)المستـ(َتدؿَعمىَالمشاركةَ(1)كالمستـَالثبلثيَالمزيدَباأللؼَمفَالمبلمسة
َ.(2)فيَالفعؿ
تـ( َألٌفَالمستـَيقتضيَكجكبَالكضكءَعمىَكيرلَالماكردمَأٌفَ)المستـ(َأبم َمفَ)لمسَ

َالمممكس َدكف َالبلمس َعمى َكلمستـ َكالمممكس، َفبلَ(3)البلمس َمتكاترتاف، َالقراءتاف َكطالما ،
كنمم َ،َ(4)مفاضمةَبينيما،َلقكؿَالطبرم:َنفبأمَالقراءتيفَقرأَالقارئَفمصيب،َالتفاؽَمعنيييمان

سة(َداللةَعمىَترجيحوَلقراءةَالمستـَمفَمفَقكؿَالبيضاكمَ)لمستـَاستعمالوَأقؿَمفَالمبلم
َ)المستـ( َكعٌمؿَذلؾَبأٌف َاألخرل، َالقراءة َدكفَردٍّ َأكثرََالمفاعمة َكعمييا أكثرَفيَاالستعماؿ،

َأكثرَمفَالممس،َفييَتشمؿَالرجؿَكالمرأة.َ َالقراءَالسبعة،َكألنياَتعمؿَمعنىَالعمـك

 الفعل الثالثي المزيد بحرفين  _ثانًيا
كالمزيدَبحرفيفَفيََالثبلثيَالمجردَبيفَفيَاألفعاؿَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار

َكىكَ َكاحدو   هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱَقولو تعالى:مكضعو
َ[ِِِالبقرة:َ]ََّ حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب

كقرأَحمزةَكالكسائيَكعاصـَفيَركايةَابفَعباسَ)يط ي رف(َأمَيتطيرفََقاؿَالبيضاكم:َن
َ.َََ(5)مفنبمعنىَيغتس

َ)يٍطييرف(َ َالباقكف َكقرأ َالطاء، َبتشديد َ)يٌطٌيرف( َعاصـ َعف َكالكسائيَكشعبة َحمزة قرأ
َالجميكر َقراءة َكىي َالطاء، َالفعؿَ(6)بسككف َأٌما َثبلثي، َمجرد َ)يٍطيرف( َالفعؿ َإٌف َحيث ،

َ)يٌطٌيرف(َمزيدهَبحرفيفَالتاءَكالتضعيؼ،َكأصمو:َيتطيرف.
،َنممسَأٌفَ(7)لدـ،َكأٌماَقراءةَالتشديدَىكَالغسؿَبالماءكمعنىَقراءةَالتخفيؼَىكَانقطاعَا

َتعددتَ َكبالتالي َالكممة، َمبنى َفي َالمتمثمة َالقراءات َالختبلؼ َتبعنا َتعددت َالفقيية المذاىب
َالمعاني.

                                                           

 .10َ/89يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(1)
 .1َ/310يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(2)
َ.1َ/491:َالنكتَكالعيكف،َالماكردم،َجيينظرَ(3)
َ.8َ/406يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(4)
َ.1َ/139أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
،74َ،َكالعنػكافَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَطػاىرَالسرقسػطي،304َاإلقنػاعَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َابػفَبػاذش،ََ(6)

،َكالػػػػكجيزَفػػػػيَشػػػػرحَقػػػػراءاتَالقػػػػرأةَالثمانيػػػػة،َأبػػػػكَعمػػػػي1َ/29َراءاتَالعشػػػػر،َابػػػػفَالجػػػػزرم،َجكالنشػػػرَفػػػػيَالقػػػػ
 .139األىكازم،َ

،َكالنكػػت2َ/134َ،َكتػػأكيبلتَأىػػؿَالسػػنة،َالماتريػػدم،َج2َ/369يينظػػر:َالتحريػػرَكالتنػػكير،َابػػفَعاشػػكر،َجَ(7)
،َكمعػاني1َ/213َالػديفَالكرمػاني،َج،َكغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىػاف1َ/283َكالعيكف،َالماكردم،َج
 .1َ/202القراءات،َاألزىرم،َج
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ٌجةَمىفَشددَالمطابقةَبيفَالمفظيفَ)حتىَيطٌَ رف(،َكمىفَخٌفؼَاستدٌؿَبقكؿَيٌَرفَفّذاَتطٌَيٌَكحي
َ.(1)فَالحيضَفييَطاىررتَالمرأةَميَيالعرب:َطَى

كلقدَتباينتَآراءَالنحاةَكالمفسريف،َفمنيـَمىفَيختارَالتشديد َألٌفَمعنػاهَالغسػؿ
،َكمػنيـَ(2)

مىفَييرجٍّ َالتخفيػؼَكالفارسػي
َ،َكىػذهَإشػارةَعمػىَقبػكؿ(4)،َكيصػفياَأبػكَعمػركَالػدانيَباألشػير(3)

ػػفَسػبفكبلىمػػاَمتػكاترةالقػراءتيف،َ قو،َفييبػػدمَمكافقتػوَلمقػػراءتيف،َ،َكلقػػدَسػارَالبيضػػاكمَعمػىَدأبَمى
كغمبَعميوَأفَيذكرَالقراءاتَفيَالجانبَالصرفيَدكفَتكجيوو،َكعمىَالرغـَمفَاختبلؼَالمعنىَ

َكىكَالطيارة. َكاحدو َكفقناَلمبنىَالكممة،َإاٌلَأنيماَييدفافَإلىَمقصكدو

 الفعل بين زيادة وأخرى  _ثالثًا

ََأشار َاألفعاَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكم َكأخرلفي َزيادة َبيف َفيََ،ؿ َكجدناه كما
َ:تفسيرهَيمكنناَتصنيفوَعمىَالنحكَاآلتي

 (5)فيَثبلثةَعشرَمكضعناَبيفَفٌعؿَكأفعؿ. 
 َ(6)فيَثبلثةَمكاضعبيفَفٌعؿَكفاعؿ. 
 َ(7)فيَمكضعَكاحدبيفَفٌعؿَكتفٌعؿ. 
 َ(8)فيَثبلثةَمكاضعبيفَفاعؿَكتفاعؿ. 

                                                           

 .1َ/96يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(1)
 .504يينظر:َالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعمييا،َأبكَالقاسـَاليذلي،ََ(2)
 .2َ/322يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(3)
 .2َ/913نظر:َجامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َجييََ(4)
َتخريجيػػػاَفػػػيَالفصػػػؿ132َ(،َكقكلػػػو:َنكصػػػىنَفػػػيَ)البقػػػرة:110َقكلػػػوَتعػػػالى:َنتيقػػػدٍّمكانَفػػػيَ)البقػػػرة:ََ(5) ـٌ (،َكتػػػ

فػػيَ)األنعػػاـ:َ(،َكقكلػو:َنيينسػػين ؾن64َ(،َكقكلػػو:َنينجػيكـنَفػػيَ)األنعػػاـ:30َالثالػث،َكقكلػػو:َننيصػػميونَفػيَ)النسػػاء:َ
(،َكقكلػػو:َنييػػثًخفنَفػػيَ)األنفػػاؿ:60َ(،َكقكلػػو:َنتيٍرًىبػػكفنَفػػيَ)األنفػػاؿ:62َ(،َكقكلػػو:َنأبمٍّغكػػـنَفػػيَ)األعػػراؼ:68َ
(،101َ(،َكقكلػػو:َننينىػػزٍّؿنَفػػيَ)النحػػؿ:2َ(،َكقكلػػو:َنييغًشػػينَفػػيَ)الرعػػد:103َ(،َكقكلػػو:َنننجػػينَفػػيَ)يػػكنس:67َ

َ(.81كقكلو:َنييبًدليمانَفيَ)الكيؼ:ََ(،82كقكلو:َنيينىزٍّؿنَفيَ)اإلسراء:َ
قػػػػػكانَفػػػػػي30َ(،َكقكلػػػػػو:َنفطك عػػػػػتنَفػػػػػيَ)المائػػػػػدة:164َقكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َنكم ػػػػػـنَفػػػػػيَ)النسػػػػػاء:ََ(6) َ(،َكقكلػػػػػو:َنفر 

َ(.159)األنعاـ:َ
َ(.108قكلوَتعالى:َنيتبد ؿنَفيَ)البقرة:ََ(7)
(،َكقكلػػػو:َنتسػػػاءلكفنَفػػػي118َ)البقػػػرة:َ(،َكقكلػػػو:َنتشػػػابيتنَفػػػي85َقكلػػػوَتعػػػالى:َنتظػػػاىركفنَفػػػيَ)البقػػػرة:ََ(8)

َ(.1)النساء:َ



 

َ89 َ

 َ(1)فيَمكضعيفبيفَتفٌعؿَكتفاعؿ.َ

 مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث ُّٱَتعالى: ولوقالمكاضعَىذهََمفكنذكرَ

األنعاـ:َ]ََّ ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىك
َّٔ-َْٔ]َ

َ.(2)قاؿَالبيضاكم:َقرأَيعقكبَ)ينجيكـ(َبالتخفيؼ،َكشٌددهَالككفيكفَكىشاـَكخففوَالباقكف

ةَفيَتثقيمياَقرأَيعقكبَ)مىفَينجيكـ(َبالتخفيؼ،َكالباقكفَبالتشديد،َفبلَخبلؼَبيفَالسبع
بالمكضعَاألكؿ،َكقرأَأبكَجعفرَكحمزةَكالكسائيَكعاصـَكىشاـَعفَابفَعامرَكخمؼَالعاشرَ

َ.(3))كاهللَينجيكـ(َبالتشديد،َكالباقكفَبالتخفيؼَفيَالمكضعَالثاني

ٌجةَمىفَشٌددَتىبعناَلماَقبموَفأتبعوَبنظيرهَالمشٌدد كحي
،َكمفَ(5)،َكعمىَمعنىَنجاةَبعدَنجاة(4)

َجمعَى َ.(6)بيفَالصيغتيف،َكىذاَمفَبابَالتفنف َلتجنبَاإلعادةَخٌفؼى

ػػفَقرأىػػاَمشػػددةَكمخففػػة،َكىػػذاَيعنػػيَأٌفَكمييمػػاَصػػكابَ فًمػػفَالقػػراءَمى
،َكالتخفيػػؼَمػػفَ(7)

)أنجى(َالمزيدَباليمزة،َكالتشػديدَمػفَ)نٌجػى(َالمزيػدَبالتضػعيؼ،َكاليمػزةَكالتشػديد،َفكبلىمػاَيقػكـَ
َكاحػػدَكىػػكَالتعديػػةَإلػػىَ المفعػػكؿ،َغيػػرَأٌفَالتشػػديدَيػػدٌؿَعمػػىَالكثػػرة،َأمَنجػػاةَبعػػدَبعمػػؿَصػػرفيٍّ

نجاة،َكييفيـَبذلؾَأٌفَقراءةَالتخفيؼَتدؿَعمػىَالنجػاةَمػرةَكاحػدة،َكلقػدَغمػبَعمػىَالبيضػاكمَفػيَ
دكفَتكجيػػػووَليػػا،َكذكػػرهَلمقػػػراءاتَدكفََالمتػػكاترةَالجانػػبَالصػػرفيَمػػفَتفسػػػيرهَأفَيػػذكرَالقػػراءات

َالسمةَالغالبةَعميوَفيَمنيجو.ترجي َداللةَعمىَقبكليما،َكىيَ

نبلحػػػظَعطػػػؼَالبيضػػػاكمَىشػػػاـَعمػػػىَالكػػػكفييف،َكلعػػػٌؿَذلػػػؾَييشػػػعرناَأٌفَىشػػػاـَلػػػيسَمػػػفَ
َالككفييف،َكيبدكَأٌفَالبيضاكمَسياَعفَذلؾ.

                                                           

قانَفيَ)النساء:125َقكلوَتعالى:َنيٌصٌعدنَفيَ)األنعاـ:ََ(1) َ(.130(،َكقكلو:َنيتفر 
َ.2َ/166يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
كالحجػةَلمقػراءَالسػبعة،َالفارسػي،ََ،3َ/1044يينظر:َجامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسػبع،َأبػكَعمػركَالػداني،َجَ(3)
،َكالمبسػػكطَفػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػر211َ،َكغيػثَالنفػػعَفػػيَالقػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَالحسػفَالصفقاسػػي،3َ/321َج

 .196النيسابكرم،َ
 .255يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(4)
َ.1َ/436يينظر:َالكشؼَعفَكجكهَالقراءات،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(5)
َ.7َ/282التحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجيينظر:ََ(6)
 .141يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(7)



 

َ90 َ

 أبنية األفعال رابًعا_
َمكضػػػعنا،َعشػػػرَأربعػػػةَفػػػيَاألفعػػػاؿَأبنيػػػةَفػػػيَالقرآنيػػػةَالقػػػراءاتَاخػػػتبلؼَالبيضػػػاكمَأكرد

َ:اآلتيَالنحكَلىإَتقسيمياَكيمكف

َ:َفمنياَالماضي،َالفعؿَعيفَاختبلؼَ .1
َ.(1)مكاضعَثبلثةَفيَكالفت َالكسرَبيفَقرئَماَ-أ

َ.(2)مكضعَفيَكالضـَالكسرَبيفَقرئَماَ-ب

َ.(3)كاحدَمكضعَوَفيَكالضـَالفت َبيفَقرئَماَ-ج

َ:فمنياَالمضارع،َالفعؿَعيفَاختبلؼ.2َ

َ.(4)كاحدَمكضعَوَفيَكالضـَكالفت َالكسرَبيفَقرئَماَ-أ

َ.(5)مكاضعَخمسةَفيَكالفت َالكسرَبيفَقرئَماَ-ب

َ.َ(6)مكاضعَثبلثةَفيَكالضـَالكسرَبيفَقرئَماَ-ج

،َكذلؾَألٌفَاختبلؼَحركةَعيفَالفعؿَعميياَبقكلوَكىيَلغاتَالبيضاكمَيعقبَيكلقدَكافَ
َ.الَييحًدثَتغييرناَفيَمعناه

                                                           

:َىػػكد)َفػػينَضػػحكت:َنكقكلػػوَ،(2:َاألنفػػاؿ)َفػػينَكجمػػت:َنكقكلػػوَ،(180:َالبقػػرة)َفػػينَحضػػر:َنتعػػالىَقكلػػوَ(1)
71.) 

 (.95:َىكد)َفينَبعدت:َنتعالىَقكلوَ(2)

 (.105:َنعاـاأل)َفينَدرست:َنتعالىَقكلوَ(3)

 (.186:َالبقرة)َفينَيرشدكف:َنتعالىَقكلوَ(4)

َفػػػينَتنقمػػػكف:َن،كقكلػػػو(71َ:َعمػػػرافَآؿ)َفػػػينَتمبسػػػكف:َنكقكلػػػوَ،(20:َالبقػػػرة)َفػػػينَيخطػػػؼ:َنتعػػػالىَقكلػػػوَ(5)
 .(180ََ:األعراؼ)َفينَيمحدكف:َنكقكلوَ،(74:َاألعراؼ)َفينَتنحتكف:َن،كقكلو(59َ:َالمائدة)

نَتكنػػزكف:َنكقكلػػوَ،(138َ:َاألعػػراؼ)َفػػينَيعكفػػكف:َن،كقكلػػو(137َ:َاألعػػراؼ)َفػػينَكفيعرشػػ:َنتعػػالىَقكلػػوَ(6)
 (.35:َالتكبة)َفي
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 ولالفعل باعتبار البناء لممعموم والمجي :المطمب الثالث

 الفعل الماضي بين المعموم والمجيول _أوًًل  

َكالمجيكؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَأشارَالبيضاكم َفيَالفعؿَالماضيَبيفَالبناءَلممعمـك
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱَتعالى:قولو َكنذكرَمنياَ،(1)ثبلثةَكعشريفَمكضعنا

َ[212:لبقرةا]ََّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ

َإالَكىكَفاعمو،َكيدؿَقاؿَالبيضاكم:َنكالمَز يفَفيَالحقيقةَىكَاهللَتعالى،َإذَماَمفَشيءو
َمفَفيياَاهللَخمقوَكماَالحيكانيةَكالقكةَالشيطافَمفَكؿ،َعميوَقراءةَ)زيف(َعمىَالبناءَلمفاعؿ

َ.ََ(2)نبالعرضَمزيفَالشييةَكاألشياءَالبييةَاألمكر

َلممفعكؿ َبالبناء َ)زيي ف( َالجميكر َ(3)قرأ َحيكة َأبك َكقرأ ي ف(َ، َقيسَ)زى َبف َكحميد كمجاىد
عرابياَ(4)بالبناءَلمفاعؿ ،َكماَيترتبَعميوَمفَإعرابَ)الحياة(َنصبناَمفعكؿَبوَلممبنيَلممعمكـ،َكا 

َرفعناَنائبَفاعؿَلمفعؿَالذمَلـَييسـ َفاعمو.َ

،َفالمزيفَحقيقةَ(5)كالبناءَلمفاعؿَقراءةَشاذة،َفاعمياَاهللَتعالىَكيجكزَأفَيككفَالشيطاف
َاهلل َاإلغكاءَىك َسبيؿ َعمى َالشيطاف َىك َكالمزيف َكمخترعو، َالكفر َخالؽ َىك َكالمقصكد
َ.َ(6)كالشيكة

                                                           

(،َكقكلػػػو:َنكتػػػبنَفػػػيَ)البقػػػرة:166َ(،َكقكلػػػو:َنتقطعػػػتنَفػػػيَ)البقػػػرة:25َقكلػػػوَتعػػػالى:َنبشػػػرنَفػػػيَ)البقػػػرة:ََ(1)
(،َكقكلػػو:َنكضػػعنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:258َ(،َكقكلػػو:َنفبيػػتنَفػػيَ)البقػػرة:233َ(،َكقكلػػو:َنآتيػػتـنَفػػيَ)البقػػرة:178َ
(،َكقكلػو:َننػزؿنَكنأنػزؿنَفػيَ)النسػاء:25َ(،َكقكلػو:َنأحصػفنَفػيَ)النسػاء:24َ(،َكقكلو:َنأحؿنَفيَ)النسػاء:96َ
(،119َ(،َكقكلو:َنفصؿنَفػيَ)األنعػاـ:27َ(،َكقكلو:َنكقفكانَفيَ)األنعاـ:110َ(،َكقكلو:َنظمـنَفيَ)النساء:60َ

(،َكقكلػػػو:َنحصػػػحصنَفػػػيَ)يكسػػػؼ:94َ(،َكقكلػػػو:َنفصػػػمتنَفػػػيَ)يكسػػػؼ:149ََكقكلػػػو:َنسػػػقطنَفػػػيَ)األعػػػراؼ:
(،َكقكلػػػو:َنأثقمػػػتنَفػػػيَ)األعػػػراؼ:110َ(،َكقكلػػػو:َنفتنػػػكانَفػػػيَ)النحػػػؿ:77َ(،َكقكلػػػو:َنسػػػرؽنَفػػػيَ)يكسػػػؼ:51َ

(،َكقكلػػػو:َننجػػػينَفػػػيَ)يكسػػػؼ:110َ(،َكقكلػػػو:َنكػػػذبكانَفػػػيَ)يكسػػػؼ:108َ(،َكقكلػػػو:َنسػػػعدكانَفػػػيَ)ىػػػكد:189َ
110.) 

َ.1َ/135ارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنَكَ(2)
َ.6َ/394يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(3)
َ.1َ/284يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(4)
 .1َ/245يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(5)
 .1َ/284زَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجيينظر:َالمحررَالكجيَ(6)
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َكىيَببلَشؾَ َإلىَشذكذىا، َكدكفَاإلشارة َلمعناىا َمشيرنا َالشاذة َالبيضاكمَالقراءة أكرد
َلممفعكؿ(  َ)البناء َالجميكر َقراءة َترجي  َكعمينا ََضعيفة، َكألٌف َعمييا، َالقراء َالفاعؿإلجماع

َلمعمـَبو،َفيكَفاعؿَفيَالمعنىَكفيَالتركيبَالنحكم.ََمحذكؼَه

 معموم والمجيول الالفعل المضارع بين  _ثانًيا

الفعؿَالمضارعَبيفَالبناءَلممعمكـَكالمجيكؿََفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىالبيضاكمََأشار
 نث مث زث رث يت ىت ُّٱَتعالى: قولوكنذكرَمنياََ،(1)فيَخمسةَكعشريفَمكضعنا

َ[َُالنساء:َ]ََّ لك اك يقىق يف  ىف يث ىث

َالبيضاكم َ)سيصمكف(َقاؿ َالفعؿ َبضـَعف َعاصـ َبف َعياش َكابف َعامر َابف َنقرأ :
َ.(2)الياءن

،َكقراءةَفت َالياءَعمىَ(3)قرأَابفَعامرَكشعبةَعفَعاصـَبضـَالياء،َكقرأَالباقكفَبفتحيا
َ َفعمى َالياء َضـ َقراءة َكأٌما َ)صمى(، َالثبلثي َالفعؿ َمف َلمفاعؿ َمبنيه َمضارعه َفعؿه أٌنياَأٌنيا

َمضارعهَمبنيَلممفعكؿَمفَ)أصمى(َالثبلثيَالمزيدَباليمزة.

َفت ََ َكيرلَالنكيرمَأٌف َفييا، َالنارَأمَألقيتو َمفَأصميتو َ)سييصمكف( َالياء َضٍـّ كقراءة
،َكمنيـَمىفَحكـَعمىَالقراءتيفَ(4)الياءَأىٍكلىىَمفَضمياَجريناَعمىَاألصؿَكألنوَأبم َفيَالتيديد

َكاألخفش َكى(5)بالصكاب َفالقَر، َبذلؾ، َمكفؽه ََكك َقبكليما، َينبغي َمتكاترتاف َكقؼَاءتاف لقد
                                                           

(،210َ(،َكقكلػػو:َنترجػػعنَفػػيَ)البقػػرة:165َ(،َكقكلػػو:َنيػػركفنَفػػيَ)البقػػرة:119َقكلػػو:َنتسػػأؿنَفػػيَ)البقػػرة:ََ(1)
(،30َ(،َكقكلػػو:َنيسػػفؾنَفػػيَ)البقػػرة:245َ(،ََكقكلػػو:َنترجعػػكفنَفػػيَ)البقػػرة:234َكقكلػػو:َنيتكفػػكفنَفػػيَ)البقػػرة:َ

(،12َ(،َكقكلػو:َنيكصػػينَفػػيَ)النسػػاء:161َ(،َكقكلػو:َنيغػػؿنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:213َـنَفػػيَ)البقػػرة:َكقكلػو:َنلػػيحك
(،23َ(،َكقكلػػو:َنيخػػافكفنَفػػيَ)المائػػدة:124َ(،َكقكلػػو:َنيػػدخمكفنَفػػيَ)النسػػاء:12َكقكلػػو:َنيػػكرثنَفػػيَ)النسػػاء:َ
(،47َييمػػػؾنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:َ(،َكقكلػػػو:َن16(،َكقكلػػػو:َنيصػػػرؼنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:14َكقكلػػػو:َنيطعػػػـنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:َ

َ(،َكقكلػػػػػػػػو:َنيسػػػػػػػػبتكفنَفػػػػػػػػي76َ(،َكقكلػػػػػػػػو:َنيكجيػػػػػػػػونَفػػػػػػػػيَ)النحػػػػػػػػؿ:119َكقكلػػػػػػػػو:َنيضػػػػػػػػمكفنَفػػػػػػػػيَ)األنعػػػػػػػػاـ:َ
(،َكقكلػو:َنييػدمنَفػي122َ(َ،َكقكلػو:َنلينػذركانَفػيَ)التكبػة:37َ(،َكقكلػو:َنيضػؿنَفػيَ)التكبػة:163َ)األعراؼ:َ
(،َكقكلػو:َنتيػكمن47َدراسػة،َكقكلػو:َنتػرلنَفػيَ)الكيػؼ:َ(َتـَتناكليػاَفػيَالفصػؿَالثالػثَمػفَىػذهَال35)يكنس:ََ

َ(.37فيَ)إبراىيـ:َ
َ.2َ/62أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.2َ/247يينظر:َالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجزرم،َجَ(3)
َ.2َ/262يينظر:َشرحَطيبةَالنشر،َالنكيرم،َجَ(4)
 .1َ/247يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(5)
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البيضاكمَمكقفناَمحايدناَبالسككتَعنيما،َكنرٌج َقراءةَفت َالياء َألٌفَالكفارَىـَالذيفَيدخمكفَ
َالسعيرَبسببَفعميـَككفرىـ.َ

َََّ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ُّٱَتعالى: وقولو
 [ْٕالكيؼ:َ]

َابفَ َكقرأ َن َالبيضاكم: َلممفعكؿ،َقاؿ َكالبناء َبالتاء، َتسير َكابفَعامر َعمرك كثيرَكأبك
َ.َ(1)كقرئَ)تسير(َمفَسارتن

َالككفيكفَ َكقرأ َ)تيسي ر(، َمفتكحة َكياء َمرفكعة َأبكَعمركَكابفَكثيرَكابفَعامرَبتاء قرأ
،َكالقراءةَاألكلىَعمىَالبناءَلممفعكؿ،َكاألخيرةَعمىَ(2)كنافعَبنكفَمضمكمةَككسرَالياءَ)نيسيٍّر(

لبناءَلمفاعؿ،َكىماَقراءتافَمتكاترتاف،َكقؼَالبيضاكمَمنيماَمكقفناَمحايدناَبالسككتَعنيما،َأٌماَا
َالقراءةَالثالثةَفمقدَأكردىاَالبيضاكمَ)تىسير(َميقٌدمةَبكممةَ)قرئ(َإشعارناَمنوَبتضعيفيا.َ

 حي :َن،َقراءةَالنكفَجريناَعمىَنسؽَماَبعدهَفيَقكلو(3)قرأَالجميكرَبنكفَالعظمة

َفالفاعؿَضميرَ(4)ن يي ىي مي خي َاهللَتعالى، َمف َإخبار َتيمٌثؿ َلمفاعؿ َالبناء َكىيَقراءة ،
َمستترَكجكبنا،َتقديرهَ)نحف(،َكالجباؿَمنصكبةَلتعدمَالفعؿَإلييا.

َقراءةَ)تيسير(َفالفعؿَمبنيَلممجيكؿ،َكالتاءَلتأنيثَالجباؿ،َجمعَلغيرَاآلدمييف ،َ(5)كأٌما
َبينيما،َكالجباؿَنائبَفاعؿ،َكلقدَكقؼَالب يضاكمَمحايدناَمفَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و

َكىذاَداللةَعمىَقبكليما.

َفيي َلمتفخيـ، َنكفَالعظمة َإلىَقراءة َمَكتميؿَالباحثة اَإخبارَمفَاهللَتعالىَعفَنفسو
َتعالى:ََيتبلءـ َفيَقكلو َالييا َكأشار َكالتيَىيَمفَعجائبَخمقو، َاهللَفيَالجباؿ ٱمعَصنعة

َُٕالغاشية:َ]ََّ خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ

                                                           

َ.3َ/283أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالمبسكطَفػي392َ،َكَالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،419َيينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َََ(2)

َ.278القراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،َ
َ.15َ/335يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(3)
 .5َ/151نظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجييََ(4)
َ.225يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(5)
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كقرئَشذكذناَ)تىسير(َبفت َالتاءَمضارعَسارت،َكلـَأعثرَفيَكتبَالقراءاتَعمييا،َكلقدَ،َ[َُٗ-
َصٌدرىاَالبيضاكمَبمفظةَ)قرئ(َداللةَعمىَتضعيفيا.

 الفعل باعتبار إسناده لمضمائر من عدمو  :المطمب الرابع

 بين المخاطب والغائب _أوًًل 

الفعؿَبيفَإسنادهَلمضميرَالمخاطبَكالغائبََفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار
َكأربعيفَمكضعنا َإلىََ،(1)فيَستة َيعكد َكالتاء َالياء َقراءة َااللتفاتَكاالختبلؼَبيف َكثرة كلعؿ 

َاألمرَالثانيَ َكأٌما َالقٌراءَفيَالقراءة، َفاجتيد َنزؿَغيرَمنقكط، َالقرآفَالكريـ َأٌف َأكليما أمريف،
َفسادَي َإلى َتؤدم َال َالقراءتيف َككبل َالعثماني، َالمصحؼ َاعتماد َقبؿ َالقرآف َنيس اخ َإلى رجع

 مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱَتعالى: قولو المعنى،َكنذكرَمفَذلؾ

 مخ  جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

َ[ََُْ-َُّٗالبقرة:َ]ََّحصمس خس حس جس

                                                           

(،َكقكلػػو:َنيعممػػكفنَفػػيَ)البقػػرة:85َ(،َكقكلػػو:َنيػػردكفنَفػػيَ)البقػػرة:74َقكلػػوَتعػػالى:َنتعممػػكفنَفػػيَ)البقػػرة:ََ(1)
َ(،َكقكلػػػو:َنيػػرلنَفػػػي149َكقكلػػو:َنيعممػػكفنَفػػػيَ)البقػػرة:ََ(،140(،َكقكلػػو:َنيقكلػػكفن،َنتعممػػػكفنَفػػيَ)البقػػػرة:85َ

(،َكقكلػػو:َنلتحسػػبكهن12َ(،َكقكلػػو:َنسػػتغمبكفنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:229َ(،َكقكلػػو:َنيخافػػانَفػػيَ)البقػػرة:165َ)البقػػرة:َ
َ(،َكقكلػػػػػػػػػو:َنيكفػػػػػػػػػركهنَفػػػػػػػػػي83َ(،َكقكلػػػػػػػػػو:َنيبغػػػػػػػػػكفنَكنترجعػػػػػػػػػكفنَفػػػػػػػػػيَ)آؿَعمػػػػػػػػػراف:78َفػػػػػػػػػيَ)آؿَعمػػػػػػػػػراف:َ

َ(،157َ(،َكقكلػػػػو:َنتعممػػػػكفنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:157َلػػػػو:َنيجمعػػػػكفنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:َ(،َكقَك115)آؿَعمػػػػراف:َ
َ(،َكقكلػػػػو:َنيحسػػػػبفنَفػػػػي169َ(،َكقكلػػػػو:َنتحسػػػػبفنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:169َكقكلػػػػو:َنتحسػػػػبفنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:َ

(،َكقكلػو:187َ(،َكقكلػو:َنتكتمكنػونَفػيَ)ؿَعمػراف:180َ(،َكقكلو:َنتعممكفنَفيَ)آؿَعمراف:178َ)آؿَعمراف:َ
(،91َ(،َكقكلػػو:َنيجعمكنػػونَفػػيَ)األنعػػاـ:32َ(،َكقكلػػو:َنيعقمػػكفنَفػػيَ)األنعػػاـ:187َيحسػػبفنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:َن

(،50َ(،َكقكلػػو:َنيبغػػكفنَفػػيَ)المائػػدة:139َ(،َكقكلػػو:َنيبتغػػكفنَفػػيَ)النسػػاء:77َكقكلػػو:َنيظممػػكفنَفػػيَ)النسػػاء:َ
(،َكقكلػػػو:َنيقكلػػػكانَفػػػيَ)األعػػػراؼ:38َ:َ(،َكقكلػػػو:َنتعممػػػكفنَفػػػيَ)األعػػػراؼ3كقكلػػػو:َنتػػػذكركفنَفػػػيَ)األعػػػراؼ:َ

(،َكقكلػو:َنتعممػكانَفػي59َ(،َكقكلػو:َنيحسػبفنَفػيَ)األنفػاؿ:38َ(،َكقكلو:َنينتيكان،َكنيعممكفنَفيَ)األنفػاؿ:172َ
(،َكقكلػػو:َنيجمعػػكفنَفػػي58َ(،َكقكلػػو:َنفميفرحػػكانَفػػيَ)يػػكنس:126َ(،َكقكلػػو:َنيػػركفنَفػػيَ)التكبػػة:63َ)التكبػػة:َ
(،َكقكلػػو:َنليسػػجننونَفػػي123َ(،َكقكلػػو:َنتعممػػكفنَفػػيَ)ىػػكد:66َنيػػدعكفنَفػػيَ)يػػكنس:َ(،َكقكلػػو:58َ)يػػكنس:َ
(،َكقكلػو:َنتسػتعجمكهنَفػي14َ(،َكقكلػو:َنيػدعكفنَفػيَ)الرعػد:109َ(،َكقكلو:َنيعقمكفنَفيَ)يكسؼ:35َ)يكسؼ:َ
:َنيجحػػدكفنَ(،َكقكلػػو59(،َكقكلػػو:َنأيمسػكوَكيدسػػونَفػػيَ)النحػؿ:20َ(،َكقكلػػو:َنتػػدعكفنَفػيَ)النحػػؿ:1َ)النحػؿ:َ

(،َكقكلػػو:َنفيغػػرقكـنَفػػي33َ(،َكقكلػػو:َنيسػػرؼنَفػػيَ)اإلسػػراء:79َ(،َكقكلػػو:َنيػػركانَفػػيَ)النحػػؿ:71َفػػيَ)النحػػؿ:َ
َ(.40(،َكقكلو:َنتقكلكفنَفيَ)اإلسراء:69َ)اإلسراء:َ
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تاءَيحتمؿَأفَتككفَقاؿَالبيضاكم:َنكعمىَقراءةَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكحفصَبال
َ.(1)أمَاألمريفَتأتكفَالمحاجةنَىمعادلةَلميمزةَفيَ)أتحاجكننا(َبمعن

يتجٌمىَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ)تقكلكف(َحيثَقرأىاَابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكحفصَ
َ.(2)بتاءَالمخاطبة،َكقرأَالباقكفَبياءَالغيبة

يقػكؿَالييػكدَكالنصػارل،َكقػراءةََكقراءةَياءَالغيبةَإخبارَعفَالييكدَكالنصارلَكالمعنى:َأـ
،َ(3)التػػاءَجرينػػاَعمػػىَنسػػؽَمػػاَقبمػػوَقكلػػوَتعػػػالى:َ)أتحاجكننػػا(،َكمػػاَبعػػدهَقكلػػو:َ)قػػؿَأأنػػتـَأعمػػػـ(

ؼ)أـ(َمتصػػػمةَكىػػػيَعطػػػؼَالمفػػػظَالمخاطػػػبَعمػػػىَالمخاطػػػب،َكعمػػػىَقػػػراءةَاليػػػاءَ)أـ(َمنقطعػػػةَ
راءةَالتػػاءَيسػػيرَنسػػؽَ،َلكجػػكدَااللتفػػاتَمػػفَالخطػػابَإلػػىَالغيبػػة،َكعمػػىَقػػ(4)كبمعنػػىَاإلضػػراب

َالكبلـَعمىَالمخاطبة.

كلقدَتكٌلدَمعنيافَمختمفافَفيَالصيغتيفَبّسنادَالفعؿَإلىَضميريفَمختمفيف،َفمعنىَقراءةَ
َأـَ المخاطبػػػة:َأمَاألمػػػريفَتفعمػػػكف؟َأتجادلكننػػػاَفػػػيَديػػػفَاهلل؟َفتزعمػػػكفَأٌفَديػػػنكـَأىػػػدلَسػػػبيبلن

سػػماعيؿَكمػػفَسػػٌمىَاهللَمعػػوَكػػ انكاَىػػكدناَأكَنصػػارلَعمػػىَممػػتكـ،َكقػػراءةَتزعمػػكفَأفَإبػػراىيـَكا 
،َكمػػاَكردَ(5)الغيبػػةَىػػيَإخبػػارَمػػفَالرسػػكؿَ_صػػمىَاهللَعميػػوَكسػػمـ_َعػػفَقػػكؿَالييػػكدَكالنصػػارل

َ.(6)عندَالمفسريفَأنوَتكبيخَلمييكدَكالنصارل

القراءتافَمتكاترتاف،َكعميناَقبكليما،َكيمكنناَترجي َقراءةَالتاءَالتيَتستكجبَالعطؼَعمىَ
نػػا(َكبالتػػاليَتكتمػػؿَسمسػػمةَاالسػػتفياـَكىػػكَأقػػربَفػػيَالمعنػػىَالمػػرادَكىػػكَالتػػكبيخَلمييػػكدَ)أتحاجكن

كالنصػارلَكاإلنكػارَعمػػييـَمػفَقػراءةَاليػػاءَكالتػيَتقتضػػيَالجممػةَالخبريػةَالنتفػػاءَالعطػؼ،َككػػكفَ
)أـ(َمنقطعػػػةَتفيػػػدَاإلضػػػراب،َكلقػػػدَاقتصػػػرَالبيضػػػاكمَعمػػػىَذكػػػرَقػػػراءةَالتػػػاء،َكرٌبمػػػاَىػػػذاَيعنػػػيَ

َليا.ترجيحوَ

                                                           

َ.1َ/110أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.1َ/747،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج1َ/174غكم،َجيينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبَ(2)
َ.116،َكحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،1َ/223َيينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َجَ(3)
َ.89،َكالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،2َ/146َيينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(4)
 .3َ/123،َالطبرم،َجيينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآفَ(5)
 .1َ/397يينظر:َركحَالمعاني،َاأللكسي،َجَ(6)
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 بين المتكمم والغائب _ثانًيا

أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَفيَالفعػؿَبػيفَإسػنادهَلمضػميرَالمػتكمـَكالغائػبَفػيَ
 حن جن مم  خم حم جم هل ُّٱَتعــالى: ولــوق،َنػػذكرَمنيػػاَ(1)خمػػسَكعشػػريفَمسػػألة

َ.[63]يكسؼ:َََّ جه هن من خن

أمَيكتػؿَلنفسػوَفينضػـََاألخَىقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمػزةَكالكسػائيَباليػاءَعمػىَإسػنادهَإلػ
َ.َ(2)اكتيالوَإلىَاكتيالنان

َ.(3)قرأَحمزةَكالكسائيَكخمؼَالعاشرَبالياء،َكالباقكفَبالنكف

كذلػؾَألفََ أنيـَكانكاَالَيبيعكفَلكؿَرجؿَإالَكقرناَكاحػدنا،َكقػراءةَالنػكفكمعنىَقراءةَالياءَ
َ.(4)كفَمفَالطعاـالممؾَأخبرىـَأٌنوَالَكيؿَليـَفيَالمستقبؿ،َفمكَأرسموَمعيـَيكتال

َفمػػػػفَقػػػػػرأَبيػػػػػاءَالغيبػػػػػةَأسػػػػػندَالفاعػػػػػؿَإلػػػػػىَأخػػػػػييـَبنيػػػػػاميف،َكاسػػػػػتدٌؿَبكممػػػػػةَ)أخانػػػػػا(َفػػػػػيَ
ػػفَقػػرأَبػػالنكفَجعػػؿَالفاعػػؿَأخػػكةَيكسػػؼ،َكاسػػتدٌؿَبكممػػةَ)معنػػا(َفػػيَ )فأرسػػؿَمعنػػاَأخانػػا(،َكأٌمػػاَمى

مىفَقػرأَبػالنكفََ،َكحيجةَمفَقرأَبالياءَاختصاصَكؿَكاحدَمنيـَبكيمو،َكأٌما(5))فأرسؿَمعناَأخانا(
جتيـَأنوَأخبرَعفَجماعتيـَكأدخؿَأخاىـَفيَالكيؿَمعيـ َ.(6)فحي

                                                           

(،285َ(،َكقكلػو:َننفػرؽنَفػيَ)البقػرة:143َ(،َكقكلو:َنلنعمـنَفػيَ)البقػرة:58َقكلوَتعالى:َننغفرنَفيَ)البقرة:ََ(1)
(،57َعمػراف:َ(،َكقكلػو:َنفيػكفييـنَفػيَ)آؿ49َ(،َكقكلو:َنكيعممونَفيَ)آؿَعمراف:90َكقكلو:َنينزؿنَفيَ)البقرة:َ

،31َ(،َكقكلػػػو:َنيدخمػػػونَفػػػيَ)النسػػػاء:114َ(،َكقكلػػػو:َنيؤتيػػػونَفػػػيَ)النسػػػاء:22َكقكلػػػو:َننحشػػػرىـنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:َ
(،162َ(،َكقكلػو:َنسػنؤتييـنَفػيَ)النسػاء:152َ(،َكقكلػو:َنيػؤتييـنَفػيَ)النسػاء:84َكقكلو:َنتكمػؼنَفػيَ)النسػاء:َ

(،َكقكلػػػو:َنأنجينػػػاكـنَفػػػي128َو:َنيحشػػػرىـنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:َ،َكقكلػػػ110كقكلػػػو:َنكنقمػػػبنَكننػػػذرىـنَفػػػيَ)األنعػػػاـ:َ
(،َكقكلػو:َنلػنيمكفن100َ(،َكقكلو:َنكيجعػؿنَفػيَ)يػكنس:186َ(،َكقكلو:َننذرىـنَفيَ)األعراؼ:131َ)االعراؼ:َ

(،َكقكلو:َنقمبيـنَفي42َ(،َكقكلو:َنيؤخرىـنَفيَ)إبراىيـ:13َ(،َكقكلو:َنلنسكننكـنَفيَ)إبراىيـ:13َفيَ)إبراىيـ:َ
(،َكقكلػػػو:َنيقػػػكؿنَفػػػي47َ(،َكقكلػػػو:َننغػػػادرنَفػػػيَ)الكيػػػؼ:71َ(،َكقكلػػػو:َننػػػدعكنَفػػػيَ)اإلسػػػراء:18َالكيػػػؼ:َ)

َ(.52)الكيؼ:َ
َ.3َ/169أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،َ،َكالكنػزَفػيَالقػراءاتَالعشػر،َابػفَالمبػارؾ415يينظر:َتحبيرَالتيسيرَفيَالقػراءاتَالعشػر،َابػفَالجػزرم،ََ(3)
َ.215،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،2َ/514َج
،َالسمرقندم،َجَ(4) َ.2َ/200يينظر:َبحرَالعمـك
َ.255،َكشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،259َيينظر:َسراجَالقارمَالمبتدم،َابفَالقاص َالبغدادم،ََ(5)
 .196يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(6)
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،َ(2)،َكالقرطبػػػػي(1)كاختػػػػارَأكثػػػػرَالنحػػػػاةَكالمفسػػػػريفَقػػػػراءةَالنػػػػكف،َكمػػػػفَىػػػػؤالء:َالماتريػػػػدم
كالقراءتػػػافَمتكاترتػػػاف،َكعػػػرضَالبيضػػػاكمَأكجػػػوَالقػػػراءاتَبالسػػػككتَعنيػػػا،َداللػػػةَعمػػػىَقبكليمػػػا،َ

النػػكف َألنيػػاَقػػراءةَالجميػػكر،َكألنيػػاَتتماشػػىَمػػعَسػػياؽَالحػػدثَفػػيَمجيػػئيـَكلعػػٌؿَاألرجػػ َقػػراءةَ
َلمكيؿَقبؿَأخييـَكمعو.

 بين المتكمم المفرد والمتكمم الجمع  _اثالثً 

َلممػػػػػػػتكمـَالمفػػػػػػػرد،ََإسػػػػػػػنادهَبػػػػػػػيفَالفعػػػػػػػؿَفػػػػػػػيَالقػػػػػػػراءاتَاخػػػػػػػتبلؼَإلػػػػػػػىَالبيضػػػػػػػاكمَأشػػػػػػػار
 ٰى ين ىن نن من زن ُّٱَ:ىتعـــال قولـــوَكنػػػذكرَمنيػػػاَ،(3)كالمػػػتكمـَالجمػػػعَفػػػيَثبلثػػػةَمكاضػػػع

َََّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري
َ[ُٖآؿَعمراف:َ]

ََ.(4)قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَنافعَ)آتيناكـ(َبالنكفَكاأللؼَجميعنان

قرأَنافعَكأبكَجعفرَبنكفَالجمعَالمفتكحةَمعَاأللؼ،َكقرأَالبػاقكفَبتػاءَالمػتكمـَالمضػمكمةَ
َ.(5)عمىَالتكحيدَدكفَاأللؼ

َعمىَالعظمةَكالتفخيـَكقراءةَالجمعَ)النكف( ،َكيرلَالػرازمَأٌفَقػراءةَالنػكفَأليػؽَفػيَ(6)تدؿ 
َ.(7)ىذاَالمكضع،َكأكثرَىيبةَفيَقمبَالسامع

ٌجةَالجميكرَالذمَقرأَبتاءَالمتكمـَعمىَاإلفرادَقكلوَتعػالى:َ  حج  مث هت مت خت حت ُّٱكحي
ََّ حطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس ُّٱَكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:[،9َ]الحديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد:َََّ مج

َؽَماَبعدهَقكلوَتعالى:َ)إصرم(َبالتكحيد،َفاهللَ_تعالى_َكاحدهَالَإلوَغيره.،َكيكاف(8)[ُالكيؼ:]
                                                           

 .6َ/260يينظر:َتأكيبلتَأىؿَالسنة،َالماتريدم،َجَ(1)
َ.9َ/224القرطبي،َجالجامعَألحكاـَالقرآف،َيينظر:ََ(2)
َ(.126(،َكقكلو:َنفأمتعونَفيَ)البقرة:49َقكلوَتعالى:َننجيناكـنَفيَ)البقرة:ََ(3)
َ.2َ/26أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
،َكشػرحَطيبػةَالنشػر،َابػفَالجػزرم،3َ/986َفَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَعمػركَالػداني،َجيينظر:َجامعَالبياَ(5)

َ.2َ/441،َكالكنزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َج208
،َكالػػػكجيزَفػػػيَشػػػرحَقػػػراءاتَالقػػػرأة1َ/452َيينظػػػر:َالكشػػػؼَعػػػفَكجػػػكهَالقػػػراءات،َمكػػػيَبػػػفَأبػػػيَطالػػػب،َجَ(6)

َ.150الثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،َ
َ.8َ/276يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(7)
َ.3َ/69يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(8)
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َليا،َكيظيرَ لقدَجرتَعادةَالبيضاكمَفيَالجانبَالصرفيَأفَيذكرَالقراءاتَدكفَتكجيوو
َفاهللَ َكالجمعَفيَالمعنى، َيؤثرَاالختبلؼَبيفَاإلفراد َكلـ َالمعنىَنفسو، َالقراءتيفَليما َأٌف لنا

برناَعفَنفسو،َفأتتَقراءةَاإلفرادَمراعاةَلنسؽَالكبلـ،َفيجرمَماَقبموَعمىَماَسبحانوَكتعالىَيخ
،َكلعٌؿَسككتَالبيضاكمَعفَقراءةَ-عزَكجؿ-بعده،َكقراءةَالجمعَلتعظيـَكتفخيـَممؾَالممكؾَ

َالجميكرَداللةَعمىَقبكلوَليا،َكذكرهَلقراءةَنافعَرغـَقمةَالقراءَعميياَتعنيَمكافقتوَليا.

 لغائب المذكر والغائب المؤنث بين ا _ارابعً 

َكالغائبََبيفَالفعؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َالمذكر، َلمغائب إسناده
َكعشريفَمسألة   جح مج حج مث هت مت ختُّ :تعالى قولوَ،َكنذكرَمنيا(1)المؤنثَفيَأربعو

َ[73]النساء:َََّجض مص  خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
َ.(2)يعقكبَ)تكف(َبالتاءَلتأنيثَلفظَالمكدةنَكَأَابفَكثيرَكحفصَعفَعاصـقاؿَالبيضاكم:َنكقَر

ػػفَقػػرأَبتػػاءَ(3)قػػرأَحفػػصَعػػفَعاصػػـَكابػػفَكثيػػرَكيعقػػكبَبالتػػاء،َكقػػرأَالبػػاقكفَباليػػاء ،َكمى
َ.(4)التأنيثَبالفعؿَحمموَعمىَتأنيثَالمفظَ)المكدة(

أٌفََأكَعمػىَ(5)كأٌماَقراءةَالياءَبالتذكيرَفقدَيككفَأرادَمعنىَالفاعؿَعمىَالتذكيرَكىكَالػكدٌَ
َ.(6)الفاعؿَمؤنثَتأنيثَمجازم،َكفيصؿَبينوَكبيفَفعمو،َفجازَالتذكيرَكحسفَذلؾَمعَالفصؿ

                                                           

(،َكقكلػػو:َنيكػػفنَفػػيَ)آؿَعمػػراف:158َ(،َكقكلػػو:َنيطػػكعنَفػػيَ)البقػػرة:48َقكلػػوَتعػػالى:َنيقبػػؿنَفػػيَ)البقػػرة:ََ(1)
َ(،َكقكلػػػػو:َنتكفػػػػاىـنَفػػػػي154َ(،َكقكلػػػػو:َنيغشػػػػىنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:39َ(،َكقكلػػػػو:َنفنادتػػػػونَفػػػػيَ)ؿَعمػػػػراف:13َ

(،َكقكلػو:َنليسػتبيفن23َ(،َكقكلو:َنتكفَفتنػتيـنَفػيَ)األنعػاـ:112َ(،َكقكلو:َنيستطيعنَفيَ)المائدة:97َ)النساء:َ
(،َكقكلػػو:َنيكػػفنَفػػي92َ(،َكقكلػػو:َنلينػػذرنَفػػيَ)األنعػػاـ:71َ(،َكقكلػػو:َناسػػتيكتونَفػػيَ)األنعػػاـ:55َفػػيَ)األنعػػاـ:َ

(،َكقكلو:َنتككفنَفي132َ(،َكقكلو:َنيعممكفنَفيَ)األنعاـ:109َنكفنَفيَ)األنعاـ:َ(،َكقكلو:َنيؤم101)األنعاـ:َ
(،َكقكلػػو:َنينفػػعنَفػػي158َ(،َكقكلػػو:َنيػػأتييـنَفػػيَ)األنعػػاـ:139َ(،َكقكلػػو:َنيكػػفنَفػػيَ)األنعػػاـ:135َ)األنعػػاـ:َ
َقكلػػػػو:َنتزيػػػػ نَفػػػػيَ(،ََك65(،َكقكلػػػػو:َنيكػػػػفنَفػػػػيَ)األنفػػػػاؿ:67َ(،َكقكلػػػػو:َنيكػػػػكفنَفػػػػيَ)األنفػػػػاؿ:158َ)األنعػػػػاـ:َ
َ(.16(،َكقكلو:َنتستكمنَفيَ)الرعد:27َ(،َكقكلو:َنكترىقيـنَفيَ)يكنس:117َ)التكبة:َ

َ.2َ/84أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،َكالمبسػكطَفػي235َ،َكالسػبعةَفػيَالقػراءات،َأبػكَبكػرَالبغػدادم،208َيينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َََ(3)

َ.180عشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،َالقراءاتَال
 .1َ/392يينظر:َالكشؼَعفَكجكهَالقراءات،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(4)
 .5َ/276يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(5)
،َكاليػػادمَشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َمحمػػد1َ/392َيينظػػر:َالكشػػؼَعػػفَكجػػكهَالقػػراءات،َمكػػيَبػػفَأبػػيَطالػػب،َجَ(6)

َ.2َ/155سالـَمحيسف،َج
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َألكجوَ َالتكجيو َعدـ َسمة َغمبتَعميو َفمقد َليما، َدكفَتكجيوو َالبيضاكمَالقراءتيف يذكر
َداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيف،َكنحسىبوَ َبينيما،َكىذا القراءاتَفيَالجانبَالصرفي،َكدكفَترجي و

َاَبذلؾ َلتكاترىما،َكلككنيماَيحمبلفَمقصكدناَكاحدناَكىكَالكدَكالمحبة.َمكفقَن

 بين الغائب المفرد والجمع  _اخامسً 

 مل خل ُّٱَقولو تعالى:،َكىيَالكريـَفيَالنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَكاحدةَهَكردتَمسألةَه
ََّ يه  ىه مه جه ينىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل

َـ مكا(،َكيكمفَمكطفَالشاىدَفيَ)عَ[،ُٕالمائدة:َ] فيَالفصؿَالثالثََاَنحكيًّاَكصرفيناتخريجيَكت
َ.(1)ىذهَالدراسةمفَ

  من عدمو ل باعتبار توكيده بالنونالفع :المطمب الخامس
َفيََبيفَالفعؿَفيَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َعدمو َمف َبالنكف تككيده

َ َكىما  يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَقولو تعالى:مسألتيف،
َ[ٖٗيكنس:َ]ََّجن

قاؿَالبيضاكم:َنكعفَابفَعامرَبركايةَابفَذككافَ)كالَتتبعاف(َبالنكفَالخفيفة،َككسرىاَ
َ.َ(2)ناءَالساكنيفاللتق

(،َكقرأَابفَذككافَعفَابفَعامرَبنكفَمكسكرةَ قرأَالجميكرَبنكفَمكسكرةَمشددةَ)تتًبعافٍّ
خرلَنكفَالتككيد،َكقراءةَ،َكقراءةَالجميكرَعمىَنكنيف،َكىما:َنكفَالمثنىَكاأل(3)مخففةَ)تتبعاًف(

َ.(4)ابفَذككافَبنكفَكاحدةَكىيَنكفَالمثنىَالَالتككيد
(َفعؿَمضارعَمجزكـَببلَالناىيةَكعبلمةَجزموَحذؼَالنكف ،َكاألصؿ:َ(5)كقراءةَ)تتبعافٍّ

َألنياَ َكيًسرت  َكلكن يا َالفت ، َكأصميا ، َبالفعؿَالمجزـك َالشديدة َكاٌتصمتَنكفَالتككيد كالَتتبعا،
.(6)التثنيةَبعدَاأللؼ َكمنعناَاللتقاءَالساكنيفتشبوَنكفَ َ،َكأصؿَالكممة:َتتبعانف 

                                                           

 .182لبلٌطبلعَعمىَتكجيوَالمسألةَراجعَصَ (1)

َ.3َ/122أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،329َ،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،329َيينظػػر:َاإلقنػػاعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَبػػاذش،ََ(3)

َ.235فيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،َ،َكالمبسكط105َكالعنكافَفيَالقراءات،َالسرقسطي،َك
َ.11َ/273يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(4)
َ.11َ/186يينظر:َالجدكؿَفيَإعرابَالقرآف،َمحمكدَصافي،َجَ(5)
َ،َكحجػػػػةَالقػػػػراءات،17َ/295َ،َكمفػػػػاتي َالغيػػػػب،َالػػػػرازم،َج2َ/157يينظػػػػر:َإعػػػػرابَالقػػػػرآف،َالنحػػػػاس،َجَ(6)

َ.336ابفَزنجمة،َ
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لػػىَىػػذاَالػػرأمَيػػذىبَابػػفَيعػػيشَ(1)كأٌمػػاَقػػراءةَالتخفيػػؼَ)تتبعػػاًف(َعمػػىَالنفػػيَالَالنيػػي ،َكا 
،َكىػذهَالنػكفَليسػتَلمتأكيػد،َكيعمػؿَذلػؾَأفَنػكفَالتككيػدَ فالفعؿَمرفكعَبثبكتَالنكف،َكليسَبنيي 

ػاَ(3)،َكقدَكافقوَالػرأمَابػفَاألثيػرَالجػزرم(2)ؿَفعؿَاالثنيفالخفيفةَالَتدخ ،َكيػذكرَالفارسػيَتخريجن
،ََفأكثرَالنحكييفَعمػىَأنيػاَليسػتَنػكفَتككيػدَ(4)الثقيمةَلمتضعيؼالنكفَخٌفؼََآخرَأنوَقدَيككف

نماَحرؼَنفيَكعبلمةَإعراب،َكيبدكَأٌفَالبيضاكمَيكافؽَالفارسيَفػيَتخريجػوَكالَحرؼَ نيي،َكا 
نكفَمخففةَمفَالمشػددة،َككيسػرتَمنعنػاَاللتقػاءَالسػاكنيف،َكىػكَبػذلؾَييخػالؼَمػاَذىػبَإليػوَبأٌفَال

َالحياديػػةَدكفَتػػرجي َداللػػةَعمػػىَ جميػػكرَالنحػػاة،َأٌمػػاَمكقفػػوَمػػفَالقػػراءتيفَالمتػػكاترتيفَفمقػػدَالتػػـز
فَأردنػػاَاالختيػػارَرٌجحنػػاَقػػراءةَنػػكفَالتككيػػدَالثقيمػػة،َكالتػػيَدخمػػتَعمػػىَالفعػػؿَلتقبكليمػػا أكيػػدَ،َكا 

َالنيي،َكعميياَأكثرَالقراء.َ

 جي يهىه مه جه ين ىن  من خن حنجن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱَوقولـــو تعـــالى:
َ[ْٔىكد:َ]ََّ يي ىي مي خي حي

قػػاؿَالبيضػػاكم:َنكقػػرأَابػػفَكثيػػرَبفػػت َالػػبلـَكالنػػكفَالشػػديدةَككػػذلؾَنػػافعَكابػػفَعػػامرَغيػػرَ
نكنػاتَككسػرتَالشػديدةَأنيماَكسراَالنكفَعمىَأفَأصموَتسألننيَفحذفتَنػكفَالكقايػةَالجتمػاعَال

كفيَمكطفَآخرَ،َ(5)لمياء،َثـَحذفتَاكتفاءَبالكسرة،َكعفَنافعَبركايةَركيسَإثباتياَفيَالكصؿن
َ.َ(6)يقكؿ:َنكقرأَنافعَكابفَعامرَ)فبلَتسألنٍّي(َبالنكفَالثقيمةن

(َبفػت َالػبلـَكبنػكفَمشػددةَلمتككيػدَكبػدكفَيػاء،َكقػرأَ قرأَابفَذكػكافَعػفَابػفَعػامرَ)تسػألىفٍّ
فعَكىشػػاـَعػػفَابػػفَعػػامرَ)تسػػألىنٍّي(َبيػػاء،َكقػػرأَعاصػػـَكحمػػزةَكالكسػػائيَكأبػػكَعمػػركَ)تسػػأٍلًني(َنػػا

(َبنكفَمشددةَمفتكحة(7)بسككفَالبلـ ،َكالَيمكفَأفَتيقػرأَباليػاءَمػعَفػت َ(8)،َكقرأَابفَكثيرَ)تسألىف 

                                                           

َ.5َ/3318يينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(1)
َ.2َ/30يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(2)
َ.1َ/666يينظر:َالبديعَفيَعمـَالعربية،َابفَاألثيرَالجزرم،َجَ(3)
َ.4َ/293يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجَ(4)
َ.3َ/137كيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأَ(5)
َ.3َ/288،َجالمرجعَالسابؽَ(6)
،َكالسبعة5َ/157َ،َكالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َج343يينظر:َاإلقناعَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَباذش،ََ(7)

َ.394فيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َ
َ.12َ/86يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(8)
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يف،َمنيػاَمػاَالنكف َفبلَيصٌ َاجتماعَفتحةَكياء،َكالياءَتمحؽَبالكسرة،َفنجدَالقراءاتَعمىَضرب
َاٌتصؿَبنكفَالتككيدَالثقيمةَكىيَثبلثَقراءات،َكمنياَماَلـَيٌتصؿ.

َبنكفَ َالتصالو َالفت  َعمى َمبني َمضارع َالفعؿ َك)تسألىنٍّي( ) َ)تسألىفٍّ َقراءة كتخريج
،َكقدَتككفَنكفَالتككيدَالخفيفةَدخمتَعمىَنكفَالكقايةَفأدغمتاَأكَنكفَالتككيدَالثقيمةَ(1)التككيد

،َ(3)،َكاألصؿَتسألن نيَكحذفتَنكفَالكقايةَلتكاليَاألمثاؿَفكيسرتَالياء(2)ةَمحذكفةكنكفَالكقاي
َكحذفياَلعددَداللتيا،َكالذمَيحمؿَالداللةَأقكلَبالبقاء.

َعمىَالياءَ ذىفىيا َاختصارناَكتخفيفنا،َفالكسرةَتدؿ  كمىفَأثبتَالياءَفعمىَاألصؿ،َكبعضيـَحى
َ.(4)التيَفيَمكضعَنصبَمفعكؿَبو

َعمىَالفت  َالٌتصالوَبنكفَالتككيدَالثقيمةَالمفتكحةَكالتيَكأمٌَ (َفالفعؿَمبنيٌّ اَقراءةَ)تسألىف 
َلـَتيمحؽَبالياءَلذلؾَحافظتَعمىَفتحتيا.

َفيَكبلـَالعرب ،َكالتشديدَ(5)كأٌماَقراءةَ)تسأٍلًني(،َيرجحياَالطبرم َألٌنياَأكثرَاستعماالن
َ.(6)راءتيفَكاحدلمتأكيد،َكترؾَالتشديدَلمتخفيؼ،َكمعنىَالق

َمتكاترة،َ َقبكليا،القراءاتَكٌميا َكاحدنا،َكعمينا َمعنىن َالتأكيد،َفكٌؿََكتحمؿي فمىفَشٌددَقصد
َكالتيسيرَفيَاالستعماؿ،َ َكمىفَخٌفؼَفممتخفيؼَنفًسوَنطقنا َفيَالمبنىَزيادةهَفيَالمعنى، زيادةو

َعمىَقبكليما.َ،َداللةَنكلقدَأكردَالبيضاكمَأكجوَالقراءاتَبالسككتَعنياَدكفَترجي 

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

َ.5َ/157مقراءَالسبعة،َالفارسي،َجيينظر:َالحجةَلَ(1)
 .856يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،ََ(2)
 .369يينظر:َإتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشر،َشيابَالديفَالدمياطي،ََ(3)
َ.344،َكحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،2َ/701َيينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(4)
َ.15َ/352:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجيينظرَ(5)
َ.21َ/485يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(6)
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 األسماء :المبحث الثاني
مفَناحيةَصرفيةَإلىَاألسماءَفيَتفسيرهَلمنصؼَاألكؿَفيَالقرآفَالكريـََأشارَالبيضاكم

فػػػيَثبلثػػػةَمطالػػػب:َالمصػػػادر،َكالمشػػػتقات،َكاإلفػػػرادََ،َكسنعرضػػػيامكضػػػعناكسػػػبعيفََتسػػػعةإلػػػىَ
َ.كالتثنيةَكالجمع

 المصادر :المطمب األول
فيَتسعةَمكاضع،َكيمكنناَتقسيمياََاختبلؼَالقراءاتَفيَالمصادرَأشارَالبيضاكمَإلى

َأقساـ َثبلثة َكاإلى َالثبلثي َالمصدر َبيف َكما َكاالسـ، َالمصدر َبيف َقرئ َما َكقصرَ: لرباعي،
ََ.الممدكد

 بين المصدر واًلسم  _أوًًل 
َفيَستةَمكاضعَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار كنذكرََ،(1)بيفَالمصدرَكاالسـ

َ  خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱَقولو تعالى:منيا
َََّ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص

َ[ّٖالبقرة:َ]
قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمزةَكالكسائيَكيعقكبَبفتحتيف،َكقرئَ)حسننا(َبضمتيفَكىكَلغةَ

ٍسنىَعمىَالمصدرَكبشرلن َ.َ(2)أىؿَالحجاز،َكحي
سىننا(،َكقرأَنافعَكابفَكثيرَكعاصـََك ٍسننا(َقرأَحمزةَكالكسائيَ)حى أبكَعمركَكابفَعامرَ)حي

َ.(3)بالتنكيفَفييما
َالمتكاترتيفَ َالقراءتيف َبيف َفرؽه َىناؾ َليس َأكليما: َرأياف، َالقراءات َلمكجيي َكاف كلقد

ؿ َكالبيٍخؿَكالبىخى َكالر شىد، َالر ٍشد َلغتاف،َكعمىَشاكمة: َفيما ٍسننا( َك)حي سىننا( َمىفَفٌرؽَ(4))حى َكمنيـ ،
                                                           

نَفػػػػي35َ(،َكقكلػػػػو:َنإجرامػػػػينَفػػػػيَ)ىػػػػكد:41َقكلػػػػوَتعػػػػالى:َناإلبكػػػػارنَفػػػػيَ)آؿَعمػػػػراف:ََ(1) َ(،َكقكلػػػػو:َنالقيػػػػـك
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ(.108َََََََََََََََََََََ(،َكقكلو:َنعدكنانَفيَ)األنعاـ:255َ)البقرة:َ

َ.1َ/91أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،َكغيػثَالنفػعَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَالحسػف281َيينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمػركَالػداني،ََ(3)

،َكالكافيَفيَشرحَالشاطبية45َاألنصارم،َ،َكالمكررَفيماَتكاترَمفَالقراءاتَالسبع،َأبكَحفص80َالصفقاسي،َ
َ.205فيَالقراءاتَالسبع،َعبدَالفتاحَالقاضي،َ

،َكالكشػؼَعػفَكجػكهَالقػراءاتَالسػبع،َمكػيَبػف2َ/127َيينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبػكَعمػيَالفارسػي،َجَ(4)
َ.1َ/250أبيَطالب،َج
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ٍسننا(َمص قامةَالمضاؼَإليوَمقامو،َبينيما،َفكممةَ)حي درَالفعؿَ)حسيف(،َكعمىَحذؼَالمضاؼَكا 
َذاَحسف (1)كالتقدير:َكقكلكاَلمناسَقكالن

سىننا( ، صفةَلمصدرَمحذكؼ،َفأقاـَالصفةَمقاـََككممةَ)حى
َكالتقدير: َتفتقرَإلىَاحسنَنَقكالَنَالمكصكؼ، َلككفَالصفة سننا( َ)حي َكلقدَرٌج َابفَخالكيوَقراءة ،
ََ.(2)فعؿَإلىَاالسـالمكصكؼَكافتقارَال

ٍسنى(َبغيرَتنكيف،َكاأللؼَلمتأنيثَفييَقراءةَضعيفة،َألفَصيغةَ)فيعمى(َاألفضؿَ كأٌماَقراءةَ)حي
.(3)[ُّٕاألعراؼ:ََ]َّ جض  مص خص حص ُّٱَأفَتقترفَباأللؼَكالبلـ،َكقكلوَتعالى:  

تبػػرزَلنػػاَأكجػػوَاخػػتبلؼَالقػػراءاتَالقرآنيػػةَتكامميػػةَعممػػيَالصػػرؼَكالنحػػك،َحيػػثَانعكػػسَ
تبلؼَمبنػػػػػػػػىَالكممػػػػػػػػةَعمػػػػػػػػىَتغػػػػػػػػايرَمكقعيػػػػػػػػاَاإلعرابػػػػػػػػي،َكلقػػػػػػػػدَأكردَالبيضػػػػػػػػاكمَقػػػػػػػػراءتيفَاخػػػػػػػػ

ٍسػػػنى(،َكنممػػػسَتضػػػعيفوَليمػػػاَمػػػفَخػػػبلؿَتقػػػديميماَبمفظػػػةَ)قػػػرئ(َالفعػػػؿَ(4)شػػػاذتيف سيػػػننا(َك)حي )حي
َداللةَعمىَقبكليماالمبنيَلممجيكؿ َ.،َبينماَكقؼَمحايدناَمفَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و

 ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي   مي خي ُّٱَوقولو تعالى:
 [ ٔٗاألنعاـ:َ]ََّ ّٰ

َدخؿَفيَالصباح،َكسميَبوَ َنكاإلصباحَفيَاألصؿَمصدرَأصب َإذا قاؿَالبيضاكم:
َ.َ(5)الصب ،َكقرئَبفت َاليمزةَعمىَالجمعن

َ.َ(6)قرأَعيسىَبفَعمرَبفت َاليمزةَ)األصباح(،َكقرأَالباقكفَبكسرىاَ)اإلصباح(
بكسػرَاليمػزةَعمػىَأٌنيػاَمصػدرَالفعػؿَالربػاعيَالمزيػدَبػاليمزةََكقراءةَالجميكرَ)اإلصػباح(

ٍب َكقيٍفؿَأقفاؿ ،َ(8)،َكقراءةَالجمعَشاذة(7)أصب ،َكأٌماَقراءةَ)األصباح(َبفت َاليمزةَفييَجمعَصي
كلقػدَجػرتَمنيجيػةَالبيضػػاكمَأٌفَييعبًػرَعػفَالقػػراءةَالشػاذةَبمفظػةَ)قػرئ(َميضػػعٍّفناَليػاَكمػاَذكرنػػا،َ

َالتٌفاؽَالقراءَعمىَقراءةَ)اإلصباح(.َكفؽهَبذلؾ كىكَم

                                                           

 .2َ/127يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(1)
 .1َ/84الحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَيينظر:َ(2)
 .1َ/182يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
 .المرجعَالسابؽيينظر:ََ(4)
َ.2َ/174أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
َ.381َأبكَالقاسـَاليذلي،َيينظر:َالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعمييا،َ(6)
 .1َ/523،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج2َ/23يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
َ.1َ/496يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(8)
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َكىػػيَمكاضػػع،َثبلثػػةَفػػيَاألسػػماءَأبنيػػةَفػػيَالقػػراءاتَاخػػتبلؼَإلػػىَالبيضػػاكمَأشػػاركلقػػدََ
ََفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمياَالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكَبفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت َقرئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَكالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيََّينُّ:َتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىَقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

َ،[160:َاألعػراؼ]َفػيَكسػككنياَالشػيفَبفػت َقرئػتَكالتػيََّٱجيَُّ:كقكلػوَ،[10:َ]آؿَعمراف
َ.الجيـَكسككفَالنكفَككسرَكالجيـ،َالنكفَبفت َقرئتَكالتيَ[28:َالتكبة]َفيََّٱيه ُّ:َكقكلو

 المصدر الثالثي والرباعي _ثانًيا
،ََالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َكاحدو بيفَالمصدرَالثبلثيَكالرباعيَفيَمكضعو

 جخ  مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب ُّٱَقولو تعالى:كىكَ
َ[251البقرة:َ]ََّ جس مخ

َ.َ(1)كقرأَنافعَىناَكفيَالحجَ)دفاعَاهلل(نقاؿَالبيضاكم:َن
َ.(2)قرأَالسبعةَعداَنافعَ)دىفع(َبغيرَألؼ،َكقرأَنافعَ)ًدفاع(َباأللؼ

يَتقتضيَداللةَالمشاركةَمثؿَ،َكالت(3)كمصدرَالفعؿَالرباعيَالمزيدَباأللؼَ)دافع(ًَدفاع
ع(َمصدرَالمجردَالثبلثي َتحتاجَإلىَطرفيفَاثنيف،َكلرب ماَقراءةَأكثرَالقراءَعمىَ)دفَقاتؿَالتي

َكلككنوَ َآخر، َمفَطرؼو َدكفَمشاركة َبالفعؿَكحده َيقكـ َكىك َالدفع، َفاعؿي َاهللَ_تعالى_ ألٌف
َاألصؿَبدكفَزيادة.

َالمعجميةَ َالمادة َألٌف َكاحدة  َداللة َعمى َالحفاظ َمع َلمكممتيف َالصرفية َالبنية اختمفت
يةَلثبكتَتكاترىما،َكأٌماَالبيضاكمَفمقدَكاحدة،َكىيَ)دفع(،َكالقراءتافَعمىَدرجةَكاحدةَمفَالحيج

َغمبَعميوَأفَيعرضَالقراءاتَدكفَترجي َأكَتكجيوَليماَفيَالجانبَالصرفي.

 جواز قصر الممدود _ثالثًا
،َكنذكرَمنياَ(4)بيفَالممدكدَكقصرهَفيَمكضعيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار

َ[98]الكيؼ:َََّ جه  ين ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى: ولوق

                                                           

َ.1َ/152أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ،َكمعػػػػانيَالقػػػػراءات،َاألزىػػػػرم،117َيينظػػػػر:َغيػػػػثَالنفػػػػعَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالسػػػػبع،َأبػػػػكَالحسػػػػفَالصفقاسػػػػي،ََ(2)
،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبك221َ،َكالكافيَفيَشرحَالشاطبية،َعبدَالفتاحَالقاضي،1َ/215َج

َ.141عميَاألىكازم،َ
 .5َ/279يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َجَ(3)
َ(35قكلوَتعالى:َنمكاءنَفيَ)األنفاؿ:ََ(4)
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َنمصدرَبمعنىَمفعكؿقاؿَالبيضاكم عىمىوَي ،: باألرضَ...ََمسكلَمبسكطاَنَمدكككاَنَدىكًّاَجى
اَمستكيةنكقرأَالككف ََ.َ(1)يكفَدكاءَبالمدَأمَأرضن

َغيرَ َمنكننا َالباقكفَ)دىكًّا( َكقرأ َكاليمزَ)دك اء(، َكالكسائيَكخمؼَبالمد َكحمزة َعاصـ قرأ
َ.(2)ممدكدَكالَميمكز
َ َدكاءَأمَمستكية،َكأيقيمتَكقراءة ا َتقديره:َجعموَأرضن )دٌكاء(َصفةهَلمكصكؼَمحذكؼ،

َدككتَ َمف َمصدر َ)دكًّا( َقراءة َكأٌما َ)فعبلء(، َالصرفي َكميزانيا َالمكصكؼ، َمقاـ الصفةي
،َكمٌماَيدلٍّؿَعمىَصحةَىذهَالقراءةَ(4)،َكقصرَالممدكدَشائعهَعندَالبصرييفَكالككفييف(3)الشيء

َآخ َفيَمكضعو َتعالى:كركدىا َفيَقكلو األعراؼ:َ]ََّ جغ مع جع مظ  حط مض ُّٱَر
ُّْ]َ ،َ َكلكنيماَكلقد َاسـ، َكاألخرل َمصدر، َأحدىما َالكممتيف َبيف َالصرفية َالصي  اختمفت

َكاحدنا،َلككفَاألصؿَالم غكمَليماَكاحد.َ َتحمبلفَمعنىن
َداللةَعمىَقبكليما،ََكدكفَمفاضمةَبينيماَذكرَالبيضاكمَالقراءتيفَالمتكاترتيف لـَ،َكىذا

ييًشرَإلىَالقراءةَالشاذةَ)ديكًّا(َضـَالداؿَكتشديدَالكاؼَكتنكيفَالنصب،َجمعَدٌكاء،َمثؿَزرقاءَ
ٍرؽ َ.(5)زي

 المشتقات :المطمب الثاني
ضعنا،َكيمكنناَبيفَالمشتقاتَفيَأحدَكعشريفَمَكَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمأشارَ

 :تصنيفياَإلىَماَيأتي
 فعول بين اسم الفاعل واسم الم _أوًًل 

َعشرََالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار َاثنى َفي َالمفعكؿ َكاسـ َالفاعؿ َاسـ بيف
 رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي ُّٱَكنذكرَمنياَقكلوَتعالى:،َ(6)مكضعنا
َ[ُْٖالبقرة:َ]ََّ  ىئنئ مئ زئ

                                                           

َ.3َ/294رَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسراَ(1)
،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَبكػػر135َيينظػػر:َالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،ََ(2)

َ.187،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،214َالنيسابكرم،َ
َ.1َ/422راءات،َاألزىرم،َج،َكمعانيَالق295يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(3)
َزرندح،ََ(4)  .121يينظر:َأسسَالدرسَالصرفي،َكـر
 .1َ/560يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(5)
َ(،َكقكلػػػو:َنمؤمننػػػػانَفػػػػي78َ(،َكقكلػػػػو:َنمشػػػيدةنَفػػػػيَ)النسػػػػاء:24َقكلػػػوَتعػػػػالى:َنالمحصػػػػناتنَفػػػيَ)النسػػػػاء:ََ(6)

(،َكقكلػػو:َنمييمننػػانَفػػي143َ(،َكقكلػػو:َنمذبػػذبيفنَفػػيَ)النسػػاء:19َء:َ(،َكقكلػػو:َنمبينػػةنَفػػيَ)النسػػا94)النسػػاء:َ
(،َكقكلػو:َنالمخمصػيفنَفػي9َ(،َكقكلػو:َنمػردفيفنَفػيَ)األنفػاؿ:98َ(،َكقكلو:َنمستقرنَفػيَ)األنعػاـ:48َ)المائدة:َ
َ(.62(،َكقكلو:َنمفرطكفنَفيَ)النحؿ:24َ)يكسؼ:َ
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َ.(1)قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَعامر:َ)مكالىا(َأمَىكَمكلىَتمؾَالجيةَأمَقدَكلييان

َالقَر َجماعة َبفت َكقرأ ىا( َ)مكال  َابفَعامر َكقرأ َالبلـ، َبكسر َ)مكلٍّييا( َابفَعامر َعدا اء
َ.(2)البلـ

َاإلقباؿ َبمعنى َكتأتي َ)كٌلى(، َبالتضعيؼ َالمزيد َالثبلثي َالفعؿ َمف َكقراءةَ(3)ككبلىما ،
َمكليياَ َاهلل َكجية َفريؽ َلكؿ َكالتقدير: َالجبللة، َلفظ َعمى َيعكد َكالفاعؿ َفاعؿ، َاسـ )مكلييا(

َ_تعالى_َىكَشارعَالكجية،َكمكليَعبادهَلياَأكَعمىَأنياَفاعؿَفيَالمعنىَفيكَ،َفاهلل(4)إياه
َ.(5)مكليَكجيوَإليياَأمَمستقبميا

َلتناسبَالفتحةَ َألفنا  َقمبتَالياء َميكل ييا، َكاألصؿ: َمفعكؿ، َفييَاسـ ىا( َ)ميكال  َقراءة أٌما
ًعؿَالمكلىَأمَقيدٍّرَلوَأفَيتكالىا،َفيكَمفع ،َفيككفَكنايةَ(6)كؿَبوَفيَالمعنىقبميا،َكالمعنى:َجي

َ.(7)عفَاالسـَالذمَأضيفتَإليوَكؿَكىكَالفاعؿ

َأفص  َالفاعؿ َاسـ َقراءة َأٌف َاألزىرم َفيَ(8)كيرل َتغييره َكاض  َبشكؿو َلنا َبرز َكلقد ،
المعنىَباختبلؼَصي َالكمماتَفيَالقراءات،َكالقرءاتافَمتكاترتاف،َيجبَقبكليما،َكتميؿَالباحثةَ

لفاعؿ َلككفَأكثرَالقراءَعمييا،َكألٌفَالمقصكدَمفَالمعنىَىكَأفَيتكلىَاإلنسافَإلىَقراءةَاسـَا
القبمة،َؼ)كؿ(َأضيفتَإلىَمضاؼَإليوَمحذكؼَىكَاإلنساف،َكىكَالمرادَمفَكاكَالجماعةَفيَ

َ)فاستبقكاَالخيرات(.

َ

َ
                                                           

َ.113َ/1أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالسراجَالمنيػر،2َ/43َ،َكالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،ََج302اإلقناعَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَباذش،ََ(2)

َ.137،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،1َ/103َشمسَالديفَالشربيني،َج
 .6َ/2529يينظر:َالصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربية،َالجكىرم،َجَ(3)
 .1َ/267نظر:َالكشؼَعفَكجكهَالقراءاتَالسبع،َمكيَبفَأبيَطالب،َجبيََ(4)
،َكالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،2َ/36َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)

90. 
راءات،َ،َكمعػانيَالقػ2َ/173،َكالػدرَالمصػكف،َالسػميفَالحمبػي،َج117يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(6)

َ.1َ/181األزىرم،َج
 .1َ/216يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(7)
َ.1َ/182يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(8)
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َ[ِْالنساء:َ]ََّ خم حم جم يل ىل مل ُّٱَوقولو تعالى:

َ.(1)صادَ...َألنيفَأحصفَفركجيفنقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَالكسائيَبكسرَال

َبالكسر َالكسائي َكقرأ َبالفت ، َالعامة َمحصناتَ(2)قرأ َالنساء َأٌف َأم َالفت  َفقراءة ،
َ.(3)بالزكاجَبأزكاجيف،َفأزكاجيفَأحصنكىف،َأٌماَقراءةَالكسرَالنساءَأحصفَأنفسيف

نتَا َ)المحًصنات(َكىيَاسـَفاعؿ،َكالمعنىَأىٍحصى َأكليما لنساءَاختمفتَصي َالكممتيف،
نات(ََأنفسيفَبالزكاج،َفالنساءَمىفَقامتَبحدثَالتحصيفَكىكَالزكاج،َأٌماَ قراءةَالفت َ)المحصى

فييَاسـَمفعكؿ،َفالنساءَأيحصفَباألزكاج،َكقدَكقعَعمييفَحدثَالزكاج،َكالقراءتافَمتكاترتاف،َ
اةَىيَمىفَكقعَكيمكنناَترجي َاألخيرة َلككفَأكثرَالقراءَعمييا،َكلككفَالمتعارؼَعميوَأٌفَالفت

َ.ؿَاختيارَالرجؿَلياعميياَحدثَالزكاجَمفَخبل

  الصفة المشبيةبين اسم الفاعل و  _اثانيً 

ََالفاعؿَاسـَبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ َالمشبية خمسةََفيكالصفة
 من زن رن مم  ام يل ىل مل يك ُّٱَتعالى:قولو ،َكنذكرَمنياَ(4)مكاضع
َ[ّٖالتكبة:َ]ََّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن

َ.(5)معَالخمفيفَعمىَقصرَ)الخالفيف(نَقاؿَالبيضاكم:َنكقرئ

َعمىَالقصرَأمَبحذؼَ َباأللؼَ)الخالفيف(،َكبعضـَقرأ اتٌفؽَجماعةَالقراءَعمىَالقراءة
،َكبذلؾَيظيرَلناَمكافقةَالبيضاكمَلماَ(7)،َكىكَيريدَاأللؼَكخيـَخياـ،َكىيَقراءةَشاذة(6)األلؼ

َالصفةََذىبَإليوَالجميكر َالفاعؿَ)الخالفيف(َمفَخبلؿَتضعيفوَلقراءة َاسـ مفَاختيارَقراءة

                                                           

َ.2َ/68أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .2َ/1286يينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(2)
عرابو،َالزجاج،َج8َ/187بيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجيينظر:َجامعَالَ(3)  .2َ/35،َكمعانيَالقرآفَكا 
َ(،َكقكلػػػػػو:َنزكيػػػػػةنَفػػػػػي64َ(،َكقكلػػػػػو:َنعمػػػػػيفنَفػػػػػيَ)األعػػػػػراؼ:13َقكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َنقاسػػػػػيةنَفػػػػػيَ)المائػػػػػدة:ََ(4)

َتخريج74)الكيؼ:َ َفيَالفصؿَالثالث.َآخرَمكضعيفَ(،َتـ 
َ.3َ/92البيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،ََ(5)
َ.1َ/300يينظر:َالمحتسبَفيَتبييفَكجكهَشكاذَالقراءات،َابفَجني،َجَ(6)
َ.1َ/627يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(7)
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(َ َييطابؽَالمشبية َكىذا َالجياد، َعف َتخٌمفكا َالذيف َفالخالفيف َ)قرئ(، َبمفظة َالمسبكقة ًمفيف( الخى
َمفيكـَاسـَالفاعؿَمىفَيقكـَبالفعؿَكىكَأقكلَفيَالمعنىَمفَنعتيـَككصفيـَبالتخمؼ.

َالجانَك َفي َاالختبلؼ ََكنممس َالغالب، َفي َكمتكاترة َشاذة َقراءةو َبيف َالصرفي أغمبَب
َ،َكيمكفَتعميؿَذلؾَبأفَتأثيرَصي َالكمماتنبَالنحكمَبيفَقراءتيفَمتكاترتيفاالختبلؼَفيَالجا

َالمكاقعَاإلعرابية  َتعددَصي َالكمماتَينتجَعفَأقكلَمفَتعدد َالمعجميةََألٌف اختبلؼَالمادة
َلمعنى.لؤللفاظ،َفيؤدمَإلىَتغييرَكميَفيَا

ََّ ٰرٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّٱَتعالى:وقولو 
َ[ٖٔالكيؼ:َ]

َالب َابفَعامرَكالكسائيََكقاؿ َنقرأ َكالَتنافيَبينيماَيضاكم: َأمَحارة، أبكَبكرَ)حامية(
َ.(1)نةَلمكصفيفلجكازَأفَتككفَالعيفَجامع

ؼ،َ)حمئة(َبيمزةَبعدَالميـَدكفَاأللَقرأَابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكحفصَعفَعاصـ
ََ.َ(2))حامية(َبألؼَمفَغيرَىمزَكقرأَشعبةَكابفَعامرَكحمزةَكالكسائيَكأبكَجعفرَكخمؼ

َفاعؿ َاسـ َأٌنيا َعمى َمفتكحة َاليمزة َبّبداؿ َ)حامية( َفييَ(3)كقراءة َ)حمئة( َقراءة َكأٌما ،
َاألسكد َالطيف َكىك َالحمأ، َمف َمشتقة َمشبية َثبتتَ(4)صفة َصحيحتاف َمتكاترتاف َكالقراءتاف ،

جيتيما،َ َفكممةَ)حمئة(َصفةَحي َفيَالمعنى، َاختبلؼَصي َالمشتقيفَأحدثَتغييرنا كنبلحظَأٌف
مشبيةَمفَالحمأَعمىَكزفَ)فىًعمىة(َكتعنيَالطيفَاألسكد،َأٌماَقراءةَ)حامية(َاسـَفاعؿَمفَحمىَ
َانتباىناَ َألفت َكلقد ففت، َكخي َميمكزة، َتككف َكقد َالحرارة، َكتعني َ)فاعمة( َكزف َعمى يحمي

َتعد َإلى َالبيضاكم َالمعاني َد َالمبنى َفي َتغيير َعف َجاالمترتب َالعيف َتككف َقد معةَبقكلو:
َلمكصفيف،َكلقدَعرضَالبيضاكمَالقراءتيفَبالسككتَعنيما،َكفيَذلؾَداللةَعمىَقبكليما.

                                                           

َ.3َ/291أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َََ(1)
يمػػاَتػػكاترَمػػفَالقػػراءَالسػػبع،َأبػػػكَ،َكالمكػػررَف2َ/548يينظػػر:َالكنػػزَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َابػػفَالمبػػػارؾ،َجَ(2)

َ.235حفصَاألنصارم،َ
َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(3) َ.1َ/51يينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
 .3َ/22يينظر:َاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(4)
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 بين اسم الفاعل وصيغة المبالغة  _ثالثًا

،َ(1)مكضعيفَفيكصيغةَالمبالغةََالفاعؿَاسـَبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ
َ[ٕٗيكنس:َ]ََّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى:قولو كنذكرَمنياَ

َ.(2)قاؿَالبيضاكم:َنكقرأَحمزةَكالكسائيَبكؿَ)سحار(ن
َ.(3)قرأَحمزةَكشعبةَعفَعاصـَكالكسائيَكخمؼَالعاشر)سٌحار(،َكقرأَالباقكفَ)ساحر(

توَالتناىيَكقراءةَ)سٌحار(َصيغةَمبالغة،َكمم اَيقكمَىذهَالقراءةَكصفياَبَ)عميـ(،َكدالل
َ.(5)،َكىيَأشدَمبالغةَفيَالسحرَمفَساحر(4)فيَعمـَالسحر

،َكىكَمىفَيقكـَبحدثَالسحر،َكالقراءتافَمتكاترتاف،َ(6)كأٌماَ)ساحر(َاسـَفاعؿَمفَسحر
َإلىَاختبلؼَفيَجذرَ َيؤًد َلـ َاالشتقاقية َالكمماتَمفَالناحية َكاختبلؼَصي  َقبكليما، كعمينا

َالنا َاختبلؼَفي نما َكا  َالجانبَالكممة، َفي َالبيضاكم َغمبَعمى َكلقد َلممشتقيف، َالداللية حية
َأفَيذكرَأكجوَ َليا،َحيثَاقتصرَعمىَقراءةَآالقراءاتَالقَرالصرفيَمفَتفسيره نيةَدكفَتكجيوو

َمتكاترةَكاحدة،َكربماَيحمؿَإشارةَعمىَترجيحوَليا.

 (ذكر والمؤنث)المفرد الم بين اسم التفضيل _ارابعً 

التفضيؿَلممفردَالمؤنث،َكالمفردَالمذكرََاسـَبيفَالقراءاتَبلؼاختَإلىَالبيضاكمَشارأ
َكىكَ َكاحدو  خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى:قولو فيَمكضعو

َ[ُُْالمائدة:َ]ََّ خي حي  جي يه ىهمه جه ين ىن من

َ.(7)قاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)ألكالناَكأخرانا(َبمعنىَاألمةَأكَالطائفةن

َ

                                                           

َالث.(َفيَالفصؿَالث4تـَتخريجَقكلوَتعالى:َنمالؾنَفيَ)الفاتحة:ََ(1)
َ.3َ/121أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.235،َكشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،4َ/63َيينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(3)
َ.2َ/243،َكاليادمَشرحَطيبةَالنشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َج2َ/529يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(4)
َ.1َ/416،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج291،َابفَزنجمة،َيينظر:َحجةَالقراءاتَ(5)
 .333ـ14َيينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(6)
َ.2َ/150أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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َبفَثابتَ)ألكالن َالجحدرمَكزيد َكأخرانا(قرأ َكالتأنيثَلؤلمةَأكَالطائفةَأكَالفرقةَأكَ(1)ا ،
،َكلقدَضٌعفياَالبيضاكمَبجعمياَمسبكقةَبمفظةَ)قرئ(،َفيبدكَ(3)،َكقراءةَالتأنيثَشاذة(2)الجماعة

،َكييبلحظَأٌفَأغمبَاالختبلؼَعفَالقراءاتَالشاذةَكالضعيفةَبمفظةَ)قرئ(َالبيضاكمَييعبٍّرَأفٌَ
َاالختبلؼَفيوََيَبيفَقراءةَمتكاترةالصرف مىبى كقراءةَشاذةَعمىَخبلؼَالجانبَالنحكمَحيثَغى

َبيفَقراءتيفَمتكاترتيف.

 بين المصدر الميمي واسم المكان _ًساخام

ََبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ َكاحدو المصدرَالميميَكاسـَالمكافَفيَمكضعو
 زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱَقولو تعالى:كىكَ
َ[ُّالنساء:َ]ََّ نن من

،َكأخرجنيََقاؿَالبيضاكم: نكقرئَ)مىٍدخىؿَكمىٍخرىج(َبالفت َعمىَمعنىَأدخمنيَفأدخؿَدخكالن
ان َ.(4)فأخرجَخركجن

َبفت َالميـَ َبفَعاصـ َالحسفَكنصر َكقرأ َك)ميخرج(، َ)ميدخؿ( َالميـ َالجميكرَبضـ قرأ
َك)مىخرج( )مىدخؿ(
(5)َ َاألخرل َكضٌعؼَالقراءة َالعاٌمة، َقراءة َالبيضاكم َرٌج  َكلقد َخبلؿَ، مف

َ ٌجةَلمفَضـ  َلمجميكر،َكالحي مضارعَ)أدخؿ(،َعمىَأنياَتقديمياَبمفظةَ)قرئ(،َكىكَبذلؾَمكافؽه
َمىفَفت َ ٌجة َكحي َلككنوَ(6)مضارعَ)دخؿ(عمىَأنيا َالميـ َالجميكرَبضـ َقراءة َكترٌج َالباحثة ،

تاءَبمصدرهَمسبكقناَبالفعؿَالرباعيَ)أدخؿ(َالمزيدَباليمزة،َكالذمَيستكجبَضـَالميـَعندَاإلي
َأكَاسـَالمكاف.

                                                           

،َكاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبي4َ/413َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(1)
َ.3َ/1932جَطالب،

رشػادَالعقػؿَالسػميـَإلػىَمزايػاَالكتػابَالكػريـ،َأبػك1َ/474َيينظر:َالتبيػافَفػيَإعػرابَالقػرآف،َالعكبػرم،َجَ(2) ،َكا 
،3َ/38َ،َكغرائػبَالقػرآفَكرغائػبَالفرقػاف،َالنيسػابكرم،َج1َ/693،َكالكشاؼ،َالزمخشرم،َج3َ/98السعكد،َج

 .4َ/505كالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َج
َ.1َ/465إعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَيينظر:َ(3)
3َ/264َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ.3َ/299يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(5)
َ.123يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(6)
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َيرلَ َمىف َفمنيـ َكفتحيا، َالميـ َبضٍـّ َكمخرج( َ)مدخؿ َفي َكالنحكيكف َالمفسركف اختمؼ
،َكمنيـَمىفَيرلَأٌفَ(1)جكازَالكجييفَفييماَبأفَتككناَمصدريفَميمييفَأكَاسميَمكافَكالفارسي

َمرضينا،َكالمرادَمفَالفت َمكضعَا لدخكؿ،َكمفَذلؾَالضـَمصدرَبمعنىَأدخمنيَالقبرَإدخاالن
َالمكضع(2)الزمخشرمَكالرازم َدكف َالمصدر َعمى َاالختيار َالضـ َبأٌف َالدمياطي َككافقيـ ،(3)َ،

َبعدََأفٌََكذىبَإلىَذلؾَالطبرمَكبٌيف َالحياة َاإلخراجَىك َأٌما َالمكت، َباإلدخاؿَىك المقصكد
َ.(4)المكت

 اإلفراد والتثنية والجمع :المطمب الثالث

ََأشار َاختبلؼ َإلى َكأربعيفََالقراءاتالبيضاكم َستة َفي َكالجمع َكالمثنى َالمفرد بيف
َ:كيمكنناَتصنيفياَعمىَالنحكَاآلتيَ،مكضعنا

 المفرد المذكر وجمع التكسير  ما قرئ بين :أوًًل 

بيفَالمفردَالمذكرَكجمعََقرئَمافيسماءَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَفيَاألَأكردَالبيضاكم
 مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱَ:قولو تعالىذلؾَ،َكمفَ(5)التكسيرَفيَثمانيةَعشرَمكضعنا

 نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ
َ[ُْٖالبقرة:َ]ََّ مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث

َ.َ(6)قاؿَالبيضاكم:ََقرأَنافعَكابفَعامرَبالجمعَ)مساكيف(،َكالباقكفَبالتكحيدَ)مسكيف(
                                                           

َدَالمسػػػػيرَفػػػػيَعمػػػػـَالتفسػػػػير،َ،َكزا7َ/103يينظػػػػر:َالبحػػػػرَالمحػػػػيطَفػػػػيَالتفسػػػػير،َأبػػػػكَحيػػػػافَاألندلسػػػػي،َجَ(1)
َ.1َ/398ابفَالجكزم،َج

َ.10َ/64،َكَمفاتي َالغيب،َالرازم،َج2َ/688يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(2)
 .240يينظر:َإتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشر،َشيابَالديفَالدمياطي،ََ(3)
َ.17َ/534يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(4)
(،َكقكلػػػو:َنآبائػػػؾنَفػػػيَ)البقػػػرة:23َ(،َكقكلػػػو:َنعبػػػدنانَفػػػيَ)البقػػػرة:20َقكلػػػوَتعػػػالى:َنبسػػػمعيـنَفػػػيَ)البقػػػرة:ََ(5)

(،285َ(،َكقكلػو:َنكتبػونَفػيَ)البقػػرة:283َ(،َكقكلػو:َنرىػػافنَفػيَ)البقػرة:164َ(،َكقكلػو:َنريػ نَفػيَ)البقػرة:133َ
(،َكقكلػو:117َ(،َكقكلػو:َنإنػاثنَفػيَ)النسػاء:24َاء:َ(،َكقكلو:َنكتابنَفيَ)النس31كقكلو:َنكبائرنَفيَ)النساء:َ

(،َكقكلػو:127َ(،َكقكلػو:َنآليتػؾنَفػيَ)األعػراؼ:123َ(،َكقكلو:َنأكػابرنَفػيَ)األنعػاـ:89َنأىميكـنَفيَ)المائدة:َ
(،َكقكلػػو:17َ(،َكقكلػػو:َنمسػػاجدنَفػػيَ)التكبػػة:5َ(،َكقكلػػو:َنبػػألؼنَفػػيَ)األنفػػاؿ:157َنإصػػرىـنَفػػيَ)األعػػراؼ:َ

َ(.42(،َكقكلو:َنالكفارنَفيَ)الرعد:92َيَ)يكنس:َنببدنؾنَف
َ.1َ/124يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
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افعَكابفَعامرَقرأَأبكَعمركَكابفَكثيرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَ)مسكيف(َباإلفراد،َكقرأَن
َ.(1)كأبكَجعفرَ)مساكيف(َبالجمع

َمسكيننا،َكقراءةَالجميكًرَاإلفراديَ َيكـو كالمرادَمفَقراءةَالجمعَأمَجماعةَالشير َألٌفَلكؿٍّ
َيكـَطعاـَمسكيف ،َكاختبلؼَبنيةَالكممةَمفَحيثَالعددَيؤثرَ(2)عمىَأفَالمرادَيكـَكاحد،َفمكؿٍّ

َ َفعمى َالمعنى، َفي َالزمنية َالفترة َأرادَعمى َالجمع َقراءة َكعمى َكاحدنا، َيكمنا َأراد َاإلفراد قراءة
َالشير.

َإطعاـَمسكيفَكاحد،َفالكاحدَمترجـَعفَ َيـك كلقدَرٌج َأبكَعبيدَقراءةَاإلفراد َفمعناهَلكؿٍّ
َعمىَجمع َجمعنا َليرٌد َالجمع  َكاختارَالنحاسَقراءة َالبيضاكمَالقراءتيفَ(3)الجميع، َأكرد َكلقد ،

َبينيما،َكىذاَداللةَعمىَقبكليما.َالمتكاترتيفَدكفَترجي َ و

 المفرد المذكر واسم الجمع :ثانًيا

َكاحدةوََالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ َالجمعَفيَمسألةو َالمذكرَكاسـ بيفَالمفرد
 يف ىفيث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت ُّٱتعالى: قولو  كىي
َ[َُُالمائدة:َ]ََّ لكاك يق ىق

ائدةَ)طائرنا(َباأللؼَكاليمزةنقاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافعَىناَكفيَالم
(4).َ

قرأَنافعَكيعقكبَكأبكَجعفرَبفَالقعقاعَ)طائرنا(َباأللؼ،َكقرأَالباقكفَ)طيرنا(َبغيرَألؼ
(5)َ،

كقراءةَ)طائرنا(َعمىَاإلفراد،َكقراءةَاألكثرَ)طيرنا(َاسـَجمعَكليسَمفَأبنيةَالجمع،َكجمعَطائرَ
اهللَكافََ،َكحجةَ)طيرنا(َأفٌََ(7)اكبَركب،َفييَكتاجرَتجر،َكَر(6)أطيار،َكجمعَالجمعَطيكر

                                                           

،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،1َ/142َيينظػػر:َزادَالمسػػيرَفػػيَعمػػـَالتفسػػير،َابػػفَالجػػكزم،َجَ(1)
 .1َ/192،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج176

،5َ/249َ،َكَمفػاتي َالغيػب،َالػرازم،َج2َ/191لبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيػافَاألندلسػي،َجيينظر:َاَ(2)
َ.1َ/169،َكمعانيَالقرآف،َاألخفش،َج1َ/498كغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،َالنيسابكرم،َج

 .1َ/95يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(3)
َ.18َ/2أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ،َكالكنػػزَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َابػػفَالمبػػارؾ،311َيينظػػر:َالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،ََ(5)
َ.149،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،2َ/440َج
 .1َ/439يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(6)
 .2َ/258،َجالمرجعَالسابؽ:َيينظرَ(7)
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َكاحدَن َكثيرة، َكاحدَنيخمؽَطيرنا َثـ َالبيضاكمَعرضَالقراءتيفَبالسككتَعنيماََ،(1)اا كنبلحظَأٌف
َدكفَترجي ،َكىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيف.

 المفرد المؤنث وجمع المؤنث  :ثالثًا

كجمعَالمؤنثَفيَخمسةَعشرَالمفردَالمؤنثََبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ
 خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱَقولو تعالى:،َكمفَذلؾَ(2)مكضعنا

َ[ٕٖىكد:َ]ََّ مج حج مث هت  متخت حت جت هب مب

َ.(3)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَحمزةَكالكسائيَكحفصَعمىَاإلفرادن

َالباقكفَ َكقرأ َباإلفراد، َكالكسائيَكخمؼَالعاشرَ)أصبلتؾ( َكحمزة َحفصَعفَعاصـ قرأ
َ.(4)جمع)أصمكاتؾ(َبال

كقراءةَاإلفرادَ)أصبلتؾ(َعمىَأٌفَالمرادَالجنسَكيشمؿَالقميؿَكالكثير،َكالمعنى:َأقراءتؾَ
 مث هت مت خت حت ُّٱأكَأدعاؤؾ،َكحجتيـَإجماعَالجميعَعمىَالتكحيدَفيَقكلوَتعالى:َ

َ]ََّ مح جح  مج حج َُِٔاألنعاـ: َفالدعاءَ(5)َ[ َصمكاتؾ، َأكثرة َتعني َالجمع َقراءة َأٌما ،
مًَ َ.(6)عتختمؼَأنكاعوَفجي

َعمىَتغييرَمعناىما،َ َكالجمعَيعكسَأثرنا َالقراءتيفَالمتمثمةَفيَصيغتيَاإلفراد َتعدد إٌف
َمع َاإلفراد َقراءة َأٌما َالقرآف، َكقراءة َاألدعية َبمعنى َالجمع َاألركافَفقراءة َأحد َالصبلة ناىا

                                                           

 .164يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(1)
(،َكقكلػػػو:َنمثابػػػةنَفػػػيَ)البقػػػرة:25َ(،َكقكلػػػو:َنمطيػػػرةنَفػػػيَ)البقػػػرة:22َقكلػػػوَتعػػػالى:َنالثمػػػراتنَفػػػيَ)البقػػػرة:ََ(2)

لػو:َنكمماتػونَ(َكقَك124(،َك)األنعػاـ:67َ(،َكقكلػو:َنرسػالتونَفػيَ)المائػدة:7َ(،َكقكلو:َنآيػاتنَفػيَ)يكسػؼ:125َ
(،َك)يػػكنس:137َ(،َكقكلػػو:َنكممػػةنَفػػيَ)األعػػراؼ:135َ(،َكقكلػػو:َنمكػػانتكـنَفػػيَ)األنعػػاـ:115َفػػيَ)األنعػػاـ:َ

(،َكقكلػػو:َنأصػػبلتؾنَفػػيَ)ىػػكد:7َ(،َكقكلػػو:َنبكمماتػػونَفػػيَ)األنفػػاؿ:172َ(،َكقكلػػو:َنذريػػتيـنَفػػيَ)األعػػراؼ:33َ
َ(.10(،َكقكلو:َنغياباتنَفيَ)يكسؼ:87َ
 .3َ/145تنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالَ(3)
،َكالػػكجيزَفػػيَشػػرحَقػػراءاتَالقػػرأةَالثمانيػػة،325َيينظػػر:َإتحػػاؼَفضػػبلءَالبشػػر،َشػػيابَالػػديفَالػػدمياطي،ََ(4)

 .210األىكازم،َ
َ.348َيينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(5)
َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(6)  .1َ/290يينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
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َأكَتَر،َكيغمبَعمىَالبيضاكمَأفَيذكرَأكجوَالقراءاتَمفَناحيةَصرفيةَدكفَتكجالخمسة جي َيوو
َ.ََبينيما،َكىذهَعبلمةهَعمىَقبكلوَالقراءتيفَالمتكاترتيف

 التعدد في أبنية الجمع  :ارابعً 

،َنذكرَمنياَ(1)أبنيةَالجمكعَفيَتسعةَمكاضعَبيفَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ
 حك جك مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱَتعالى:قولو 
َ[ُٖٔالبقرة:َ]ََّخك

كأبكَعمركَكالبزمَكأبكَبكرَحيثَكقعَبتسكيفَالطاءَكىماَلغتافََقاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافع
فيَجمعَخطكةَ...َكقرئَبضمتيفَكىمزة،َكجعمتَضمةَالطاءَكأنياَعمييا،َكبفتحتيفَعمىَأنوَ

َ.َ(2)جمعَخطكةَكىيَالمرةَمفَالخطكن

قرأََ،(3)فيياَثبلثَلغاتَبسككفَالطاءَكفتحياَكضميا،َكالمغةَالثالثةَ)خيطىكات(َلـَييقرأَبيا
الجميكرَ)خيطيكات(،َكقرأَنافعَكشعبةَعفَعاصـَكاألعمشَكحمزةَكأبكَعمركَكالبزمَعفَابفَ

،َكقرأَقتادةَكاألعمشَ)خطؤات(َبيمزَالكاكَلمجاكرتياَالضمة،َ(4)كثيرَكخمؼَالعاشرَ)خٍطكات(
َالَالخطكة َالخطأة َكالطاء(5)كىيَجمع َالخاء َبفت  َالسماؿَ)خىطىكات( َكركلَأبك َكالتثقيؿ(6)، ،َ

َ.(7)االختيار

َعمىَ َأسكف َمىف ٌجة َكحي َالفاء، َبحركة َالعيف َأمَتحريؾ َاإلتباع َعمى ـٌ َضى َلمف ٌجة كالحي
،َكيبلحظَتعددَصكرَاختبلؼَالبنية،َكاٌتحادَداللتيا،َ(8)التخفيؼَالجتماعَضمتيفَمتكاليتيفَككاك

                                                           

َ(،َكقكلػػػػػو:َنمفػػػػػات نَفػػػػػي4َ(،َكقكلػػػػػو:َنصػػػػػدقاتيفنَفػػػػػيَ)النسػػػػػاء:85َقكلػػػػػوَتعػػػػػالى:َنأسػػػػػارلنَفػػػػػيَ)البقػػػػػرة:ََ(1)
(،َكقكلػػو:َنمعقبػػاتنَفػػي6َ(،َكقكلػػو:َنالمػػثبلتنَفػػيَ)الرعػػد:142َ(،َكقكلػػو:َنكسػػالىنَفػػيَ)النسػػاء:59َ)األنعػػاـ:َ
َ(.189َنَفيَ)البقرة:َ(،َكقكلو:َنبيكت62(،َكقكلو:َنلفتيانونَفيَ)يكسؼ:11َ)الرعد:َ

َ.1َ/118أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.1َ/188يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(3)
،َكالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،302َيينظػػر:َاإلقنػػاعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَبػػاذش،ََ(4)

َ.72ي،َ،َكالعنكافَفيَالقراءاتَالسبع،َالسرقسط78
 .1َ/237يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(5)
َ.1َ/139يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(6)
 .495يينظر:َالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدةَعمييا،َأبكَالقاسـَاليذلي،ََ(7)
،َكغيػػثَالنفػػعَفػػي2َ/269َ،َكالحجػػةَلمقػػراءَالسػػبعة،َالفارسػػي،َج120يينظػػر:َحجػػةَالقػػراءات،َابػػفَزنجمػػة،ََ(8)

 .421القراءاتَالسبع،َأبكَالحسفَالصفقاسي،َ



 

َ115 َ

ؼَاألبنيةَفٌّنياَكالمعنى:َالنييَعفَاتٌباعَخطىَالشيطافَبااللتزاـَبشرعَاهللَ_تعالى_،َأٌماَاختبل
تدكرَحكؿَطمبَالخٌفة،َفضمةَالعيفَعمىَاألصؿ،َكتسكيفَالعيفَعمىَالخفة،َكالتحريؾَبالفت  َ

ََك َالضمتيف، َفقراءة َلغكينا، َجائزة َكىي َأخؼَالحركات، َألٌنو َمتكاترتاف،َقراءة َفالسككف الضمة
َكت َبو، َييقرأ َالثالثَلـ َالمغكم َكالكجو َبينيما، َمفاضمة َكال َشاذتافَكيجبَقبكليما، َقراءتاف بقى

َأسبقيماَالبيضاكمَبمفظةَ)قرئ(َإشعارناَمنوَبضعفيماَكىماَقراءةَاليمزَكالفتحتيف.

 واسم الجمع سم الجنس الجمعي ا :خامًسا

قولو بيفَالجمعَكاسـَالجمعَفيَمكضعَكاحد،َكىكََالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ
َََّ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعالى:

َ[َٕالبقرة:َ]

ََ.(1)الباقر(َكىكَاسـَلجماعةَالبقرنقاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)
َبألؼ َ)الباقر( َكقرئَشاذنا َبغيرَألؼ، َالجميكرَ)البقر( ََك(2)قرأ َكيستعمؿَ، َلمجنس، َاسـ الباقر:

،َأٌماَ(4)جمعَكمثموَالجامؿ،َكصفياَالعكبرمَبالشذكذ،َكجعموَاسـَ(3)لبقرةَكاحدة،َكلجماعةَالبقر
َالبقر(َفييَاسـَجنسَجمعي،َمفردَبقرة،َييفرؽَبينوَكبيفَكاحدهَبالتاء.قراءةَ)

جرتَعادةَالبيضاكمَبالتعبيرَعفَالقراءةَالشاذةَبمفظةَ)قرئ( َعبلمةَعمىَضعفيا،َكىكَ
َبذلؾَيكافؽَعامةَالقراء،َكماَذىبَإليوَجميكرَالمغكييف.

 المفرد والمثنى  :سادًسا

ََالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَشارأ َكىك َكاحدو َكالمثنىَفيَمكضعو َالمفرد قولو بيف
 جح مج حج مث هت مت خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱَتعالى:
 جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
َ[ٓٗالمائدة:َ]ََّ حفجف مغ

َ
                                                           

َ.1َ/87أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .1َ/75يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(2)
عرابو،َالزجاج،َج،َكمعانيَالق1َ/222يينظر:َتفسيرَالراغبَاألصفياني،َجَ(3)  .1َ/154رآفَكا 
َ.1َ/173يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(4)
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ََ.(1)قرئَ)ذك(َعمىَإرادةَالجنسنقاؿَالبيضاكم:َن
َأَر َمنكـ(، َمحمدَبفَجعفرَ)ذكَعدؿو َالجميكرَعمىَالتثنية،َكقرأ ادَأفَيحكـَبوَمفَقرأ

َأمَبمعنىَالمكصكلة.َ(2)يعدؿَمنكـ
كالقراءةَالشاذةَ)ذك(َعمىَاإلفراد،َكىيَعمىَإحدلَالكجييف،َإٌماَجنسَمثؿَمىف،َكيجكزَ
أفَيعكدَالضميرَإليياَعمىَلفظياَتارة،َكعمىَمعناىاَأخرل،َكالكجوَاآلخرَيجكزَأفَيككفَكقعَ

َ.(3)الكاحدَمكقعَاالثنيفَلفيـَالمعنى
الفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ)قرئ(َسبؽَالقراءةَالشاذة،َإشعارناَمنوَبتضعيفيا،َبلبيضاكمَاَعٌبر

كىكَمكفؽهَبذلؾ َألٌفَالشرعَاإللييَيقتضيَأفَيحكـَبذلؾَعدالف،َكقراءةَاإلفرادَتخالؼَالمعنىَ
َالمراد.

 المثنى والجمع  :سابًعا
َفيَمكضعَوَالقراءاتَاختبلؼَإلىَكماالبيضَشارأ َالمثنىَكالجمع ََبيف َكىك  قولوكاحدو
 ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ُّٱ َتعالى:
َ[ُِٖالبقرة:َ]ََّ ِّ

قاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)مسمميف(َعمىَأفَالمرادَأنفسيماَكىاجر،َأكَأفَالتثنيةَمفَمراتبَ
َ.(4)الجمعن

َبالجمع َاألعرابي َعكؼ سماعيؿَ(5)قرأ َكا  َإبراىيـ َ)التثنية( َالجميكر َقراءة َمف َكالمراد ،
،َكاستجابَ(6)ييماَالسبلـ_،َأٌماَقراءةَالجمعَفقدَيككفَأنفسيماَكاألمةَالمسممةَمفَذريتيما_عم

ََ.(7)اهللَلوَفجعمياَأمةَمحمدَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_
،َكىذاَداللةَعمىَتأثيرَالبيضاكمَبالبلحقيف،َ(8)كلقدَنقؿَأبكَالسعكدَقكؿَالبيضاكمَحرفينا

َكاستفادتيـَمنو.

                                                           

2َ/144َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .1َ/679يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(2)
 .1َ/457يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
َ.1َ/106،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿَ(4)
 .1َ/191يينظر:َالنكتَكالعيكف،َالماكردم،َجَ(5)
 .3َ/80يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
َ.7َ/540يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(7)
َ.161َ/1يينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجَ(8)
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نممسَتضعيؼَالبيضاكمَلياَمفََك،َ(1)جمعَأمَاجعمناَكأتباعناَمسمميفكالقراءةَالشاذةَبال
َالمقصكدَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ)قرئ(،َكاختبلؼَالصيغتيفَبيفَالمثنىَكالجمعَيعكسَتغييرناَفي

َالمعنى.ب
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

                                                           

 .1َ/206يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(1)
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 العمل الصرفية :المبحث الثالث

َبيفَالقراءاتَالقرآنية َالبيضاكمَإلىَالعمؿَالصرفية َفيَأشار ثبلثيفَمكضعنا،ََالمختمفة
َكيمكنناَتصنيفياَإلىَثبلثةَأقساـ:

  اإلدغام :المطمب األول

قولو أشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَفيَاإلدغاـَفيَخمسةَمكاضع،َكىيَ
ََّ مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱَتعالى:

َ[َْالبقرة:]

ََ.(1)ا(نكركا(َكاألصؿَ)اذتكرَكنقرئَ)اذٌَقاؿَالبيضاكم:َ

َ)اذكَر َالتخفيؼ َعمى َالعامة َقراءة َكقرأ َيٍذكير، َذكر َمف َالبصرمكا( َكاألعمشَالحسف
َ.(3)،َكىيَقراءةَشاذة(2)بتشديدَالذاؿَالمعجمةَ)اٌذكركا(

ََكقراءةَ)اٌذكركا(َأصميا:َاذتكركا،َعمىَكزفَ)افتعمكا( بزيادةَالتاء،َفيستدعيَاألمرَإبداالن
َ َداالَنفّدغامنا َالتاءي َأدغماَفأيبًدلًت َميمكسَكلك َحرؼه َكالتاء َحرؼَمجيكر، َالذاؿى َكذلؾَألف ،

َأدغـَالداؿَفيَالذاؿ َلرخاكةَالذاؿَ لذىبَالجير،َفأبدلتَالتاءَحرفناَمجيكرناَكىكَالداؿ،َكمفَثىـ 
َكمفَثـَ(4)كلينيا،َكسببَاإلدغاـَىكَتقاربَالمخرج ،َكمنيـَمفَيكجيياَعمىَإبداؿَالتاءَذاالن

َاٌذكركا(َبالداؿَالمعجمةَالمشددة.فتصب َ)،َ(5)إدغاميا

كأٌماَتخريجَقراءةَالداؿَالميممةَالمشددةَعمىَإبداؿَالحرؼَاألكؿَ)الذاؿ(َمفَجنسَالثانيَ
،َكأٌماَقراءةَ)اٍذكركا(َبالتخفيؼَفبلَتاءَ(6))الداؿ(َأكَعمىَإدغاـَالذاؿَفيَالداؿَفصارتَ)اٌدكركا(

َمزيدةَفييا،َكبالتاليَالَإدغاـ.

                                                           

َ.1َ/75أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(2) َ.5َ/511يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
َ.1َ/154َيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
عرابػو،1َ/398َ،َكمعػانيَالقػرآف،َاألخفػش،َج2َ/204ف،َالنحػاس،َجيينظر:َإعرابَالقرآَ(4) ،َكمعػانيَالقػرفَكا 

 .3َ/113الزجاج،َج
َ.2َ/734يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(5)
َ.2َ/204يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(6)
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َالب َضٌعؼ َالتشديدكلقد َقراءة َبمفَيضاكم َتقديميا َخبلؿ َقراءةَمف َكاختار َ)قرئ(، ظة
 َلككنياَأيسرَفيَالنطؽ،َبأفَتأتيَالكممةَعمىَأصمياَبدكفَزيادةَعمىَكزفَ)افعمكا(َالتخفيؼ

َفيَالمعنى،َكزيادةَكالتٌفاؽَالقراءَعمييا َفيَالمبنىَزيادة َفمكؿَزيادة َمفَالناحيةَالداللية، َأٌما ،
االتخاذ،َأمَاٌتخذكاَنعمةَاهللَعميكـَذكرنا،َفالزيادةَتستكجبَاإلدغاـ،َكبدكفََمىحرؼَالتاءَتدؿَع

َ.الزيادةَتيخٌفؼ

 ىق يف ىف يث ىث  نث مثزث رث يت ىت نت مت زت ُّٱَوقولو تعالى:
َ[َٖالبقرة:َ]ََّ رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مكلك اك يق

ََ.(1)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَابفَكثيرَكحفصَبّظيارَالداؿن

َ.(2)ظيارَالذاؿ،َكقرأَباقيَالسبعةَباإلدغاـقرأَابفَكثيرَكحفصَعفَعاصـَبّ

((3)كقػػػراءةَالجميػػػكرَاإلدغػػػاـ ،َكعمػػػةيَاإلدغػػػاـَ(4)،َفتػػػدغـَالػػػذاؿَفػػػيَالتػػػاء،َكتصػػػب َ)ات خػػػتـ 
َىػػذهَالحػػركؼ،َفتشػػابيتَفػػيَأٌنيػػاَمػػفَطػػرؼَالمسػػافَكأصػػكؿَالثنايػػا َإلػػىَ(5)تقػػاربي ،َكىػػيَأحػػب 

َ.(6)كقؼَعمىَماَدكنوالفٌراءَمفَقراءةَالتبييف َألنياَمتصمةَبحرؼَالَي

َالػذاؿَ َمختمػؼ،َكألف  َمخػرجه َحػرؼو كعمةَمىفَييظًيرَألفَالذاؿَليستَمفَمخرجَالتاء،َفمكػؿٍّ
يتػػاءَالكممػػةَعمػػىَأصػػمياَأفضػػؿَكبغيػػةَنيػػؿ(7)مجيػػكرة،َكالتػػاءَميمكسػػة ََ،َكا  َحػػرؼو الثػػكابَفػػيَكػػؿٍّ

َالثانيَبمنزلةَالمنفصؿن(8)منيا راءتافَمتكاترتيف،َكلقػدَغمػبَالقتبقىَفحسيفَاإلظيار،ََكَ(9) َكنألف 

                                                           

َ.1َ/90أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالتيسػيرَفػيَالقػراءاتَالسػبع،1َ/143َالكجيزَفيَتفسيرَكتػابَاهللَالعزيػز،َابػفَعطيػة،َجَيينظر:َالمحررَ(2)

،َكالسػػػراج2َ/661َ،َكجػػػامعَالبيػػػافَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َأبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،َج2َ/661أبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،َج
َ.1َ/59المنير،َشمسَالديفَالشربيني،َج

َ.1َ/323ألندلسي،َجيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاَ(3)
عرابو،َالزجاج،َجَ(4) َ.1َ/161يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
،َكغيثَالنفع1َ/355َ،َكالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َج2َ/76يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(5)

َ.77فيَالقراءاتَالسبع،َأبكَالحسفَالصفقاسي،َ
َ.2َ/354يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(6)
َ.1َ/53نظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجييََ(7)
َ.33يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(8)
 .1َ/53إعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(9)
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عمػػػىَالبيضػػػاكمَفػػػيَمنيجػػػوَالصػػػرفيَأفَيعػػػرضَالقػػػراءاتَدكفَتكجيػػػوَمنػػػوَأكَتػػػرجي ،َكعػػػدـَ
َترجيحوَداللةَعمىَمكافقتوَالقراءتيف،َكنميؿَلقراءةَاإلدغاـَلككفَأكثرَالقراءَعمييا.

ـــــــالى: ـــــــو تع  ٰر ٰذيي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱَوقول
َ[ُٖالنساء:َ]ََّ ٍَّّ ٌّ  ٰى

َ.َ(1)بيضاكم:نَقرأَأبكَعمركَكحمزةَ)بيتَطائفة(َباإلدغاـَلقربيماَمفَالمخرجنقاؿَال

قرأَحمزةَكأبكَعمركَكيعقكبَكخمؼَبّدغاـَالتاءَالساكنةَفيَالطاء،َكقرأَنافعَكابفَكثيرَ
َ.(3)،َكاألصؿَاإلظيار(2)كعاصـَكالكسائيَكابفَعامرَبتاءَميحركةَبالفتحةَمعَاإلظيار

،َفالطاءَتزيدَ(4)التاءَمفَالطاء،َكاستقب َالكسائيَذلؾَفيَالفعؿكعمةَاإلدغاـَقربَمخرجَ
،َكيذكرَالفراءَأٌفَالتاءَجزمتَلتكاليَ(5)عمىَالتاءَباإلطباؽ،َفيحسفَإدغاـَاألنقصَفيَاألزيد

َ.(6)حركاتَالفت ،َفسكنتَالتاء،َكأدغمتَفيَالطاء
َأظير َمىف َأشَكعمة َكاإلظيار َالحرفيف، َكالنفصاؿ َكممتيف، َمف َكيعرضَ(7)يعألنيما ،

َبينيا،َكىذهَعبلمةَعمىَقبكليا، َدكفَمفاضمةو َإلىََالبيضاكمَالقراءاتَالمتكاترة كتميؿَالباحثة
قراءةَاإلظيار َلككفَأكثرَالقراءَعمييا،َكألٌنوَفيَحالةَاإلدغاـَيتكالىَحرفافَمشددافَكىماَالياءَ

َفيَالمفظ. َالمشددةَكالطاءَالمشددة،َكىذاَييحدثَثقبلن
 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت  ُّٱَ:وقولو تعالى
َ[ِْاألنفاؿ:َ]َّ مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث

َب َابفَكثيرَكنافعَكأبكَبكرَكيعقكبَمفَ)حيي( َنقرأ َلمحمؿَقاؿَالبيضاكم: فؾَاإلدغاـ
َ.(8)عمىَالمستقبؿن

                                                           

َ.2َ/86أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،ََجَ(1)
أبػػكَعمػػركَالػػداني،َ،َكالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،315َيينظػػر:َاإلقنػػاعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَبػػاذش،ََ(2)

،َكالػػػكجيزَفػػيَشػػرحَقػػػراءاتَالقػػرأةَالثمانيػػة،َاألىػػػكازم،235َ،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػػكَبكػػرَالبغػػدادم،329َ
161.َ

َ.1َ/398يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
َ.1َ/227يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(4)
َ.3َ/173يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(5)
َ.1َ/279يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(6)
َ.1َ/313يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(7)
َ.3َ/61أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(8)
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األكلىََ،قرأَنافعَكشعبةَعفَعاصـَكالبزمَعفَابفَكثيرَكيعقكبَ)حيي(َبّظيارَالياءيف
كالثانيةَمفتكحة،َكقرأَأبكَعمركَكالقكاسَعفَابفَكثيرَكابفَعامرَكحفصَعفَعاصـَمكسكرة،َ

(َبياءَمشد دةَمدغمة َ.(1)كالكسائيَ)حي 
َكانتََك َإذا َالياءيف َفي َكاإلظيار َاإلدغاـ َفيَجكاز َكسيبكيو َاألزىرمَرأمَالخميؿ ينقؿ

َ.(2)حركةَالثانيَالزمة
َكح َكاحدة، َاجتماعَمثميفَفيَكممة َاإلدغاـ َالثانيَالزمةكعمة فَكانتَحركةَ(3)ركة َكا  ،

َ.(4)الثانيَعارضةَكماَفيَيحيىَكجبَاإلظيار
َاإلدغاـ َفيو َالذمَامتنع َ)يحيى( َعمىَمضارعو َاإلظيارَجرينا َقصدهََ،(5)كعمة َما كىذا

َالمستقبؿ، َعمى َلمحمؿ َقكلو: َفي َكأشيعَالبيضاكم َأفص  َالقراءتافَ(6)كاإلظيار َكتبقى ،
يما،َحيثَإٌفَاإلظيارَكاإلدغاـَيترددافَفيَالفعؿَالماضي،َمثؿَعي َمتكاترتيف،َكالَمفاضمةَبين

َبينيما.(7)عيي َ،َكيقؼَالبيضاكمَمحايدناَاتجاهَالقراءتيفَالمتكاترتيفَبالسككتَعنيماَدكفَترجي و

 حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  ُّٱَوقولو تعالى:
َ[ْٓالمائدة:َ]ََّ حجمث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ

َ.َ(8)كالباقكفَباإلدغاـنَعَكابفَعامر،ضاكم:َنقرأهَعمىَاألصؿَنافقاؿَالبي
قرأَأبكَعمركَكابفَكثيرَكحمزةَكالكسائيَكعاصـَبداؿَمدغمةَمشددةَمفتكحةَ)يرتد (،َكقرأَ

َكداؿَساكنة َمخففة َالتضعيؼَكبداؿَمكسكرة َبّظيار ،َ(9)أبكَجعفرَكنافعَكابفَعامرَ)يرتًدٍد(

                                                           

 .306،َكالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،15َ/487َيينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(1)
َ.1َ/440ءات،َاألزىرم،َجيينظر:َمعانيَالقراَ(2)
َ.2َ/760يينظر:َشرحَالتصري َعمىَالتكضي ،َزيفَالديفَالمصرم،َجَ(3)
َ.3َ/485يينظر:َىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامع،َالسيكطي،َجَ(4)
 .15َ/487يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(5)
،َكشػػرحَالتصػػري َعمػػى2َ/1061َجَيينظػػر:َإرشػػادَالسػػالؾَإلػػىَحػػؿَألفيػػةَابػػفَمالػػؾ،َابػػفَالقػػيـَالجكزيػػة،ََ(6)

،َكالمسػػاعدَعمػػىَتسػػييؿ1َ/440َ،َكمعػػانيَالقػػراءات،َاألزىػػرم،َج2َ/760التكضػػي ،َزيػػفَالػػديفَالمصػػرم،َج
َ.4َ/260الفكائد،َابفَعقيؿ،َج

َ.168يينظر:َالتطبيؽَالصرفي،َعبدهَالراجحي،ََ(7)
2َ/131َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(8)
،َكالمبسػكطَفػػيَالقػػراءات2َ/59َ،َكفػت َالقػػدير،َالشػػككاني،َج245لسػػبعةَفػيَالقػػراءات،َالبغػػدادم،َيينظػر:َاَ(9)

 .105،َكالمكررَفيماَتكاترَمفَالقراءاتَالسبع،َأبكَحفصَاألنصارم،186َالعشر،َالنيسابكرم،َ
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الفؾَ،َكاإلدغاـَلغةَتميـ،َكأٌماَ(1)نعناَاللتقاءَالساكنيف،َكالفت َأجكدكيجكزَبكسرَالداؿَ)يرتدٍّ(َم
ََ.(3)،َكقراءةَأىؿَالمدينةَكالشاـ(2)لغةَأىؿَالحجازفيكَ

َكالفؾَعمىَاألصؿ َالجـز َألفَالحرؼَالثاني(4)كقراءة َكىيَاألكثرَفيَالمغة  ساكف،ََ،
َ.(5)حيثَإٌفَالفعؿَفيَمكضعَالجـز
َفعمىَ َكجوَاإلدغاـ َحركةَعارضةكأم ا َالداؿَاألكلىَ(6)تحريؾَالساكف،َكعد كىا دغاـ َكا  ،

َالساكنيف َاللتقاء َمنعنا َبالفت  َتحريكيا َمع َ(7)بالثانية َالجـز َمكضع َفي َالمدغـ َفالمضاعؼ ،
لقدَعرضَالبيضاكمَالقراءاتَبالسككتَ،ََك(9)،َكيدغمكفَاألفعاؿَلثقميا(8)ييعطىىَأخؼَالحركات

َبينيا،َكىذاَد اللةَعمىَقبكلوَالقراءتيفَالمتكاترتيف،َفاإلدغاـَكفكوَالَيؤثرَفيَعنياَدكفَترجي و
َ َيكافؽ َكبذلؾ َالمضعؼَالمعنى، َالمضارع َالفعؿ َعمى َجازـه َدخؿ َإذا َكىي َالصرفية القكاعد

َ.َ(10)الثبلثيَجازَفيوَاإلدغاـَكالفؾ

  اإلعالل :المطمب الثاني

َكعشريفَمسألةَيفَاإلعبلؿَفيَالقرآنيةَالقراءاتَاختبلؼَإلىَالبيضاكمَأشار كىيََ،أربعو
َ[ْالبقرة:ََ]َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي ُّٱ:َتعالىَقولو

قاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)يكقنكف(َبقمبَالكاكَىمزةَلضـَماَقبمياَإجراءَلياَمجرلَالمضمكمةَ
َََ.(11)فيَكجكهَككقتتن

                                                           

عرابو،َالزجاج،َجَ(1) َ.1َ/290يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َالكتػػاب،2َ/208َتػػابَاهللَالعزيػػز،َابػػفَعطيػػة،َجيينظػػر:َالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَكَ(2) َ،َكالمبػػابَفػػيَعمػػـك

 .7َ/388أبكَحفصَالنعماني،َج
َ.4َ/311يينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(3)
 .1َ/445يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(4)
عرابو،َالزجاج،َجَ(5) َ.1َ/290يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َالكتاب،َأبكَحفصَالدمشقي،َجَ(6) َ.7َ/388يينظر:َالمبابَفيَعمـك
َ.230،َكحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،1َ/445َيينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(7)
َ.334_1َ/333يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(8)
َ.132يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(9)
َ.168التطبيؽَالصرفي،َعبدهَالراجحي،ََيينظر:َ(10)
1َ/40َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(11)
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مزةَساكنةَقرأَالجميكرَ)يكقنكف(َبكاكَساكنةَبعدَالياء،َكقرأَأبكَحيةَالنمرمَ)يؤقنكف(َبي
،َكتكجيوَقراءةَالجميكرَبالكاكَالساكنةَعمىَأٌفَأصؿَالفعؿَ)ييٍيقف(َفتقمبَالياءَكاكناَ(1)بدؿَالكاك

َ.(2))ييكقف(َإذاَكقعتَساكنةَبعدَضمة
َفعمىَإبداؿَا َاليمزة َقراءة َتكجيو َأأٌما َكجكه َمثؿ: َالمضمكمةَىمزة، َفبعضَ(3)هَكجلكاك ،

،َكذلؾَعمىَإجراءَالكاكَالساكنةَالمسبكقةَ(4)قبمياَىمزةالعربَيقمبَالكاكَالساكنةَالمضمكـَماَ
،َكلقدَضٌعؼَالبيضاكمَقراءةَاليمزةَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ(5)بالضـَمجرلَالمضمكمةَنفسيا

َقراءةَ َكألٌف َناحية، َمف َالشاذ َالمتكاترَعمى َفيجبَتقديـ َبذلؾ، َمكفقنا َالباحثة َكتحسبو )قرئ(،
ََك احدهَكىكَقمبَالياءَكاك،َأٌماَقراءةَ)يؤقنكف(َباليمزةَيصيبياَالجميكرَ)يكقنكف(َيصيبياَإعبلؿه

َقمبَالياءَكاك،َكالثانيَقمبَالكاكَىمزة،َككثرةَاإلعبلالتَتيضعؼَالكممةَمفَ إعبلالف،َأكليما
َناحيةَأخرل.َ

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك مكلك اك يق ىق ُّٱَتعالى: ولوقو 
َ[ّّالبقرة:َ]ََّ ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن

َ.(6)مزةَياءَكحذفياَبكسرَالياءَفييانبقمبَاليقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ
قرأَالجميكرَ)أنًبٍئييـ(َبتحقيؽَاليمزةَكضـَالياءَعمىَاألصؿ
(7).َ

َأمَ َفقرئتَممينة َالتيَقرئتَبيفَالياءَكاليمزة، َ)أنبئيـ( َفيَكممة يتجمىَمكطفَالشاىد
َبالتسييؿَكالتخفيؼ،َكمحققة،َكمحذكفة،َأضافةَإلىَكسرَالياءَأكَضميا.

ابفَعباسَ)أنًبٍئًيـ(َباليمزَككسرَالياء،َكذلؾَعمىَإتباعَحركةَالياءَلحركةَالباءَكركلََ
َالمتحركيف َبيف َالفاصمة َاليمزة َبسككف َ(8)دكفَاالعتداد َنحاجزه َحياف: َأبك َكصفيا َفييَكما ،

                                                           

َ.1َ/70يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(1)
 .141يينظر:َالتطبيؽَالصرفي،َعبدهَالراجحي،ََ(2)
َ.1َ/70يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(3)
َ.2َ/241يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(4)
َالكتابَالمكنكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(5) َ.1َ/101يينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـك
َ.1َ/70أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،ََجَ(6)
كمعػػػػػانيََ،154،َكالسػػػػػبعةَفػػػػػيَالقػػػػػراءات،َالبغػػػػػدادم،2َ/10َيينظػػػػػر:َالحجػػػػػةَلمقػػػػػراءَالسػػػػػبعة،َالفارسػػػػػي،َجَ(7)

َ.1َ/147القراءات،َاألزىرم،َج
،َكالحجػػػػةَلمقػػػػراءَالسػػػػبعة،1َ/122َيينظػػػػر:َالمحػػػػررَالػػػػكجيزَفػػػػيَتفسػػػػيرَكتػػػػابَاهللَالعزيػػػػز،َابػػػػفَعطيػػػػة،َجَ(8)

َ.2َ/11الفارسي،َج
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َحصيفن غيري
َمعَ(1) َالياء َكسر َيجكز َفبل َالعربية، َفي َخطأن َالقراءة َىذه َالنحاة َعٌد َكلقد ،

َهَقراءةَالَإعبلؿَفيياَسكلَتغييرَفيَحركةَالياء.،َكىذ(2)اليمز
(3)قرأَالحسفَكاألعرجََك

،َ(4)ا)أنبيًيـ(َعمىَتمييفَاليمزةَالساكنةَياء َلككفَماَقبمياَمكسكرَن
كقدَعٌدىاَالعكبرمَقراءةَشاذةََ،(6)،َمعَكسرَالياءَلمجاكرتياَالياءَقبميا(5)كلـَيقمبياَقمبناَقياسينا
َ.(7)إضافةَإلىَ)نبيـ(

يـَمفَيضـَالياءَلعمتيف،َأكليما:َعمىَاألصؿ،َكالثانيَأٌفَالياءَليستَالزمة،َفييَكمن
َ.(9)فيَالعربيةَ،َكىذاَجائزَه(8)مخففةَقياسيناَمفَاليمزة،َكليستَمبدلةَكماَنعتكهَباإلبداؿَالمستكره

َركاه َالبيضاكمَىيَما َالتيَأكردىا َالكحيدة َالشاذة األخفشَعفَىشاـَعفَابفََكالقراءة
َقياسينا،َكمفََ(10)أنبًيـ()َعامر كاإلعبلالتَالتيَلحقتَبالكممةَكاآلتي:َإبداؿَاليمزةَياءَإبداالن

ذفتَاليمزة َحي ،َ(12)ىَغيرَميمكز،َفيكَلحف،َكليسَ_كماَذىبَبعضيـ_ََأصمياَأنبىَينب(11)ثـٌ
َبمعنىَالخبر َ)النبأ( َبحرؼَمكسكر(13)فاألصؿَمف َلسبقيا َمكسكرة َكالياء َالقراءةَ(14)، َكىذه ،

َالشعرضعيفة َفيَضركرة َكالبدؿ َالَتخفيؼ، َبدؿ َألنيا َالبيضاكمَالعكبرم(15)  َكيكافؽ فيََ،
َالجميكرَ َلقراءة َاختياره َيعني َكىذا َ)قرئ(، َبمفظة َتقديميا َخبلؿ َمف َالقراءة َليذه تضعيفو

                                                           

 .1َ/240يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(1)
،َكمعػػػػانيَالقػػػػراءات،1َ/66َكالمحتسػػػػب،َابػػػػفَجنػػػػي،َج،154َيينظػػػػر:َالسػػػػبعةَفػػػػيَالقػػػػراءات،َالبغػػػػدادم،ََ(2)

َ.1َ/147األزىرم،َج
 .1َ/122يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(3)
َ.1َ/47يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(4)
َ.1َ/50يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(5)
،َكالكافيَفيَشرحَالشاطبيةَفيَالقراءاتَالسبع،َعبدَالفتاح4َ/62َة،َالفارسي،َجيينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعَ(6)

َ.118القاضي،َ
َ.1َ/146يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(7)
 .1َ/66،َكالمحتسب،َابفَجني،َج206يينظر:َاإلقناعَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَباذش،ََ(8)
َ.1َ/147يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(9)
َ.127يينظر:َالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َاألىكازم،ََ(10)
َ.1َ/50يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(11)
 .75يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(12)
َ.2َ/7يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(13)
َ.1َ/126يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(14)
َ.1َ/70يينظر:َالمحتسب،َابفَجني،َجَ(15)
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َذلؾَلمئيَي)أنبًَ َكلعٌؿ َنبأ،َـ(، َعمىَاألصؿَكىك َكجرينا َالكممة، َالتيَتمثؿَالـ حفاظَعمىَاليمزة
،َكماَيترتبَعميياَمفَتغييرَفيَإلىَحرؼَعمةَلتغيرَالمادةَالمعجميةَفتصب َنبكَكبدكفَقمبيا

المعنى،َكىذاَسرَعرضَالبيضاكمَاالختبلؼَبيفَمتكاترَكشاذ،َكىيَالسمةَالغالبةَفيَمنيجوَ
َغالبنا َالمعنى َفي َكمي َتغيير َعميو َيترتب َالشاذ َألٌف َلمقراءات  َمعنىَالصرفي َيحمؿ َفالنبأ ،

كَبمعنىَالعمكَكاالرتفاع،َكلقدَأشارَالبيضاكمَإلىَقراءةَحذؼَاليمزةَفقط،َكىذاَالخبر،َأٌماَالنب
إعبلؿَبالحذؼ،َكىيَقراءةَشاذة،َكلـَييشرَإلىَالقراءةَالشاذةَاألخرلَكىيَتسييؿَاليمزة،َكىذاَ

َيعنيَاختيارهَالقراءةَالمتكاترةَكىيَتحقيؽَاليمزة.

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى: ولوقو 
َ[ِٔالبقرة:َ]ََّ مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن

بالياءَإماَألنوَخفؼَاليمزةَكأبدلياَياء،َأكَألنوَالصابئيفَقاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافعَكحدهَ
كفيَ،َ(1)ألنيـَمالكاَعفَسائرَاألديافَإلىَدينيـَأكَمفَالحؽَإلىَالباطؿنَ مفَصبأَإذاَماؿ
ألنيـَصبكاََ اليمزةَألفناَأكَمفَصبكت)الصابكف(َبحذفياَمفَ)صبأ(َبّبداؿَقرئَمكطفَآخر:َن

َ.(2)إلىَاتباعَالشيكاتن

نصبناََبياءيفَخالصتيفَ)الصابييف(ئكف(َك)الصابئيف(،َكقرأَنافعَقرأَالعامةَباليمزةَ)الصاب
)الصػػػػابيكف(َببػػػػاءَمضػػػػمكمةََشػػػػيبةَكالزىػػػػرمَمػػػػفَغيػػػػرَىمػػػػز،َك)الصػػػػابيكف(َرفعنػػػػا،َكقػػػػرأَكجػػػػرنا

َ.َ(3)بباءَمكسكرةَك)الصابيف(

قػػراءةَتػػرؾَاليمػػزةَمػػعَحػػذفياَعمػػىَكجيػػيف،َأكليمػػا:َاألصػػؿَ)صػػبا(َمػػفَيصػػبك،ََكتخػػريج
َآخػػر،َكاآلخػػرَأبػػدلتَاليمػػزةَيػػاءَكسػػكنتَلثقػػؿَالضػػمةَكلمتخفيػػؼ ـٌَ(4)كالمعنػػى:َمػػاؿَإلػػىَديػػفو ،َثػػ

اَلمػكاك،َ التقىَساكنافَثانييماَكاكَالجمعَبعدىا،َفحذفتَالياءَمنعناَاللتقائيما،َكضمتَالباءَإتباعن
َذفياَاكتفىَبّبدالياَياء.كمىفَلـَيح

                                                           

1َ/85َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/137،َجالمرجعَالسابؽَ(2)
،10/439َ،َكالػدرَالمصػكف،َالسػميفَالحمبػي،َج74يينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمػركَالػداني،ََ(3)

َ.2َ/72كفت َالقدير،َالشككاني،َج
َ.2َ/171البيضاكم،َجتفسيرَىَنظر:َحاشيةَالشيابَالخفاجيَعمييََ(4)
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،َككصفياَاألزىرم:َناليمزَفيياَ(1)أٌماَقراءةَاليمزةَاختارىاَالرازمَبقكلو:َنكاالختيارَاليمزن
،َمعناىا:َصبأَخرجَمفَدينوَالذمَ(3)أٌفَاليمزَأفص َ،َكيرلَالسميفَالحمبي(2)ىيَالمغةَالجيدةن

كىػػكََقػػراء،َكأقػػربَإلػػىَمعنػػىَالتفسػػير،َكلعػػٌؿَذلػػؾ َألنيػػاَقػػراءةَأكثػػرَال(4)شػػرعَلػػوَإلػػىَديػػفَآخػػر
َ َآخر،َكلقدَأشارَالبيضاكمَإلىَالقراءةَالمتكاترةَاألخرلَدكفَترجي و الخركجَكليسَالميؿَإلىَديفو
بينيماَداللةَعمىَقبكليما،َكفيَمكطفَآخػرَذكػرَالقػراءةَالشػاذةَمصػدرةَبمفظػةَ)قػرئ(َإشػارةَمنػوَ

َ.بتضعيفيا

َََ

 خبحب  جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ُّٱََتعالى: ولوقو 
َ[ٕٔالبقرة:َ]ََّ هت مت خت حت جت هب مب

سػػػماعيؿَعػػػفَنػػػافعَ عاصػػػـََبالسػػػككف،َكحفػػػصَعػػػف)ىػػػزكنا(َقػػػاؿَالبيضػػػاكم:َنقػػػرأَحمػػػزةَكا 
ََ.(5)بالضـَكقمبَاليمزةَكاكنان

َككقفنػػا،َكقػػرأَحفػػصَ)ىػػزكنا(َبضػػـَ ؤىا(َبضػػـَالػػزامَكتحقيػػؽَاليمػػزةَكصػػبلن قػػرأَالجميػػكرَ)ىيػػزي
بداؿَاليمزةَكاكناَمفتكح َمػاَقبميػا،َكقػرأَحمػزةَ)ىػزءنا(َبسػككفَالػزامَكتحقيػؽَاليمػزةَالزامَكا  ٍـّ ة،َلضػ

كلمكقػػػؼَعنػػػدَحمػػػزةَعمييػػػاَكجيػػػاف:َاألكؿَالنقػػػؿَعمػػػىَالقيػػػاسَالمطػػػردَكىػػػكَاألحسػػػفََ،(6)كصػػػبلنَ
)ىٍزكنا(َفتصب َ)ىزًّا(،َكاآلخرَإبداؿَاليمزةَكاكناَمعَسككفَالزام

(7).َ

بنقؿَحركةَاليمزةَإلىَماَقبميػاَالػزامَالسػاكنة،َلقدَأجازَالزجاجَاألكجوَالسابقة،َأم اَ)ىزنا(َ
َالقػػراءةَبيػػا ،َكالبػػاقكفَأمَإسػػكافَالػػزامَ،َحيػػثَقػػرأَحمػػزةَبػػالتخفيؼ(8)كمػػفَثػػـَحػػذفيا،َفػػبلَييجيػػزي

                                                           

 .3َ/535مفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(1)
َ.1َ/155يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(2)
َ.1َ/407يينظر:َالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(3)
َ.2َ/94يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(4)
1َ/86َََرَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسراَ(5)
َ،َكالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،298َيينظػػر:َاإلقنػػاعَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَبػػاذش،ََ(6)
َ.1َ/74،َكالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َج2َ/491ج
َلقػػػػراءاتَالعشػػػػر،َ،َكالنشػػػػرَفػػػػيَا78يينظػػػػر:َغيػػػػثَالنفػػػػعَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالسػػػػبع،َأبػػػػكَالحسػػػػفَالصفقاسػػػػي،ََ(7)

 .175،َكشرحَطيبةَالشر،َابفَالجزرم،1َ/482َابفَالجزرم،َج
عرابو،َالزجاج،َجَ(8)  .2َ/186يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
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كاإلسػػكافَلمتخفيػػؼ،َكالضػػـَعمػػىَ ،(2)،َكقػػرأَحفػػصَكحمػػزةَكقفنػػاَبػػالكاكَكالبػػاقكفَبػػاليمز(1)بالتثقيػػؿ
مزةَكاك،َكقػراءةَاليمػزَعمػىَاألصػؿ،َ)ىزؤا(َىكَقمبَالي،َكاإلعبلؿَالذمَأصابَلفظةَ(3)األصؿ

عنيا،َكىذاَيػدؿَعمػىَمكافقتػوَليػا،َكعػدـَذكػرهَؿََكلقدَعرضَالبيضاكمَأكجوَالقراءاتَبالسككت
َ)ىزنا(َداللةَعمىَعدـَقبكلوَلياَسيرناَعمىَنيجَالزجاجَكمىفَتبعو.

 حئ جئ  ييىي ني مي زي ري ٰى  ين  ىن نن منزنُّٱَتعـــالى: ولـــوقو 
َ[ُٖالبقرة:َ]ََّ خئ

تػػو(َعمػػىَالقمػػبَكاإلدغػػاـَقػػاؿَالبيضػػاكم:َنَقػػرأَنػػافعَ)خطيئاتػػو(،َكقػػرئَ)خطيتػػو(َك)خطيا
َ.(4)فييمان

يتجمػػىَمػػكطفَالشػػاىدَفػػيَنػػاحيتيف،َأكليمػػاَاإلفػػرادَكالجمػػع،َكالناحيػػةَاألخػػرلَإعػػبلؿَكىػػكَ
َمعَإدغامياَبالياءَالسابقة.َقمبَاليمزةَياء

كالمػػرادَمػػفَقػػراءةَالجمػػعَأٌفَالػػذنكبَكثيػػرةََ،(5)قػػرأَنػػافعَبجمػػعَالسػػبلمة،َكالبػػاقكفَبػػاإلفراد
نمػػاَلمجمكعػػةَأشػػياء،َكأٌمػػاَ(6)كمتعػػددة جػػةَمػػفَجمػػعَأفَاإلحاطػػةَالَتكػػكفَلمشػػيءَالمفػػرد،َكا  ،َكحي

َ.(7)قراءةَالمفردَعمىَأنوَاسـَجنسَيشمؿَالقميؿَكالكثير

دغاميػػاَفػػيَاليػػاءَالسػػابقة ،َكىمػػاَ(8)قػػرأَاألىػػكازمَ)خطٌيتػػو(َك)خطٌياتػػو(َبقمػػبَاليمػػزةَيػػاء،َكا 
قراءتػافَضػعيفتافَعنػدَالبيضػاكمَلتقػديميماَبمفظػػةَ)قػرئ(،َكلعػٌؿَتضػعيفوَليمػاَلكثػرةَاإلعػػبلالتَ
َييضػعفيا،َ التيَأصابتياَكىيَالقمبَكاإلدغاـَبخػبلؼَقػراءةَخطيئاتػوَكأصػمياَ)خطػأ(َدكفَإعػبلؿو

َكبيذاَرٌج َقراءةَاليمز َألنياَاألصؿ،َكلككفَجماعةَالقراءَعمييا.

                                                           

َ.1َ/25يينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجَ(1)
 .78يينظر:َغيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَالحسفَالصفقاسي،ََ(2)
َ.2َ/30ادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،ََجيينظر:َاليَ(3)
َ.1َ/90أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ،َكالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َالفارسػػػي،1َ/450َيينظػػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفسػػػير،َأبػػػكَحيػػػافَاالندلسػػػي،َجَ(5)
 .80حسفَالصفقاسي،َ،َكغيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَال14ـ2َج
َ.1َ/178يينظر:َشرحَطيبةَالنشر،َابفَالجزرم،َجَ(6)
َ.2َ/40يينظر:َاليادمَفيَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(7)
َ.2َ/411يينظر:َالكنزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َجَ(8)
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ا،َكىػػػذاَداللػػػةَعمػػػىَتػػػأثرَالبلحقػػػيفَبػػػوَفػػػيَلسػػػعكدَنػػػصَالبيضػػػاكمَحرفيًّػػػكلقػػػدَنقػػػؿَأبػػػكَا
َ.(1)تفاسيرىـ

 ام يل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ُّٱَتعالى: ولوقو 
ََّ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينىن نن  من زن رن مم

َ[ُٗالبقرة:َ]َ

ََ.(2)بئاء(َميمكزناَفيَجميعَالقرآفنقاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافعَكحدهَ)أن

،َك)نبػػي(َبغيػػرَىمػػز،َعمػػىَكجيػػيف:َأفَيكػػكفَأصػػموَ(3)كالبػػاقكفَبتركػػوَقػػرأَنػػافعَبػػاليمز،
ًففتَاليمزة،َكقدَيككفَ)نبا( َ.(4)بمعنىَعبلَعفَاألرضَاليمز)نبأ(َبمعنىَالخبرَكخي

،َكأكثرَالعربَالَ(5)كلقدَرٌج َالسميفَالحمبيَكاألصبيانيَترؾَاليمز،َككصفكهَباألفص 
َف(6)تيمز َاالختبلؼ َالبيضاكم َأكرد َكلقد َعنيما، َبالسككت َكعدمو َاليمز َبيف َالقراءات ،َي

يرناَكبيرناَفيَالمعنى،َفمفظةَنبأَتحمؿَمعنىَالخبر،َكلفظةَنباَكاختبلؼَصي َالكمماتَأحدثَتغي
َلعمكَكاالرتفاعَالختبلؼَالجذرَالمغكم.تحمؿَمعنىَا

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّٱَتعالى: ولوقو 
 ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت  مت زت رتيب
َ[ُْٖالبقرة:َ]ََّ مل يك

أمَييكم فكنوَكييقىم دكنوَمفَالطكؽَبمعنىَالطاقةَأكَالًقبلدة،َقكنو(َكَ طَىقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)يَي
َأكَيتقمدكنو، َبمعنىَيتكمفكنو َك)يَىَ(قكنوكَ طَ يىَ)كَك)يتطٌكقكنو( َك)يطَ يَ طَىباإلدغاـ، قكنو(َعمىَيَ قكنو(

َ.َََ(7)فيعؿَكتفيعؿَبمعنىَيطكقكنوَكيتطكقكنونَكقكنوَكيتطيكقكنوَمفيَيطٍَأفَأصميماَيَى

                                                           

َ.1َ/122ـ،َأبكَالسعكد،َجيينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريَ(1)
َ.1َ/94أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
 .9َ/83يينظر:َشرحَألفيةَابفَمالؾ،َالشاطبي،َجَ(3)
َ.449يينظر:َإعرابَالقرآف،َاألصفياني،ََ(4)
َ.1َ/407،َكالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َج449يينظر:َإعرابَالقرآف،َاألصبياني،ََ(5)
 .1َ/169عرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجيينظر:َإَ(6)
َ.1َ/124أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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َبكسرَالطاءَكسككفَالياء َالمجمعَعمييا َعيفَ)ُيطيُقونو(نذكرَإعبلؿَالقراءة َحيثَإٌف ،
الطاقةَكاك،َكأصؿَالفعؿَ)يطكقكنو(ََفنيقمتَحركةَالكاكَ)الكسرة(َإلىَالطاء،َكقمبتَالكاكَياءَ

َ.(1)النكسارَماَقبميا

قونو(اسَكابفَمسعكدَالقراءةَالثانيةَالبفَعب مبنيَلممفعكؿ،َكأصؿَالفعؿَ)طٌكؽ(،ََ)ُيَطو 
َمفتكحة َشاذة(3)بمعنىَيكمفكنو(2)بكاكَمشددة َكىيَقراءة َكتبقىَ(4)، َفييَعمىَكزفَ)ييفىع مكنو(، ،

َالكاكَكماَىيَصحيحةَدكفَقمبَلياء،َلعدـَسبقياَبكسر.
َ،َكالقراءةَالرابعةَكالثالثةيتطّوقونو()أم اَالقراءةَالثالثةَكسابقتيا،َكلكفَزيدتَعميياَالتاءَ

ََك َبفت َالياء، َالطاءَكلكٌنيا َإدغاـ َثـ َطاء، َالتاء َإبداؿ َبعضَاإلعبلالتَاآلتية: أيجريتَعمييا
كقراءةَ بفَدينار،بفت َالياء،َكىيَقراءةَعائشةَكعمركَ)َيّطّوقونو( األكلىَفيَالثانية،َفتصب َ

َ.(5)()يتطكقكنو(َأكثرَكأظيرَمفَقراءةَ)يٌطٌكقكنو

ََ)يىطىي قكنو(َك)يط ي قكنو(َأٌماَالقراءتافَاألخريافَبالياءَالمشددة الَتجكزافَعندَالنحاس َألف 
،َكلكفَالبيضاكمَذكرَعمةَلجكازىماَكىيَأٌفَأصميماَمفَ)فيعؿ(َ(6)الكاكَالَتقمبَياءَإاٌلَلعمة

َفأدغمتَا َبالياء، َلسبقيا َياءن، َالكاكي َالفعًؿ َفقيًمبتَعيفي َإلىَأٌفَلياءافك)تفيعؿ(، َنصؿ َكبيذا ،
َ.البيضاكمَاستكفىَذكرَالقراءاتَالشاذة،َكقٌدمياَبمفظةَ)قرئ(َعبلمةَمنوَعمىَتضعيفيا

 حن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَتعالى: ولوقو 

ََّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن
َ[ٖٕآؿَعمراف:َ]

َ َثـ َىمزة َالمضمكمة َعمىَقمبَالكاك َقرئَ)يمكف( َالبيضاكم: لقاءَقاؿ َكا  َبحذفيا تخفيفيا
ََ.(7)قبميانَحركتياَعمىَالساكف

                                                           

َ.1َ/118،َكالمحتسب،َابفَجني،َج1َ/95يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(1)
 .2َ/272،َكالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َج1َ/150يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(2)
،َكمعػػانيَالقػػرآف،1َ/208َ،َكفػػت َالقػػدير،َالشػػككاني،َج2َ/43يينظػػر:َتػػأكيبلتَأىػػؿَالسػػنة،َالماتريػػدم،َجَ(3)

 .1َ/196األخفش،َج
 .1َ/498يينظر:َغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،ََالنيسابكرم،َجَ(4)
 .1َ/118،َكالمحتسب،َج2َ/272يينظر:َالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(5)
 .1َ/95القرآف،َالنحاس،َجَيينظر:َإعرابَ(6)
َ.2َ/24أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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القراءةَالمعركفةَ)يىٍمككف(َبفت َالياءَكسككفَالبلـ،َكبعدىاَكاكافَأكليماَمضمكمة،َكالثانيةَ
ساكنة،َكىيَمضارعَ)لكل(َالثبلثي،َكقرأَأبكَجعفرَبفَالقعقاعَكشيبةَبفَنصاحَ)ييمىٌككف(َبضـَ

مضارعَ)لٌكل(َالمضعؼ،َكغرضَالتضعيؼَلممبالغةَكالتكثير،َالياء،َكالـَمفتكحةَمشددة،َكىيَ
َشاذة َقراءة َكاألصؿَ(1)كىي َ)يفيكف(، َعمىَكزف َالبلـ، َكضـ َكاحدة، َبكاك َ)يميكف( َحميد َكقرأ ،

)يمكيكف(َفاستثقمتَالضمةَعمىَالياءَفحذفت،َفالتقىَساكنافَكىماَالياءَككاكَالضمير،َفحذفتَ
ذفتَعيفَالكممةَ)الكاك(َباإلعبلؿَاآلتي:َأبدلتَالكاكَىمزة َالياءَمنعناَاللتقاءَالساكنيف،َثـَح

َتخ َإلىَالساكفَقبمو َنقمتَحركتيا َثـ َمضمكمة َحذفتَاليمزةفألنيا َثـ َمىفَيرلَ(2)يفنا َكمنيـ ،
،َكمنيـَمفَقرأَشذكذناَ)يمؤكف(،َكىكَيؤيدَ(3)حذفياَحذفياَتخفيفناَالجتماعَكاكيف،َىيَقراءةَشاذة

،َكالقراءتافَاألخيرتافَشاذتافَ(5)رأَاألعمشَ)تمككف(َبضـَالتاءَمفَألكل،َكق(4)إبداؿَالكاكَىمزة
ذكرَالبيضاكمَأحدىماَكقٌدمياَبمفظةَ)قرئ(َإشعارناَمنوَبتضعيفيا،َكنىحسبَأٌفَالبيضاكمَكافؽَ
الجميكرَفيَاختيارهَقراءةَ)يمككف(َبكاكيف،َكذلؾَألفَقراءةَ)يمكف(َأصابياَثبلثةَإعبلالتَكىيَ

َكاحد،َكىكَقمبَالياءََقمبَالياءَكاك ،َثـَنقؿَالحركة،َثـَحذؼ،َأٌماَقراءةَيمككفَأصابياَإعبلؿه
َكاك،َككثرةَاإلعبلالتَتيضًعؼَالكممة.

 مل خل حل جلمك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱَتعالى: ولوقو 

َ[ِٓاألنعاـ:َ]ََّ ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خم حم جم هل

َ.(6)عامرَ)بالغدكة(َىناَكفيَالكيؼنَقاؿَالبيضاكم:َنقرأَابف

،َفاأللؼَأيعم تَكقيًمبتَإلىَ(7)رأَالجميكرَباأللؼَ)الغداة(،َكقرأَابفَعامرَبالكاكَ)الغدكة(ق
َمفَغداَيغدك.َ(8)أصمياَالكاك َلتحركياَكانفتاحَماَقبميا

                                                           

 .3َ/293يينظر:َالتحريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجَ(1)
،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكػيَبػف2َ/51َيينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجَ(2)

َ.164/ك1َأبيَطالب،َج
َ.1َ/329ر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجيينظَ(3)
َ.2َ/197يينظر:َركحَالمعاني،َاأللكسي،َجَ(4)
َ.1َ/526يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(5)
َ.2َ/163أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
َ.2َ/33زم،ََجيينظر:َزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َابفَالجَكَ(7)
 .7َ/158القرآف،َمحمكدَصافي،َجَيينظر:َالجدكؿَفيَإعرابَ(8)
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ةًََبىٍيفَىَمىاَكىًىيَىنَاكاحدَنَالغداةَكالغدكةَلغتاف،َتحمبلفَمعنىَن بلى ٍب ًََصى طيميكعًََالص  ،َ(1)نالش ٍمسًََكى
البيضاكمَمحايدناَاتجاهَالقراءاتَالمتكاترةَإشارةَمنوَإلىَقبكليما،َكتميؿَالباحثةَإلىَكلقدَكقؼَ

َقراءةَاأللؼ،َلككنياَأسيؿَنطقنا،َكأكثرَفيَاالستعماؿ.

  مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ُّٱ :تعالى ولوقو 

َ[ُُٔاألنعاـ:َ]ََّ جت هب

قيما(َعمىَأنوَمصدرَنعتَبوَقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَابفَعامرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَ)
َ.(2)اَكعكضَفاعؿَإلعبلؿَفعموَكالقياـككافَقياسوَقكم

يتجمىَمكطفَالشاىدَفيَكممةَ)ًقيىمنا(َكالتيَقرئتَعمىَأنياَمصدر،َكقرأىاَآخركفَ)قىيٍّمنا(َ
َعمىَأٌنياَصفةَمشبية،َكسكاءَمصدرَأـَمشتؽَفقدَكقعَفيياَاإلعبلؿ.

َكالكسائ َكحمزة َكعاصـ َعامر َابف َالعاشرقرأ َكخمؼ َالككفةََي َأىؿ َقراءة َكىي )ًقيىمنا(
َبفت َالقاؼ،َككسرَالياءَمعَشدٍّىا(3)كالشاـ ا( َنافعَكابفَكثيرَكأبكَعمركَ)قىيٍّمى ،َكقرأ

،َكمفَ(4)
ـ َبالقراءَالسبعةَكيكتفيَبّيرادىـَدكفَذكرَأحدَالقراءَالعشرة.المبلح َظَأٌفَالبيضاكمَييت

َفيكَمصدرَكالصغرَكالكبَ َيجرمَعمىَ(5)رَمقصكرَمفَالقياـ)الًقيىـ( ) َ)القـك َكأصمو ،
َبّعبلؿَالفعؿ،َكليسَجمعنا  َألٌنوَنالَكجوَلجمعَالقيمةَفيَ(6)فعموَفيَإعبللو،َفالمصدرَييعىؿ 

                                                           

 .2َ/443المصباحَالمنيرَفيَغريبَالشرحَالكبير،َالفيكمي،َجَ(1)
2َ/191َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.2َ/178يينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجَ(3)
،َكالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكػر2َ/369َالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَيينظر:َالمحررَ(4)

/1َ،َكمعػػػانيَالقػػػراءات،َاألزىػػػرم،َج2َ/477،َكالكنػػػزَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػفَالمبػػػارؾ،َج274البغػػػدادم،َ
397. 

َ.53يينظر:َالممتعَالكبيرَفيَالتصريؼ،َابفَعصفكرَاإلشبيمي،ََ(5)
َالعربية،َابفَاألثيػرَالجػزرم،َجيينظر:َالبَ(6) ،2َ/12َ،َكالتفسػيرَالكسػيط،َالنيسػابكرم،َج2َ/591ديعَفيَعمـك

،َكمعػػػانيَالقػػػراءات،5َ/457َ،َكَشػػػرحَالمفصػػػؿ،َابػػػفَيعػػػيش،َج4َ/44كشػػػرحَاألشػػػمكنيَأللفيػػػةَابػػػفَمالػػػؾ،َج
 .529،َكالمفصؿَفيَصنعةَاإلعراب،َالزمخشرم،1َ/398ََاألزىرم،َج
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،َكبذلؾَجزمناَعمىَمصدريتو.،َ(2)،َفيكَديفَالممةَالقٌيمة،َكىكَكصؼَلمديف(1)كصؼَالديفَبون
َ.(3)كقمبَالكاكَياء َلكسرَماَقبميا

كلكنػػػوَشػػػذَعػػػفََ،ؿَأبػػػكَعمػػػي:َنككػػػافَالقيػػػاسَأفَيصػػػح َفيػػػوَالػػػكاكَكػػػالعكضَكالحػػػكؿقػػػا
،َكأبػدلتَيػاءَ(4)القياسَنحكَثيرةن،َكاألصؿَأاٌلَيعتؿَكماَلـَتعتؿَالعػكضَكالحػكر،َكالقيػاسَالػكاك

َحمبلَعمىَالقياـ

ػػا(َأصػػمياَقيػػكـ،َعمػػىَكزفَفيعػػؿ،َفيػػيَصػػفةَمشػػبية،َكالَإشػػكاؿَفػػيَالكصػػؼَ كقػػراءةَ)قىيٍّمن
كلقػػػدَعػػػرضَالبيضػػػاكمَأكجػػػوَالقػػػراءاتَ،َثػػػـَأبػػػدؿَمػػػفَالػػػكاكَيػػػاء،َكأدغمػػػتَاليػػػاءَفػػػيَاليػػػاء،َبيػػػا

َبينيا،َكىذاَداللةَعمىَقبكليا. َالمتكاترةَبالسككتَعنياَدكفَترجي و

ََّ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت  هب مب ُّٱ تعالى: قولوو 
َ[َُاألعراؼ:َ]

ليػػػػػاءَفيػػػػػوَزائػػػػػدةَيناَبمػػػػػاَاقػػػػػاؿَالبيضػػػػػاكم:َنجمػػػػػعَمعيشػػػػػة،َكعػػػػػفَنػػػػػافعَأنػػػػػوَىمػػػػػزةَتشػػػػػبي
َقاؿ:ََ،(5)كصحائؼن َآخرى َ.(6)ئش(َباليمزةَعمىَالتشبيوَبشمائؿنقرئَ)معاَنكفيَمكضعو

ركلَخارجػػػةَعػػػفَنػػػافعَكاألعػػػرجَكاألعمػػػشَبػػػاليمزَ)معػػػائش(َعمػػػىَكزفَ)فعائػػػؿ(،َكقػػػراءةَ
،َأبػدلَالزجػاجَاعتراضػوَعمػىَىػذهَالقػراءةَ(7)العامةَبالياءَاألصميةَ)معايش(َعمىَكزفَ)مفاعػؿ(

فَكالمغكيكفَقراءةَالياء،َكمفَ،َكلقدَأٌيدَالمفسرَك(8)و:َنككيؼَكىكَمماَالَأصؿَلوَفيَاليمزنبقكل
،َ(10)،َكأبػػكَحيػػافَلقكلػػو:َنكالكجػػوَتػػرؾَاليمػػزةن(9):َابػػفَعطيػػةَحيػػثَيقػػكؿ:َنكىػػكَاألصػػكبنىػػؤالء

                                                           

َ.326_6َ/324نيسابكرم،َجالتفسيرَالبسيط،َالَ(1)
 .3َ/440يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َجَ(2)
َ.91يينظر:َالشافيةَفيَعمميَالتصريؼَكالخط،َابفَالحاجب،ََ(3)
/1َ،َكمشػػػكؿَإعػػػرابَالقػػػرآف،َمكػػػيَبػػػفَأبػػػيَطالػػػب،َج3َ/440يينظػػػر:َالحجػػػةَلمقػػػراءَالسػػػبعة،َالفارسػػػي،َجَ(4)

279.َ
3َ/6َكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأَ(5)
3َ/208َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
،َيينظر:ََ(7) َ.1َ/504السمرقندم،َجبحرَالعمـك
عرابو،َالزجاج،َجَ(8)  .2َ/321يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
 .2َ/377يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(9)
 .6َ/473محيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجيينظر:َالبحرَالَ(10)
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َكلقػػػدَ،(3)،َككسػػػمياَابػػػفَيعػػػيشَبالضػػػعؼ(2)كنعتيػػػاَالمبػػػردَبػػػالغمطَ،(1)كعػػػٌدكاَقػػػراءةَاليمػػػزةَشػػػاذة
كلككفَالركاةَثقات،َعػدكاَ،َكذلؾَلككنوَمخالفناَإلحدلَقكاعدَالعربية،َ(4)كصفياَالشككانيَبالمحف

َمػفَركلََ،َكالقياسَمعايش،َكلعػؿٌَ(5)معائشَمفَالشذكذ،َكماَجمعكاَمصيبةَعمىَمصائب مبػررى
َ.(6)بصكرةَ)صحائؼ(َكنظائرىاَتشبيوَهعفَنافعَباليمزَ

موَالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ)قرئ(،َلمخالفتوَإحدلَييضٌعؼَالبيضاكمَقراءةَاليمزَباستخدا
قكاعدَالعربية،َفبلَتقمبَالياءَىمزة َألٌفَالياءَأصميةَمفَعاشَعيش،َكيشترطَأفَتككفَحرفناَ

لىَىذاَتميؿَ(7)زائدنا َ.عميياَأكثرَالقراءَياء،َلمعمًةَذاتيا،َكلككفقراءةَالَمفَترجي َالباحثة،َكا 

ََّ زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل  ىل  ُّٱ تعالى: قولوو 
َ[ُٖاألعراؼ:َ]

ؿَفيَمكيؿ،َمفَذاموَيذيموَقاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)مذكمنا(َكمسكؿَفيَمسؤكؿَأكَكمكَك
ذيمنان
(8).َ

ا(َباليمزَمفَ)الذأـ(،َكقرأَاألعمشَ)مذكمنا(َبغيرَىمزَمفَ)الذـ( قرأتَالعامةَ)مذءكمن
(9)َ،

َ.(10)كالذأـَأبم َمفَالذـَفيَالعيب

ييف،َأكليما:َأفَيككفَأصؿَالفعؿَ)ذأـ(َنقؿَحركةَاليمزةَإلىَا(َعمىَكجكقراءةَ)مذكمَن
الذاؿَالساكنةَمعَحذفيا،َكبذلؾَتككفَمخففةَمفَالميمكز،َفيصب َكزفَالكممةَ)مفكؿ(،َكاآلخرَ

َ.(11)أفَيككفَأصؿَالفعؿَ)ذاـ(،َكاسـَالمفعكؿَمنوَ)مذيـ(َفأبدلتَالياءَكاكنا

                                                           

َ.1َ/251يينظر:َالدرَالمصكف،َجَ(1)
َ.1َ/123يينظر:َالمقتضب،َالمبرد،َجَ(2)
َ.5َ/474يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(3)
َ.8َ/34يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(4)
َ.15َ/5يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(5)
 .14َ/205يينظر:َمفاتي َالغيب،َالرازم،َجَ(6)
 .132يينظر:َالتطبيؽَالصرفي،َعبدهَالراجحي،ََ(7)
3َ/8َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(8)
 .1َ/322،َكمعانيَالقرآف،َاألخفش،َج2َ/208يينظر:َالنكتَكالعيكف،َالماكردم،َجَ(9)
 .4َ/2309،َمكيَبفَأبيَطالب،َجيينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَ(10)
 .1َ/243،َكالمحتسب،َابفَجني،َج1َ/559يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(11)
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رىاَبالفعػػؿَالمبنػػيَقػػراءةَ)مػػذكمنا(َبتصػػديَييػػرٌج َالبيضػػاكمَقػػراءةَاليمػػزَمػػفَخػػبلؿَتضػػعيفو
َييضًعفيا،َكلقدَغمبَعمىَالبيضػاكمَأفَ لممجيكؿَ)قرئ(،َفعدـَاإلعبلؿَلمكممةَأفضؿَمفَإعبلؿو

َيذكرَالخبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءةَمتكاترةَكشاذة.

 خص حص مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت  ُّٱَتعـــالى: قولـــوو 

َ[َِراؼ:َاألع]ََّ  مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

لقاءَحركتياَعمىَالكاكَك)سػكٌَقاؿَالبيضاكم:َكقرئَ)سكَى اتيما(َبقمبيػاَاتيما(َبحذؼَاليمزةَكا 
دغاـَالكاكَالساكنةَفييان كاكنا،َكا 
(1).ََ

قػرأَالجميػػكرَمػػفَغيػػرَنقػػؿَكالَإدغػػاـ،َكقػػرأَمجاىػػدَكالحسػػفَكأبػػكَجعفػػرَكشػػيبةَبػػفَنصػػاحَ
دغػػػػػاـَالػػػػػكاكَفييػػػػػاَ)سػػػػػٌكاتيم ا(،َكقػػػػػرأَبنقػػػػػؿَحركػػػػػةَاليمػػػػػزةَإلػػػػػىَالػػػػػكاكَمػػػػػعَبّبػػػػػداؿَاليمػػػػػزةَكاكنا،َكا 

حذفيا)سكىاتيما(
َ.(3)،َكالقراءتافَاألخيرتافَشاذتاف(2)

كيظيػػػػرَلنػػػػاَتضػػػػعيؼَالبيضػػػػاكمَلمقػػػػراءتيفَالشػػػػاذتيفَبتصػػػػديرىماَبكممػػػػةَ)قػػػػرئ(،َككػػػػأٌفَ
ََكاذ،َكىكَمكفؽهَبذلؾ،َفيجبَاختيارَقراءةَعامةَالقراء َألفٌَالبيضاكمَييعبٍّرَبمفظةَ)قرئ(َعفَالش

َيعتػػػػرمَالكممػػػػة فيغيػػػػرَبنيتيػػػػا،َكيكػػػػكفَأكضػػػػ ََأصػػػػمياَ)سػػػػكأ(َبّظيػػػػارَاليمػػػػزة،َكدكفَأمَإعػػػػبلؿو
َ.لممعنى

ََّ خل حل جل مكلك خك حك جك مق حق  مف خف حف ُّٱ قولو تعالى:و 

َ[َُٔالتكبة:َ]

َ.(4)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافعَكحمزةَكالكسائيَكحفصَ)مرجكف(َبالكاكَكىماَلغتافن

عفرَكخمؼَبدكفَىمزَبيفَالجػيـَكالػكاك،َكالبػاقكفَقرأَنافعَكحفصَكحمزةَكالكسائيَكأبكَج
َ.(5)بيمزةَمضمكمةَبينيما

                                                           

َ.3/8أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َالكتاب،َأبكَحفصَالنعماني،َجَ(2) َ.1َ/243،َكالمحتسب،َابفَجني،َج9َ/55يينظر:َالمبابَفيَعمـك
َ.1َ/531ظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجيينَ(3)
َ.3َ/97أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
،َكَكالكنػػزَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َابػػفَالمبػػارؾ،1َ/648َيينظػػر:َالسػػراجَالمنيػػر،َشػػمسَالػػديفَالشػػربيني،َجَ(5)
َ.229،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،2َ/499َج
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َ

ئػػػػػكف(َمػػػػػفَأرجػػػػػأت،َأٌمػػػػػاَ)ميرجػػػػػكف(َمػػػػػفَأرجيػػػػػت كقػػػػػراءةَ)ميرجى
،َكمعناىمػػػػػاَكاحػػػػػدَكىػػػػػكَ(1)

،َكيػػػرلَصػػػاحبَالمحكػػػـَ)اليمػػػزَأجػػػكد(َكترجػػػىَمخففنػػػاَمػػػفَ(3)،َككبلىمػػػاَاسػػػـَمفعػػػكؿ(2)التػػػأخير
َ.(4)ترجئ

ييكف،َق مبتَالياءَألؼ َلتحركياَكفت َماَقبميا،َفقمبتَألفنا،َكحذفتَكأصؿَ)مرجكف(َمرجى
كأٌماَاإلماـَالبيضاكمَكقؼَمحايدناَدكفَااللؼ،َكبقيتَفتحةَالجيـَتدؿَعمىَاأللؼَالمحذكفة،َ

َبينيما َلككنيماَقراءتيفَمتكاترتيف،َإضافةنَإلىَأٌفَالجذرَالمغكمَ)أرجى(َالذمَيجكزَفيوَ ترجي و
َكاحدنا.اليمزَكتخفيفوَيحمؿَمدل َكالن

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث ُّٱَقولو تعالى:و 
َ[ٓيكنس:َ]ََّ جف مغ  جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض مصخص

َ.(5)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَابفَكثيرَبركايةَقنبؿَبيمزتيفَعمىَالقمبَبتقديـَالبلـَعمىَالعيفن

َالصريحة َبالياء َالجميكر َ)ضئاء(َقرأ َباليمزة َكثير َابف َعف َقنبؿ َكقرأ ،َ(6))ضياء(،
َ.(7)خريجَقراءةَ)ضياء(،َعمىَأفَأصمياَ)ضكاء(َفقمبتَياء َلكسرَماَقبمياكت

،َكيمكفَ(8))ضئاينا(َأٌماَقراءةَ)ضئاء(َبيمزتيفَفعمىَقمبَالياءَىمزة َلكقكعياَبيفَألفيف
َألؼَزائدةَ َبعد َكقعتَالياءَطرفنا َفمما َعمىَالعيف، َالبلـ َتقديـ َكىك َآخر، َعمىَكجو تخريجيا

َ.(9)سٌقاء(انقمبتَىمزةَكماَفيَ)

                                                           

 .1َ/365يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(1)
 .4َ/101يينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجَ(2)
/11َ،َكالتحريػػرَكالتنػكير،َابػػفَعاشػػكر،َج4َ/171يينظػر:َإعػػرابَالقػرآفَكبيانػػو،َمحيػيَالػػديفَالدركيشػي،َجَ(3)

28.َ
 .500ي،َأبكَشامةَالمقدسي،َيينظر:َإبرازَالمعانيَمفَحرزَاألمانَ(4)
3َ/105َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
،4/258َ،َكالحجػةَلمقػراءَالسػبعة،َالفارسػي،َج357يينظر:َالتيسيرَفيَالقػراءاتَالسػبع،َأبػكَعمػركَالػداني،ََ(6)

َ،323كالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َ
َ.2َ/329يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(7)
َ.3/106يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(8)
َ.17َ/208،َكمفاتي َالغيب،َالرازم،َج6َ/152يينظر:َتفسيرَالدرَالمصكفَ،َالسميفَالحمبي،َجَ(9)
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َلياَ َالقمبَالمكانيَحيثَقدمتَالبلـَعمىَالعيفَ)ضئاينا(، َالتيَيصيبيا فكممةَ)ضئاء(
َتخريجاف،َأكليماَكقكعياَبيفَألفيفَفقمبتَىمزة،َكالثانيَكقكعياَطرفناَفقمبتَىمزة.

،َكعٌممكاَذلؾَبأفَالياءَ(1)كقدَكسـَالنحاةَقراءةَاليمزَبالغمط،َكمفَذلؾَأبكَعميَالفارسي
حيثَيقكؿَأبكَشامة:َنكىذهَقراءةَضعيفة،َفّفَقياسََ،(2)بةَعفَكاك،َكالَأصؿَلميمزةَفييامنقم

َيؤدمَإلىَ َكتأخير َفكيؼَيتخيؿَتقديـ َإلىَتخفيؼَإحداىما، َالفرارَمفَاجتماعَىمزتيف المغة
َفيَاألصؿن َيككنا َلـ َ(3)اجتماعَىمزتيف َمتكاترتافَصحيحتاف، َكالقراءتاف َإلىَ، َالباحثة كتميؿ

ضياء( َفعميياَأكثرَالقراءَكلككنياَتتعامؿَمعَاألصؿ،َكالقراءةَبدكفَإعبلؿَأفضؿَمفَقراءةَ)
َفيَالكممة. َإعبلؿَييضعفيا،َكقراءةَ)ضئاء(َباجتماعَىمزتيفَييحدثَثقبلن

 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب ُّٱَقولو تعالى:و 
َ[ُٔيكنس:َ]ََّ اك يق ىق يفىف يث ىث

درأتكـ(َباليمزَفيياَعمىَلغةَمفَيقمبَاأللؼَقاؿَالبيضاكم:َنكقرئَ)كالَأدرأكـ(َك)الَأ
َ.(4)عمىَأنوَمفَالدرءَبمعنىَالدفعنَالمبدلةَمفَالياءَىمزةَأك

َالجميكرَ)أدراك َابفَعباسَكالحسفَقرأ َكقرأ َباأللؼ، َبيمزةَـ( كابفَسيريفَ)كالَأدرأتكـ(
َ.(5)ساكنةَبعدَالراء

َ َكاأللؼ َىمزة، َاأللؼ َقمب َأكليما: َكجييف، َعمى َاليمز َ)درم( َقراءة َياء َعف منقمبة
َقبميا،َكىيَلغةَعقيؿ َبمعنىَدفعَ،النفتاحَما َمفَدرأ َاليمزةَأصؿَفييا ،َكأجازَ(6)كاآلخرَأٌف

النحاسَالكجوَالثاني،َكنعتَالكجوَاألكؿَبالغمط َألٌفَقراءةَالحسفَباليمز،َكالَأصؿَلميمزَفيَ
َاءَألفناَلفت َماَقبميا.،َأٌماَقراءةَ)أدراكـ(َأصمياَدرم،َكعمىَإبداؿَالي(7)الكجوَاألكؿ

                                                           

َ.3/106يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(1)
17/208َالرازم،َجيينظر:َمفاتي َالغيب،ََ(2)
َ.6َ/152تفسيرَالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(3)
َ.3َ/108أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ.1َ/326يينظر:َمنارَاليدل،َأحمدَاألشمكني،َجَ(5)
،َكشػػرحَشػػافية2َ/335َ،َكالكشػػاؼ،َالزمخشػػرم،َج6َ/25يينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَ،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،َجَ(6)
َ.2َ/490،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج2َ/371بفَالحاجب،َالرضىَاالستراباذم،َجا
َ.2َ/143يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
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َالحسف َالنحكيكفَقراءة َاليمزةَ(1)كلقدَخٌطأ ،َكعمىَدأبيـَسارَالبيضاكمَالذمَقٌدـَقراءة
َمفَ َالشاذ َالمتكاترَعمى َفيجبَترجي  َفيَذلؾ، َكنؤيده َبتضعيفيا، َمنو َإشعارنا َ)قرئ( بالفعؿ

اليمزَالدفع،َقراءةََجية،َكألفَاإلعبلؿَفيَصيغةَالكممةَأحدثَتغييرناَفيَمعنىَالكممة،َفمعنى
َاأللؼَالعمـ،َكسياؽَاآليةَالكريمةَيناسبوَمعنىَالعمـ.قراءةَكمعنىَ

َ

ََّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ قولو تعالى:و 
َ[ُّيكسؼ:َ]

َكفيَركايةَ َقالكف، َفيَركاية َكنافع َكثير َابف َعمىَاألصؿ َىمزىا َنكقد َالبيضاكم: قاؿ
كاشتقاقوَمفَتذاءبتَالري َإذاَىبتَمفَكؿَكحمزةََفناَكعاصـَكابفَعامراليزيدمَكأبكَعمركَكق

َ.(2)جيةن

قرأَالكسائيَكأبكَعمركَككرشَعفَنافعَ)الذيب(َبغيرَىمزَتخفيفنا،َكقرأَالباقكفَ)الذئب(َ
َ.(3)باليمزَعمىَاألصؿ

كتخريجَقراءةَالذيبَبغيرَىمزَعمىَأفَاليمزةَساكنةَكماَقبمياَمكسكر،َفخففتَكقمبتَ
َ.(5)مجانسناَلحركةَماَقبميا،َفتبدؿَحرفناَ(4)ياءَن

،َ(6)كأماَقراءةَاليمزَفعميياَكبلـَالعربَالجيد،َكأصؿَالفعؿَ)ذأب(َأمَيأتيوَمفَكؿَجية
َتذاءب َالعرب: َالسرعةَتَالريكتقكؿ َبجامع َالذئبَبالري  َشٌبو َفمقد َناحية، َكؿٍّ َأمَأتتَمف  

منوَعمىَقبكليما،َكىماَلغتافََكيقؼَالبيضاكمَمحايدناَاتجاهَالقراءاتَالمتكاترةَعبلمة،َ(7)كالخفة
. َكاحدو َلمدلكؿو

                                                           

َ،َكاليدايػػػةَإلػػػىَبمػػػكغَالنيايػػػة،َمكػػػيَبػػػفَأبػػػيَطالػػػب،8َ/320َيينظػػػر:َالجػػػامعَألحكػػػاـَالقػػػرآف،َالقرطبػػػي،َجَ(1)
 ،5َ/3236ج
َ.3َ/157يضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبَ(2)
َ.4/407،َكالحجةَلمقراءَالسبعة،َالفارسي،َج391يينظر:َالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،ََ(3)
،َكالحجػػةَلمقػػػراء9/141َ،َكالجػػامعَألحكػػػاـَالقػػرآف،َالقرطبػػػي،َج2/195يينظػػر:َإعػػػرابَالقػػرآف،َالنحػػػاس،َجَ(4)

َ.4/408السبعة،َالفارسي،َج
 .2َ/443عمؿَالبناءَكاإلعراب،َالعكبرم،َجيينظر:َالمبابَفيََ(5)
َ.2/46يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(6)
َ.357،َكحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،1َ/164َيينظر:َإيضاحَالكقؼَكاالبتداء،َأبكَبكرَاألنبارم،َجَ(7)
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َ[ُٔيكسؼ:َ]ََّ مي خي حي جي  يه  ُّٱَقولو تعالى:و 

(َبالضـَكالقصرَجمعَأعشىَىَنشَىا(َكىكَتصغيرَعشى،َك)عَييًَّشًَقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)عَي
َ.(1)أمَعشكاَعفَالبكاءن

(،َكبجمعَأعشىَ)ا(يًَّشًَ)عَيكقرأَعامةَالقراءَ)ًعشاءن(،َكقرأَالحسفَبالتصغيرَ عيشىىن
،َكىماَ(2)

َقراءة َكتخريج َشاذتاف، َعندََقراءتاف َكرد َما َأصميا َيككف َقد ، َمقصكرو َالعيف َبضٍـّ ) )عيشىىن
َقيضاة،َكحذفتَالياء ،َمثؿ:َقاضو ،َكقدَيككفَكماَأكردهَ(3)العكبرمَكأصمياَ)عيشاة(َجمعَعاشو

نقمتَحركةَالكاكَالبيضاكمَأٌنياَجمعَأعشى،َككٌضحياَالشيابَفيَحاشيتوَأٌفَأصمياَ)عيٍشكنا(،َ
َاللتقاءَ َحذفيا َكثـ َألفنا، َالكاك َقمب َثـ ا، َصحيحن َحرفنا َلككف َقبميا  َالساكف َإلى )الفتحة(

،َكأٌماَقراءةَ(5)،َكذكرىاَأبكَحيافَاألندلسي،َكالسميفَالحمبيَعمىَأٌنياَجمعَأعشى(4)الساكنيف
َ.(6))عيشٌي(َفييَتصغيرَؿ)عشى(

ٌبرَالبيضاكمَعفَالقراءتيفَالشاذتيفَب َفٌّفَعى مفظةَ)قرئ(،َإشعارناَمنوَبتضعيفيما،َكبيذا
َالبيضاكمَيكافؽَالجميكرَكعامةَالقراء،َكييرٌج َالقراءةَالمتكاترةَعمىَالشكاذ.

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تعالىقولو و 
ََّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من خن

َ[ُّيكسؼ:َ]

كىكَكنا(َك)متٍََكمنتزاحَك)متكاء(َبّشباعَالفتحةَاليمزةكا(َبحذؼَقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)متٌَ
َ.(7)ك)متكأ(ناألترجَ

َاليمزةَ َمد َكبيف َكتشديدىا، َتخفيؼَالتاء َبيف َ)مت كأ( َفيَكممة تعددتَالقراءاتَالقرآنية
كقصرىا،َفمىفَقرأَبتشديدَالتاءَعمىَأفَاألصؿَمكتكأَعمىَكزفَ)مفتعؿ(َمفَككأ،َكأبدلتَالكاكَ

                                                           

َ.3َ/158أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ،َكالػػػدرَالمصػػػكف،َالسػػػميفَالحمبػػػي،6َ/249َتفسػػػير،َأبػػػكَحيػػػافَاألندلسػػػي،َجيينظػػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالَ(2)
َ.6َ/455ج
َ.1َ/689يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(3)
َ.5َ/161يينظر:َحاشيةَالشيابَعمىَتفسيرَالبيضاكم،َجَ(4)
َالسػػػميفَالحمبػػػي،ََ،َكالػػػدرَالمصػػػكف،6َ/249يينظػػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيطَفػػػيَالتفسػػػير،َأبػػػكَحيػػػافَاألندلسػػػي،َجَ(5)
َ.6َ/455ج
 .4َ/259يينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،َجَ(6)
َ.3َ/162أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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َكمىفَقرأ َفأدغمتا، َفعمىَاألصؿ،ََتاء، َباليمزة َإحدلَالتاءيفَتخفيفنا،َكمىفَقرأ بالتخفيؼَحذؼى
َاليمزةَألفنا.َ َكمىٍفَمٌدىاَفمقدَأشبعيا،َكمىفَقىصرىاَأبدؿى

َىرمز َكابف َالحسف َكقرأ َكالقصر، َكاليمز َبالتشديد َ)ميت كأ( َالجميكر َقرأ )مٌتكاء(ََحيث
ىرمَكشيبةَبفَنصاحَبتشديدَالتاءَدكفَبالتشديدَكاليمزَكالمد،َكقرأَأبكَجعفرَبفَالقعقاعَكالَز

َ.(1))مٌتكا(،َكقرأَمجاىدَكسعيدَبفَجبيرَ)مٍتكا(َبالتخفيؼَدكفَاليمزَاليمز

،َ(2)كتخريجَقراءةَالعاٌمةَ)مٌتكأ(َعمىَكزفَمفتعؿ،َيصؼَالزجاجَقراءةَاليمزَبالمغةَالجيدة
،َبالتثقيؿ،َكمعناىا:َالمجمسَأكَ(3)أٌماَ)مٌتكاء(َكقراءةَالجميكرَمعَإشباعَالفتحة،َفتكلدَعنياَألفنا

َ.(5)،َكىيَلغةهَغيرَفصيحة(4)الطعاـ

َحذفياَ َثـ َألفنا َاليمزة َإبداؿ َأكليما: َكجياف، َكفييا َمد، َكال َىمز َبغير َ)مٌتكنا( كقراءة
لمتنكيف َتخفيفناَكماَفيَتكضأتَتكضيت،َكالكجوَاآلخرَماَذكرهَابفَجنيَأفَتككفَمفَأككيتَ

َ.(6)مفَالياء،َككزنوَمفتعؿَالسٌقاء،َفتككفَاأللؼَبدالَن

كقراءةَ)مٍتكا(َبالتخفيؼ،َكمعناىا:َاألترج،َكأغمبَالمغكييفَعمىَترجي َقراءةَ)مٌتكأ(َألفَ
َ.(7)االتكاءَأبم َفيَالنعيـَمفَالمتكئ

َالبيضاكمَبالشكاذ َالقراءاتَالتيَقٌدميا َصٌنؼَالعكبرمَجميع َتعبيرَ(8)لقد َنيعمٍّـ َكبيذا ،
راءاتَالشاذة،َكنممسَترجيحوَلقراءةَالعاٌمة َلككفَأكثرَالقراءةَعمييا،َالبيضاكمَلفظةَ)قرئ(َلمق

كلمحافظةَالكممةَعمىَأصمياَكىيَاليمزةَالـَالكممة،َكالتاءَالمنقمبةَعفَالكاكَفاءَالكممةَمفَ

                                                           

َ،َكالكشػػػػاؼ،َالزمخشػػػػرم،3َ/239َيينظػػػػر:َالمحػػػػررَالػػػػكجيزَفػػػػيَتفسػػػػيرَكتػػػػابَاهللَالعزيػػػػز،َابػػػػفَعطيػػػػة،َجَ(1)
َ.3َ/26فت َالقدير،َالشككاني،َج،ََك2َ/464ج
عرابو،َالزجاج،َجَ(2)  .3َ/106يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
عرابو،َالزجاج،َج6َ/478يينظر:َتفسيرَالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(3) َ.3َ/106،َكمعانيَالقرآفَكا 
 .16َ/70يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(4)
َ.5َ/217عفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجيينظر:َالكشؼَكالبيافََ(5)
َ،َكالتبيػػػػافَفػػػػيَإعػػػػرابَالقػػػػرآف،َالعكبػػػػرم،331َيينظػػػػر:َإتحػػػػاؼَفضػػػػبلءَالبشػػػػر،َشػػػػيابَالػػػػديفَالػػػػدمياطي،ََ(6)
َ.2َ/730ج
،َكالكامؿَفيَالقػراءاتَالعشػرَكاألربعػيفَالزائػدة4َ/82َيينظر:َغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،َالنيسابكرم،َجَ(7)

 .1َ/340،َكالمحتسب،َابفَجني،576َـَاليذلي،َعمييا،َأبكَالقاس
 .1َ/697يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(8)
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َجديدنا،َ َمعنىن َييكلٍّد َالكممة َمبنى َفي َتغيير َأٌف َإلى َإضافةن َالصكاب، َكاليمزة َفالتشديد )ككأ(،
ًففتَاألترج.كالمراد:َا َلطعاـَأكَمجمسَالطعاـ،َحيثَذكرَالطبرمَمعناىاَإذاَخي

 ُّ ٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي حي  جي يه ُّٱ قولو تعالى:و 
َ[ٓٔيكسؼ:َ]ََّ رت يب ىب نبمب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ

َ.َ(1)الراءَنقمياَفيَبيعَكقيؿنَىقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)ردت(َبنقؿَكسرةَالداؿَالمدغمةَإل

بضـَالراء،َكقرأَاألعمشَكعمقمةَبفَقيسَكيحيىَبفَكثابَ)ًرد ت(ََقرأَعامةَالقراءَ)ريد ت(
َ.(2)بكسرَالراء

َكالضـ،َ َالكسر، َأكجو: َثبلثة َلممفعكؿ َالمبني َالمضع ؼ َالثبلثي َالفعؿ َفاء َفي يجكز
َفيَالفعؿَالثبلثيَالمعتؿَالعيف َبعضيـَقالكاَالَ(3)كاإلشماـ،َكما ،َكاألفص َالضـ،َلدرجةَأٌف

َالكسرَبّخبلصَلغةَبعضَبنيَتميـَكبعضَبنيَضبة،َأمٌَ(4)يجكزَغيره ،َكاإلعبلؿَالذمَ(5)ا
َعمىَ َلو َحمبلن َ)الراء( َالكممة َفاء َإلى َالمدغمة( َ)الداؿ َالكممة َعيف َكسرة َنقؿ َىك أصابيا

َ.(6)المعتؿ

نممسَتضعيؼَالبيضاكمَلقراءةَكسرَالراءَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ)قرئ(،َكىكَمكفؽهَ
َ.،َكلكٌفَىذاَالَينفيَجكازىاَليغكيًّايابذلؾ،َالتٌفاؽَالقراءَعمي

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱَنقولو تعالى:و 
ََّ من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك

َ[ّٕإبراىيـ:َ]

                                                           

َ.3َ/169أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .3َ/260يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(2)
 .2َ/606،َكشرحَالكافيةَالشافية،َابفَمالؾ،َج7َ/58لحمبي،َجيينظر:َتفسيرَالدرَالمصكف،َالسميفَاَ(3)
 .2َ/603يينظر:َتكضي َالمقاصدَكالمسالؾَبشرحَألفيةَابفَمالؾ،َالمرادم،َجَ(4)
،َكالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد،1َ/321َيينظر:َإرشادَالسالؾَإلىَحؿَألفيةَابفَمالؾ،َابفَالقيـَالجكزية،َجَ(5)

 .1َ/404ابفَعقيؿ،َج
،َكشػػػػرحَالتصػػػػري َعمػػػػى4َ/290َنظػػػػر:َإرشػػػػادَالعقػػػػؿَالسػػػػميـَإلػػػػىَمزايػػػػاَالكتػػػػابَالكػػػػريـ،َأبػػػػكَالسػػػػعكد،َجييََ(6)

َ.1َ/440التكضي ،َالجرجاكم،َج
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قاؿَالبيضاكم:َنقرأَىشاـَ)أفئيدة(َبخمؼَعنوَبياءَبعدَاليمزة،َكقرئَ)آفدة(َكىكَيحتمؿَ
َعجمتَأمَاعؿَمفَأفدتَالرحمأفَيككفَمقمكبَ)أفئدة(َكادرَفيَأدؤرَكأفَيككفَاسـَف ةَإذا

َ.(1)نآفدةجماعةَ

مديةَبعدَاليمزة،َكالياءَإشباعهَقرأتَالعامةَ)أفئدة(،َكقرأَىشاـَبخمؼَ)أفئيدة(َبياءَساكنةَ
َ.(2)لمكسرة

كقراءةَ)آفدة(َبيمزةَممدكدة،َايختمؼَفيَمعناىاَالصرفي،َفقدَتككفَاسـَفاعؿَمفَ)أفد(َ
ماعةَآفدة،َكقدَتككفَقمبَمكانيَمفَ)أفئدة(،َحيثَنقمتَبمعنى:َدناَكقربَكعجؿ،َكالمعنىَج

َساكنة،َ َفاجتمعتَىمزتافَثانيتيما َعمىَالفاء، َكتقدمتَاليمزة َإلىَالساكفَقبميا، َاليمزة حركة
،َكىيَ(3)فقمبتَألفناَمدية،َككزنياَأعفمة،َمثؿَآدرَكأدؤرَكالتيَقمبتَفيياَالكاكَالمضمكمةَىمزة

َالبيض َضٌعفيا َقراءة َالتٌفاؽَاكمَبالفعؿ َالمتكاترة َ)أفئدة( َقراءة َكاختار َ)قرئ(، المبنيَلممجيكؿ
َفيياَعمىَخبلؼَ)آفدة(َالتيَأصابياَالقمبَالمكاني ،َالقراءَعمييا،َكلككنياَاألصؿَدكفَإعبلؿو

َتغييرَفيَ َفاعؿَيترتبَعميو َاسـ َعمىَأنيا َتخريجيا ـٌ َت ذا َكا  َالكممة، كاإلعبلؿَيغيرَفيَبنية
غكمَلمكممة،َكىذاَيفسرَسرَأغمبَاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَالمعنىَالختبلؼَالجذرَال

َشاذَكمتكاتر.

َ[ّٓالحجر:َ]ََّ جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱوقولو تعالى: 

 َ.(4)الَتكاجؿ(َمفَكاجموَبمعنىَأكجمونقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)الَتأجؿ(َمفَأكجمو،َك)
َا ؿ(َبضـ َالحسفَ)تيكجى َبفت َالتاء،َكقرأ ؿ( َالجميكرَ)تىٍكجى عمىَالبناءَلممفعكؿََ(5)لتاءقرأ

،َفيكَمبنيَلممفعكؿَمفَاإليجاؿ،َك)تاجؿ(َأبدلتَمفَ(6)مفَأكجؿ،َكليسَكجؿ َألنوَالَيتعدل
َأخؼ َألنيا َألفنا  َكىذاَ(7)الكاك َالساكنةَالَتقمبَألفنا، َالكاك َألٌف َعمىَغيرَالقياس  َكىكَقمبه ،

                                                           

َ.3َ/201أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
عرابو،َالزجاج2َ/524يينظر:َالكنزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َجَ(2) َ.5َ/115،َج،َكمعانيَالقرآفَكا 
رشػادَالعقػؿَالسػميـَإلػىَمزايػاَالكتػاب6َ/447َيينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيػافَاألندلسػي،َجَ(3) ،َكا 

َ.5َ/52الكريـ،َأبكَالسعكد،َج
َ.3َ/213أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
 7َ/164،َالسميفَالحمبي،َج،َكالدرَالمصكف10َ/35يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(5)
َ.3َ/365يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَكتابَاهللَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(6)
َ.2َ/241يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(7)
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َ(3)كاأللؼَتحمؿَمعنىَالمفاعمة،َمفَكاجؿ،َ(2)،َك)تكاجؿ(َبألؼَمزيدةَعمىَكزفَتفاعؿ(1)شاذ
َلجمعَالكاكَكالياء ؿ(َقمبتَالكاكَياء،َاستثقاالن َ.(4)كقراءةَ)تىٍيجى

ؿ(َبالمغةَالجيدة ،َكىيَأجكدىا َألفَالكاكَلـَتقعَبيفَياءَ(5)كصؼَالعكبرمَقراءةَ)تىكجى
ؿ(َمَ(6)ككسرة فَخبلؿَمفَالفعؿَ)كًجؿ(،َكبذلؾَنحسبَالبيضاكمَمكافقناَلقراءةَالجميكرَ)تىٍكجى

تضعيفوَالقراءاتَالمذككرةَبمفظةَ)قرئ(،َكيمكفَتعميؿَذلؾَبالمحافظةَعمىَأصؿَالكممةَالثبلثيَ
َ)كجؿ(َدكفَإعبلؿَأكَقمبَأللؼَأكَياء.

 هل مل خل حل جل مك لك خك  حكجك مق حق مف خف حف جف ُّٱَقولو تعالى:و 
َ[ّٔاإلسراء:َ]ََّ جم

َ.َ(7)بدالياَبالفت نبقمبَاليمزةَكاكناَبعدَالضمةَثـَإَقاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)الفؤاد(

عمىَقمبََ،َكقراءةَالكاك(8)قرأَجماعةَالقراءَباليمزَعداَحمزةَفٌّنوَقرأىاَكقفناَبغيرَىمز
قراءةَالكاكَمفَخبلؿَتقديمياَبكممةَ)قرئ(،َكىكَبذلؾَمكافؽيََاليمزةَكاك،َكلقدَضٌعؼَالبيضاكم

َفيياَبدليؿَجمعياَعمىَأفئدة. َلماَذىبَإليوَالجميكر،َفاليمزةَأصؿه

  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱ قولو تعالى:و 

َ[ْٓالكيؼ:َ]ََّ مث هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي

ََ.(9)قاؿَالبيضاكم:َنقرئَ)تذريو(َمفَأذرلن

                                                           

َ.3َ/363،َكالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد،َابفَعقيؿ،َج198يينظر:َشرحَالتصريؼ،َالثمانيني،ََ(1)
َ.1َ/749ذ،َالعكبرم،َجيينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاَ(2)
َ.6َ/485يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(3)
َ.4َ/112،َكالكتاب،َسيبكيو،َج5َ/429يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(4)
 .2َ/615يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(5)
 .5َ/429يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(6)
َ.3َ/255ارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنَكَ(7)
َ.4َ/1611يينظر:َجامعَالبيافَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َجَ(8)
َ.3َ/283أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(9)
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كقرأَأيبيَبفَكعبَكابفََاهللَبفَمسعكدَ)تىذريو(َمفَالٌذرم،َقرأَالجميكرَ)تىذركه(،َكقرأَعبد
َأذرل َمف َ)تيذريو( َعف(1)عباس َالرجؿ َأذريت َكالمعنى: َقمبتوَ، َأم َذكرىماَ(2)البعير َكلقد ،

َ.(3)الزجاج،َكأضاؼَبأٌنوَالَييقرىأَبيما

َقمبَالكاكَ َعمى َك)تذريو( َيذرك، َذرا َمف َاألصؿ َفعمى َبالكاك َ)تذركه( َقراءة َتخريج أٌما
،َكذراَذركناَكذرينا،َكأذرتوَإذراء(4)ياء

(5).َ

َ)تيذَ َكالياء َالمضمكمة َالتاء َاقتصرَالبيضاكمَعمىَذكرَقراءة َمضارعَأذرل،َكلقد ريو(
فياَمفَخبلؿَتقديمياَبمفظةَ)قرئ(،َكىذاَييدعٍّـَماَكصمناَإليوَأٌفَأغمبَكىيَقراءةَشاذة،َضعٌَ

َاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءةَشاذةَكمتكاترة.

 الحذف :المطمب الثالث

َكى َكاحدو كَأشارَالبيضاكمَإلىَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنيةَبيفَالحذؼَكاإلثباتَفيَمكضعو
 خب حبجب هئ مئ  خئ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱتعالى:َََقكلو
َ[ِّالنساء:َ]ََّ جس  مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت  حتجت هب مب

قاؿَالبيضاكم:َنقرأَابفَكثيرَكالكسائيَ)كسمكاَاهللَمفَفضمو(َكسميـَفسؿَالذيفَكشبيوَ
َأصمو،َ َالكقؼَعمى َفي َكحمزة َىمز َبغير َفاء َأك َكاك َالسيف َكقبؿ َبو، َمكاجينا َأمرنا َكاف إذا

َ.َ(6)كالباقكفَباليمزن

َباليمز َالباقكف َكقرأ َىمز، َبغير َ)كسمكا( َكالكسائي َكخمؼ َكثير َابف َأكردَ(7)قرأ َكلقد ،
َعمىَا َداللة َكىذا َإلىَخمؼ، َييًشر َكلـ َالسبعة،َالبيضاكمَابفَكثيرَكالكسائي، َبالقراء ىتمامو

َبينيما. َإضافةَإلىَإيرادهَالقراءتيفَالمتكاترتيفَدكفَترجي و

                                                           

َ.3َ/87يينظر:َزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َابفَالجكزم،َجَ(1)
 .2َ/297س،َجيينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاَ(2)
عرابو،َالزجاج،َجَ(3)  .3َ/291يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
 .1َ/218يينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(4)
َ.18َ/30يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(5)
َ.2َ/72أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
،َكالمكػػررَفيمػػاَتػػكاترَمػػفَالقػػراءات169َتَالسػػبع،َأبػػكَالحسػػفَالصفقاسػػي،َيينظػػر:َغيػػثَالنفػػعَفػػيَالقػػراءاَ(7)

َ.92،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َاألىكازم،437َالسبع،َأبكَحفصَاألنصارم،َ
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َاليم َاألصؿكقراءة َفعمى َ َ)كٍسئىمكا( َالفاءَ(1)ز َأك َبالكاك َالمسبكقة َ)كسمكا( َقراءة َكأٌما ،
تيـَإجماعَجميعَالقراءَ(3)،َكنقؿَحركةَاليمزةَإلىَالسيف(2)بحذؼَاليمزةَفعمىَالتخفيؼ ،َكحيج 

ٱ ىل مل خل ُّٱعمىَحذؼَاليمزةَفيَقكلوَتعالى:َ ٱ ٱ ٱ ،َكتميؿَالباحثةَإلىَ(4)[َُُِالبقرة:َ]ََّٱ
َاليمزَكحفاظَالكممةَعمىَحركؼَجذرىاَالم غكم.َترجي َقراءة

َمٌماَسبؽ،َأٌفَأغمبَاالختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفَقراءة شاذةَكمتكاترة،ََكتبيفَلنا
َتأثيرَصي َالكمماتََغالبناَبيفَقراءتيفَمتكاترتيفَك فيَالجانبَالنحكم،َكيمكفَتعميؿَذلؾَبأٌف

َتعددَصي َالمكاقعَاإلعرابية َألٌف َالمعجميةَأقكلَمفَتعدد  َالكمماتَينتجَعفَاختبلؼَالمادة
لؤللفاظ،َفيؤدمَإلىَتغييرَكميَفيَالمعنى،َكلقدَغمبَعمىَاإلماـَأفَيذكرَالقراءاتَدكفَتكجيوَ

َ.فيَالجانبَالصرفي

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

                                                           

 .123يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََ(1)
 .1َ/245نزَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالمبارؾ،َج،َكالك5َ/165يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(2)
عػرابَالقػرآف،َالنحػاس،َج23يينظر:َإتحاؼَفضػبلءَالبشػر،َشػيابَالػديفَالػدمياطي،ََ(3) ،َكالبحػر1َ/211َ،َكا 

 .3َ/300،َكالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َج3َ/618المحيط،َأبكَحيافَاألندلسي،َج
 .200مة،َيينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجَ(4)
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َ

َ

 الثالثّ  فصلُ الْ 
 حاةالن   منَ  بيضاويِّ الْ  قفُ وْ مَ 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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 الثفصل الث  الْ 
 حاةالن   منَ  بيضاويِّ الْ  موقفُ 

َكصرفيناَ َصكتينا َكاٌفة، َالمغة َمستكيات َإلى َالعممية َالبيضاكم َاىتماـ َدائرةي َات سعت لقد
َتعالى:َ َعمىَاىتماموَبالمستكلَالصكتيَفيَتعقيبوَعمىَقكلو َالتمثيؿي َكيمكننا َكداللينا، َكنحكينا

َ]ََّ ىم مم خم حم ُّٱ َِالفاتحة: َاإلكالتيَ[ َالبيضاكمَإلىَظاىرة َفييا تباعَأشار
َ(1)لصكتيٌَا َتعالى: َقكلو َفي َصاد َالسيًف َكقمًب َاإلشماـ، َإلى َكتطر ؽى  مي  خي  ُّٱ،

َ]ََّىي َتعالى:ََ[،ٔالفاتحة: َقكلو َتفسيره َفي َالمعجمي َلممستكل َذكره ٱكمثاؿ

َ]ََّ جي يهُّ َحرؼَالمضارعةَكىيَلغةَبنيَتميـَ[،ٓالفاتحة: َكسرى حيثَذكىرى
(2)َ،

[،َُٖىكد:َ]ََّ ميخي حي جي ٰه مه جه  ُّٱَقكلوَتعالى: فيَكنممسَعندهَالمستكلَالداللي
َالدراسةَفقدَ(3)َحيثَذكرَمعنىَااللتفاتَبالتخمؼَعفَالمكعد،َكليسَالنظرَإلىَالكراء ،َكأم ا

َكالصَر َالنحكم َبالمستكييف َ َاالىتماـ َعمى َلمانصب ت َنحكـ َأف َيمكننا َكبيذا َ بيضاكمَفي،
مىَطريقةَكاحدة،َبؿَتعددتَبمكسكعيتوَالمغكية،َإضافةنَإلىَأنوَلـَيقتصرَفيَتكجيوَالقراءاتَع

َيسمؾَ َكتارةن َالمغكم، َالتكجيو َيسمؾ َفتارةن َالقراءاتَكاختبلفيا، َحسبَتنكع َالتكجيو َفي أساليبو
َالمعنىَالمرادَمفَالقراءة،َكمرةنَيكجيياَصرفينا. َالتكجيوَالنحكم،َكمرةنَييبيٍّفي

َاىت َبالقراءاتَالقرآنية َالبيضاكمَمفَالمفسريفَالذيفَاىتم كا َكنسعىَفيَكيعد  َبالغنا، مامنا
ىذاَالفصؿَلمتعرؼَعمىَمدلَعنايتوَبتكجييياَكأنكاعيا،َكمكقفوَمفَالنحاةَمفَخبلؿَتكضي َ

يَاعتمدَتأثرهَبالسابقيفَمفَالمفسريفَكالنحاة،َكتأثيرهَفيَالبلحقيف،َكبيافَالمصادرَالنحكيةَالت
برازَميموَألحد َالفصؿَإلىَثبلثةَالمذاىبَالنحكيةَالبصريةَكالككفية،َفتَعمييا،َكا  َتقسيـَىذا ـٌ

أقساـ،َكىي:َمنيجَالبيضاكمَفيَعرضَالمسائؿَالنحكية،َكماَكافؽَفيوَالمدرستيف،َكماَخالؼَ
َفيوَالمدرستيف.

َ
َ

َ
                                                           

َ.1َ/27يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.1َ/30،َجالمرجعَالسابؽَ(2)
َ.3/143،َجالمرجعَنفسوَ(3)
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 منيج البيضاوي في عرض المسائل النحوية المبحث األول:

َمن َلمقرآفَالكريـ َفيَتفسيره َالكاردة َلممسائؿَالنحكية َسمؾَالبيضاكمَفيَعرضو اَلقد يجن
يكافؽَمنيجَالقراءَفيَترتيبيـَلمقراءةَالقرآنيةَكفؽَترتيبَسكرَالقرآفَالكريـَفجاءَمنيجو،َمبينناَ
َعميوَالسياؽَ المكاضعَالتيَاختمؼَالعمماءَفيَقراءتياَكفقناَلمكقعياَالنحكمَأكَلممعنىَالذمَيدؿ 

اَنحكيناَكفؽَمفَخبلؿَالتركيبَالنحكم،َكيمكفَبيافَمنيجوَفيَعرضَالقراءاتَالقرآنيةَ عرضن
َالمحاكرَاآلتية:

 منيج البيضاوي في توجيو القراءات القرآنية أوًًل_
اَكاحدناَفيَعرضَالقراءاتَالقرآنيةَفيَتفسيره،َفمقدَتباينتَأشكاؿَ لـَيتخًذَالبيضاكمَمنيجن
َبعمـَالقراءاتَفيَتفسيره،َ منيجوَفيَالتكجيو،َكنعزكَىذاَاالختبلؼَإلىَأفَالبيضاكمَلـَييعفى

َيقصده،َفقدَكافَيكتفيَبتخريجَماكاَ  َمعنىن ـى َتفسيرهَأكَيدعٍّ يخدـَالمعنى،ََنماَكافَيذكرىاَليثرمى
َيتبناه،َكبيذاَسمؾَأربعَطرائؽ:َكيكض َرأيناَلغكيًّاَأكَنحكيًّاَأكَصرفيًّا

 م توجيو القراءات القرآنيةالطريقة األولى: عد

َبعضَالكمماتَالتيَاختمؼَالقراء َالبيضاكمَيقؼَعند َالختبلؼََكاف َكفقنا فيَقراءتيا
َمنوَت كجييناَنحكيناَأكَعبلمتياَاإلعرابيةَأكَمكقعياَالنحكم،َككافَيذكرَتمؾَالقراءاتَدكفَتكجيوو

َدالليًّا بؿَكافَيكتفيَبذكرَالقراءاتَكماَقمناَكلعٌؿَعدـَترجيحوَلقراءةوَعمىَأخرلَأكَعدـََتعميبلن
 حق ُّٱَكمفَأمثمةَذلؾَقكلوَتعالى:َيامَنحكمَدكفَاآلخرَيدؿَعمىَقبكلوَلترجيحوَلرأ
َ[ُِٗالبقرة:َ]ََّ  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حكجك مق

،َحيثَقرأَأبكَعمركَالبصرمَبالرفعَعمىَ(1)قاؿَالبيضاكم:َنقرأَأبكَعمركَبرفعَ)العفك(ن
َمقدر َلفعؿ َبالنصب َالباقكف َكقرأ َمحذكؼ، َلمبتدأ َخبر َمفَ(2)أٌنو َأيًّا َالبيضاكم و َييكىجٍّ َلـ ،

َالرف َكعدـَالقراءتيف َالقراءتيف، َقبكؿ َعمى َداللة َكفيَىذا َاكتفىَبذكرىما، َكلقد َالنصب، َأك ع
َترجي َأحدىما.

 حي جي يه ىهمه  جه ين ىن من خن ُّٱَقاؿَتعالى: كفيَمكضعَآخر
ذكرَالبيضاكمَفيَتفسيرَاآليةَالسابقة:َ حيث[،َّٖاألنعاـ:َ]ََّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي

                                                           

َ.1َ/138أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
 .2َ/78يينظر:َاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َجَ(2)
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كنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَبدكفَتنكيفَ،َحيثَقرأَابفَكثيرَ(1)نقرأَالككفيكفَكيعقكبَبالتنكيفن
َ(2)عمىَاإلضافةَإلىَ)مىٍف(،َكقرأَعاصـَكحمزةَكالكسائيَبالتنكيف َآخرى ،َكبذلؾَأشارَإلىَكجوو

َعمىَقبكلوَالقراءتيف. ٍؿَفيَتكجيييا،َكىذاَيدؿ   مفَالقراءةَكىكَالتنكيف،َكلكنوََلـَييفصٍّ
َ َكىكَقراءة َلمقراءة َثانينا َكحكىَالبيضاكمَكجينا َيدؿ  َمنو،َكىذا َنحكم  الكسرَدكفَتكجيوو

 جن يم  ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱَعمىَقبكلوَالقراءتيفَفيَقكلوَتعالى:

حيثَيقكؿ:َنكيؤيدهَقراءةَمفَقرأَ)ًمفَعنًده(َ[َّْالرعد:َ]ََّ ين ىن من خن حن
َ.(4)لعشر،َك)مىفَعندىه(َقراءةَالعامةقراءةَشاذةَفكؽَاَ،َكىي(3)بالكسرن
َ

 إلى موضع آخر القراءات حالة في توجيوالطريقة الثانية: اإل

نجدَالبيضاكمَيقؼَعندَبعضَاآلياتَفيَتكجييوَلمقراءاتَالكاردةَفييا،َفيحيؿَبعضياَ
ََّ هبمب هئ  مئ هي ميخي حي جي ٰه مه جه  ُّٱإلىَماَسبؽَفيَمثؿَقكلوَتعالى:َ

َ[ُٖىكد:َ]

وَتعالى:َقاؿَالبيضاكم:َنجعؿَاالستثناءَفيَالقراءتيفَمفَقكلو:َنكالَيمتفتنَمثموَفيَقكل
،َكىناَأحاؿَالبيضاكمَتكجيوَقراءةَالرفعَ)إالَامرأتيؾ(َ(5)َ[ٔٔالنساء:َ]ََّ جهين ىن من خن حن ُّٱ

(َفيَسكرةَالنساء. َفيَسكرةَىكدَإلىَمكضعَسابؽَكىكَ)إالَقميؿه

َالحؽ،َكمفَذلؾََ ياَاآلخرَإلىَمكضعو  ىن من ُّٱَتعالى:َكلوقكيحيؿَالبيضاكمَبعضى
)مالؾ(َقراءةَعاصـَكالكسائيَكيعقكبَ:َنبقكلوَيضاكمالبحيثَعق بََ[،َْالفاتحة:َ]ََّ ين
 حف جفمغ جغ مع ُّٱَألنوَقراءةَأىؿَالحرميف،َكلقكلوَتعالى:َ قرأَالباقكفَ)ممؾ(َكىكَالمختار...ََك
،َفنجدهَأحاؿَتكجيوَ(6)[َُٔغافر:َ]ََّ  هل مل خل حل جلمك لك خك حكجك مق حق مف  خف

َالحؽَفيَسكرةَغافر. َقراءةَصيغةَالمبالغةَ)ممؾ(َإلىَمكضعو
                                                           

َ.2َ/170كارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنَ(1)
 .1َ/440يينظر:َالعذبَالنميرَمفَمجالسَالشنقيطيَفيَالتفسير،َمحمدَاألميفَالشنقيطي،َجَ(2)
َ.3َ/191أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
 .384يينظر:َمنارَاليدلَفكؽَبيافَالكقؼَكاالبتدا،َأحمدَاألشمكني،ََ(4)
َ.3َ/143أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(5)
َ.1َ/28،َجالمرجعَالسابؽََ(6)
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 مح جح مج  حج  ُّٱَمثاؿَآخرَأحاؿَالبيضاكمَتكجيوَ)الَتعبدكف(َفيَقكلوَتعالى:كفيَ
َ]ََّ خس حس جس مخ جخ َّٖالبقرة: َحيثَ[ َنفسيا، َالسكرة َفي َالحؽو َمكضعو َإلى

َتعالى: َكقكلو َالنيي، َمعنى َفي َنإخبار َالبيضاكم: ٱَّ حفجف  مغ جغ مع جع ُّٱَقاؿ

َ.َ(1)[282البقرة:]

 غيرىابعض القراءات دون الطريقة الثالثة: توجيو 

نعرضَىذهَالطريقةَمفَخبلؿَآياتَقرآنيةَتبيفَتكجييوَلبعضَالقراءاتَكتركوَبعضياَ
  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَاآلخرَدكفَتكجيو،َكمفَذلؾَقكلوَتعالى:

 جي يه ىه مهجه ين ىن  من خن حن جن يم ىم

َ[ٔالمائدة:َ]ََّ  خيحي
َنافعَكابفَعامرَكحفصَكالكسائيَكيعقَك َنصبو َ)كأرجمكـ( َن بَعم ؽَالبيضاكمَبقكلو:

عطفناَعمىَكجكىكـَ...َكجر هَالباقكفَعمىَالجكارَكقكليـ:َجحرَضبَخربَ...َكقرئَبالرفعَ
َمغسكلةن َ)كأرجميكـ( َعمىَ(2)عمى َالنصبَعطفنا َقراءة َتكجيو َعمى َالبيضاكم َاقتصر َكبذلؾ ،

نماَاكتفىََ)كجكىكـ(َكالجرَعمىَالمجاكرةَؿَ)رءكسكـ(،َكلـَيكٌجوَقراءةَالرفع بأٌنياَمعطكفة،َكا 
 .رَالمعطكؼَعميوَلييفيـَضمننابذك

 لقراءات كميا في الموضع الواحدالطريقة الرابعة: توجيو ا

َتعالى:َ َمثؿَقكلو َالتيَكردتَفيَتفسيره، َمفَاألمثمة َكيتض َذلؾَمفَخبلؿَمجمكعة
 ىئنئ مئ زئ  رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

ءتيَالرفعَكالبناءَحيثَقرئتَكممةَ)ذلكؿ(َبيفَقراَ[،ُٕالبقرة:َ]ََّ مب زب رب يئ
عمىَالفت ،َعق بَالبيضاكمَبالنصَاآلتي:َن)الَذلكؿ(َصفةَلبقرةَبمعنىَغيرَذلكؿ،َكالَالثانيةَ
َ) َذلكؿى َكقرئَ)ال َكساقية، َمثيرة َذلكؿ َال َقيؿ: َكأنو َذلكؿ َاألكلىَكالفعبلفَصفتا َلتأكيد مزيدة

،َكيفيـَمفَعدـَ(3)بالفت َأمَحيثَىي،َكقكلؾَمررتَبرجؿَالَبخيؿَكالَجباف،َأمَحيثَىكن
َالقراءتيفَدكفَاألخرلَأنوَيقبؿَالحكـَاإلعرابيَليما.تعميقوَعمىَإحدلَ

                                                           

َ.1َ/91أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/117،َجالمرجعَالسابؽََ(2)
َ.1َ/87،َجالمرجعَنفسوَ(3)
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كخر جَالبيضاكمَجميعَالقراءاتَالمذككرةََمفَنصبَكرفعَكجرَفيَ)المقيميف(َفيَقكلوَ
 جم هلمل خل حل  جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف  حف  ُّٱَتعالى:
عق بَ[،َُِٔالنساء:َ]ََّ جي ٰه مه جه هن من خن حن  جن مم خمحم

َأكَالب َنصبَعمىَالمدحَإفَجعؿَيؤمنكفَالخبرَألكلئؾ، َن)كالمقيميفَالصبلة( َبقكلو: يضاكم 
عطؼَعمىَماَأنزؿَإليؾَكالمرادَبيـَاألنبياءَ...َكقرئَبالرفعَعطفناَعمىَ)الراسخكف(َأكَعمىَ

،َكيستنبطَمفَعدـَترجيحوَقراءةَعمىَأخرلَقبكؿَ(1)الضميرَفيَ)يؤمنكف(َأكَعمىَأنوَمبتدأن
َتَجميعيا.القراءا

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱقاؿَتعالى:َكفيَمكضعَآخرَ
ََّ يت ىت  نت متزت رت يبىب نب مب زب  رب يئ ىئنئ مئ
حيثَقاؿَالبيضاكم:َنقرئَبالنصبَعمىَأنوَمصدرَمؤكدَكالخبرَ)لذككرنا(َأكََ[،ُّٗاألنعاـ:َ]

َألنياَالَتتقدـَعمىَ حاؿَمفَالضميرَالذمَفيَالظرؼَالَمفَالذمَفيَلذككرناَكالَمفَالذككر
العامؿَالمعنكمَكالَعمىَصاحبياَالمجركر،َكقرئَبالرفعَكاإلضافةَإلىَالضميرَعمىَأنوَبدؿَ

 .(2)مفَماَأكَمبتدأَثافَكالمرادَبوَماَكافَحينان
َسابقناَ َالمذككرة َاألربعة َفيَطرائقو َالقراءاتَالتيَذكرىا و َكج  َالبيضاكمَقد َأف َنجد كبيذا

َالتركيبَتارةَأخرل.َتكجييناَنحكيناَلخدمةَالمعنىَتارة،َكلخدمة

 مصادر اًلحتجاج عند البيضاوي لمقراءات القرآنية  ثانًيا_

االحتجاجَالمتمثمةَبأقكاؿَالعربََبمصادرًََضاكمَفيَتكجييوَلممسائؿَالنحكيةالبيَاعتمد
نظمناَكنثرنا،َكبالقرآفَالكريـَكقراءاتو،َكبالحديثَالنبكمَالشريؼ،َكقدَسارَعمىَىذاَالمنيجَفيَ

بيافَىذهَالمصادرَالتيَاعتمدَعميياَالبيضاكمََراءاتَالقرآنيةَ،َكنحاكؿَفيماَيأتياحتجاجوَلمق
فيَتكجيوَالقراءةَالقرآنيةَمفَخبلؿَعرضوَلبعضَالمسائؿَالنحكيةَالتيَاختمؼَفيياَالقراءَعمىَ

َالنحكَاآلتي:َ

 اًلحتجاج بأقوال العرب نظًما ونثرًا  - أ
َالبيضَاحتجَ  َالقرآنية َلمقراءات َااكم َشكاىدََلعربي،بالشعر َتسعة َفي َالعربية كالمأثكرات

َ َمنثكر، َعربي  َكقكؿ َشعرية، َفي َكثيرنا َبالشعر َاحتجاجو َكاف َبالمصادرَكلقد َمقارنةن تفسيره
                                                           

َ.2َ/109أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/185َ،َجلمرجعَالسابؽاَ(2)



 

َ151 َ

األخرلَجريناَعمىَرأمَاألغمبيةَعندَالمغكييفَالذيفَلـَيأخذكاَباالحتجاجَبالقرآفَالكريـَكالحديثَ
لغالبَفيَدراساتَالنحاةَالمتقدميفَكالمتأخريف،َالنبكم،َفكافَاالحتجاجَالشعرمَىكَالعنصرَا
كألٌنوَيتناكؿَمكضكعاتَخاصةَتفرضََكقافية كذلؾَلماَيشتمؿَعميوَمفَإيقاعَمكسيقيَككزفَ

َ.(1)عمىَالشاعرَإحساسناَغيرَعادم

َمنثكر َعربيًّ َبقكؿو َاحتجاجو َعمى َأمثمة ََكنسكؽ َفي َالبيضاكم َحكاه َتعالى:َما قكلو
َ]ََّ مهجه ين ىنُّ :َ[ ٔالمائدة: َكحفصَكالكسائيَنَقائبلن َعامر َكابف َنافع نصبو

كجرهَالباقكفَعمىَالجكارَكنظيرهَكثيرَفيَالقرآفَكالشعرَكقكلوَ...َمىَكجكىكـَكيعقكبَعطفانَع
َ َضبََنخئ حئنكَىَنحت جت هبنتعالى: َجحر َكقكليـ َكالكسائي، َحمزة َقراءة َفي بالجر
 ن.(2)خرب

ؿَالعربَ)جحرَضبَخرب(َيحتجَعمىَصحةَقراءةَجرَ)أرجمكـ(َبقَكَكجدناَالبيضاكم
َأمَعمىَالمجاكرة،َكاستأنسَببعضَالقراءاتَالقرآنيةَالتيَترجٍّ َذلؾ.

 نن من ُّٱَالى:تعَكأم اَاستشيادهَبالشعرَمفَخبلؿَترجيحوَلمقراءةَالقرآنيةَفيَقكلو
حيثَيقكؿَالبيضاكم:ََ[،ُِالبقرة:َ]ََّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن

َانيَبيفَاألكؿَكصمتوَتأكيدناَكماَأقحـَجريرَفيَقكلو:نقرئَ)مفَقبمكـ(َعمىَإقحاـَالمكصكؿَالث
َالَأبناَلكمك ـىَعىًدم  ـيَتىٍي ياَتىٍي
َ.(4)ن(3)

َالبيضاكمَبقكؿَالشاعرَأبيَتماـ:ََ َاحتج  َآخرى َكفيَمثاؿو
ٍيييماَعىٍفَكىٍجًوَأمرىدىَأشيىبًَ َأىٍجمىيىاََََََظبلمى َثيم تى اَأىٍظمىماَحالىي  ىيمى
(5)َ

ََّ  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱلممفعكؿَفيَقكلوَتعالى:َعمىَقراءةَالبناءَ
َ[َِالبقرة:َ]

                                                           

َ.114يينظر:َاالستشيادَكاالحتجاجَبالمغة،َمحمدَعيد،َصَ(1)
َ.2َ/117أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
البيػػتَمػػفَالبحػػرَالبسػػيط،َلمشػػاعرَجريػػرَبػػفَعطيػػةَييجػػكَفيػػوَعمػػرَبػػفَلجػػأَالتيمػػي،َكالشػػطرَاآلخػػرَمػػفََ(3)

،َيينظ َ.1َ/212ر:َديكافَجرير،َجالبيت:َالَييٍمًقيىن كـَفيَسىٍكءىةوَعيمىري
1َ/55َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ.89البيتَمفَالبحرَالطكيؿ،َلمشاعرَأبيَتماـ،َيينظر:َشرحَديكافَأبيَتماـ،َصَ(5)
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فَكافَمفَالمحدثيفَلكنوَمفَعمماءَ كلقدَعق بَالبيضاكمَعمىَبيتَأبيَتماـ:َنفّنوَكا 
َ.(1)فبلَيبعدَأفَيجعؿَماَيقكلوَبمنزلةَماَيركيونَ،العربية

عصرَاالحتجاج،َكنبلحظَأٌفَالبيضاكمَلـَيكتًؼَباالستشيادَفيَالشعرَالذمَيقعَفيَ
َبأشعارَأخرلَلمفَجاءَبعدَعصرَاالحتجاجَكأبيَتماـ. َفمقدَتكسعَفيَذلؾ،َكاحتج 

َ

 اًلحتجاج بالقرآن الكريم والقراءات األخرى. - ب

َبالقرآفَالكريـَكقراءاتو َالبيضاكم  فيَأكثرَمفَمكضعَفيَتفسيره،َكمفَأمثمةََلقدَاحتج 
 ىل مل يك ىك مك لك ُّٱَ:فيَقكلوَتعالى ذلؾَاحتجاجوَعمىَقراءةَالفعؿَ)يذرؾ(َبالسككف

بمكضعَالحؽَكىكَماَكردَفيَ[َُِٕاألعراؼ:َ]ََّ ىننن من زن رن  مم ام يل
كقرئَبالسككفَكأنوَقيؿ:َيفسدكاَكيذرؾَكقكلوَتعالى:ََالبيضاكم:نَسكرةَالمنافقكف،َحيثَيقكؿ

َعطفناَعمىَالتكىـ(2)[ََُالمنافقكف:َ]ََّ خص حص ُّٱ َ.(3)،َكتخريجَقراءةَالجـز

َا َإلى َإضافةن َالبيضاكمَلمكاضع َمفَطرؽَتكجيو َالثانية َالطريقة َفي َذكرىا التيَأسمفنا
لمقراءاتَالقرآنية،َكىيَمكاطفَقميمةَكتأتيَفيَالدرجةَالثانيةَبعدَاحتجاجوَبالشعرَالعربي،َكىذاَ

النحاةَأنفسيـَاالحتجاجَبوَرغبةنََؼَىرَىكليذاَصَىَ،عمىَنيجَالسابقيف،َكعمةَذلؾَىكَالتحرزَالديني
َ.َ(4)الحرَبالنصَالمدركسَفيَالتصرؼ

 اًلحتجاج بالحديث النبوي - ت

َذلؾَيرجعَإلىَسىٍيًرهَعمىَنيجَالسابقيفَالذيفَ ،َكلعؿ  َكاحدو َنبكم  َالبيضاكمَبحديثو احتج 
َاالحتجاج َيعتمدكا َكلـ َكنثرنا، َالعربَشعرنا َعف َبالسماع َاحتجاجيـ َعمى مىبى بالحديثَلكثرةََغى

َ.(5)حتكاءَالركاةَعمىَعددَمفَاألعاجـفيو،َكلركايتوَبالمعنى،َكالَالتحريؼ

َ َحيث َالصرفي، َالجانب َفي َالنبكم َبالحديث َالبيضاكم َقراءةَاستشيدى َالبيضاكم دٌعـ
َتعالى: َفيَقكلو  زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب ُّٱَالجمع

                                                           

َ.1َ/52أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.3/29،َجالمرجعَالسابؽَ(2)
 .5َ/198فيَشرحَكتابَالتسييؿ،َأبكَحي افَاألندلسي،َجَيينظر:َالتذييؿَكالتكميؿَ(3)
 .107يينظر:َاالستشيادَكاالحتجاجَبالمغة،َمحمدَعيد،َصَ(4)
َ.8يينظر:َمنيجَفقوَالمغة،َعبداهللَبفَحمدَالعكيشؽ،َصَ(5)
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َنبكمَبحديث[،َٕٔالمائدة:َ]ََّ يك ىك مك لك اك يق ىقيف ىف  يث ىث نثمث
بفَعامرَكأبكَبكرَ)رساالتو(َبالجمع،َككسرَالتاء،َشريؼ،َكمماَأكردهَفيَتفسيره:َنقرأَنافعَكا

َإفَ كعفَالنبيَ_صمىَاهللَعميوَكسمـ_:َنبعثنيَاهللَبرساالتوَفضقتَبياَذرعنا،َفأكحىَاهللَإلي 
َفقكيت َرسالتيَعذبتؾَكضمفَليَالعصمة َتبم  َاحتجَ (2)ن(1)لـ َكىنا َالجمعََ، البيضاكمَلقراءة

َ.بحديثَرسكؿَاهللَ)صمىَاهللَعميوَكسمـ(

َ َأف  َلنا َسبؽَيتض  َالبيضاكمَكمٌما َاحتج  ـ  َث َكمف َاألكلى، َبالدرجة َعمىَالشعر اعتمد
َالحديثَ َيعتمًد َككذلؾَلـ َبالشعر، َفييا َالتيَاحتج  َالَتصؿَإلىَالمكاضع بالقرآفَفيَمكاضعى
َعمىَأٌفَالبيضاكمَسارَعم ىَالنبكمَكماَبٌيناَفيَاحتجاجوَعمىَصحةَالقراءةَالقرآنية،َكىذاَيدؿ 

كاَبالشعرَأكثر. َمنيجَغيرهَمفَالعمماءَالذيفَاحتج 

 أنواع القراءات القرآنية عند البيضاوي  ثالثًا_
تنكعتَطرؽَالبيضاكمَفيَعرضوَلمقراءاتَالقرآنيةَمفَحيثَبيافَقراءةَالجميكرَكالمتكاترَ

َاصطبلحَالمتكاترَكالشاذَيكادَينعدـَفيَتعبيراتَالبيضاكم ،َكلعؿَىذاَكالشاذ،َكمفَالمبلحظَأف 
يؤيدَالغايةَمفَتفسيرهَكىيَتكضي َالمعنى،َكيمكنناَتعميؿَعدـَنسبةَتفسيرَالبيضاكمَالقراءاتَ
َذكرَ َالبيضاكم َيككف َكقد َاألسماء، َىذه َذكر َالكتاب َنس اخ َإغفاؿ َإلى َيرجع َأصحابيا إلى

َكاف َفغالبنا َتفسيره، َأثناء َيذكرىا َلـ َالبيضاكمَنفسو َيككف َكقد َالقراءات، تفسيرََأصحابَىذه
البيضاكمَيذكرَالقراءةَعمىَإطبلقياَدكفَتصنيفيا،َكمفَأمثمةَالقراءاتَالتيَأكردىاَدكفَبيافَ

َصفتيا:

َ[ٓالكيؼ:َ]ََّ مه جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم ُّٱَقكلوَتعالى:

،َحيثَلـَييًشرَ(3)قاؿَالبيضاكم:َنكممةَنصبَعمىَالتمييز،َكقرئَبالرفعَعمىَالفاعميةن
َقراءةَالن َمفَفيض.البيضاكمَإلىَأف  َصبَىيَقراءةَالجميكر،َكىذاَغيضه

                                                           

ديثَالحديث:َأخرجوَإسحاؽَبفَراىكيوَفيَمسندهَمفَحديثَأبيَىريرةََ)يينظر:َالفت َالسماكمَبتخريجَأحاَ(1)
(،َالمسػندَلئلمػاـَإسػحاؽَبػفَراىكيػو،َمسػندَأبػيَىريػرة،574َتفسيرَالقاضيَالبيضػاكم،َزيػفَالػديفَالمنػاكم،َص

َ.391ص
َ.2َ/136أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
َ.3َ/273،َجالمرجعَالسابؽَ(3)
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َلـَيكت ، َآخرى َلمقراءاتَالشاذةًَؼَالبيضاكمَبالقراءاتَالمتكاترة،َكمفَجانبو بؿَكافَيمجأ
 يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱَلتكضي َالحكـَالنحكم،َكمفَذلؾَقكلوَتعالى:

َ[ّٖالمائدة:َ]ََّ  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي

َشاذة َكىيَقراءة َالنصب، َقراءة َالبيضاكمَىنا َالجميكرَكىيَقراءةََ(1)رٌج  عمىَقراءة
،َحيثَاكتفىَالبيضاكمَبذكرىاَ(2)الرفعَالمتكاترة،َلقكلو:َنقرئَبالنصبَكىكَالمختارَفيَأمثالون

َبالشذكذَعمىَالرغـَمفَقكؿَالعمماءَبذلؾ،َكيبدكَأٌنوَييعبٍّرَعفَالقراءةَ كترجيحياَدكفَكصفيا
بتضعيفيا،َكىذاَشاىدهَعمىَترجي َالبيضاكمََالشاذةَبالفعؿَالمبنيَلممجيكؿَ)قرئ( َإشعارناَمنو

َغيرَسديد،َ قراءةَشاذةَعمىَمتكاترة،َكىكَمماَيؤخذَعمىَالبيضاكم،َكيمكنناَنعتوَبأنوَمكقؼه
َفالقراءةَالمتكاترةَينبغيَترجيحياَعمىَالشكاذ.

 جم يل ىل مل خل ُّٱكمفَالمكاضعَالقميمةَالتيَكض  َفيياَصفةَالقراءةَقكلوَتعالى:َ
َ[َّآؿَعمراف:َ]ََّ جييه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم

كلكفَالحمؿََ،كعمىَىذاَيص َأفَتككفَشرطيةَ(كدت)لقدَعق بَالبيضاكمَبقكلو:َنكقرئَ
دَبالمشيكرةَالمتكاترةي،َكىيَ(3)ألنوَحكايةَكائفَكأكفؽَلمقراءةَالمشيكرةنَ عمىَالخبرَأكقع ،َكييقصى

َالبيضاكمَأكثرَمف ترجي َالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَالتيَكافقتََقراءةَ)تكد (،َكمفَالمبلحظَأف 
َقراءةَالجميكر.

 إغفال البيضاوي نسبة القراءات إلى أصحابيا رابًعا_
َيمتفت َفَتفسيرَلـ َإلىَذكرَأصحابيا َمفَالقراءاتَالقرآنية َلعديد َإيراده يَالبيضاكمَأثناء

ة،َكتبريرناَإلىَذلؾَأنوَعندَتصنيفياَإلىَقراءةَمتكاترةَأكَشاذَاألغمب،َكقدَنتجَعفَذلؾَإشكاؿَه
َكافَيأتيَبياَفيَسياؽَتكضي َالمعنىَدكفَاالكتراثَإلىَنسبتيا.

َجعمتَالباحثةَأحد َعزكَالقراءاتَالكاردةَفيَتفسيرهََلذا األىداؼَالتيَتسعىَإلىَتحقيقيا
َ.فيَالمسائؿَالتيَتناكلتياَبالدراسةَإلىَمظانيا،َكتصنيفياَإلىَمتكاترَكشاذ

                                                           

َ.438يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،ََ(1)
2َ/126َرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسَ(2)
َ.13-2َ/12،َجَالمرجعَالسابؽَ(3)
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َغمبَعمىَتفسيرَ َالصي َاآلتية:ََالبيضاكمَفمقد َمستخدمنا َينسبَالقراءاتَألصحابيا أال 
َقراءة َلو َكيشيد َقرأ، َكمف َقرأ، َمف َكقراءة َقراءة،(1)قرئ، َكينصره َقراءة، َكيؤيده كيعضدهََ(2)،

نسبةَتفسيرََقدَتكررَفيَتفسيرهَنحكَألؼَمكضع،َكلكفَىذاَالَينفيَ(قرئ)،َفنجدَلفظَ(3)قراءة
َ)قرئ(َراءاتَإلىَأالقَالبيضاكم َبمفظة َالشاذة َعٌبرَعفَالقراءة َكلقد َالقمة، َعمىَكجو صحابيا

َإشعارناَمنوَبتضعيفيا.

ستكردَالباحثةَآيةَكريمةَأشارَفيياَالبيضاكمَإلىَالقراءاتَالقرآنيةَفيَمكطنيف،َأكليماََ
 من خن حن  جن  ُّٱنسبوَإلىَقارئيو،َأم اَالمكطفَاآلخرَفقدَاكتفىَبقكلوَ)كقرئ(َفيَقكلوَتعالى:َ

َ]ََّ جه ين ىن كعم ؽَالبيضاكمَبقكلو:َنقرئَ)الَتأجؿ(َمفَأكجمو،َك)الََ[،ّٓالحجر:
َ.(4)تكاجؿ(َمفَكاجموَبمعنىَأكجمو،َكقرأَحمزةَ)نبشرؾ(َبفت َالنكفَكالتخفيؼَمفَالبشرن

َالعشرة،َ َباقيَالقراء َدكفَذكرَأسماء َفيَتفسيره َبأصحابَالقراءاتَالسبعة َييتـ كنجده
َمسألةوَأكردناىاَتش َيدَعمىَذلؾ.ككؿ 

 المصادر النحوية عند البيضاوي خامًسا_

َعمـَ َناؿ َحيث َاليجرم، َكالثامف َالسابع َالقرنيف َفي َالنحكم َبزمنو َالبيضاكم َتأثر لقد
َكثرةَ َاالىتماـ َىذا َعمى َيدلؿ َكمم ا َكالمممككي، َاأليكبي َالعصريف َفي َكاضحة َعناية العربية

الحكاشيَعمييا،َيقكؿَبرككمماف:َنكلكفَالمادةَالتأليؼَفييا،َكدراسةَكتبَغيرىـَككتابةَالشركحََك
التيَجمعياَسيبكيو،َكمفَجاءَبعدهَقدَتعاكرىاَالعمماءَفيَىذهَالفترةَ_َماَبعدَالقرفَالخامس_َ

َكالمختصراتن َالشركح َكشركح َالشركح َفألفت َمختمفة، َأشكاؿ َكالعرضَفي َكمفَ(5)بالتبكيب ،
َأش َالعكبرم َالعصريف: َىذيف َعمماء 616َت)ير َق(، َالحاجب َمالؾ646َت)كابف َكابف (ق،
َق(672ت) َاالستراباذم َكالرضى 686َت)، َحياف َكأبك َىشاـ745ت)ق(، َكابف َق(،
َالنحكَالعربيَقدَازدىرَفيَىذاَالعصر،َكأنتجَعددناَمفَ(6)ق(،َكغيرىـ761ت) ،َكبيذاَنجدَأف 

َالمصنفاتَالنحكيةَالميمة.
                                                           

َ.1َ/111يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/146،َجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(2)
َ.3َ/184،َجالمرجعَنفسويينظر:ََ(3)
َ.3َ/213،َجالمرجعَنفسوَ(4)
َ.5َ/163تاريخَاألدبَالعربي،َبرككمماف،َجَ(5)
َ.1َ/298يينظر:َالمدارسَالنحكية،َشكقيَضيؼ،َجَ(6)
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َفيَ َالزاىرة َالفترة َىذه َعف َبمنأل َالبيضاكم َيكف َفيََكلـ َاعتمد َفمقد َالعربي، النحك
تعددتَالمصادرَالنحكيةَالتيَاستفادَمنياَالبيضاكمَفيَتكجييوَلمنحكَعمىَماَقالوَالنحاة،َفمقدَ

َبأسماءَمصنفييا،َكسمؾَمسمؾَالعمماءَقبموَفتفسيره،َ َيستعيضَعفَذكرَأسماءَمؤلفاتيا نجده
عمةيَاعتمادهَعمىَأسماءَالعمماءَدكفََكَمنحاةَالسابقيف،كحبوَلكىكَماَيمكنناَالتعبيرَعنوَبتأثرهَ

َبذكرَ َكاستغناءن َالمصنفاتَكاكتفاءن َبيف َلمتشابو َكدفعنا َقبمو، َبمف َالمصنفاتَتأسينا َأسماء ذكر
َ َأكَرأيو، َبعممو َإلىَقائميياَالعمماء َنسبيا َكقد َالنحكية، َمفَآرائيـ َالذيفَنقؿَشيئنا كمفَالنحاة

اَبذلؾ  :ئيـمكضعَآلراَاستشيادهَفيَأكثرَمفَ،َكقدَكردمصرٍّحن
1. َ َالفراىيدم َأحمد َبف َإياَق(170ت)الخميؿ َالخميؿ: َنكقاؿ َالبيضاكم: َقكؿ َذلؾ َكمف ،

مضاؼَإلىَماَيمحقوَمفَالياءَكالكاؼَكالياء،َكاحتجَبماَحكاهَعفَالعربَ...َكىكَشاذَالَ
 .(1)يعتمدَعميون

َىبمعننقرئَ)تقصركا(َمفَأقصرََ،َكعمىَسبيؿَالمثاؿَقكؿَالبيضاكم:ق(180تَ)سيبكيوَ .2
 .(2)نأم:َشيئناَمفَالصبلةَعندَسيبكيوقصر،َكمفَالصبلةَصفةَمحذكؼَ

 .َ(3)كمفَذلؾَقكؿَالبيضاكم:َنلفَ...َعندَالفراءَالَفأبدلتَألفياَنكننانَق(207ت)َالفراء .3
نقرئَ)تقصركا(َمفَأقصرََكعمىَسبيؿَالمثاؿَقكؿَالبيضاكم:َق(215ت)األخفشَاألكسطَ .4

َمحذَىبمعن َصفة َالصبلة َكمف َكمفعكؿَقصر، َسيبكيو، َعند َالصبلة َمف َشيئنا كؼَأم:
 .(4)تقصركاَبزيادةَعندَاألخفشن

ا:َنقكلؾ:َعبدَق(285ت)المبردَ .5 اهللَقائـ،َإخبارَعفَقيامو،ََحيثَأكردَالبيضاكمَقكلوَنصن
فَعبد فَعبداهللَكا   َ.(5)َلقائـَجكابَمنكرَلقياموناهللَقائـ،َجكابَسائؿَعفَقيامو،َكا 

َذكرهَق(291ت)ثعمبَ .6 َكبالضـََكمما َمتعد، َبالكسر َكثعمبَسفو َالمبرد َنقاؿ البيضاكم:
ن  .(6)الـز

َىكَق(324َت)أبكَالحسفَاألشعرمَ .7 يقكؿَالبيضاكمَعفَاالسـ:َنإفَأريدَبوَالصفةَكما
لىَماَىكَ رأمَأبيَالحسفَاألشعرمَانقسـَانقساـَالصفةَعنده:َإلىَماَىكَنفسَالمسمى،َكا 

لىَماَليسَىكَكالَغيرهن  .(7)غيره،َكا 
                                                           

َ.1َ/29أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
2َ/93َ،َجالمرجعَالسابؽََ(2)
َ.1َ/58،َجالمرجعَنفسوََ(3)
2َ/93َ،َجالمرجعَنفسوََ(4)
َ.1َ/41،َجالمرجعَنفسوَ(5)
َ.1َ/106،َجَالمرجعَنفسوَ(6)
ََ.1َ/26،َجالمرجعَنفسوَ(7)
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يذكرَالبيضاكمَفيَسياؽَالحديثَعفَالحركؼَالمقطعة:ََق(377ت)عميَالفارسيََأبك .8
نأسماءَمسمياتياَالحركؼَالتيَركبتَمنياَالكمـَلدخكلياَفيَحدَاالسـ،َكبوَصٌرحَالخميؿَ

 .(1)كأبكَعميَالفارسين
،َكلقدَظيرَذلؾَبشكؿَجمي،َحتىَكصؿَإليناَأفَتفسيرَالبيضاكمَق(538ت)الزمخشرمَ .9

 يرَالزمخشرمَرغـَعدـَتصري َالبيضاكمَبذلؾ.َاختصارَلتفس

يصؿَإلىَالحرفيةََحيثَنجدَالبيضاكمَيكافؽَالزمخشرمَفيَتكجييوَالنحكمَلمقراءاتَبحدَ 
َعميو،َف عميوَأفَيطبعَتفسيرهَبرأيوَالخاص،َكلكفَىذاَالَكالذمَيبيفَذلؾَنقموَعنوَكىكَمأخذه

ََ.ؼَفيياَالزمخشرمينفيَظيكرَشخصيةَالبيضاكمَفيَبعضَالمسائؿَالتيَخال

َفيَتفسيرهَ:َ(ق616ت)َالعكبرم .10 َكرد يظيرَتأثيرَالعكبرمَعمىَالبيضاكمَمفَخبلؿَما
َتعالى: َقكلو َََّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱَعقب

[َ َفحذفتََ[،ٖالبقرة: َكأينسَكأناسي، َإنساف َلقكليـ: َأناس، َنكالناسَأصمو َالبيضاكم: قاؿ
،َكقاؿَالعكبرم:َنأصؿَ(2)يكادَيجمعَبينيماناليمزةَكعكضَعنياَحرؼَالتعريؼ،َكلذلؾَالَ

َعكضَن َكجعمتَاأللؼَكالبلـ َالكممة َفاء َكىي َفحذفتَىمزتو، َأناس، َسيبكيو َاالناسَعند
َيستعمؿَأناسَباأللؼَكالبلـ،َ َكالَيكاد َالناسَإالَباأللؼَكالبلـ َيستعمؿ َفبلَيكاد َ عنيا،

َ.(3)مزةنفاأللؼَفيَالناسَعمىَىذاَزائدةَكاشتقاقوَمفَاألينسَبضـَالي

إضافةَلماَسبؽ،َىناؾَمفَاستفادَالبيضاكمَمفَآرائيـَكلـَينسبياَإلىَقائمييا،َكقدَظيرَ
َالقكنكمَالتيَبيٌَ َكحاشية َالحكاشيَعمىَتفسيره َذلؾَمفَخبلؿ َابفَلنا َالبيضاكمَعف نتَنقؿ

دكفَأفَيشيرَإلىَذلؾ،َكلعموَمأخذهَآخرَعمىَالبيضاكم،َكبيذاَنممسََ(4)ق(646ت)الحاجبَ
َالبيضاكمَنسبةَاألقكاؿَإلىَعممائيا.َإغفاؿ

َفيَاالستئناسَ َكالككفية َيفرؽَبيفَالمدرستيفَالبصرية َالبيضاكمَلـ َسبؽَأف  يتبيفَمما
. َباراءَعمماءَالمدرستيف،َكلكن وَلـَيذكرَالبيضاكمَرأيناَلممدرسةَاألندلسيةَكأبيَحي افَمثبلن

                                                           

َ.1َ/33أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
1َ/44َ،َجالمرجعَالسابؽََ(2)
َ.1َ/27التبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبرم،َجَ(3)
َ.11َ/116يينظر:َحاشيةَالقكنكمَعمىَتفسيرَالبيضاكم،َجَ(4)
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 وقف البيضاوي من المذاىب النحوية م ادًسا_س

لتفسيرَالبيضاكمَيمكنوَالكصكؿَإلىَمكقفوَمفَالمذاىبَمفَخبلؿَترجيحاتوََالمتمعف
اَعمىَالمسائؿَالنحكيةَكالصرفيةَالتيَأكردىاَفيَتفسيره،َكمفَخبلؿَمصطمحاتوَالنحكية  .أيضن

َآرائو،َكفيَبعضَاألحيافَيكافؽََ َالبيضاكمَعمىَأصكؿَالبصرييفَفيَإيراد َاعتمد لقد
َباراءَعمم َكاستشيد َذلؾ_،َالككفييف، َبي نا َ_كما َكغيرىـ َكالمبرد، َكسيبكيو، َكالخميؿ، َالبصرة اء
َكعب رَبمصطمحاتيـَالنحكية.

َمفَالمكاضع،َبؿَأثنىَعمييـَبقكلوَأصحابناَ َالبيضاكمَإلىَالبصرييفَفيَكثيرو كلقدَماؿى
َفيَقكلوَ َجاء َاالستدالؿَعمىَذلؾَمفَخبلؿَما َكيمكننا َبصرينا، َيرجٍّ َككنو َمم ا البصرييف،

َ.(1)حيثَقاؿ:َنكاالسـَعندَأصحابناَالبصرييفن[،َُالفاتحة:َ]ََّ يل ىل مل خل ُّٱَعالى:ت
َدكفَاألخرل،َكذلؾَ َإلىَمدرسةو َكمي ا لـَيتسـَمنيجَالبيضاكمَفيَالنقؿَعفَالنحاةَبميموَميبلن

َمفَخبلؿَإيرادهَلآلراءَالمتعددة،َكيمكفَتم َ:خيصَمكقفوَمفَىذهَالمدارسَبماَيأتيكاض ه

َالمدرستيفَالبصريةَكالككفيةَدكفَترجي .ذكرهَآلراءَ -َأ

َذكرَالبيضاكمَآراءَالمدرستيف،َفّنوَيؤخرَآراءَالككفييف،َكيحرصَعمىَتقديـَ نجدهَإذا
َقمنا،َكذلؾَفيَتعقيبوَعمىَ آراءَأىؿَالبصرة،َكفيَذلؾَإشارةَإلىَميموَلممدرسةَالبصريةَكما

ىيَالمخففةَمفَالثقيمة،َحيثَيقكؿ:َنإفَ[،َُّْالبقرة:َ]ََّ زن نث مث زث ُّٱَقكلوَتعالى:
َالككفيكف َكقاؿ َالفاصمة، َىي َبمعنىَإالنَ:كالبلـ َكالبلـ َالنافية َالبيضاكمََ(2)ىي حيثَاستيؿ 
َإليو َكماؿ َالبصرييف َبرأم َإٍفََ،تخريجو َبيف َلمتفريؽ َكالبلـ َالثقيمة َمف َمخففة َإٍف َككف كىك

َألحقوَبرأمَالككفييفَكلعؿَ  ـ  ٍفَالنافية،َكث عدـَذكرهَالسـَالبصرييفَيرج  َماََالمخففةَالعاممةَكا 
َمفَالمسائؿَالنحكية. َقمناهَفيَتبنيوَلمذىبيـَفيَكثيرو

َتعالى: َلقكلو َتفسيره َفي َذكره َما َقكلنا َيعضد ََّ  مخ جخ مح جح ُّٱَكمم ا
[َ َنإَ[،َُِاألعراؼ: َالبيضاكم: َالمبتدأَحكى َفي َإال َيسكغ َكذلؾَال َالفارقة َكالبلـ َالمخففة ف

َ.(3))إٍف(َلمنفي،َكالبلـَبمعنىَإالنكالخبر،َكعندَالككفييفَ

                                                           

َ.1َ/25أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
111ََ/1،َجالمرجعَالسابؽَ(2)
َ.3َ/26،َجالمرجعَنفسوََ(3)
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اَماَذكرهَالبيضاكمَفيَبيافَأصؿَكممةَاسـ،َحيثَقاؿ:َنكاشتقاقوَمفََك مثاؿَذلؾَأيضن
َ.(1)السمك،َكمفَالسمةَعندَالككفييفن

َ[،َْاألنعاـ:َ]ََّ ٰى  ين  ُّٱكمم اَيدعٍّـَالفكرةىَنفسىياَتفسيريهَلماَجاءَفيَقكلوَتعالى:َ
َ كاؼَحرؼَخطابَأكدَبوَالضميرَلمتأكيدَالَمحؿَلوَمفَاإلعرابحيثَيقكؿَالبيضاكم:َنكال

َكماَقالوَالككفيكفَلعديتَالفعؿَإلىَ ألنؾَتقكؿَأرأيتؾَزيدناَماَشأنو،َفمكَجعمتَالكاؼَمفعكالن
َقالوَالككفيكفَلعديتَالفعؿَإلىَثبلثةََ،َكقكلوَن(2)ثبلثةَمفاعيؿن َكما فمكَجعمتَالكاؼَمفعكالن

َعمىَمخا َرأمَالبصرييف.مكافقتوَلفتوَلرأمَالككفييف،ََكمفاعيؿنَيدؿ 
 .ترجيحوَآلراءَإحدلَالمدرستيف -َب

اَيؤكٍّدَالثانيَكالثالث،َمممبحثيفَعرضناَلَفيَمسألةَ_كماَسنرل_َككافَذلؾَفيَعشريف
األحيافََأسسَالبصرييفَمعَجنكحوَإلىَالمذىبَالككفيَفيَبعضاعتمادَالبيضاكمَعمىََلنا

َ.الككفييفَلممعنىَالذمَيريدهالتيَيظيرَلوَفيياَصحةَرأمَ
َ.ذكرهَرأمَالمدرسةَالبصريةَدكفَرأمَاألخرل -َت

َكاض ،َإذَيظيرَمفَ أشرناَسابقناَإلىَارتباطَالبيضاكمَبأصكًؿَالمذىًبَالبصرمَبشكؿو
َ خبلؿَتفسيرهَأن وَكثيرناَماَيميؿَآلراءَالبصرييفَفيَتخريجاتوَلممسائؿَالنحكية،َكمفَذلؾَمثبلن

عم ؽَالبيضاكم:َنكخطاياَأصموَخطائيََ  [،ٖٓالبقرة:َ]ََّ  ىهمه جه ين َُّقكلوَتعالى:
َاأللؼَكاجتمعتَىمزتاف،َ َبعد َلكقكعيا َىمزة، َالزائدة َالياء َأبدلت َأنو َسيبكيو َفعند كخضائع،
فأبدلتَالثانيةَياءنَثـَقمبتَألفنا،َككانتَاليمزةَبيفَألفيف،َفأبدلتَياءن،َكعندَالخميؿَقدمتَاليمزةَ

،َفقدَذىبَالبيضاكمَمذىبَالبصرييفَألنيـَذىبكاَأفَخطاياَ(3)ماَماَذكرنعمىَالياءَثـَفعؿَبي
َ.(4)عمىَكزفَفعائؿ،َأماَالككفيكفَكالخميؿَفذىبكاَأفَخطاياَعمىَكزفَفعالى

َكالزمخشرمَ َالكشاؼَلمزمخشرم، َلتفسير َاختصار َالبيضاكم َتفسير َأف  َذكرنا َأف سبؽ
َلممدرسةَالبغداديةينتخبَمفَآراءَالمدرستيف،َكقدَعد هَشكقيَضيؼَم َنممسوََ(5)نتمينا َما كىذا

                                                           

َ.1َ/26يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.2َ/161،َجالمرجعَالسابؽَ(2)
 .1َ/82،َجَالمرجعَنفسوَ(3)
َ.2َ/663يينظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ،َأبكَالبركاتَبفَاألنبارم،َجَ(4)
َ.284َ_283يينظر:َالمدارسَالنحكية،َشكقيَضيؼ،ََ(5)
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َآراءَ َبيف َالبيضاكم َمزج َفمقد َبالزمخشرم، َتأثرنا َالمدرستيف َآلراء َاختياره َفي َالبيضاكم عند
َالمدرستيفَالبصريةَكالككفية،َكقدَغمبتَعميوَالنزعةَالبصرية.

 المصطمح النحوي ا_سابعً 

َالمصطمحاتَالنحكية،َفمقدَتأثرَالب يضاكمَبالبصرييفَكثيرناَفيَالمصطم َكأم اَماَيخص 
اَمفَخبلؿَتعبيرهَبمصطمحاتيـَكالتمييز،َكالبدؿ،َكالجر،َكالمتعدم،َكغيرىا،َكعمىَسبيؿَ أيضن

َ َتعالى: َقكلو َفي َ)مقاـ( َإعراب َفي َجاء َما َََّ جئيي  ىي ني مي زي ُّٱالمثاؿ
[َ َكقيؿَعطؼَبيافنَ[ٕٗآؿَعمراف: َآيات، َبدؿَمف َأك َمحذكؼَخبره، َنمبتدأ َ(1)أنيا فالبدؿَ،

اصطبلحَالبصرييف،َكلقدَعب رَعنوَالككفيكفَبالتبييفَأكَالتكرير،َكيعبركفَعفَعطؼَالبيافَ
َ.(2)الترجمةب

[،ََٗالنسػػاء:َ]ََّ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱكفػػيَقكلػػوَتعػػالى:َ
،َفمقػػػػدَاسػػػػتعمؿَمصػػػػطم َالبصػػػػرييفَكىػػػػكَالعطػػػػؼ،َ(3)قػػػػاؿَالبيضػػػػاكم:َنعطػػػػؼَعمػػػػىَالصػػػػمةن

َ.(4)ؽكمصطم َالككفييفَكىكَالنس

َميػػػػػؿَالبيضػػػػػاكمَلممصػػػػػطم َالبصػػػػػرمَبكثػػػػػرةَفػػػػػيَعرضػػػػػوَلممسػػػػػائؿَالنحكيػػػػػةَكأقػػػػػكاؿَ ف  كا 
ػػػدَمػػػاَذكرنػػػاهَأنػػػوَبصػػػرمَالنزعػػػةالمدرسػػػتيفَفييػػػاَ حيػػػثَتبن ػػػىَكثيػػػرناَمػػػفَآرائيػػػـَكتعمػػػيبلتيـََيؤكٍّ

َكمصطمحاتيـَالنحكيةَمعَأنوَلـَيستثًفَاآلراءَالككفيةَخبلؿَالتكجيوَالنحكمَلمقراءات.

مػػتَالباحثػػةَبحصػػرَالمكاضػػعَالتػػيَأشػػارَفييػػاَالبيضػػاكمَلمقػػراءاتَالقرآنيػػةَمػػفَكبعػدَأٍفَقا
مكضػعنا،َكبعػدَاسػتقرائياَتبػيفََصػرفيةَكالتػيَبمػ َعػددىاَخمسػمائةَكأربعػةَكأربعػيفناحيةَنحكيػةََك

َالبيضػػػاكمَقػػػدَأدلػػػىَبرأيػػػوَكترجيحػػػوَفػػػيَعشػػػريفَمسػػػألةَفقػػػط،َكىػػػيَالتػػػيَسػػػنعرضَليػػػاَفػػػيَ أف 
ػاَإلحػدلَالمدرسػتيفََالمبحثيفَالثانيَكالثالث مفَىذاَالفصؿ،َكسنصػنؼَمكقفػوَمؤيػدناَأكَمعارضن

َالحياديةَفييػاَدكفَإبػداءَرأيػوَأكَ البصريةَكالككفية،َأم اَالمسائؿَاألخرلَفمقدَغمبَعميوَأفَيمتـز
َترجي َفييا،َكىذاَداللةَعمىَقبكلوَالقراءتيف.

                                                           

َ.2َ/29أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.3َ/159َيينظر:َىمعَاليكامع،َالسيكطي،َجَ(2)
َ.2َ/89أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ.5َ/3يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(4)
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ػػػاَيجػػػدرَ َعمػػػىَمكافقتػػػوَََائؿ،َأفَمكقػػػؼَالبيضػػػاكمَالمحايػػػدَفػػػيَأغمػػػبَالمسػػػهذكػػػرَيكمم  يػػػدؿ 
ؿَتظيػػػرَالجػػػامعَالناقػػػؿ،َبػػػكالَيمكننػػػاَكصػػػفوَبكاسػػػتيعابوَآراءَسػػػابقيوَالَيعنػػػيَفقػػػدافَشخصػػػيتو،َ
عٍّؼَوَآلرائو،َكتعقيباتوَعمىَآراءَغيرهشخصيتوَالفذةَالمستقمةَمفَخبلؿَطريقةَعرض ،َفكافَيضى

َ.بعضياَلمخالفتوَأصكؿَالعربية
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 ىأو إحداىما دون األخر  ما وافق فيو المدرستين المبحث الثاني:

أكَمكافقتوَإلحداىماَدكفََمدرستيفَالبصريةَكالككفيةلمَالبيضاكمَكيقصدَبذلؾَمكافقةَرأمًَ
َاألخرل،َكيمكنناَالعرضَعمىَالنحكَاآلتي:

 المدرستين ما وافق فيو أوًًل:

عَةَمسألةَليستَمكضلقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرستيفَالبصريةَكالككفيةَفيَاثنتىَعشَر
َألن ياَتتصؿَبأصكؿَالعربية،َكمفَأمثمةَذلؾ:َخبلؼَبينيماَكسابقيوَمفَالنحاة 

 [ْالفاتحة:َ]ََّ ين ىن من ُّٱَتعالى:قولو المسألة األولى 

َن َالبيضاكم: ََكقاؿ ...َ َكيعقكب َكالكسائي َعاصـ َقراءة َكىكَ)مالؾ( َ)ممؾ( َالباقكف قرأ
َكلقَكَ المختار َالحرميف، َأىؿ َقراءة َ)ألنو َتعالى: َالتعظيـ،َمك لك خكلو َمف َفيو َكلما )

كالمالؾَىكَالمتصرؼَفيَاألعيافَالمممككةَكيؼَيشاءَمفَالممؾ،َكالممؾَىكَالمتصرؼَباألمرَ
َ.(1)كالنييَفيَالمأمكريفَمفَالممؾ،َكقرئَممؾَبالتخفيؼ،َكممؾَبمفظَالفعؿن

يرَكنافعَكابفَقرأَعاصـَكالكسائيَكيعقكبَالحضرميَكخمؼَ)مالؾ(َباأللؼ،َكقرأَابفَكث
،َكىكَاسـَ(2)عامرَكحمزةَبغيرَاأللؼَمعَكسرَالبلـَ)مًمؾ(،َكأبكَعمركَبسككفَالبلـَ)مٍمؾ(

َ.(4)،َكفيياَقراءتافَأخرياف،َكىماَمميؾ،َكمبلؾ(3)غيرَمشتؽَمفَالفعؿَلقكلنا:َمٍمؾَممكؾ

،َ(5)حًذرَكزفَعمىَمبالغةَصيغة(َمًمؾ)كَممؾ،َمفَفاعؿَاسـَأنياَعمى(َمالؾ)َؼصنَ تَي
َ.َ(6)كأصميماَراجعهَإلىَمعنىَكاحدَكىكَالربطَكالشدة

                                                           

َ.1َ/28أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ،َكالتيسػػػيرَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،1َ/118َاإلبانػػػةَعػػػفَمعػػػانيَالقػػػراءات،َمكػػػيَبػػػفَأبػػػيَطالػػػب،َجيينظػػػر:ََ(2)

،َكالعنػػػكافَفػػػي61َ،َجػػػامعَالبيػػػافَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َأبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،َص1َ/129أبػػػكَعمػػػركَالػػػداني،َج
َسػػػػابكرم،َ،َكالمبسػػػػكطَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالعشػػػػر،َأبػػػػكَبكػػػػرَالني1َ/67القػػػػراءاتَالسػػػػبع،َأبػػػػكَطػػػػاىرَالسرقسػػػػطي،َج

َ.1َ/271،َكالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجزرم،َج1َ/129ج
َ.1َ/15يينظر:َمعانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(3)
َ.1َ/35َيينظر:َالبيافَفيَغريبَإعرابَالقرآف،َأبكَالبركاتَبفَاألنبارم،َجَ(4)
َالعربية،َمحمدَمحيسف،َجَ(5) َ.1َ/503يينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
َ،َكالمخصػػػػص،1َ/499َ،َكالتفسػػػػيرَالبسػػػػيط،َالنيسػػػػابكرم،َج1َ/55النكػػػػتَكالعيػػػػكف،َالمػػػػاكردم،َجيينظػػػػر:ََ(6)

َ.5َ/229ابفَسيده،َج
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َمنيمػا،َفمػنيـَمػفَيػػرلَأفَمالػؾَأجمػعَلممعػانيَكأكسػػعَ لقػدَاختمػؼَالعممػاءَفػيَتػػرجي َأم 
كأبػػيَعبيػػدةَمعمػػرَبػػفََ(1)ق(250َت)كىػػذاَاختيػػارَأبػػيَحػػاتـَالسجسػػتانيَفػػيَالعمػػؿَمػػفَممػػؾ،َ

ق(،َكأبيَالييثـَالرازم215َت)سطََكق(،َكاألخفشَاأل216ت)ق(،َكاألصمعي209َت)المثنىَ
ق(،1250َت)ق(،َكالشػككاني543َت)اضيَأبيَبكرَبػفَالعربػيَاألندلسػيَ،َكالق(2)ق(226ت)

ألفَالمالػؾََالؽ،َكالممػؾَأبمػ َفػيَمػدحَالمخمػكؽ كحجتيـَفيَإثباتياَأفَالمالؾَأبم َفيَمدحَالخػ
ػػاَفّنػػوَمالػػؾ ذاَكػػافَ_تعػػالى_َممكن بمعنػػىَآخػػرَالممػػؾََكَ،(3)مػػفَالمخمػػكؽَقػػدَيكػػكفَغيػػرَممػػؾ،َكا 

َ،َكيقػػكمَذلػػؾَقكلػػوَتعػػالى:َ(5)كألفَقػػراءةَ)مالػػؾ(َتجمػػعَبػػيفَاالسػػـَكالفعػػؿَ (4)يػػدخؿَتحػػتَالمالػػؾ
ؿَمػػفَمالػػؾ،َكىػػكَكجماعػػةهَأخػػرلَتػػرلَأفَممػػؾَأشػػم[،َِٔآؿَعمػػراف:َ]ََّ ىث نث مث زث ُّٱ

،َكأبػػػػػػػػكَبكػػػػػػػػرَبػػػػػػػػفَالسػػػػػػػػراجَالبغػػػػػػػػدادمَ(7)ق(285،َكالمبػػػػػػػػردَ)ت(6)ق(207الفػػػػػػػػراءَ)تَاختيػػػػػػػػار
كحجتيـَفيَطرحياَألنوَقػدَيكػكفَمالػؾَكالَممػؾَلػو،َ،َ(9)ق(538ت)،َالزمخشرمَ(8)ق(316ت)

ٍمػػػؾ كالَيكػػػكفَمًمػػػؾَكلػػػوَمي
طػػػو:َ]ََّ جميل ىل مل خل ُّٱَ،َكيعػػػززَىػػػذهَالقػػػراءةَقكلػػػوَتعػػػالى:(10)

أبػػػػػػكَمنصػػػػػػكرَاألزىػػػػػػرمََكرأمَثالػػػػػػثَيتبنػػػػػػاه،َ[ُٔغػػػػػػافر:َ]ََّ جلمك لك خك ُّٱكقكلػػػػػػو:ََ،[ُُْ
َ.(11)حسفَهق(َحيثَيرلَأفَكبلَالكجييف370َت)

كبعدَعرضناَآلراءَالنحاةَكالمغكييفَنممسَترجي َبعضَركادَالمدارسَالبصريةَكالككفيةَ
َالمسألةَتحتَماَ كالبغداديةَلقراءةَ)ممؾ(َالتيَرج حياَالبيضاكمَعمىَقراءةَ)مالؾ(َكبيذاَنيبىكٍّبي

َكافؽَفيوَالمدرستيف،َلمتشابوَكالتقاربَفيَالمعنىَبيفَالمدرستيف.

                                                           

َ.1َ/61يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(1)
َ.1َ/26،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج1َ/114يينظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجَ(2)
1َ/26َلشككاني،َجيينظر:َفت َالقدير،َاَ(3)
َ.1َ/62َيينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(4)
َ،1َ/104يينظر:َالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َجَ(5)
َ.1َ/109َيينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(6)
1َ/36َيينظر:َتفسيرَالقرآف،َالسمعاني،َجَ(7)
َ.1َ/69تابَالعزيز،َابفَعطية،َجيينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكَ(8)
َ.1َ/28يينظر:َتفسيرَالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(9)
،َكالحجػةَفػيَالقػراءاتَالسػبع،َابػفَخالكيػو،1َ/499ََيينظر:َغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،َالنيسابكرم،َجَ(10)
َ.1َ/25ج
َ.110_1َ/109يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(11)
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فَالبيضاكمَلـَيستكًؼَذكرَجميعَالقراءاتَالقرآنيةَالخاصةَبكممةَ)مالؾ(،َمفَالمبلحظَأ
َداللية،َ َبٌيفَالفرؽَبيفَالمشتقيفَمفَناحية َفمقد َتكضي َالمعنى، َيخدـ َما ككافَيكتفيَبّيراد
َعمىَ َيدلٍّؿي َمما َالحرفية َإلى َيصؿ َبحد  َالزمخشرم َتكجيوى َكتعميمو َرأيو َفي َالبيضاكم كيكافؽ

َفَالكشاؼَلمزمخشرم،َكفيَىذاَإشارةَإلىَتأثرهَبمفَسبقو.اختصارَتفسيرهَم

َكأٌنوَالَداعيَ َاألزىرمَمفَاستحسافَرأمَالمدرستيف، َذىبَإليو َإلىَما كتميؿَالباحثة
َََىماَعمىَاألخرل.عيتافَمتكاترتاف،َفبلَأرجحيةَإلحدالممفاضمةَبينيماَطالماَأٌفَالقراءتيفَسب

َََّ خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج  ُّٱ قولو تعالى: المسألة الثانية
َ[ّٖالبقرة:َ]

ََّ حفجف  مغ جغ مع جع ُّٱَقاؿَالبيضاكم:َنإخبارَفيَمعنىَالنيي،َكقكلوَتعالى:
كىكَأبم َمفَصري َالنييَلماَفيوَمفَإيياـَأفَالمنييَسارعَإلىَاالنتياء،َفيكََ[،ِِٖالبقرة:َ]

َ.َ(1)يخبرَعنو،َكيعضدهَقراءة:َ)الَتعبدكا(ن

َالباقكفَأبكَعمركَكنافعَكعاصـَقرأَابفَكثيرَكحمزةَكالكسائيَ) الَيعبدكف(َبالياء،َكقرأ
َبالتاء َأبيَبفَكعبَكابفَمسعكدَ)الَتعبدكا(َعمىَالنيي(2)كابفَعامرَ)الَتعبدكف( َكقرأ ،(3)َ،

َبعده َعمىَما َلمخطابَقياسنا ََ(4)فالتاء َتعالى: َقكلو ََّ مف خف حف جف  مغ ُّٱكىك
،َكقراءتاَالياءَكالتاءَقراءتافَمتكاترتاف،َ(6)قبموَماَنسؽَعمىَجريناَ،(5)كالياءَلمغيبةَ،[ّٖالبقرة:َ]

َ أم اَمكطفَالشاىدَفيَاآليةَالكريمةَالعبلمةَاإلعرابيةَلمفعؿَالمضارعَالرفعَ)تعبدكف(َأـَالجـز
َ)تعبدكا(.

َالبيضاكمَذكرَقراءةَشاذةَدكفَأفَيمفتَانتباىناَإلىَذلؾ. َكمفَالمبلحظَىناَأف 

                                                           

َ.1َ/91لتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَاَ(1)
َ.1َ/163يينظر:َالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َجَ(2)
،َكشػػرحَطيبػػةَالنشػػرَ،َالنػػكيرم،1َ/172َيينظػػر:َالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػز،َابػػفَعطيػػة،َجَ(3)
َ.1َ/277ج
َالعربية،َمحمدَمحمدَمحيسف،َجَ(4) 2َ/139َيينظر:َالقراءاتَكأثرىاَفيَعمـك
َ.1َ/83يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،ََجَ(5)
َ.2َ/40يينظر:َاليادمَشرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َمحمدَسالـَمحيسف،جَ(6)
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َسيبكيو:َإنياَمتعمؽَبالقسـأٌماَقراءةَالرفعَبثبكتَالنكفَ)ت َلماَ(1)عبدكف(َفقاؿى ،َفييَجكابه
،َكالتقديرَ(2)أيجًرمَمجرلَالقسـَكىكَ)أخذناَميثاؽَبنيَإسرائيؿ(،َكأجازهَالكسائيَكالفراءَكالمبرد

َكاهللَالَ َالتقدير: َفأصب  َالفعؿ َكرفع َفحذفتَأف، َتعبدكا، َال َأف َعمييـ َأقسمنا َاألخفش: عند
َبدؿَمفَ)ميثاؽ(َ،َكىناؾَتأكيؿَه(3)تعبدكف َكىكَ)أف(َمفسرةَمعَالفعؿَبعدىا َالكجوَ(4)ثافو ،َأما

َ)يعبدكف( َالياء َقراءة َعمى َحاؿ َفيك َميثاقيـَ(5)الثالث َأخذنا َأم: َكالمبرد َقطرب َقكؿ َكىذا ،
َمعانديف َغير َأك َالنييَثبتتَمعوَ(6)مكحديف َمعنى َيحمؿي َخبرم، َلفظه َتعبدكف( َ)ال َكقكلو: ،

َ)الَتعبدكا(َبحذؼَالنكفَعمىَأفَتككفَ)ال(َناىية،َكتدعيـَذلؾَقرا(7)النكف ،َكىذاَماَ(8)ءةَالجـز
َالككفيكفَ َأٌما َمعَالحذؼ، َ)أٍف(َالَتعمؿَفيَالفعؿَالمضارعَالنصبى ذىبَإليوَالبصريكفَأٌف
ٍكفَجكازَإعمالياَمعَالحذؼ،َفنيًصبَالفعؿَ)تعبدكا(َبأفَالمقدرة،َكقدَخط أَصاحبَاإلنصاؼَ يرى

َالمعنىَالمرادَىكَالنيي،َكعد ىاَمفَالقراءاتَالشاذةماَذىبَإليوَالككف َ.(9)يكف َألف 
)تعبدكا(،َكبٌررَذلؾََكلعٌؿَالراج َعندَالبيضاكمَقراءةَالرفعَ)تعبدكف(َعمىَقراءةَالجـز

َاإلخبارَفيَمعنىَالنييَأفضؿَمفَصري َالنيي،َكتدعيـَذلؾَماَ مفَناحيةَداللية،َكىيَأف 
َلماَ(10)ؿَالنييَثـَأخرجَمخرجَالخبرأكردهَالفراءَأفَيككفَاألص ،َكبيذاَفٌّفَالبيضاكمَمكافؽه

لىَىذاَتميؿَالباحثة َترجي َقراءةَمتكاترةََ ذىبَإليوَجميكرَالنحاةَالبصرييفَكالككفييف،َكا  ألف 
َأكلىَمفَترجي َقراءةَشاذةَكعميياَالجميكر.

َفيكَخاصَ َالبصريكفَكالككفيكف، َالجانبَالنحكمَالذمَاختمؼَفيو َالشاذة،َأٌما بالقراءة
َالفعؿَمنصكبَبأفَالمضمرة،َ كىكَعمةَحذؼَالنكفَفيَالفعؿَ)تعبدكا(،ََفمقدَذىبَالككفيكفَأف 
َإلىَرأمَ َالباحثة َكتميؿ َالناىية، َالفعؿَمجزكـَبَ)ال( َكجعمكا َذلؾ، َمنعكا َالبصريكفَفقد أم ا

َالبصرييف،َفعدـَالتأكيؿَمعَاستقامةَالمعنىَأفضؿَمفَتأكيؿَلممحذكؼ.
                                                           

َ.1َ/172يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(1)
َ.2َ/13يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالطبرم،َجَ(2)
1َ/101َ،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َج1َ/159نظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجييََ(3)
َ.1َ/159يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(4)
َ.3َ/963يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(5)
َ.1َ/126يينظر:َفت َالقدير،َالشككاني،َجَ(6)
َ.3َ/963يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(7)
َ.1َ/101إعرابَغريبَالقرآفَكبيانو،َأبكَالبركاتَابفَاألنبارم،َجَيينظر:َ(8)
2َ/456َيينظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ،َكماؿَالديفَاألنبارم،َجَ(9)
َ.1َ/528يينظر:َمغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريب،َابفَىشاـ،َجَ(10)
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دَكافَتفسيرَالبيضاكمَمرجعناَإلىَالبلحقيفَبو،َفنبلحظَتأثرىـَبو،َكمفَذلؾَماَأكردهَلق
َت) َت)(1)ق(710النسفي َالكرماني َالديف َكشمس َالنيسابكرمَ(2)َق(786، َككذلؾ ،

فيَ(5)ق(1270،َكاأللكسيَتَ)(4)ق(977،َكشمسَالديفَالشربينيَالشافعيَت)(3)ق(850ت)
َآراءَمشابيةَلرأمَالبيضاكمَكتخريجو.َتفاسيرىـَعقبَاآليةَالكريمة،َفيي

 مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱَ:قولو تعالىالمسألة الثالثة 

َ[ُِّالبقرة:َ]ََّ هت مت  خت حت جت هب
َ.(6)نافعَكابفَعامرَ)كأكصى(َكاألكؿَأبم نَأقاؿَالبيضاكم:َنقَر

َكقرأَ َكالشامية، َالمدنية َالمصاحؼ َفي َكما َ)أكصى( َعامر َكابف َجعفر َكأبك َنافع قرأ
،َ(7)فَ)كص ى(َبحذؼَاليمزةَمعَتشديدَالصادَمعد لَبالتضعيؼَكماَفيَبقيةَالمصاحؼالباقَك

َ.(8)كىماَلغتافَلقريش

َمفَالتكصية َكاألخيرَالمشددَيحمؿَمعنىَ(9)كالفعؿَ)أكصى(َمفَاإليصاء،َك)كص ى( ،
َالبيضاكمَجماعةهَمفَال(10)المبالغةَكالتكثيرَباعتبارَالمفعكؿَالمكص ى مفسريف،َ،َكلقدَكافؽَرأمى

َت) َالقرطبي َت)671كمنيـ َالحمبي َكالسميف َت)756ق(، َالسعكد َكأبك ،َ(11)ق(982ق(،
َكغيرىـ.

َفالفعؿَ)أكصى(َيستعمؿَفيَاألمكرَ َمفَناحيةَببلغية، كمفَالمحدثيفَمفَفر ؽَبينيما
،َكىذاَ(12)المادية،َأماَالمشددَيستعمؿَفيماَىكَأىـ ،َأمَباألمكرَالمعنكيةَعامة،َكالدٍّيفَخاصة

                                                           

َ.1َ/105يينظر:َمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،َجَ(1)
َ.2َ/612حقيؽَالفكائدَالغياثية،َشمسَالديفَالكرماني،َجيينظر:َتَ(2)
َ.1َ/322يينظر:َغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،َالنيسابكرم،َجَ(3)
َ.1َ/74يينظر:َالسراجَالمنيرَ،َشمسَالديفَالشربينيَالشافعي،َجَ(4)
َ.1َ/307ركحَالمعاني،َاأللكسي،َجَيينظر:َ(5)
َ.1َ/107ضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيَ(6)
َ،َكشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َابػػفَالجػػػزرم،1َ/635َيينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،َجَ(7)
َ.1َ/186ج
َ.2َ/135يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(8)
َ.1َ/142يينظر:َتفسيرَالقرآف،َالسمعاني،َجَ(9)
َ.2َ/124ف،َالسميفَالحمبي،َجيينظر:َالدرَالمصكفَفيَعمـَالكتابَالمكنَكَ(10)
َ.1َ/163يينظر:َإرشادَالعقؿَالسميـَإلىَمزاياَالكتابَالكريـ،َأبكَالسعكد،،َجَ(11)
َ.59يينظر:َببلغةَالكممةَفيَالتعبيرَالقرآني،َفاضؿَالسامرائي،ََصَ(12)
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ََكم َالمبنى َبيف َيتبلءـ َاآلية ا َسياؽ َمف َييفيـ َالذم َكبلىماََالمعنى َك)كٌصى( َ)أكصى( ألٌف
يحمبلفَمعنىَالتعدية،َكلكٌفَ)كٌصى(َتزيدَعميياَبالمبالغةَمماَيناسبَمقاـَالمعنىَكىكَالديفَ

َألىميتو.َ

َىذهَالمسألةَليستَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييف،َكماَمفَشؾَأفَصيغةَ)فع ؿ(َتحمؿ
َ َكعمينا َالتضعيؼ، َمف َالنابع َكالتكثير َالمبالغة، َاألخرل معنى َالقراءة َردٍّ َدكف ألفََترجيحيا
َالقراءتيفَمتكاترتاف،َكىذاَماَتتفؽَعميوَأصكؿَالعربية.

 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَ:قولو تعالى المسألة الرابعة
َ[َّآؿَعمراف:َ]َّ ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جييه ىه مه جه ين ىن من

كلكفَالحمؿَعمىَالخبرََ،كعمىَىذاَيص َأفَتككفَشرطيةَ(كدت):َنكقرئَقاؿَالبيضاكم
َ.َ(1)ألنوَحكايةَكائفَكأكفؽَلمقراءةَالمشيكرةنَ أكقع

َأكليماَ َبيفَقراءتيف َالفعؿ َفيَزمف َفيَاختبلؼَالقراءاتَالقرآنية َالشاىد يتجمىَمكطف
فيَنكعَ)ما(َمكصكلةَأـََ)تكد (َمضارعَمرفكع،َكاألخرلَ)كد ت(َعمىَالمضٌي،َكبالتاليَاختبلؼ

َشرطية.

َ)ما(َشرطيةَفمكَكانتَ َاألنصارٌمَككفى َزكريا َ)تكد (،َكبذلؾَنفىَابفي َبالجـز َأحده لـَيقرأ
َالفعؿ َ.َ(2)شرطيةَلجـز

،َ(3)اهللَبفَمسعكدَ)كد ت(َقرأَجماعةَالقراءَالمتفؽَعمىَقراءتيـَ)تكد (َبالرفع،َكقرأَعبد
َ.(4)كىيَقراءةَشاذة

،َق(538ق(َلرأمَالزمخشرمَت)778شَت)ق(،َكناظرَالجي761ـَتَ)تطرؽَابفَىشاَ
ألفََ ،َكقدَرفضتَالجماعةَقبكؿَذلؾ(5)فكبلىماَيكردَمنعوَأفَتككفَ)ما(َشرطيةَالرتفاعَ)تكد (

َ َالمضارع َرفع َجاز َمضارعنا َكجكابو َماضينا َكاف َإذا َالشرط َتصري َ(6)فعؿ َ َمف َالرغـ عمى
                                                           

َ.13-2َ/12أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.1َ/163لكقؼَكاالبتداَمعو،َابفَزكرياَاألنصارم،َجيينظر:َمنارَاليدلَفيَبيافَاَ(2)
َ.1َ/429يينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجَ(3)
 .1َ/311يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(4)
/1َمغنػػيَالمبيػػب،َابػػفَىشػػاـ،َج،ََك9َ/4351ئػػد،َنػػاظرَالجػػيش،َجيينظػػر:َتمييػػدَالقكاعػػدَبشػػرحَتسػػييؿَالفكاَ(5)

718َ
9َ/4351َيينظر:َتمييدَالقكاعدَبشرحَتسييؿَالفكائد،َناظرَالجيش،َجَ(6)
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َف َالكجييف َبجكاز َالمفصؿ َفي َأقكـالزمخشرم َزيد َقاـ َإف َنحك: َالرفعَ(1)ي َرأل َلما َكلكنو ،
َعمييا َالمتفؽ َالقراءة َتخريج َيستسيؿ َلـ ا َ(2)مرجكحن َ)ما(َ، َككف َكىك َآخرى َتخريجو َإلى فذىب

َالخبر َك)تكد( َمبتدأ، َرفع َمحؿ َفي َكىي َسكء َمف َعممتو َالذم َبمعنى َكيرلَ(3)مكصكلة ،
َفييَتكدَ الباقبلنيَجكازَاعتبارَ)ما(َشرطيةَبمعنىَالجزاءَدكفَا َعمىَتقدير: َكقرأَ(4)لعمؿ، ،

َمسعكدَ)كٌدت(َكىذاَيؤيدَككفَ)ما(َشرطيةَفيَمحؿَنصبَمفعكؿَ)عممت(َتحمؿََعبد اهللَبفي
َ.(5)معنىَالجزاء

َ)ما(َالمكصكلةَأرج َمفَككنياَشرطيةَالتفاؽَالقراءَعمىَالرفع ،َ(6)كيرلَالبيضاكمَأف 
َعيدنا،َكرفعَالفعؿَأقكلَمفَالجـز كبينوَأمدناَبَكالمعنى:َالذمَعممتوَمفَسكءَتكدَلكَأٌفَبينيا

َيبنىىَالكبلـَعمىَالشرط َعمىَاإلمضاء،َكبالجـز ،َكتميؿَالباحثةَإلىَماَماؿَ(7)ألٌفَالرفعَيدؿ 
َإليوَالبيضاكمَمفَترجي َالقراءةَالمتكاترةَكالتيَكصفياَبالمشيكرة.

 َقراءةَالرفعَكاعتبارَ)ما(َكمماَسبؽَيتبيفَلناَمكافقةَالبيضاكمَلرأمَالجميكرَفيَترجي
َمفَالقراءَالمتفؽَعمييـَقرأَ َالفعؿ،َكلكجدناَعددنا َفمكَكانتَ)ما(َشرطيةَلجازَجـز مكصكلة،

َ)كد ت(َالتيَتقتضيَككفَ)ما(َشرطية.

  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق  حق  ُّٱَقولو تعالى:خامسة المسألة الٍ 
 هب مب هئ مئهي مي خي حي  جيٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم حم جمهل
َ[َُٖاف:َآؿَعمَر]ََّ مت

كىكََ،قاؿَالبيضاكم:َنقرأَنافعَكابفَعامرَكعاصـَكحمزةَكالكسائيَبالتاءَعمىَااللتفات
َ.(8)أبم َفيَالكعيدن

                                                           

َ.321يينظر:َالمفصؿَفيَعمـَالعربية،َأبكَالقاسـَالزمخشرم،ََ(1)
َ.1َ/718يينظر:َمغنيَالمبيب،َابفَىشاـ،َجَ(2)
َالكتػػابَالمكنػػكفَيينظػػر:َالػػدرَالمصػػكفَ(3) ـَالكتػػاب،َ،َكالمبػػابَفػػيَعمػػَك3َ/124،َالسػػميفَالحمبػػي،َجفػػيَعمػػـك

َ.5/154سراجَالديفَالنعماني،َج
َ.3َ/780يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(4)
َ،3َ/780َ،َجالمرجعَالسابؽيينظر:ََ(5)
َ.102يينظر:َحاشيةَالقكنكمَعمىَتفسيرَالبيضاكم،َصَ(6)
َ.1َ/132يينظر:َمعانيَالنحك،َفاضؿَالسامرائي،َجَ(7)
َ.2َ/51يضاكم،َجأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبَ(8)
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(َماَبيفَتاءَالخطاب،َكياءَالغيبة،َكلكؿَجماعةوَ اختمؼَالقراءَفيَقراءةَالفعؿَ)يحسبف 
الخطابَلمنبيَ_صمىََتخريجيا،َفمقدَقرأَحمزةَكيعقكبَكنافعَكابفَعامرَكعاصـَكالكسائيَبتاء

َ.(2)،َكقرأَالباقكفَبالياء(1)اهللَعميوَكسمـ_َ

َالياءَعمىَالتاء،َكمنيـَأبكَإسحاؽَالزجاج،ََفاالسـَمحذكؼ،َقدَ آثرتَجماعةهَقراءة
َبخؿَ َالَتحسبف  َكالمعنى/ َقب ، َفيو َحذؼَالبخؿَمفَالتاء َفيوَعمىَالبخؿَلكٌف َ)يبخمكف( دٌؿ

َفحذؼَالمضاؼ َليـ، الباخميفَخيرنا
َجدناَ(3) َبعيدة َالتاء َالنحاسَالذمَيرلَأفَقراءة ،َ(4)كمنيـ

َك)خيرنا(َ َلفظَ)يبخمكف(، َعميو َكالمفعكؿَاألكؿَمحذكؼَدؿ  َفاعؿ، َ)الذيف( َالياء عرابَقراءة كا 
،َكالمعنى/َالَيحسبفَالباخمكفَالبخؿَخيرناَليـ مفعكؿَبوَثافو
(5)َ،َ

َالياءَىكَالمفعكؿَاألَك ؿَكتقديرهَ)البخؿ(َدٌؿَعميوَنخمصَإلىَأفَالمحذكؼَفيَقراءة
لفظَالفعؿَ)يبخمكف(،َكالمحذكؼَفيَقراءةَالتاءَىكَماَأضيؼَإليوَالمفعكؿَاألكؿ،َكيؤيدهَقكؿَ

َ.(6)الزمخشرمَأنوَأقاـَالباخميفَمقاـَبخميـ

َذلؾَألنوَلـَيكقعوَ كجماعةهَأخرلَآثرتَقراءةَالتاءَعمىَالياء،َكمنيـَالفارسي،َكقدَعٌمؿى
ثعمبَأحمدَبفَيحيىَفعمىَقراءةَالتاءَيككفَاسـَكخبرَلممحسبة،َزنجمةََك،َكابفَ(7)عمىَشيء

عرابَقراءةَالتاءَ)الذيف(َفيَمحؿَنصبَمفعكؿَ(8)كعمىَقراءةَالياءَلـَتأًتَلممحسبةَباسـ ،َكا 

                                                           

َ،َكالنشػػػرَفػػػيَالقػػراءاتَالعشػػػر،َابػػػفَالجػػػزرم،7َ/428َيينظػػر:َجػػػامعَالبيػػػافَفػػيَتأكيػػػؿَالقػػػرآف،َالطبػػرم،َجَ(1)
246َ_2َ/244ج
،َكالمكػػررَفيمػػاَتػػكاترَمػػفَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَحفػػص1َ/211َيينظػػر:َشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َابػػفَالجػػزرم،َجَ(2)

َ.1َ/82األنصارم،َج
عرابو،َالزجاج،َجيينظر:َمعانيَالقَرَ(3) َ.1َ/493آفَكا 
َ.4َ/290يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(4)
َ،َكفػػػت َالبيػػػافَفػػػيَمقاصػػػدَالقػػػرآف،َأبػػػكَالطيػػػبَالبخػػػارم،6َ/215َيينظػػػر:َالتفسػػػيرَالبسػػػيط،َالنيسػػػابكرم،َجَ(5)
َ.2َ/1188،َكاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َج2َ/386ج
َ،َكالكشػػػػاؼ،َالزمخشػػػػرم،1َ/275َالتفسػػػػيرَكعجائػػػػبَالتأكيػػػػؿ،َبرىػػػػافَالػػػػديفَالكرمػػػػاني،ََجَيينظػػػػر:َغرائػػػػبَ(6)
َ.1َ/446ج
َ.3َ/103يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجَ(7)
َ.1َ/183يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ(8)
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َمقامو َ)الذيف( قامة َكا  َأكؿَعمىَتقديرَحذؼَالمضاؼ، َيميؿَالبيضاكمَالذمَ(1)بو لىَىذا َكا  ،
َالفردَمباشرةَأبم َفيَالتيديدَكالكعيدَمفَالغيبة.جعؿَتاءَالخطابَكمكاجيةَ

َكالطبرمَت) َالبيضاكمَبمفَسبقو َلقكؿَاألخير:310َتأثر َالتاء َلقراءة َفيَترجيحو ق(
َبالياءَغيرَخطأ،َكلكنوَليسَاألفص َكالَاألشيرَمفَكبلـَ فَكانتَالقراءة َالتاء...َكا  ناخترنا

َ.(2)العربن

كألفَالمقصكدَمنيماَيؤدمَإلىَمعنىََف ماَمتكاترتاألنيَ ككماَيبدكَالَفرؽَبيفَالقراءتيف
َكاحد.َ

 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱَقولو تعالى: المسألة السادسة
َ[ٔٗاألنعاـ:َ]ََّ ّٰ ِّ  ُّ َّ

َالمعطكؼَ َمعنى َعمى َحمبلن َالميؿ( َ)كجعؿ َالككفييف َقراءة َعمى َنكيدؿ َالبيضاكم: قاؿ
رادَمنوَجعؿَمستمرَفيَاألزمنةَعميو،َفّفَفالؽَبمعنىَفمؽ،َكلذلؾَقرئَبو،َأكَعمىَأفَالم

المختمفةَكعمىَىذاَيجكزَأفَيككفَ)كالشمسَكالقمر(َعطفناَعمىَمحؿَالميؿ،َكيشيدَلوَقراءتيماَ
َأمَ َمحذكؼ َكالخبر َاالبتداء َعمى َبالرفع َكقرئ َمقدرنا، َبجعؿ َنصبيما َكاألحسف بالجر

َ.(3)مجعكالفن

اَبتثميثَالحركاتَرفعناَكنصبناَيتجمىَمكطفَالشاىدَبكممتيَ)الشمس(َك)القمر(َالمتيفَقرئت
كجرنا،َحيثَقرأَالقراءَالسبعةَبالنصب،َكقرأَأبكَحيكةَبالجر،َكقراءةَالرفعَشاذة،َكلـَينسبياَأبكَ

َ.(4)حياف

قرأَحمزةَكالكسائيَكعاصـَ)جعؿ(َعمىَمعنىَالخبر،َكقرأَالباقكفَ)كجاعؿ(َعمىَمعنىَ
جعؿََالبيضاكمَلتثميثَالحركات،َلقكلو:،َىذاَليسَمكطفَالشاىد،َكلكنوَمسكغَساقوَ(5)اإلضافة

َ، َفيَمعنىَفعؿَماضو َالسيرافيَالذمَيرلَ)جاعؿ( َيفسره َكىذا َالمختمفة، مستمرَفيَاألزمنة

                                                           

َ.5َ/332يينظر:َالحجةَلمقراءَالسبعة،َأبكَعميَالفارسي،َجَ(1)
َ.7َ/431لبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َججامعَاَ(2)
َ.2َ/174أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ،َكتحفػػػةَاألقػػػرافَفػػػيَمػػػاَقػػػرئَبالتثميػػػثَمػػػفَحػػػركؼَالقػػػرآف،4َ/594َيينظػػػر:َالبحػػػرَالمحػػػيط،َأبػػػكَحيػػػاف،َجَ(4)

َ.1َ/104أبكَجعفرَاألندلسي،َج
 .11َ/557لطبرم،َجَيينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َاَ(5)
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َمستقبؿ َفعؿ َمعنى َفي َيككف َأف َالفاعؿَ(1)كيجكز َاسـ َأف َالذمَيرل َمذىبَالكسائي َكىك ،
َ،َكالَيجيزهَالبصريكف.(2)بمعنىَالمضي

تخريجاتَلقراءةَالجميكرَ)النصب(َأكليماَعمىَتقديرَفعؿَكقعَنظرَالباحثةَعمىَثبلثةَ
،َالتيَتتضمفَ(3)َمحذكؼَأم:َكجعؿَالشمسَكالقمرَحسباننا،َعمىَقراءةَمفَأضاؼَأم)جاعؿ(

َالزجاج َقاؿ َكما َجعؿ َفَ(4)معنى َالبصرييف، َعند َالفاعؿ َباسـ َينتصباف َفبل َأجازَي حيف
،َأم اَالتخريجَالثانيَ(6)كالشمسَبَ)سكننا(َكمماَيقكمَالنصبَالفصؿَبيفَالميؿَ(5)الككفيكفَذلؾ

أكَعطؼَعمىَمكضعَالميؿَفيَقراءةََ(7)عطؼَالشمسَكالقمرَعمىَ)الميؿ(َفيَقراءةَ)كجعؿ(
،َ(9)ألفَمحمياَالنصب،َكأك دَالزمخشرمَذلؾَبقكلو:َنعطفناَعمىَمحؿَالميؿنَ (8))كجاعؿَالميؿ(

َما َالثالث َعمىَكالتخريج َالنصب َكىك َعمرك َأبك َبنصبَاإلَقالو َ)سكننا( َنصب َأتبع تباع،
) َ.(10))الشمسى

عطفناَعمىَلفظَ(11)أم اَقراءةَأبيَحيكةَ)الجر(َتخريجيا:َيجكزَالجرَعمىَمعنىَ)كجاعؿ(
َككافََ(12)الميؿ َجاز َاألكؿ َعميو َجررت َما َعمى َالشمسَكالقمر َجررت َنلك َاألخفش: يقكؿ
ؽ(،َكقياسناَعمىَذلؾَفّنوَأجازَ،َكيقصدَبذلؾَجرَ)اإلصباح(َلككنياَمسبكقةَبَ)فال(13)جيدنان

                                                           

َ.2َ/30يينظر:َشرحَكتابَسيبكيو،َأبكَسعيدَالسيرافي،َجَ(1)
1َ/104َيينظر:َتحفةَاألقراف،َجَ(2)
،َكغرائػػبَالتفسػػيرَكعجائػػبَالتأكيػػؿ،4َ/594َيينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،َجَ(3)

َ.1َ/438إلعراب،َأبكَالبقاءَالعكبرم،َج،َكالمبابَفيَعمؿَالبناءَكا1َ/375برىافَالديفَالكرماني،َج
عرابو،َالزجاج،َجَ(4) َ.2َ/274يينظر:َمعانيَالقرفَكا 
 .1َ/375يينظر:َغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىافَالديفَالكرماني،َجَ(5)
َ.1َ/174،َكالكتاب،َسيبكيو،َج2َ/30يينظر:َشرحَكتابَسيبكيو،َأبكَالسعيدَالسيرافي،َجَ(6)
 .1َ/104األقرافَفيَماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجَيينظر:َتحفةَ(7)
1َ/373َيينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(8)
ََ.2َ/50الكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(9)
َ.1َ/262يينظر:َحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،َجَ(10)
عرابو،َالزجاج،ََ(11) َ.22َ/274يينظر:َمعانيَالقرفَكا 
4َ/594َرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجيينظر:َالبحَ(12)
 .1َ/90معانيَالقرآف،َاألخفش،َجَ(13)



 

َ172 َ

َعمىَمعنىَ)كجاعؿ(،َكحكىَالسيرافيَإفَكافَ)جاعؿَالميؿَكالشمسَ جرَالشمسَكمعطكفيا
َ.(1)كالقمر(َبدكفَ)سكننا(َلكافَالجرَأقكلَمفَالنصب

فىعىَفييَقراءةَشاذة،َمرفكعةَعمىَاالبتداء،َكخبرىاَمحذكؼ،َكالتقدير:َكالشمسَ كأم اَمىٍفَرى
َ.(2)حسبانناَكالقمرَمجعكالف

َ)كاألحسفَنصبيما(،َ َالنصبَلقكلو: َالبيضاكمَكافؽَالمدرستيفَفيَترجيحو نبلحظَأف
َتميؿَالباحثةَإلىَرأمَالبصرييفَفيَ َالقراء،َبينما َقراءةَمتكاترةَاتفؽَعمييا كىيَاألرج َككنيا
َقاؿَالككفيكفَنصبياَباسـَالفاعؿَ تخريجَقراءةَالنصبَبنصبياَعمىَإضمارَفعؿ،َكليسَكما

.َىَالمضي الذمَيحمؿَمعن َأكَمستقببلن َألفَشرطَعمموَىكَأفَيككفَحاالن

َ

ََّ حج مث هت مت ختحت  جت هب مب  ُّٱَقولو تعالى: المسألة السابعة
َ[ْٔاألعراؼ:َ]

َكقرئَ)عاميف(َ َعمييفَفخفؼ، َكأصمو َنعميَالقمكبَغيرَمستبصريف، َالبيضاكم: قاؿ
َ.ََ(3)كاألكؿَأبم َلداللتوَعمىَالثباتن

َ.(4)ف(َكىيَقراءةَالجميكر،َأم اَقراءةَ)عاميف(َشاذةقرأَالعشرةَ)عمي

َالحؽَكاإليماف َعف َأمَعمكا َب)عميف( َالبصر(5)يقصد َكأعمى َالبصيرة، َعـ َلقكلنا: ،َ
،َجاءتَالصفةَالمشبيةَ)عميف(َعمىَكزفَفًعؿَتحمؿَ(6)أصمياَ)عمييف(،َفأعمتَبحذؼَالبلـ

َق َكلك َفاعؿ، َكزف َعمى َمشبية َصفة َك)عاميف( َالثبكت، َالتجددَمعنى َالمشبية َبالصفة صد
َ.(7)كالحدكثَلعب رناَبصيغةَالفاعؿ،َكماَفيَضيؽَكضائؽ

                                                           

َ.2َ/30يينظر:َشرحَكتابَسيبكيو،َأبكَسعيدَالسيرافي،َجَ(1)
َ.2َ/48يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(2)
َ.3َ/18أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(3)
َ.3َ/370َلسَالشنقيطيَفيَالتفسير،َمحمدَاألميفَالجكنيَالشنقيطي،ََجيينظر:َالعذبَالنميرَمفَمجاَ(4)
عرابو،َالزجاج،َجَ(5) َ.2َ/347يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َيينظر:َالمرجعَالسابؽ.َ(6)
َ.7َ/103يينظر:َدراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـ،َمحمدَعبدَالخالؽَعضيمة،َجَ(7)
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َمعنىَ َتحمؿ َاألكلى َلككف َ)عاميف(، َمف َأكفؽ َ)عميف( َبمفظ َالتعبيرى َأف  َالباحثة ترل
َكىكَعمىَالقمكبَعمىَخبلؼَاألخيرةَ َيناسبَسياؽَالمعنىَالمراد الثبكتَكاالستمرارية،َكىذا

َةَأريدَبوَالتجدد،َإضافةَلككنياَقراءةَشاذةَالَيعتدَبيا.ىيَكزفَلمصفةَالمشبي
َ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱَقولو تعالى:ة المسألة الثامن

َ[َّالتكبة:َ]ََّ  خئحئ جئ يي ىيني مي

َعربيَمخبرَ َبالتنكيفَعمىَأنو ) َكالكسائيَكيعقكبَ)عزيره َعاصـ َنكقرأ َالبيضاكم: قاؿ
َلمنعَصرفوَلمعجمةَكالتعريؼكحذفوَفيَالقراءةَاألخرلَإَ،عنوَبابفَغيرَمكصكؼَبو أكََ،ما

خبرَمحذكؼ،َمثؿَمعبكدناَأكَألفَاالبفَكصؼَكالَ،اللتقاءَالساكنيفَتشبييناَلمنكفَبحركؼَالميف
نكارَالخبرَالمقدرنَ كىكَمزيؼَاأكَصاحبن َ.َ(1)ألنوَيؤدمَإلىَتسميـَالنسبَكا 

بالتنكيف،َكقرأََاختمؼَالقراءَفيَتنكيفَ)عزير(َكتركو،َحيثَقرأَعاصـَكالكسائيَكيعقكب
َ.(2)الباقكفَبغيرَتنكيف

َك َثبكتَالتنكيفَكىيَأف  َبعمة َتخريجنا َالمبتدأ نستًيؿ  َؿَ)عزير( َخبره َ)ابف( ََممة كألف 
َلفظو َلخفة ًرؼ َكصي َمخفؼ، َأعجمي َأك َعربي َاسـ َمقاؿَ(3))عزير( َعف َحكاية َكالخبر ،

َ.(4)الييكد
كممةَ)ابف(َنعتَؿَ)عزير(َ،َحيثََأٌماَعمةَحذؼَالتنكيفَفعمىَثبلثةَأكجو،َأكليماَأفَ 

َاسـَكاحد َكالثالثَ(5)جعؿَالصفةَكالمكصكؼَبمنزلة َالساكنيف، َكالثانيَحذؼَالتنكيفَاللتقاء ،
                                                           

َ.3َ/78جأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،ََ(1)
،1َ/316َ،َكحجػػػةَالقػػػراءات،َابػػػفَزنجمػػػة،َج1َ/285يينظػػػر:َاإلقنػػػاعَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َابػػػفَبػػػاذش،َجَ(2)

،2َ/338َ،َكمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالقػػرآف،َالبغػػكم،َج4َ/181كالحجػػةَلمقػػراءَالسػػبعة،َأبػػكَعمػػيَالفارسػػي،ج
َالكتػػػػابَالمكنػػػػكف،َالسػػػػميفَالحمبػػػػي،َج كالسػػػػبعةَفػػػػيَالقػػػػراءات،َأبػػػػكَبكػػػػرََ،1َ/195كالػػػػدرَالمصػػػػكفَفػػػػيَعمػػػػـك

1َ/102َ،َكالعنػػػكافَفػػػيَالقػػػراءاتَالسػػػبع،َأبػػػكَطػػػاىرَالسرقسػػػطي،ََج1َ/313جَالبغػػػدادم، ،َكالمبػػػابَفػػػيَعمػػػـك
،1َ/226َ،َكالمبسػػػكطَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،َأبػػػكَبكػػػرَالنيسػػػابكرم،ج10َ/68الكتػػػاب،َأبػػػكَحفػػػصَالدمشػػػقي،ج
ََ.1َ/450كمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج

َالكتػػابَالمكنػػكف،1َ/174َ:َالحجػػةَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َابػػفَخالكيػػو،َجيينظػػرَ(3) ،َكالػػدرَالمصػػكفَفػػيَعمػػـك
 .1َ/215،َكشرحَكتابَسيبكيو،َأبكَالسعيدَالسيرافي،َج1َ/190السميفَالحمبي،َج

 .1َ/334يينظر:َشرحَالمفصؿ،َابفَيعيش،َجَ(4)
،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكػيَبػفَأبػيَطالػب،10َ/370َيينظر:َالتفسيرَالبسيط،َأبكَالحسفَالنيسابكرم،َجَ(5)
 .1َ/326ج
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َ)عزير(َاسـَأعجميَكيشبوَاسمناَمصغرنا،َأمَعمةَالمنعَىيَالعمميةَكالعجمة ألف 
،َكبالتاليَ(1)

،َكقدَتحتمؿَكجيناَإعرابيناَ(2)أكَرسكلناخبرَ)عزير(َمحذكؼَأم:َعزيرَابفَاهللَإمامناَأكَنبيناَ
َ.(3)آخرَكىك:َ)عزير(َخبرَمبتدأَمضمرَأم:َنبيناَعزير،َك)ابف(َصفةَأكَبدؿَأكَعطؼَبياف
،َ(4)الَخبلؼَبيفَالنحكييفَأٌفَإثباتَالتنكيفَأفضؿ،َكمفَذلؾ:َالفراءَيرجحوَعمىَتركو

حذفوَألفَاالسـَىناَالَيستغنيََكيكافقوَاألخفشَالذمَكصؼَترؾَالتنكيفَبالرداءة،َكالَيمكننا
َ.(7)،َكقدَكسـَابفَعقيؿَحذؼَالتنكيفَبالضعؼ(6)،َكاختارَالمفسركفَالتنكيف(5)عفَ)ابف(

َحذؼَ َقراءة َييضعٍّفكف َكالككفييف َالبصرييف َالنحكييف َجماعة َأٌف َسبؽ، َمٌما َلنا كيتبيف
التنكيفَبالخطأََكالتيَتؤدمَإلىَمعنىَمخالؼَلممراد،َكيصؼَالبيضاكمَقراءةَحذؼَ،التنكيف
نكارَالخبرَالمقدرلقكلو:َن َن.كىكَمزيؼَألنوَيؤدمَإلىَتسميـَالنسبَكا 

 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض ُّٱَقولو تعالى: المسألة التاسعة
َ[َْالتكبة:َ]ََّ  مق حق مف خف حفجف مغ

َعمىَ)كممةَالذيف( َبالنصبَعطفنا َيعقكبَ)ككممةَاهلل( َنقرأ كالرفعَأبم ََ،قاؿَالبيضاكم:
فَفاؽَغيرىاَفبلَثباتَلتفكقوَكالَاعتبارََلماَفيوَمفَاإلشعار بأفَ)كممةَاهلل(َعاليةَفيَنفسيا،َكا 
س طَالفصؿن كلذلؾَكى
(8).َ

َحيثَانفردَ َالنصبَكالرفع، َبيف َالجبللة َبمفظ َالممحكقة َ)كممة( َفيَقراءة اختمؼَالقراء
َ.(9)يعقكبَالحضرميَبالنصب،َكالباقكفَبالرفع

                                                           

َ.2َ/338يينظر:َمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجَ(1)
َالكتػابَالمكنػكف،َالسػميف2َ/640َيينظر:َالتبيافَفيَإعرابَالقرآف،َالعكبػرم،َجَ(2) ،َكالػدرَالمصػكفَفػيَعمػـك

َ.1َ/190الحمبي،َج
َالكتاب،ََ(3) َ.10َ/68أبكَحفصَالدمشقي،َجيينظر:َالمبابَفيَعمـك
 .1َ/431يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(4)
َ.1َ/356يينظر:َمعانيَالقرآف،َاالخفش،َجَ(5)
 .13َ/289يينظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبي،َجَ(6)
َ.2َ/499يينظر:َالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد،َبياءَالديفَبفَعقيؿ،َجَ(7)
َ.3َ/82كأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجأنكارَالتنزيؿََ(8)
،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،َأبػػكَبكػػرَالنيسػػابكرم،1َ/245َيينظػػر:َشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َابػػفَالجػػزرم،َجَ(9)
،1َ/453َ،َكمعػانيَالقػراءات،َاألزىػرم،َج1َ/329،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبػفَأبػيَطالػب،َج1َ/227ج

َ.1َ/196ة،َأبكَعميَاألىكازم،َجكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقراءَالثماني
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َعمىَجعؿ،َكالتأكيؿ:ََك ،َكالَيؤيدَالفراءَقراءةَ(1)جعؿَاهللَكممتوَالعمياقرئَبالنصبَحمبلن
َاهللََالنصب  َفاعمو َ)جعؿ( َالفعؿ َألف  َالعميا َىي َككممتو َيقاؿ: َأف َنصبتَفاألجكد َإذا ألنو
َلمعمةَنفسيا(2)_تعالى_ َالقراءة كىكَالعطؼَبالفعؿََ(3)،َكذىبَأبكَبكرَاألنبارمَإلىَقب َىذه

ألٌفَالجاعؿَلكممةَالذيفََ اعتمادناَعمىَالفعؿَ)جعؿ(َعمىَالجممةَاألكلى،َكلعٌؿَمفَقرأَبالنصب
َكفركاَكلكممتوَىكَاهللَنفسو.

أم اَتأكيؿَقراءةَالجميكرَكىيَالرفعَؼ)كممة(َمرفكعةَباالبتداء،َك)ىيَالعميا(َسداَمسدَ
َمنصكرَت) َأبك َذىبَإليو َما َىك َعميو370الخبر، َالقراء َألٌف َأبيَطالبَ(4)ق( َكمكيَبف ،

َ.(5)ق(437ت)

دَالمنتخبَاليمذانيَترجي َقراءةَالرفعَلعمتيف،َإحداىما:َماَساقوَالفراء،َكعب رَعنياَكأكَر
َالنصبَيؤدمَإلىَأفَكممةَاهللَكانتَقكلو:َكضعَالظاىرَمكضعَالمضمر،ََكب العمةَاألخرلَأف 

َ_كالعياذَباهلل_،َكىيَكممةَكانتَكماَزالتَعالية.ََ(6)سفمىَفجعمتَعميا

َالذيفَكفركاالَتعطؼَكممةَاهللَعمىَكم َفيََ مة َالذيفَكفركا َالَتتساكلَمعَكممة ألنيا
َعمىَالثبكتَكالتأكيد،َكالَتختمؼَفيياَاألزمنةَ تغيرَاألزمنة،َكمعركؼَأفَالجممةَاالسميةَتدؿ 

َكالجممةَالفعمية.

كعميوَفّفَترجي َالبيضاكمَلقراءةَالرفعَلـَيخرجَعفَآراءَالجميكرَكالنحاة،َككافَمطابقناَ
َفؽَبذلؾَالمدرستيفَالبصريةَكالككفيةَلصحةَالمعنىَكقكةَالعمة.ليـ،َكقدَكا

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَقولو تعالى: المسألة العاشرة

َ[ٖٗىكد:َ]ََّ خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن جن

:َنَكابفَكثيرَبالضـَكىكَمنقكؿَمفَالمتعدمَإلىَمفعكؿَعفَكممةَ)مثؿ(َقاؿَالبيضاكم
َأق َ.(7)ؿَدكرانناَعمىَألسنةَالفصحاءنكاحد،َكاألكؿَأفص ،َفّفَأجـر
                                                           

َ.1َ/453يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(1)
َ.1َ/438يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(2)
َ.2َ/693َيينظر:َإيضاحَالكقؼَكاالبتداء،َأبكَبكرَاألنبارم،َجَ(3)
َ.1َ/453يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(4)
 1َ/329يَبفَأبيَطالب،َجيينظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكَ(5)
 .3َ/269يينظر:َالكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآفَالمجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َجَ(6)
َ.3َ/146أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
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َبفت َالياء َالجميكرَ)يىجرمنكـ( َالياء(1)قرأ َابفَكثيرَ)ييجرمنكـ(َبضـ ،َكماضيَ(2)،َكقرأ
َبينما َالمتعدمَبنفسو، ـ َبفت َالياءَىكَجرى ) َالياءَىكََالفعؿَ)يىجـر َبضـ ) ماضيَالفعؿَ)ييجـر

َالمتعدمَبنفسوَكباليمزة. َأجـر

َـى رى َـىَجى َالعمؿَاإلعرابيَمختمؼ،َفمىفَأرجعياَ(3)كاحدَكىكَكسبَمعنىَنبكبلىماََكأىٍجرى ،َكلكف 
(َفّنياَتأخذَ (َاكتفىَبالمفعكؿَاألكؿَكىكَضميرَالمخاطبيف،َكمىفَأرجعياَإلىَ)أجـر إلىَ)جـر
َىكَالمفعكؿَ َكالمصدرَالمؤكؿَ)أفَيصيبكـ( َالمفعكؿَاألكؿَىكَضميرَالمخاطبيف، مفعكليف،

َ.(4)الثاني

َقكؿَ َالفت َأكثرَ:الكسائينقؿَالنحاسي َكبلـَالعربَكقراءةَ(5)إف  ،َكبذلؾَكافؽَالبيضاكم 
َالقراء.

  حن جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قولو تعالى:المسألة الحادية عشرة 

َ[ٓالكيؼ:َ]ََّ مه جه ين ىن منخن

قاؿَالبيضاكم:َنكممةَنصبَعمىَالتمييز،َكقرئَبالرفعَعمىَالفاعمية،َكاألكؿَأبم َكأدؿَ
َ.(6)عمىَالمقصكدن

اهللََكالقكاسَعفَابفَكثيرَكعبدَفَويصحَىقرأَالجميكرَبالنصب،َكقرأَيحيىَبفَيعمرَكابفَمَي
َ.(7)بفَأبيَإسحاؽَبالرفع

                                                           

َ،َكتيػػػذيبَالمغػػػة،َاألزىػػػرم،3ََ/202َيينظػػػر:َالمحػػػررَالػػػكجيزَفػػػيَتفسػػػيرَالكتػػػابَالعزيػػػز،َابػػػفَعطيػػػة،َجَ(1)
َ،َكلسػػػػافَالعػػػػرب،َابػػػػفَمنظػػػػكر،10َ/287َزانػػػػةَاألدبَكلػػػػبَلبػػػػابَلسػػػػافَالعػػػػرب،َالبغػػػػدادم،َج،َكخ11َ/96ج
َ.12َ/92َج
،َكالكشػػػاؼ،1َ/532َيينظػػػر:َالكامػػػؿَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػرَكاألربعػػػيفَالزائػػػدةَعمييػػػا،َأبػػػكَالقاسػػػـَاليػػػذلي،َجَ(2)

َ.1َ/602الزمخشرم،َج
َ.184،َكمجمؿَالمعة،َابفَفارس،5َ/1885َجيينظر:َالصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربية،َالجكىرم،ََ(3)
1َ/602َيينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(4)
َ.12َ/254يينظر:َإعرابَالقرآف،َالنحاس،َجَ(5)
َ.3َ/273أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(6)
كجػكهَشػكاذََ،َكالمحتسػبَفػيَتبيػيف3َ/496يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابػفَعطيػة،َجَ(7)

َ.21َ/24القراءات،َابفَجني،َج
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َتَ) َكبرت207َيرلَالفراء َكالتقدير/ َكبرت، َفاعؿ َالنصبَعمىَإضمار َقراءة َأف  ق(
كالتقدير/َالكممةَكممة،َكبالتاليَنصبتَعمىَالتمييزَالمنقكؿَعفَالفاعؿ،َكمفَرفعَلـَيضمر،َ

َفاعؿ َرفع َمحؿ َفي َك)كممة( َكممتؾ، َ)(1)كبرت َت َمكي َحكاه َلما َمكازو َكىذا ،َ(2)ق(437،
َابفَبرىاف َالنصبَذىبَإليو َت)َ(3)كتأكيؿَقراءة َالنحاسي َشابو َفيَتأكيؿ338َكقد َالفراءى ق(

ليياَيميؿ َ.(4)قراءةَالنصب،َكا 

كالتقدير:َماَأكبرىاَق(َقراءةَالنصبَالتيَتحمؿَمعنىَالتعجب538َكرٌج َالزمخشرمَت)
،َفمقدَنقؿَالبيضاكمَعفَالزمخشرمَترجيحوَلقراءةَالنصبَفيَىذهَالمسألةَكالتيَعم مياَ(5)كممة

َأمَماَأكبرَكممتيـَالتيَقالكىاَباتخاذَاهللَالكلد.َ،الزمخشرمَبأنياَتحمؿَمعنىَالتعجبَلمسخرية

القطعَأمَالحاؿ،َأم ػاََق(َتخريجَالككفييفَقراءةَالنصبَعمى550لقدَأكردَالنيسابكرمَت)
كفَالنصػػبَعمػػىَالتمييػػز َالنصػػبَعمػػى745َ،َكذىػػبَأبػػكَحيػػافَت)(6)البصػػريكفَفيػػرى ق(َإلػػىَأف 

،َكيجػكزَعنػدَبعػضَالنحػكييفَأفَتكػكفَ(7)التمييزَأبم َفيَالمعنىَكأقػكلَكفقنػاَلمػذىبَالبصػرييف
َمكطئػػػػةَبالصػػػػفة،َكالفاعػػػػؿَمضػػػػمر ةَالجميػػػػكرَيضػػػػاكمَكافػػػػؽَقػػػػراء،َكبػػػػذلؾَنجػػػػدَأٌفَالب(8)حػػػػاالن

بالنصب،َلقكلػو:َنكاألكؿَأبمػ نَإضػافةنَإلػىَتضػعيفوَقػراءةَالرفػعَمػفَخػبلؿَتقػديمياَبمفظػةَ)قػرئ(َ
َبالبناءَلممجيكؿ.

 حص مس خس حس  جس مخ ُّٱَقولو تعالى: المسألة الثانية عشرة

 خف حف جفمغ جغ مع جع مظ  حطمض خض حض جض مص  خص

َ[ُّٕاألنعاـ:َ]ََّ مف

ناءَلممفعكؿَالذمَىكَالقتؿَكنصبَاألكالدَقاؿَالبيضاكم:َنقرأَابفَعامرَ)زييٍّف(َعمىَالب
َبمفعكلو َبينيما َالقتؿَإليوَمفصكالن كىكَضعيؼَفيَالعربيةَمعدكدَمفََ،كجرَالشركاءَبّضافة

                                                           

َ.3َ/153يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(1)
َ.1َ/437يينظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(2)
َ.3َ/21يينظر:َشرحَالتسييؿ،َابفَمالؾ،َجَ(3)
َ.4َ/213يينظر:َمعانيَالقرآف،َالنحاس،َجَ(4)
َ.2َ/703يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(5)
َ.2َ/513يينظر:َإيجازَالبيافَعفَمعانيَالقرآف،َالنيسابكرم،َجَ(6)
َ.7َ/138يينظر:َالبحرَالمحيط،َأبكَحيافَاألندلسي،ََجَ(7)
َ.10َ/151يينظر:َالتذييؿَكالتكميؿ،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(8)
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ضركراتَالشعرَ...َكقرئَبالبناءَلممفعكؿَكجرَأكالدىـَكرفعَشركاؤىـَبّضمارَفعؿَدؿَعميوَ
َ.(1))زيف(ن

فردَابفَعامرَمفَالقراءَالسبعةَبضـَالزامَكقعَاالختبلؼَفيَقراءةَالفعؿَ)زيف(،َحيثَان
َلمفاعؿَ َبالبناء ي ف( َ)زى َالباقكف َكقرأ َشركائيـ(، َأكالدىىـ َقتؿي َ)زييٍّف َلممفعكؿ َبالبناء َالياء، َككسر

َأكالًدىـَشركاؤىـ( ي فَقتؿى َأكالًدىـَشركاؤىـ((2))زى َ.َ(3)،َكقرأَأبكَعبدَالرحمفَالسمميَ)زييٍّفَقتؿي

َأكالًدىـَشركاؤىـ(َبالبناءَقرأَالجميكرَمفَأىؿَا ي فَقتؿى لحرميف،َكأىؿَالككفة،َكالبصرةَ)زى
َإليوَ َأضيؼ َبو َمفعكؿ َك)قتؿ( َفاعؿ، َ)شركاؤىـ( َكاآلتي: َليا َاإلعرابي َفالكجو لمفاعؿ،

َ.(5)فالشركاءَقامكاَبالتزييفَالَالقتؿَ(4))أكالدىـ(،َكاألصؿَفيَالمصدرَأفَييضاؼَإلىَفاعؿ

َاإلعرابيَلقراء َالكجو َفاعمو،َأما َييسـ  َلـ َفالفعؿ َشركائيـ( َأكالدىىـ َقتؿي َابفَعامر)زييٍّف ة
َبيفَالمضافيفَبغيرَالظرؼَأمَبمفعكؿَالمصدرَ ؿى ك)قتؿ(َبالرفعَعمىَأنوَنائبَفاعؿ،َكفىصى

،َكالتقدير/َزيفَقتؿَ(6))أكالدىـ(،َكبيذاَتقد ـَالمفعكؿَعمىَالفاعؿَالمجركرَباإلضافةَ)شركائيـ(
َأكالدىـ َمالؾ(7)شركائيـ َابف َككافقيـ َالككفيكف َكأجازه َالبصريكف، َأباه َتخريج َكىذا ،(8)َ،

َ.(9)كاستشيدكاَبوَعمىَجكازَالفصؿَبيفَالمضاؼَكالمضاؼَإليوَبغيرَالظرؼَكحرؼَالخفض

َقراءةَ َيستجيز َال َكالذم َجعفر َأبك َىؤالء: َكمف َالقراءة، َىذه َكالمفسركف َالنحاة أنكر
َقميؿَاالستعماؿ،َككصفوَأبكَعميَالفارسيَ(10))زييٍّف( ،َأماَابفَاألنبارمَفنعتوَبأنوَ(11)بأنوَقبي ه

                                                           

َ.2َ/184أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالسػبعةَفػيَالقػراءات،1َ/283َفيَالقراءاتَالعشرَالمتكاترة،َعبدَالفتاحَالقاضي،َجيينظر:َالبدكرَالزاىرةََ(2)

1َ/270َأبكَبكرَالبغدادم،َج
َ.4َ/208الزمخشرم،َجالكشاؼ،َيينظر:ََ(3)
،َكغرائػػػػبَالتفسػػػػيرَكعجائػػػػبَالتأكيػػػػؿ،َبرىػػػػافَالػػػػديف7َ/91َيينظػػػػر:َالجػػػػامعَألحكػػػػاـَالقػػػػرآف،َالقرطبػػػػي،َجَ(4)

ََ.2َ/188ت َالقدير،َالشككاني،َج،َكف1َ/388الكرماني،َج
َ.3َ/281يينظر:َالمقتضب،َالمبرد،َجَ(5)
َ،َكحجػػةَالقػػػراءات،َابػػفَزنجمػػػة،2َ/351َيينظػػر:َاإلنصػػػاؼَفػػيَمسػػػائؿَالخػػبلؼ،َأبػػػكَالبركػػاتَاألنبػػػارم،َجَ(6)
َ.1َ/388،َكغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىافَالديفَالكرماني،َج1َ/273ج
َ.1َ/343يبَإعرابَالقرآف،َأبكَالبركاتَاألنبارم،َجيينظر:َالبيافَفيَغَرَ(7)
َ،َكالبيػػافَفػػيَغريػػبَإعػػرابَالقػػرآف،4َ/657َيينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاألندلسػػي،ََجَ(8)

َ.1َ/343أبكَالبركاتَاألنبارم،َج
َ.3َ/302يينظر:َشرحَالشكاىدَالشعريةَبيفَأم اتَالكتبَالنحكية،َمحمدَشراب،ََجَ(9)
َ.12َ/138يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(10)
َ.2َ/327َيينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َجَ(11)
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اَفيَالقرآف،َكجائزناََ(2)،َكينفيَاالحتجاجَبو(1)ضعيؼَفيَالقياسَجدنا ٌجةَقبحن كعٌدهَصاحبَالحي
َفيَالعربية(3)فيَضركرةَالشعر َالفصؿَبيفَ(4)،َكعد هَأبكَالحسفَالقيركانيَضعيفنا ،َبحجةَأف 

َال َخاصةالمضاؼَكالمضاؼَإليو َالشعر َكفي َبالظرؼ، َإال َعطية،َ(5)َيككف َابف َكضع فيا ،
َقراءةََ(6)كمكيَبفَأبيَطالب،َكابفَجني،َكالنحاس ككافؽَالزمخشرمَالبصرييفَفيَىذا،َكرد 

،َكبيذاَنبلحظَردَالنحاةَالمتقدميفَ(7)ابفَعامرَلقكؿَالصباف:َنكالَعبرةَبردهَمعَثبكتياَبالتكاترن
ألنوَكافَقبؿََقىَقراءةَمتكاترة،َقارئياَأعمىَالقراءَالسبعةَسندنا كلكنياَتبَليذهَالقراءةَكضع فكىا،

َ.(8)أفَيكجدَالمحف

َالسممي َالرحمف َعبد َأبك َ)قتؿ(ََ(9)قرأ َكاآلتي: َكتخريجيا َشركاؤىـ( َأكالًدىـ َقتؿي )زييٍّف
عناَعمىَمرفكعناَمضافناَإلىَ)أكالدىـ(،َك)شركاؤىـ(َلياَتأكيبلف:َأحدىماَلسيبكيوَأفَيككفَمرفَك

َ.َ(10)كىكَفاعؿَلممصدرَ)قتؿ(َإضمارَفعؿَأمَزينوَشركاؤىـ،َكاآلخرَلقطرب

َالبيضاكمَاتٌبعَالزمخشرمَفيَتضعيفوَلقراءةَابفَعامر،َتكافؽَالباحثةَماَ كالمبلحظَأف 
َذىبَإليوَالبيضاكمَكجميكرَالنحاةَفيَترجي َقراءةَالبناءَلمفاعؿ.َ

 ما وافق فيو المدرسة البصرية ثانًيا:

 لقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرسةَالبصريةَفيَأربعَمسائؿ،َكىي:

ََّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه ُّٱَتعالى: ولوقالمسألة األولى 
َ[ُالنساء:َ]

                                                           

1َ/342َيينظر:َالبيافَفيَغريبَإعرابَالقرآف،َأبكَالبركاتَاألنبارم،َجَ(1)
َ.2َ/355يينظر:َاإلنصاؼَفيَمسائؿَالخبلؼ،َأبكَالبركاتَاألنبارم،َجَ(2)
َ.151ةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َيينظر:َالحجَ(3)
َ.1َ/224يينظر:َالنكتَفيَالقرآف،َأبكَالحسفَالقيركاني،َجَ(4)
َ.1َ/18يينظر:َغايةَالمريدَفيَعمـَالتجكيد،َعطيةَقابؿَنصر،َجَ(5)
َ.1َ/223يينظر:َغيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَالحسفَالصفقاسي،َجَ(6)
َ.1َ/80العشر،َابفَالمبارؾ،َجيينظر:َالكنزَفيَالقراءاتََ(7)
َ.1َ/274يينظر:َإتحاؼَفضبلءَالبشرَفيَالقراءاتَاألربعةَعشر،َشيابَالديفَالبناء،َجَ(8)
َ.4َ/208يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(9)
/1َ،َكشػػرحَالمفصػػؿ،َابػػفَيعػػيش،َج4َ/657يينظػػر:َالبحػػرَالمحػػيطَفػػيَالتفسػػير،َأبػػكَحيػػافَاالندلسػػي،َجَ(10)

َ.1َ/229تبييفَكجكهَشكاذَالقراءاتَكاإليضاحَعنيا،َابفَجني،َج،َكالمحتسبَفي215َ
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َبا َناألرحاـ َالبيضاكم: َكالمجركرقاؿ َالجار َمحؿ َكالمعنى:لنصبَعطؼَعمى أمََ...
لجرَعطفناَعمىَالضميرَالمجركرَكىكَاتقكاَاهللَكاتقكاَاألرحاـَكصمكىاَكالَتقطعكىا،َكقرأَحمزةَبا

َ.َ(1)ضعيؼَألنوَكبعضَالكممة،َكقرئَبالرفعَعمىَأنوَمبتدأَمحذكؼَتقديرهَكاألرحاـَكذلؾن

َعبد َكقرأ َبالجر، َحمزة َقرأ َحيث َالحركات، َبتثميث َ)األرحاـ( َكممة َيزيدََقرئت َبف اهلل
َ.(2)َبالرفع،َكقرأَالباقكفَبالنصب

َفعم َ)النصب( َالجميكر َقراءة َاهللَفبلَتعصكه،َأٌما َكاتقكا َعمىَتقدير: َأكليما ىَكجييف،
َفبلَتقطعكىا َاألرحاـ َألمرَاألرحاـ(3)كاتقكا َتعظيمنا َعمىَلفظَ)اهلل( َحيثَعطؼَاألرحاـ ،

(4)َ،
َقكؿَ َيدلٍّؿَعمىَتعظيـَشأفَالرحـ م ى_َالن ًبيَ كمم ا مىٍيوًََاهللَيَصى م ـى_َعى سى :َفيَالحديثَالقدسيََكى

ؿَ َعىزَ َاهللَيَقىاؿَىن مىٍقتَيَالر ٍحمىفَيَأىنىا:َكىجى ،َخى ـى شىقىٍقتَيَالر ًح مىفٍََأىًصٍموي،َيىًصٍميىاَفىمىفٍََاٍسًمي،ًَمفَىَلىيىاَكى َكى
أكَمعطكؼَعمىَلفظَالجبللةَعمىَتقديرَحذؼَالمضاؼَأم:َكاتقكاََ(5)نفىأىبيت وَيَأىٍقطىٍعوي،َيىٍقطىٍعيىا

َاألرحاـ َيعطؼَعمى(6)اهللَكقطع َأف َاآلخر َكالكجو َكالمجركرَ، َالجار َمعنىَ(7)محؿ َفنؤكؿ ،
ََك األرحاـ،َحيثَإنوَلـَالجارَكالمجركرَباسـَمنصكب،َكالتقدير:َتسألكنوَالعفكَأكَالرحمةَمثبلن

َ.َ(8)تباعَعمىَالمفظ،َفتبعوَعمىَالمحؿيشركوَفيَاإل
َالكبلـ َالرفعَعمىَاالبتداء،َكعمىَنيةَتماـ َأىؿَأفَ(9)كتخريجَقراءة َكالتقدير:َكاألرحاـ ،

َ.(10)تكصؿَأكَاألرحاـَمماَيتقى
                                                           

َ.2َ/58أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالتيسػػيرَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػكَعمػػرك2َ/4َالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػز،َابػػفَعطيػػة،َجَ(2)

،َكالحجػػةَلمقػػراءَالسػػبعة،3َ/1003َكَعمػػركَالػػداني،َج،َكجػػامعَالبيػػافَفػػيَالقػػراءاتَالسػػبع،َأبػػ1َ/93الػػداني،َج
،َكالعنػػكافَفػػيَالقػػراءات1َ/226َ،َكالسػػبعةَفػػيَالقػػراءات،َأبػػكَبكػػرَالبغػػدادم،َج3َ/121أبػػكَعمػػيَالفارسػػي،َج

َ،َكالكامػػػػػؿَفػػػػػيَالقػػػػػراءاتَالعشػػػػػرَكاألربعػػػػػيف،َأبػػػػػكَالقاسػػػػػـَاليػػػػػذلي،1َ/83َالسػػػػػبع،َأبػػػػػكَطػػػػػاىرَالسرقسػػػػػطي،َج
َ،َكالنشػػػرَفػػػيَالقػػػراءاتَالعشػػػر،1َ/175َقػػػراءاتَالعشػػػر،َأبػػػكَبكػػػرَالنيسػػػابكرم،َج،َكالمبسػػػكطَفػػػيَال1َ/524ج

َ.1َ/156،َكالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية،َأبكَعميَاألىكازم،َج2َ/247ابفَالجزرم،َج
 .3َ/4يينظر:َتأكيبلتَأىؿَالسنة،َالماتريدم،َجَ(3)
َ.3َ/1325ي،َجالراغبَاألصفيانالمفرداتَفيَغريبَالقرآف،َيينظر:ََ(4)
َ.3َ/198مسندَاإلماـَأحمدَبفَحنبؿ،َجَ(5)
َ.498_3َ/497يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(6)
َ.1َ/462يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(7)
َ.3َ/554يينظر:َالدرَالمصكف،َالسميفَالحمبي،َجَ(8)
 .3َ/242،َجيينظر:َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف،َالثعمبيَ(9)َ
َ.498_3َ/497يينظر:َالبحرَالمحيطَفيَالتفسير،َابكَحيافَاألندلسي،َجَ(10)
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كأم اَقراءةَالجر،َفمياَتخريجيف،َأكليما:َعطؼَ)األرحاـ(َعمىَالضميرَفيَ)بو(َمفَغيرَ
َالجار َكلقدَضع ؼَالٌنحكيكفَىذه(1)إعادة َتساءلكفَبوَكباألرحاـ، َفاألصؿَأفَينقاؿ: القراءة،ََ،

َ َالفارسي َأبيَعمي َالقياس377ت)لقكؿ َضعيؼَفي َىذا َكالَز(2)ق(: ،َ َالذم310َت)جاج ق(
ق(ََذلؾ215َت)،َكعٌمؿَاألخفشَ(3)جعؿَذلؾَفيَضركرةَالشعر،َكخطأَعظيـَفيَأمرَالديف
ق(َبأنو538َت)،َككصفوَالزمخشرمَ(4)بأنوَالَيجرمَالظاىرَالمجركرَعمىَالمضمرَالمجركر

َالخافض(5)ليسَسديدنا َبّعادة َإال َالمخفكضَالَيعطؼَعميو َالضمير َكذلؾَألف َكجعموَ(6)، ،
َالف ا207ت)َراء َقبحن َمخفكضَ ق( َعمى ا َمخفكضن َترد َالعربَال َمصطم َ(7)ألف َكالمردكد ،

َككفيَيدؿَعمىَالبدؿ.

َبياَ)األرحاـ(َ أٌماَالتخريجَاآلخرَلقراءةَالجرَىكَجعؿَالكاكَكاكَالقسـ،َكجرى
(8)َ ،َكلعؿ 

َالضميرَ َعمى َالعطؼ َجكاز َعدـ َيؤيد َالعطؼ َعمى َكليس َالقسـ َبكاك َالجر َقراءة تخريج
َمخفكضَمفَغيرَإعادةَحرؼَالجر.ال

كافَاختيارَالبيضاكمَلقراءةَالنصبَكتضعيفوَلقراءةَالجرَمكافقناَلماَذىبَإليوَجميكرَ
القراء،َكأقيسَلمتركيبَالنحكمَفيَعدـَجكازَالعطؼَبالجرَعمىَالضميرَالمخفكضَدكفَإعادةَ

َ.(9)حرؼَالجرَعمىَرأمَالبصرييف

ََّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ُّٱَقولو تعالى: المسألة الثانية
َ[ُْٓالنساء:َ]

َالككفيكفَبسككفَالراء،َكىيَلغةَكالسٍطرَكالسطىرَكالتحريؾَأكجو َ َنقرأ قاؿَالبيضاكم:
َ.(10)ألنوَيجمعَعمىَأدراؾن

                                                           

َالكتاب،َسراجَالديفَالنعماني،َجَ(1)  .6َ/144يينظر:َالمبابَفيَعمـك
 .6َ/287يينظر:َالتفسيرَالبسيط،َالنيسابكرم،َجَ(2)
عرابو،َالزجاج،َجَ(3) َ.2/6يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َ.1َ/243لقرآف،َاألخفش،َجيينظر:َمعانيَاَ(4)
 .1َ/462يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(5)
َالتنزيؿ،َابفَجزم،َجَ(6) َ.1َ/176يينظر:َالتسييؿَلعمـك
َ.1َ/252يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(7)
َ.1َ/167يينظر:َتحفةَاألقرافَفيماَقرئَبالتثميثَمفَحركؼَالقرآف،َأبكَجعفرَاألندلسي،َجَ(8)
َ.2َ/246حريرَكالتنكير،َابفَعاشكر،َجيينظر:َالتَ(9)
َ.2َ/105أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(10)
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َعاصـَ َكقرأ َأبكَجعفرَكابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَبفت َالراءَ)الدرىؾ(، قرأ
َ.(1)َكالكسائيَكخمؼَ)الدٍرؾ(َبسككفَالراء

،َ(3)،َككافقوَالرأمَالزجاجَكعم ؿَذلؾَلكثرةَاستعمالو(2)اختارَالفراءَفت َالراء،َكعٌبرَعنياَبالتثقيؿ
َأىؿَالمدينةَكالبصرة(4)كرٌج َالزمخشرمَالتحريؾ َقراءة َأيسرَ(5)،َكىذه ،َكحجتيـَفيَذلؾَأنيا

َ.(6)كأشير،َكعمىَاألصؿ،َكحجةَمفَأسكفَأٌفَالتخفيؼَأيسر
بؽَمكافقةَالبيضاكمَلماَذىبَإليوَالبصريكفَمفَترجي َتحريؾَالراءَبخبلؼَماَيتبيفَلناَمماَس

َذىبَإليوَالككفيكفَمفَسككفَالراء.

 جه هن من خن حن جنمم خم حم  جم هل مل خل ُّٱَقولو تعالى:المسألة الثالثة 
َ[ُُٗالمائدة:َ]ََّ خيحي جي ٰه  مه

أكَظرؼَقاؿَالبيضاكم:َنكقرأَنافعَيكـَبالنصبَعمىَأنوَظرؼَلقاؿَكخبرَىذاَمحذكؼَ
إنوَخبر،َكلكفََ:كالمعنىَىذاَالذمَمرَمفَكبلـَعيسىَكاقعَيكـَينفع،َكقيؿَ،مستقرَكقعَخبرنا
َ.َ(7)ألفَالمضاؼَإليوَمعربنَ َبّضافتوَإلىَالفعؿ،َكليسَبصحي  بنيَعمىَالفت

)يكمنا(َكىذهَالقراءةَمنعياََ(9)منكنةمنصكبةَ،َكتقرأَ(8)الباقكفَبالرفعقرأَنافعَبالنصب،َكقرأَ
َ.(11)مرفكعةَمنٌكنةَ)يكـه(،َكتينسبَلؤلعمش،َكقرأَالحسفَبفَعياشَالشاميَ(10)مبردال

                                                           

،َكالمحػػررَالػػكجيزَفػػيَتفسػػيرَالكتػػابَالعزيػػز،1َ/41َيينظػػر:َاألحػػرؼَالسػػبعةَلمقػػرآف،َأبػػكَعمػػركَالػػداني،َجَ(1)
كحجةَالقراءات،َابفَزنجمة،ََ،1َ/98،َكالتيسيرَفيَالقراءاتَالسبع،َأبكَعمركَالداني،َج2َ/128ابفَعطية،َج

،َكالسػبعةَفػيَالقػراءات،َأبػكَبكػر1َ/490َ،َكَزادَالمسػيرَفػيَعمػـَالتفسػير،َجمػاؿَالػديفَالجػكزم،َج1َ/218ج
،َكالكنػػزَفػػيَالقػػراءاتَالعشػػر،1َ/196َ،َكسػػراجَالقػػارمَالمبتػػدم،َابػػفَالقاصػػ َالعػػذرم،َج1َ/239البغػػدادم،َج

،َكمعػػانيَالقػػراءات،1َ/183َاتَالعشػػر،َأبػػكَبكػػرَالنيسػػابكرم،َج،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراء1َ/58ابػػفَالمبػػارؾ،َج
َ.2َ/253،َكالنشرَفيَالقراءاتَالعشر،َابفَالجزرم،َج1َ/320األزىرم،َج

َ.1َ/59يينظر:َكتابَفيوَلغاتَالقرآف،َالفراء،َجَ(2)
َ.7َ/166يينظر:َالتفسيرَالبسيط،َالنيسابكرم،َجَ(3)
َ.1َ/581يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(4)
َ.9َ/338يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(5)
َ.1َ/127يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(6)
َ.2َ/152أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(7)
القػدير،َ،َكفػت 26َ/330َ،َكالتحريرَكالتنكير،َابػفَعاشػكر،َج4َ/421يينظر:َالبحرَالمحيط،َأبكَحياف،َجَ(8)

 .2َ/109الشككاني،َج
/1َ،َكالمبسػكطَفػيَالقػراءاتَالعشػر،َأبػكَبكػرَالنيسػابكرم،َج1َ/242يينظر:َحجةَالقػراءات،َابػفَزنجمػة،َجَ(9)

َ.2َ/182،َكاليادمَشرحَطيبةَالنشر،َمحمدَسالـَمحيسف،َج189
 .3َ/1951يينظر:َاليدايةَإلىَبمكغَالنياية،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(10)
َ.5َ/216مكسكعةَالقرآنية،َجيينظر:َالَ(11)
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كلعٌؿَمنعَالمبردَلقراءةَالنصبَمعَالتنكيفَيعكدَإلىَأٌفَكممةَ)يكـ(َمضافة،َكالمضاؼَ
َالَينٌكف،َكىذاَماَيمكفَقياسوَعمىَتنكينياَمعَالرفع.

،َك)ىذا(َمبتدأ،َك)يكـ(َ،َإكىيَقراءةَأكثرَالقراء)يكـي(ََقرأَالجميكرَبالرفع شارةَإلىَاليـك
،َكالمعنى:َقاؿَاهللَ_تعالى_:َ(2)كالجممةَفيَمكضعَنصبَالقكؿ،َ(1)خبرَالمبتدأ،َكىكَمضاؼ

َ.(4)ككصفياَأبكَمنصكرَبالجيدة،َ(3)إٌفَىذاَاليكـَىكَاليكـَالذمَينفعَالصادقيفَصدقيـ

(َأٌماَ ،َفالنصبَإشارةَإلىَماَ(5)عمىَتقدير:َفيَيكـ،َفحذؼَفي،َكنصبَيكـفقراءةَ)يكـى
َفيَاآلخرةَ،(6)فيَاليكـ َصدقيـ َالصادقيفَفيَالدنيا َينفع َ(7)كالمعنى: َالنصبَك، عرابَقراءة َا 

(َظرؼَأفٌَعمىَكجييف،َأكليما:َ كالكجوَاآلخرََ،َ(8)لمقكؿَمنصكبَ)ىذا(َمفعكؿَ)قاؿ(،َك)يـك
لمبصرييف،ََكىذاَتخريجَهَ(9)ـأٌفَ)ىذا(َمبتدأ،َك)يكـ(َمتعمؽَبمحذكؼَخبرَالمبتدأَتقديره:َىذاَيَك

كالَيجكزَإعرابوَخبرَالمبتدأَ)ىذا(َبدكفَتعمؽ َلككنوَمبنيناَعمىَالفت ،َكلقدَضٌعؼَالبيضاكمَ
َىذاَالكجوَبتصديرهَبمفظةَ)قرئ(َالفعؿَالمبنيَلممجيكؿ.

َ (َالككفيكفبينما َ)يـك َعمىََاعتبركا َالفعمية، َإلىَالجممة َكبنيَإلضافتو َليذا، َخبرنا مبنينا
البصرييفَالذيفَيشترطكفَالبناءَإذاَأضيؼَالظرؼَإلىَجممةَفعميةَمصدرةَبفعؿَمبني،ََخبلؼ

(َمعرب ،َكىذهَمسألةَخبلفيةَبيفَالبصرييفَكالككفييف،َكقؼَفيياَ(10)فعمىَقكؿَالبصرييف:َ)يـك
َمكافقناَلمبصرييف.البيضاكمَ

َالبيضاكمَمشيرنا َأكردىا َكقد َالنحكم، َالحكـ َفي َالمسألة َىذه َيشابو إلىَاختبلؼََكمما
َ َتعالى: َقكلو َ]ََّ  ىم مم خم حم جم ُّٱالقراءاتَفييا، َٖٗىكد: َالبيضاكم:َ[، حيثَيقكؿ

ألنوََ(َظرؼَمبنيَعمىَالضـَفيَمحؿَنصب ،َؼ)مثؿَي(11)نكقرئَبالفت َإلضافتوَإلىَالمبنين

                                                           

 .1َ/487،َكمدارؾَالتنزيؿَكحقائؽَالتأكيؿ،َالنسفي،َج5َ/506يينظر:َتفسيرَالراغبَاألصفياني،َجَ(1)
َ.4َ/131يينظر:َالمكسكعةَالقرآنية،َجَ(2)
َ.7َ/228يينظر:َتفسيرَالقرآفَالحكيـ،َمحمدَرشيدَالحسيني،َجَ(3)
َ.344َ/1يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(4)
 .2َ/84يينظر:َتفسيرَالقرآف،َالسمعاني،َجَ(5)
َ.5َ/506الراغبَاألصفياني،َجالمفرداتَفيَغريبَالقرآف،َيينظر:ََ(6)
َ.1َ/253يينظر:َمختصرَمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َعبداهللَالزيد،َجَ(7)
 .1َ/349يينظر:َغرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ،َبرىافَالديفَالكرماني،َجَ(8)
 .1َ/697الزمخشرم،َجالكشاؼ،َيينظر:ََ(9)
 .4َ/421يينظر:َالبحرَالمحيط،َأبكَحيافَاألندلسي،َجَ(10)
َ.3َ/146أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(11)
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َ) ذاَأضيؼَإلىَمعربَكماَفيَقكلوَتعالى:َىذاَيكـَينفع،َفّفَكممةَ)يـك مضاؼَإلىَمبني،َكا 
َفّ َ)ىذا(،َمعربة، َالمبتدأ َخبر َفعمى َمرفكعة َكانت ف َكا  َالظرفية، َفعمى َمنصكبة َكانت ف

كالتكضي َالسابؽَخاصَبالبصرييف،َبينماَالككفيكفَيجيزكفَالبناءَعمىَالرغـَمفَإضافتوَإلىَ
َمعرب.

 ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱَقولو تعالى: المسألة الرابعة

َ[ّٕالنحؿ:َ]ََّ ري

َ.َ(1)الككفييفَ)الَيييدىل(َعمىَالبناءَلممفعكؿَكىكَأبم نقاؿَالبيضاكم:َنقرأَغيرَ

اهللَبفََاختمؼَالقراءَفيَفت َالياءَكضمياَحيثَقرأَعاصـَكحمزةَكالكسائيَكخمؼَكعبد
َأبكَجعفرَكنافعَكابفَ َكقرأ َلمفاعؿ، َبفت َالياءَ......نككسرَالداؿَعمىَالبناء َ)يىيًدم( مسعكد

َكيعقكبَ)يَيَكثيرَكابفَعامر َلممفعكؿكأبكَعمرك َكفت َالداؿَعمىَالبناء َالياء َبضـ ،َ(2)يدىل(
َ.(3)نكفيياَكجوَثالثَفيَالقراءةَ)الَيييًدمَمفَيىضؿ(َكىكَأقؿَالثبلثةن

َابفَ َمعنييفَذكرىما َإلىَاهللَتعالىَكتحمؿ َفعؿَمستقبؿَمسند َ)يىيًدم( َالككفيكف اختار
َييتد َبمعنى َكاآلخر َأضم و، َييدمَاهللَمف َال َأكليما: َفيَمحؿَ(4)ماألنبارم، َكتعربَ)مف( ،

َ.(5)نصبَمفعكؿَبو

كتأكيؿَمعناىا:َمفَأضم وَاهللَفبلَىادمََ(6)أم اَ)يييدىل(َفقرأىاَأىؿَالمدينةَكالشاـَكالبصرةَ
َبقكلوَتعالى:(7)لو َشبيو َ]ََّ حطمض خض  حض جض مص خص ُّٱَ،َكىذا َُٖٔاألعراؼ: َفيَ[، ك)مف(

                                                           

َ.3َ/226،َجَالمرجعَالسابؽَ(1)
تدئَكتذكارَالقارمَالمنتيػي،َ،َكسراجَالقارئَالمي1َ/372يينظر:َالسبعةَفيَالقراءات،َأبكَبكرَالبغدادم،َجَ(2)

،َكالمبسػػكطَفػػيَالقػػراءات،َأبػػك1َ/261َ،َكشػػرحَطيبػػةَالنشػػر،َابػػفَالجػػزرم،َج1َ/269ابػػفَالقاصػػ َالعػػذرم،َج
،َكالػكافيَفػيَشػػرح6َ/3990َ،َكاليدايػةَإلػىَبمػكغَالنيايػة،َمكػيَبػفَأبػيَطالػب،ََج1َ/263بكػرَالنيسػابكرم،َج

َ،2َ/274سيرَالسمرقندم،َج،َكَتف1َ/305الشاطبية،َعبدَالفتاحَالقاضي،َج
عرابو،َالزجاج،ََجَ(3) َ.3َ/198َمعانيَالقرآفَكا 
َ،َكفػػػػت َالبيػػػػافَفػػػػيَمقاصػػػػدَالقػػػػرآف،َأبػػػػكَالطيػػػػبَالحسػػػػيني،3َ/172َيينظػػػػر:َتفسػػػػيرَالقػػػػرآف،َالسػػػػمعاني،َجَ(4)
َ.2َ/79،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج7َ/241ج
َ،كَفػػت َالقػػدير،َالشػػككاني،1َ/78َبػػفَاالنبػػارم،َجَيينظػػر:َالبيػػافَفػػيَغريػػبَإعػػرابَالقػػرآف،َأبػػكَالبركػػات (5)
َ.3َ/194ج
َ.17َ/202يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(6)
2َ/559َيينظر:َزادَالمسيرَفيَعمـَالتفسير،َجماؿَالديفَالجكزم،َجَ(7)
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َنائبَفاعؿ َالطبرم(1)محؿَرفع َرج   َكلقد َعَ(2)، َالمثنىكأبك َبف َمعمر َحاتـَبيدة البناءََكأبك
َ.(3)لممفعكؿ

َعمةَترجيحوَ فالبيضاكمَفيَىذهَالمسألةَيميؿَإلىَرأمَالبصرييفَفيَقراءةَالبناءَلممفعكؿ،َكلعؿ 
قراءتيفَمتكاترتيفَبيفََكترلَالباحثةَأنوَالَأرجحيةَ،تعالىىيَحذؼَالفاعؿَلشيرتوَكمعرفتوَ

َء.َسبعيتيف،َفالقراءتافَعمىَحدٍَّسكا

 ما وافق فيو المدرسة الكوفية  ثالثًا:

َلقدَكافؽَالبيضاكمَرأمَالمدرسةَالككفيةَفيَثبلثَمسائؿ،َكىي:

 حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱَقولو تعالى: المسألة األولى

َ[ُٕالمائدة:َ]ََّ يه  ىه مه جه ينىن من خن

لىَعماىـَقاؿَالبيضاكم:َنثـَعمكاَكصمكاَكرةَأخرل،َكقرئَبالضـَفيياَعمىَأفَاهللَتعا
كأصميـَأمَرماىـَبالعمىَكالصمـ،َكىكَقميؿ،َكالمغةَالفاشيةَأعمىَكأصـَ...َك)كثير(َبدؿَ
مفَالضميرَأكَفاعؿَكالكاكَعبلمةَالجمعَكقكليـَأكمكنيَالبراغيثَأكَخبرَمبتدأَمحذكؼَأمَ

َكقيؿَم َكثيرَمنيـ، َكىكَضعيؼ العمىَكالصـ َقبموَخبره َكالجممة َالخبرَمثموََبتدأ ألفَتقديـ
َ.َ(4)عنَكممن

َقكؿَالبيضاكمَعمىَمسألتيفَمتعمقتيفَبالفعؿَ)عمكا(،َبحيثَتتعمؽَأكليماَبجانبَ ينص 
َالقراءاتَالقرآنية،َكاألخرلَتتعمؽَبّحدلَلغاتَالعربَالمشيكرةَكىيَلغةَ)أكمكنيَالبراغيث(.

م كا(َبفت َالعيفَكالصا دَعمىَأم اَالمسألةَاألكلىَفييَعمىَإحدلَالقراءتيفَ)عىمكا(َك)صى
م كا(َبضـَالعيفَكالصادَعمىَالبناءَلممفعكؿ، كالمعنىَالمرادَمفََالبناءَلمفاعؿ،َك)عيميكا(َك)صي

،َكقراءةَالجميكرَفت َالعيفَكاألصؿَ)عمييكا(،َنقمتَ(5)البناءَلممفعكؿَأمَعماىـَاهلل،َكصميـ
َالتخمصَمنيم ـٌ اَبحذؼَالياء،َكأٌماَحركةَالياءَإلىَالميـَقبميا،َفالتقىَساكنافَالياءَكالكاك،َكت

                                                           

َ.3َ/194،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج3َ/172يينظر:َتفسيرَالقرآف،َالسمعاني،َجَ(1)
َ.17َ/202يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(2)
َ،َكمعػػالـَالتنزيػػؿَفػػيَتفسػػيرَالقػػرآف،َالبغػػكم،6َ/16َيينظػػر:َالكشػػؼَكالبيػػافَعػػفَتفسػػيرَالقػػرآف،َالثعمبػػي،َجَ(3)
َ.3َ/79ج
َ.2َ/137أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(4)
َ.2َ/476فَالمجيد،َالمنتخبَاليمذاني،َجيينظر:َالكتابَالفريدَفيَإعرابَالقرآَ(5)
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َلـَ َمبنيَلما َأسمفنا قراءةَضـَالعيفَفعمىَكجييف،َأكليما:َإتباعَالعيفَالميـ،َكاآلخرَأنوَكما
َ.(1)ييسـ َفاعمو

َبالضعؼ،َ َالذمَكصفو َلممفعكؿ َالبناء َأفص َمف َلمفاعؿَىك َالبناء يرلَالبيضاكمَأٌف
صمـ،َفالكاكَفاعؿَفيَالمفظَمفعكؿَبوَكتعميمناَلذلؾَأٌنوَجزاءَلعمميـَأكقعَاهللَعمييـَالعمىَكال

َفيَالمعنىَ

كالمسألةَالثانيةَأفَيككفَالفعؿَ)أعمى(َمجردناَبدكفَضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالظاىرَأكَ
َبضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالذمَيمحؽَالفعؿَكىيَإحدلَلغاتَالعربَالمشيكرةَ أفَيككفَمتصبلن

ََاالسـَالظاىرَبعدَالمضمر.َبَ)لغةَأكمكنيَالبراغيث(َكماَيترتبَعميوَمفَإعراب

َالظاىرَ َالفاعؿ َعمى َيعكد َالفعؿَبضمير َاتصؿ َكثير( َكصمكا َ)عمكا َتعالى: فيَقكلو
الذمَتبعَالفعؿَعمىَلغةَأكمكنيَالبراغيث،َكىيَلغةهَغيرَفصيحة،َكقدَكسـَابفَاألنبارمَذلؾَ

(،(2)بالضعؼ َكثيره َابفَىشاـَالذمَيرلَأفَاألصؿَ)عىًميَكصـ  َحذكه ََ،َكقدَحذا كأضاؼَأف 
كثيرناَمفَالنحاةَحمموَعمىَغيرَىذهَالمغةَلضعفيا
،َكيرلَالبيضاكمَأٌفَالمغةَالمشيكرةَتجريدَ(3)

َالفعؿَمفَضميرَيعكدَعمىَالفاعؿَالظاىرَكالتيَعٌبرَعنياَبقكلو:َكالمغةَالفاشية.

َالضميرَ َمف َبدالن َ)كثير( َيككف َأف َأكليما َأكجو، َثبلثة َعمى َ)كثير( َكممة َكتيعرىب
،َأم اَالكجوَالثالثَأفََ(5)جمعَعىبلمىةَكىاٍلكىاكَبأسركاَفىاًعبلنََ،َكالكجوَالثانيَأفَتككفَ(4)كاك()ال

َالخبر َقبمو َكما َمبتدأ، َإضمار َعمى َمرفكعة َ)كثير( َقالوَ(6)تككف َما َذلؾ َفي َكحجتيـ ،
َ.(7)األشمكني:َنتقديـَالخبرَأكثرَمفَىذهَالمغة،َكالحمؿَعمىَاألكثرَراجعن

                                                           

َ.1َ/454يينظر:َإعرابَالقراءاتَالشكاذ،َالعكبرم،َجَ(1)
َ.1َ/302يينظر:َالبيافَفيَغريبَإعرابَالقرآف،َأبكَالبركاتَبفَاألنبارم،َجَ(2)
َ.1َ/479يينظر:َمغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريب،َابفَىشاـ،َجَ(3)
َ،َكالبيػػافَفػػيَغريػػبَإعػػرابَالقػػرآف،َأبػػكَالبركػػاتَبػػفَاألنبػػارم،1َ/277َيينظػػر:َإعػػرابَالقػػرآف،َالنحػػاس،َجَ(4)
َ.1َ/302ج
َ.1َ/479يينظر:َمغنيَالمبيبَعفَكتبَاألعاريب،َابفَىشاـ،َجَ(5)
َ.1َ/234يينظر:َمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َجَ(6)
َ.1َ/200شرحَاألشمكنيَعمىَألفيةَابفَمالؾ،َجَ(7)
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ألفَالخبرََابَ)كثير(،َكقدَنعتوَبالضعؼ البيضاكمَالكجوَالثالثَفيَإعَرلـَيكافقيـََ
َيمتنعَتقديم ألن وَيؤدمَإلىَتقديـَضميرَاالسـََو،َكقدَمنعَالككفيكفَتقديـَالخبر إذاَكافَفعبلن

َ.(1)عمىَظاىره،َأم اَالبصريكفَأجازكاَذلؾَألن وَعائدهَعمىَمتقدـَرتبةَأكَعمىَنيةَالتأخير

عرابيَفيَكممةَ)كثير(َيبيفَتكافؽَالبيضاكمَمعَالككفييفَفيَاعتبارَكممةَفالخبلؼَاإلَ
َ)كثير(َمبتدأ،َكالجممةَالفعميةَقبموَخبر،َكىذاَلـَيقيؿَبوَإالَالككفيكف.

 خت حت جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱَقولو تعالى: المسألة الثانية
َ[ٓٗالمائدة:َ]ََّ مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت

برفعَالجزاء،َكالمثؿَقراءةَالككفييفَكيعقكبَبمعنىَفعميوَأمَفكاجبوَجزاءَقاؿَالبيضاكم:َن
َبالصفة َبينيما َلمفصؿ َبجزاء َالجار َيتعمؽ َال َكعميو َالنعـ، َمف َقتؿ َما َمتعمؽََ،يماثؿ فّف

َالباقكفَعمىَإضافةَ َكقرأ َيككفَصفتو، نما َكا  َبيا، َيتـ َلـ َفبلَيكصؼَما َلو المصدرَكالصمة
قحاـ مثؿَكماَفيَقكليـَمثميَالَيقكؿَكذا،َكالمعنىَفعميوَأفَيجزلَمثؿََالمصدرَإلىَالمفعكؿَكا 

َ.(2)ماَقتؿَ...َكالمفظَلؤلكؿَأكفؽن

َأبكَجعفرَكابفَكثيرَكنافعَكأبكَعمركَكابفَعامرَبترؾَالتنكيف،َكجرَ)مثؿ(،َكقراَ قرأ
راءةَ،َكاألخيرةَق(3)الباقكف:َعاصـَكحمزةَكالكسائيَكيعقكبَكخمؼَبتنكيفَ)جزاء(،َكرفعَ)مثؿ(

َ.(4)الككفييف

َسكاء َالقراءتيف َمعنى َأٌف َالكاحدم َ)َكيرل زىاءَهفقراءة ًَمٍثؿَيَفىجى َأم( َمماثؿَجزاءَفعميو:
:َلممقتكؿ َقتؿ،َماَفجزاء:َمعناهَمثًؿ(َ)فجزاءَيَقراءة،َأٌماَجمؿَالغزاؿَكفيَكبش،َالضبعَفي،َمثبلن
ـَذكاَعدؿَالصيدََ،َكالمعنى:(5)َأكرمؾ:َمثمؾ،َأمَأكـرَأنا:َكقكلناَصمةَالمثؿَكيككف أفَييقكٍّ

                                                           

َ.1َ/56مسائؿَالخبلؼ،َأبكَالبركاتَاألنبارم،َجيينظر:َاإلنصاؼَفيََ(1)
َ.2َ/144أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(2)
،1َ/187َ،َكَالمبسكطَفيَالقراءات،َأبكَبكػرَالنيسػابكرم،َج2َ/290يينظر:َشرحَطيبةَالنشر،َالنكيرم،َجَ(3)

َ،1َ/338َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج
،َنشػػػَكَ(4) ،َكالػػػكافيَفػػػيَشػػػرحَالشػػػاطبية،َعبػػػدَالفتػػػاح2َ/1088َافَبػػػفَسػػػعيدَالحميػػرم،َجيينظػػر:َشػػػمسَالعمػػػـك

َ.1َ/253القاضي،ََج
َ.2َ/229يينظر:َالتفسيرَالكسيط،َالنيسابكرم،َجَ(5)
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الذمَصاده،َفّفَبمغتَالقيمةَثمفَاليدمَالذمَصاده،َتخٌيرَبيفَأفَييدمَثمفَقيمتو،َكبيفَأفَ
اَلممساكيف،َكبيفَأفَيصكـَيكمناَعفَطعاـَكؿَمسكيف يشترمَطعامناَبقيمتوَطعامن
(1).َ

خريجَالقراءتيفَكالمبلحظَأٌفَالمعنىَفيَالقراءتيفَكاحد،َمعَاختبلؼَالمكقعَاإلعرابي،َكت
كماَذكرهَاألزىرمَأٌفَحذؼَالتنكيفَعمىَاإلضافة،َكمفَقرأَبالتنكيفَجعؿَ)مثؿ(َنعتناَلممنعكتَ

َماَقتؿ ،َكىذاَيقتضيَالمماثمةَفيَالمعنىَبأفَيككفَالمثؿَ(2))جزاء(،َكالتقدير:َفعميوَجزاءهَمثؿي
،َنبلحظَأٌفَ)مثؿ(َ(3)ءَمثموىكَالجزاءَنفسو،َأم اَعمىَقراءةَالخفضَيمزموَجزاءَالمقتكؿَالَجزا

صفةَمضاؼَإلىَاالسـَالمكصكؿَالمعرفة،َكالمضاؼَإليوَيعطيَقكةنَلمصفة،َكيزيدَمعناىاَفيَ
َأٌفَالجزاءَيحكـَبوَذكاَعدؿَفٌّماَاليدمَأكَإطعاـَمساكيفَأكَصياـ.

َثبلثةَ َليا َك)جزاء( َ)الجزاء(، َصفة َتعربَ)مثؿ( ،) َمثؿي َ)فجزاءه َلقراءة َاإلعرابي كالكجو
َالصيد،َأَك َمف َلممقتكؿ َمماثؿ َجزاء َالقاتؿ َعمى َمحذكؼَكالتقدير: َكالخبر َمبتدأ َأكليما: جو،

مىاَفاعؿَلفعؿَمحذكؼ،َكالتقدير:َيمزموَ كالثانيَخبرَلمبتدأَمحذكؼ،َكالتقدير:َالكاجبَجزاء،َكا 
َالثالث َالكجو َكىذا َالمبتدأ(4)جزاء، َخبر َك)مثؿ( َاالبتداء، َعمى َ)جزاء( َترفع َأف َكيجكز ،(5)َ،

َقتؿَك َمثؿَما َفجزاؤه َالثبلثةَيككفَعَي(6)التقدير: َفيَاألكجو َإعرابَ)جزاء( َالَمَى،َكنبلحظَأٌف دنا
َيمكفَاالستغناءَعنو،َكالَيتـَالمعنىَإالَبو.

كجميعَالتخريجاتَتقتضيَالمماثمة،َلذلؾَلـَتصمناَقراءةَبالتنكيف،َكنصبَ)مثؿ(،َكالتيَ
،َكالمعنىَالمرادَمفَقراءةَالرفعَىكَفجزاؤهَمثؿَ(7)تحمؿَمعنىَالمغايرةَأمَأفَالمثؿَغيرَالجزاء

َماَقتؿ،َلذاَاختارَالبيضاكمَقراءةَالتنكيف،َكرفعَ)جزاء(،َكىكَماَذىبَإليوَالككفيكف.

َبغضَالنظرَعفَطبيعةَ َالمماثمة، َلمقراءتيفَكىك َالمعنىَكاحد َأٌف َسبؽ، َمٌما يتبيفَلنا
َالت َقراءة َففي َكاإلضافة، َالتنكيف َقراءتي َفي َاليدم،َالمماثمة َىك َلممقتكؿ َمماثؿ َجزاء نكيف

                                                           

َ.2َ/144يينظر:َأنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
ََ.1َ/338يينظر:َمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َجَ(2)
َ.1َ/59،َكالكقؼَالقرآني،َعزتَشحاتةَكرارَمحمد،َج2َ/98فصؿ،َابفَيعيش،َجيينظر:َشرحَالمَ(3)
،َكالقػراءاتَكأثرىػاَفػي1َ/235َ،َكحجةَالقراءات،َابػفَزنجمػة،َج2َ/715يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(4)

َالعربية،َمحمدَسالـَمحيسف،َج َ.1َ/236،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َج2َ/224عمـك
عرابو،َالزجاج،َجَ(5) َ.2َ/207يينظر:َمعانيَالقرآفَكا 
َ.1َ/145يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(6)
َ.10َ/14يينظر:َجامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف،َالطبرم،َجَ(7)
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َالمعنىَ َتزيد َ)جزاء( َإلى َالمعرؼ َ)مثؿ( َإضافة َقراءة َأٌما َؿ)جزاء(، َنعت َ)مثؿ( فّعراب
ا،َفموَجزاءَكىكَأفَيقيٍّـَذكاَعدؿَاليدمَأكَإطعاـَمساكيفَأكَصياـ. َكضكحن

 هئ مئ هي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من ُّٱقولو تعالى: الثالثة المسألة 
َ[َْٕالكيؼ:]ََّ هت مت هب مب

َكاألكؿَ َ)زاكية( َيعقكب َعف َكركيس َعمرك َكأبك َكنافع َكثير َابف َنقرأ َالبيضاكم: قاؿ
َ.َ(1)أبم ن

َأبكَجعفرَكنافعَ َكقرأ َكالكسائيَكخمؼَ)زكٌية(، َالككفيكفَكابفَعامرَكعاصـَكحمزة قرأ
َ.(2)كابفَكثيرَكأبكَعمركَكيعقكبَ)زاكية(

َ،(3)فَقرأَ)زاكية(َأنياَلـَتذنبَقطقرأَ)زكٌية(َأنياَأذنبتَثـَتابت،َكحجةَمالحجةََلمفَ
َكاحد َمعناىما َأف َفيركف َالكسائيَكالفراء َأما َالعبلء، َبف َأبيَعمرك َقكؿ َقياسََ(4)كىذا عمى

َ.(5))قاسية،َكقسي ة(

،َكىناَخالؼَالبيضاكمَالجميكرَلترجيحوَ)زكي ة(َبدكفَألؼَمعَ(6)قرأَالجميكرَ)زاكية(َ
،َكىناَنجدَاختيارَالبيضاكمَمكافقناَلماَذىبَ(7)بالترجي َاالياء،َكلقدَكافؽَالبيضاكمَثعمبَنَتشديد

َإليوَالككفيكف.

َ

َ

َ

                                                           

َ.3َ/288أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
،َكالسػػػػبعةَفػػػػيَالقػػػػراءات،َأبػػػػكَبكػػػػر1َ/144َيينظػػػػر:َالتيسػػػػيرَفػػػػيَالقػػػػراءاتَالسػػػػبع،َأبػػػػكَعمػػػػركَالػػػػداني،َجَ(2)

َ،َكالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر،َأبكَبكرَالنيسابكرم،3َ/357َ،ََفت َالقدير،َالشككاني،َج1َ/395البغدادم،َج
َ.2َ/115،َكمعانيَالقراءات،َاألزىرم،َج1َ/280ج
َ.1َ/227يينظر:َالحجةَفيَالقراءاتَالسبع،َابفَخالكيو،َجَ(3)
َ.3َ/208تنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف،َالبغكم،َجيينظر:َمعالـَالَ(4)
َ.2َ/155يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(5)
َ.11َ/21يينظر:َالجامعَألحكاـَالقرآف،َالقرطبي،َجَ(6)
َ.يينظر:َالمرجعَالسابؽَ(7)
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 فيو المدرستين ما خالفَ  الث:مبحث الث  الْ 

َمفَ َذلؾ َظير َكقد َكالككفية، َالبصرية َلممدرستيف َالبيضاكم َرأًم َمخالفةي َبذلؾ د كييقصى
فقط،َكتعميؿَذلؾَأنوَيكافؽَأصكؿَخبلؿَترجيحوَلقراءةوَشاذةوَعمىَقراءةوَمتكاترةوَفيَمسألةوَكاحدةوَ

 ىه مه  جه ين ىن ُّٱالعربية،َكيمكفَبيافَذلؾَمفَخبلؿَقكلوَتعالى:َ

َ[ّٖالمائدة:َ]ََّ  ٰر ٰذ يي ىيمي خي حي جي يه

َالتقديرَفيماَ َإذ َجممتافَعندَسيبكيو، َأيدييما َنكالسارؽَكالسارقةَفاقطعكا قاؿَالبيضاكم:
مبردَكالفاءَلمسببيةَدخؿَالخبرَلتضمنياَيتمىَعميكـَالسارؽَكالسارقةَأمَحكميما،َكجممةَعندَال

معنىَالشرط،َإذَالمعنى:َكالذمَسرؽَكالتيَسرقت،َكقرئَبالنصب،َكىكَالمختارَفيَأمثالو َ
ألفَاإلنشاءَالَيقعَخبرناَإالَبّضمارَكتأكيؿن
(1)َ.َ

َيتجمىَمكطفَالشاىدَفيَكممتيَ)السارؽَكالسارقة(َالمتيفَقرئتاَرفعنا،َكنصبنا،َحيثَأجمعَالقراء
َ.(3)،َكقرأىاَعيسىَبفَعمرَنصبنا،َكىيَقراءةَشاذة(2)السبعةَعمىَالرفعَفيَالمكضعيف

َعمىَأفَتفسيرَالبيضاكمَاحتكلَعمىَقراءاتَشاذةَدكفَأفَيمفتَانتباىناَإلىَ كىذاَمثاؿه
 جه ين ىن من خن حن جن ُّٱَذلؾ،َكيقصدَالبيضاكمَفيَقكلوَ)فيَأمثالو(َقكلوَتعالى:

َفنجدَىاتيفََ[،ِالنكر:َ]ََّ ىهمه َنحكم  اآليتيفَالكريمتيفَارتبطتاَفيَمؤلفاتَالنحاةَتحتَحكـو
كاحد،َكلقدَذكرَالبيضاكمَقراءةَالرفعَمعَتخريجيا،َبينماَذكرَقراءةَالنصبَكرٌجحياَدكفَأفَ

َيخرٍّجيا.

َكلمخبرَكجيافَأحدىما:َ َالجميكرَبالرفعَعمىَاالبتداء، َقرأ كيمكفَتكضي َذلؾَبالقكؿ:
،َكتقديره:َأمَمماَ لىَىذاَذىبَسيبكيوَأمَجعؿََ(4)يتمىَعميكـَحكـَالسارؽَكالسارقةمحذكؼه كا 

الخبرَمقدرناَفيَقراءةَالرفع،َكالتقدير:َفيماَيتمىَعميكـَأكَفيماَفرضَعميكـ
،َكبيذاَنجدَقراءةَ(5)

                                                           

َ.2َ/126أنكارَالتنزيؿَكأسرارَالتأكيؿ،َالبيضاكم،َجَ(1)
َ.1َ/194ـ،َجيينظر:َشرحَقطرَالندلَككبؿَالصدل،َابفَىشاَ(2)
،َكشػػػرحَكتػػػاب6َ/190َ،َكالتحريػػػرَكالتنػػػكير،َابػػػفَعاشػػػكر،َج1َ/267يينظػػػر:َإعػػػرابَالقػػػرآف،َالنحػػػاس،َجَ(3)

َ.1َ/499َسيبكيو،َأبكَالسعيدَالسيرافي،َج
َ.1َ/329يينظر:َحاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكني،َجَ(4)
َ.3َ/416يينظر:َفت َالبيافَفيَمقاصدَالقرآف،َأبكَالطيبَالحسيني،َجَ(5)
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َفيَالكبلـَجممتيف ،َكالجممةَاألكلىَىيَالسارؽَكالسارقةَ(1)الجميكرَتأكلتَعمىَاإلضمار،َكأف 
َكافقوَالبيضاكم.فيماَفرضَعميكـ َ،َكالجممةَالثانيةَىيَفاقطعكاَأيدييما،َكىذاَتخريجه

َكالزجاجَ َالمبرد َذىبَإليو َما َكىك َ)فاقطعكا( َلمخبرَفيك َاآلخر َالكجو كالنحاسََ(2)كأٌما
َكالذم َكالتقدير: َمعنىَالشرط، َلتضمفَالمبتدأ َعميو َدخكؿَالفاء َكالتيَسرقت،ََكأجازكا سرؽ،

َ َاؼ)أؿ( َمنو َمكصكؿَأريد َالشرطاسـ َفنزؿَمنزلة َالباقكليَلتضمفَمعنىَ(3)لتعميـ َكيكافقيـ ،
َأباهَالبيضاكم.(4)الجزاءَفيَالصمة َ،َكىذاَتخريجه

كمفَالنحاةَمفَيجمعَبيفَالكجييفَلمخبر،َكمفَذلؾَاألخفش،َفمقدَكقعَنظرَالباحثةَعمىَ
َ.(6)،َكاآلخرَىكَالجممةَالطمبية(5)رأييفَلوَأحدىما:َالخبرَمحذكؼ

َالف َبعينوَلنصبت،َكيدعٍّـ َبعينو،َكلكَأردتَسارقنا َالرفعَبأٌنوَالَيرادَمنوَسارؽه راءَقراءة
ياَتكجيوَالجزاء،َكالتقدير:َمفَسرؽَفاقطعكاَيده ،َكقراءةَالرفعَىيَ(8)،َفالكجوَعندهَالرفع(7)فكجٍّ

اختيارَالككفييفَالذيفَيجيزكفَدخكؿَالفاءَعمىَالخبر،َكمنعَسيبكيوَكجميكرَالبصرييفَدخكؿَ
َ.(9)اءَعمىَالخبرَإالَفيَخبرَمبتدأَمكصكؿَبظرؼَأكَمجركرالف

َاالشتغاؿَ َالنصبَعمى َقراءة َتخريج َكىيَ(10)أم ا َكالسارقة، َالسارؽ َاقطعكا َكالتقدير: ،
َاألمرَبالفعؿَأكلى،َكالفاءَلمعطؼ،َكالَيص َنصبَاسـَبفعؿَفيَجممةَ اختيارَسيبكيو َألف 

َالحاجب(12)يوَفيَرأيوَالزمخشرمَ ،َكتبعَسيبَك(11)أخرل،َكاألصؿ:َتقديـَالفعؿ َ.(13)،َكابفي

                                                           

َ.3َ/133يينظر:َىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامع،َالسيكطي،َجَ(1)
َ.2َ/48يينظر:َالمحررَالكجيزَفيَتفسيرَالكتابَالعزيز،َابفَعطية،َجَ(2)
،َكتفسػػػػػير6َ/190َ،َكالتحريػػػػػرَكالتنػػػػػكير،َابػػػػػفَعاشػػػػػكر،ََج1َ/267يينظػػػػػر:َإعػػػػػرابَالقػػػػػرآف،َالنحػػػػػاس،َجَ(3)

3َ/416َقاصدَالقرآف،َأبكَالطيبَالحسيني،َج،َكفت َالبيافَفيَم1َ/143الجبلليف،َج
َ.1َ/195يينظر:َإعرابَالقرآف،َالباقكلي،َجَ(4)
َ.2/586يينظر:َغرائبَالقرآفَكرغائبَالفرقاف،َالنيسابكرم،َجَ(5)
َ.2َ/227َيينظر:َإعرابَالقرآفَكبيانو،َمحمكدَالديفَالدركيش،َجَ(6)
َ.1َ/306يينظر:َمعانيَالقرآف،َالفراء،َجَ(7)
َ.1َ/242،َجالمرجعَالسابؽظر:َيينَ(8)
،َكتمييػدَالقكاعػدَبشػػرحَتسػييؿَالفكائػػد،4َ/246َيينظػر:َالبحػرَالمحػػيطَفػيَالتفسػير،َأبػػكَحيػافَاألندلسػػي،َجَ(9)

،َكىمػعَاليكامػعَفػيَشػرح1َ/225َ،َكَمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبػيَطالػب،َج2َ/1042ناظرَالجيش،َج
َ.1َ/403جمعَالجكامع،َالسيكطي،َجَ

َ.2َ/46َ،َكفت َالقدير،َالشككاني،َج4َ/246ر:َالبحرَالمحيط،َأبكَحيافَاألندلسي،َجيينظَ(10)
َ.1َ/225،َكمشكؿَإعرابَالقرآف،َمكيَبفَأبيَطالب،َج1َ/144يينظر:َالكتاب،َسيبكيو،َجَ(11)
َ.1َ/631يينظر:َالكشاؼ،َالزمخشرم،َجَ(12)
َ.2َ/507َيينظر:َأماليَابفَالحاجب،َجَ(13)
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َالمختارَفيَأمثالو(،َ َ)كىك َالنصبَلقكلو: َالبيضاكمَيرٌج َقراءة َسبؽَنبلحظَأٌف كمما
كىكَترجي َنحكمَلقراءةَشاذةَعمىَقراءةَمتكاترة،َكيعمٍّؿَالشيابَالخفاجيَترجي َالبيضاكمَأن وَ

َ.(1)الجممةَأفضؿبالرفعَيبنىَعمىَجممتيف،َكبالنصبَجممةَكاحدة،ََك

كتعميؿَالشيابَلقكؿَالبيضاكمَإشارةَكاضحةَلتضعيؼَالبيضاكمَالكجوَالثانيَلمخبرَمفَ
قراءةَالرفع،َكىكَأفَيككفَالخبرَ)فاقطعكا(،َكالذمَيترتبَعميوَأفَيككفَالكبلـَجممةَكاحدة،َ

َعمى َالرفع َقراءة َتأكيؿ َمف َالنحاة َالبصريكفَكجميكر َذىبَإليو َلما َمكافؽه َبيذا حذؼََكىك
َييبنىَالكبلـَعمىَجممتيفَفيَ َكبيذا َكتأكيؿن، َإالَبّضمارو َناإلنشاءَالَيقعَخبرنا َلقكلو: الخبر،

لىَىذاَتميؿَالباحثةَإلىقراءةَالرفعَكماَبٌيفَ َأٌفَالخبرَمحذكؼ.َالشياب،َكا 

كالتيَتستقيـَمعََ،نعمٍّؿَترجي َالبيضاكمَلقراءةَالنصبَبسببَتعددَالكجكهَاإلعرابيةَلياَك
َالمعن َالباحثة َكتؤيد َالعربية، َقكاعد َتكافؽ َكالتي َالمراد، َعمييا،َى َالقٌراء َالتٌفاؽ َالرفع قراءة

َترجي َقراءةَشاذةَعمىَمتكاترة. َككصفيـَلقراءةَالنصبَبأٌنياَقراءةَشاذة،َكالَيص  

َكالككفيةَ َالبصرية َلممدرستيف َالنحكية َالمسائؿ َمف َيختمؼَفيَكثيرو َالبيضاكمَلـ كلعٌؿ
َكمقبكلةو،َكلـَيخرجَالمتيفَتكافق َصحيحةو َمعينةو َتقكـَعمىَقكاعدى َمنيما افَأصكؿَالعربية،َفكؿٌّ

َفيَىذهَالمسألةَالتيَرٌج َفيياَالشاذَعمىَالمتكاتر،َكىذاَيرجعَإلىَ عفَىاتيفَالمدرستيفَإال 
َالرفعَعمىَجممتيفَكفقناَ َأٌكؿَقراءة َفنجده َالبصرية، َعمىَأسسَالمدرسة َكاعتماده أٌنوَبصرم،

اَكثرةَعددَالمسائؿَالتيَكافؽَفيياَالمدرستيفَكالتيَبم َلمذى بَالبصرييف،َكىذاَماَييفسٍّرَأيضن
َعددىاَاثنتيَعشرةَمسألةَبمقابؿَمسألةَكاحدةَخالؼَفيياَالمدرستيف.

  
                                                           

َ.6َ/352يابَالخفاجيَعمىَتفسيرَالبيضاكم،َجيينظر:َحاشيةَالشَ(1)
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 ةالخاتمَ 

 النتائجأوًًل_ 

َالنحكيةَ َالتكجييات َبياف َفييا َحاكلت َالتي َالدراسة َىذه َمف َالباحثة َانتيت َأف بعد
 إلى:الدراسةَالتيَعرضَلياَالبيضاكمَفيَتفسيره،َخميصتََلمقراءاتَالقرآنيةَيةكالصرف

َـىإٌفَ .1 َالديفََاإلما َكاألصكؿَالفقوالتفسيرََككَكثيرةَعمكمناَجمعَمكسكعيَهَعالَـهَالبيضاكمناصرى
َ.ةكافٌََالمغةَكمستكياتَكالببلغة،َكالتاريخ

َالتفاسيرَكأكثَالبيضاكمَاإلماـًََتفسيرَيَدَ عَىييَ .2 رىاَشيرةن،َحيثَاشتمؿَعمىَمستكياتَمفَأجؿٍّ
 المغةَالصكتيةَكالصرفيةَكالنحكيةَكالدالليةَالمبثكثةَفيَثناياَتفسيره.

ٍفََااختصارَناإلماـَالبيضاكمََعٌدَالعمماءيَتفسير .3 لتفسيرَالكشاؼَالذمَنٌقاهَمفَاالعتزاليات،َكا 
 خالفوَفيَبعضَالمسائؿَالنحكية.

النحكمَفيََالمستكلَمفَأكثرَالصرفيَآنيةَبالمستكلمكاضعَاختبلؼَالقراءاتَالقَرَإٌفَعددَى .4
َ َالبيضاكم، َالنحكمتفسير َبالتكجيو َاىتمامو َالصرؼََمفَأكثرَمع َألٌف َالصرفي  التكجيو

َالتركيب، َيعالج َفيك َالنحك َأٌما َالكممات، َإلىَاألعدادََيعالج َاإلحصائية كخمصتَالدراسة
 اآلتية:

 الكميالعدد  األدوات األفعال األسماء عدد المسائل
122َ30َ33َ185ََالجانبَالنحكم

َالعددَالكميَالعمؿَالصرفيةَاألسماءَاألفعاؿَ
250َ79َ30َ359ََالجانبَالصرفي

أكثرَالصي َاختبلفناَفيَالقراءاتَمفَناحيةَنحكيةَىيَاألسماء،َكأكثرَالصي َاختبلفناَفيَ .5
 َة.راءاتَمفَناحيةَصرفيةَىيَاألفعاؿ،َكألٌفَاألفعاؿَأصؿَبنيةَالكممالق

َؼيضعٍََّفكافَغيره،َآراءَعمىَكتعقيباتوَآلرائو،َطرحوَخبلؿَمفَالبيضاكمَشخصيةَيَتظير .6
فَماَخالؼَالقياسَمفَخبلؿَ  األفعاؿَالمبنيةَلممجيكؿ.َواستخدامبعضياَكييمحٍّ

ََبيضاكملمَكافَلقد .7 َكاض ه َالَتأثيره ََمفسريففي َكاأللكسيَ،(ق710)َتَفيكالنسَىَبعده
َ.كغيرىـَ،(ق1270)ت

بيفَالنحكمَفيَالجانبََكَقراءةوَشاذةَكمتكاترة،االختبلؼَفيَالجانبَالصرفيَبيفََمبَىإٌفَأغ .8
أقكلَمفَتعددَالمكاقعََ،َكيمكفَتعميؿَذلؾَبأفَتأثيرَصي َالكمماتغالبناقراءتيفَمتكاترتيفَ
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اختبلؼَالمادةَالمعجميةَلؤللفاظ،َفيؤدمَإلىََألٌفَتعددَصي َالكمماتَينتجَعفَاإلعرابية 
 فيَالمعنى.تغييرَكميَ

َكىكَاآلخرَدكفَبعضياَذكرَبيفَكتكجييياَلمقراءاتَعرضوَفيَالبيضاكمَطرؽَتباينت .9
 .َاألقؿَكىكَالمكاضعَبعضَفيَجميعياَكذكرَتفسيره،َفيَاألغمبية

قمةَاحتجاجَالبيضاكمَبالحديثَالنبكم،َكاحتجاجوَفيَكثيرَمفَالمكاضعَبالشعرَالعربي،َ .10
 تجاجوَفيَالقراءاتَالشاذةَكترجيحوَلبعضيا.احعدـَكأشعارَبعضَالمحدثيف،َككذلؾَ

ػػػػاَالبيضػػػػاكمَيمتػػػػـزَلػػػػـ .11 َالمصػػػػطم َبصػػػػرمَفيػػػػكَالنحكيػػػػة،َلػػػػآلراءَعرضػػػػوَفػػػػيَمحػػػػددناَمنيجن
َكافقيػـَفقػدَلمقػراءات،َالنحػكمَلمتكجيوَعرضوَخبلؿَالككفيةَاآلراءَيستثفًََلـَأنوَإالَكالمدرسة

 .األحيافَبعضَفي
َقػػػػراءتيفَبػػػػيفَيفاضػػػػؿَفػػػػبلَالحياديػػػػة،َتزامػػػػوالَالقػػػػراءاتَفػػػػيَالبيضػػػػاكمَمكقػػػػؼَفػػػػيَالغالػػػػب .12

 متكاترتيف.

 وصياتالت  ثانًيا_ 
َخصبةَكميدافَه لباحثػةَلمدراسػاتَالبحثيػة،َكبيػذاَخرجػتَاَرحػبَهَإٌفَتفسيرَالبيضاكمَأرضه

 بتكصيتيفَميمتيف،َكىما:

َكالصرفيةَ .1 َالنحكية َالجكانب َفي َكالبيضاكم َالزمخشرم َتفسيرم َبيف َالمخالفات دراسة
 غيرىا.كالببلغية،ََك

 إفرادَدراسةَخاصةَلمعرفةَتأثيرَالبيضاكمَفيَالبلحقيف. .2
َكآخرَدعكاناَأفَالحمدَهللَربَالعالميف.

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 والمراجع المصادر
 القرآن الكريم 
 :الكتب العربية 

َمكيَبفَأبيَطالبَت)َاإلبانةَعفَمعانيَالقراءات، .1 َعبد437َأبكَمحمد َتحقيؽ: ق(،
 رَلمطبعَكالنشر،َد.ط،َد.ت.شمبي،َدارَنيضةَمصالفتاحَإسماعيؿَ

َأبكاألمانيَحرزَمفَالمعانيَإبراز .2 َالمعركؼَالدمشقيَالمقدسيَالديفَشيابَالقاسـَ،
 ،َدارَالكتبَالعممية،َد.ط،َد.ت.(ىػ665)َشامةَبأبي

َأحمدالقرآنيَلئلعجازَكمفيكموَالباقبلنيَبكرَأبك .3 َالمنكرة_ََجماؿَ، َالمدينة العمرم،
 ـ.1976/ََػى9َ،1396طَاإلسبلمية،َالجامعة

َعشر .4 َاألربعة َالقراءات َفي َالبشر َفضبلء َالدمياطيَإتحاؼ َمحمد َبف َأحمد ،
 ق.1427ـ/3َ،2006َق(،َتحقيؽ:َأنسَميرة،َلبناف،َدارَالكتبَالعممية،َط1117ت)

:َ،َت(ىػ911)َالسيكطيَالديفَجبلؿَبكر،َأبيَبفَالرحمفَعبدَالقرآف،َعمكـَفيَاإلتقاف .5
 ـ.1974/َىػ1394لمكتاب،َد.ط،ََالعامةَالمصريةَإبراىيـ،َالييئةَالفضؿَأبكَمحمد

َالكتابَالكريـ .6 َإلىَمزايا َالعقؿَالسميـ َالعمادمَت)إرشاد َأبكَالسعكد بيركت،ََق(،982،
 دارَإحياءَالتراثَالعربي،َد.ط،َد.ت.

 .1988َد.ط،َ،َمحمدَعيد،َالقاىرة،َعالـَالكتب،االستشيادَكاالحتجاجَبالمغة .7
َزرندأسسَالدرسَالصرفي .8  ـ.2012ق/5َ،1433َح،َد.ف،َط،َد.َكـر
َبفَمحمد.َدَ،َت:(ىػ767َت)َالجكزيةَقيـَ،َابفمالؾَابفَألفيةَحؿَإلىَالسالؾَإرشاد .9

 .ـ1954ََ-َىػ1373ََ،1السمؼ،َطَأضكاءَالسيمي،َالرياض_َمحمدَبفَعكض
َأبكالكريـَالكتابَمزاياَإلىَالسميـَالعقؿَإرشاد .10 َبفَمحمدَبفَمحمدَالعمادمَالسعكدَ،

 العربي،َد.ط،َد.ت.َالتراثَإحياءَ،َبيركت_َدار(ػى982)َمصطفى
َالنحاسَت)إعرابَالقرآف .11 َأبكَجعفر َبيركت،338َ، َخميؿَإبراىيـ، َالمنعـ َعبد َت: ق(،

 ق.1َ،1421دارَالكتبَالعممية،َط
َفيرسة535)َاألصبيانيَالفضؿَبفَمحمدَبفَإسماعيؿَ،القرآفَإعراب .12 َالرياض_ َىػ(،

 ـ.1995ََ-َىػ1415ََ،1الكطنية،َطَفيدَالممؾَمكتبة
1425ََ،1الفارابي،َطدارَالدعاس،َكآخركف،َدمشؽ_ََعبيدَ،َأحمدالكريـَالقرآفَإعراب .13

 ق.
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ق(،َت:َمحمدَالسيدَعزكز،َبيركت616َ،َأبكَالبقاءَالعكبرمَت)إعرابَالقراءاتَالشكاذ .14
 ـ.1996ق/1َ،1417َ_لبناف،َعالـَالكتبَلمطباعةَكالنشر،َط

َكبيانو .15 َالقرآف َالإعراب َالديف َمحيي َابفَ، َكدار َاليمامة، َدار َبيركت، َدمشؽ_ دركيش،
 ـ.2011ق/11َ،1432َكثير،َط

َالقرآف .16 َت)إعراب َاألصفياني َالديف َنكر َالحسف َأبك َالباقكلي، َإبراىيـ543َ، َت: ق(،
 ق.4َ،1420اإليبارم،َالقاىرة،َدارَالكتابَالمصرم،َكبيركت_َدارَالكتبَالمبنانية،َط

َبيجالمرتؿَاهللَلكتابَالمفصؿَاإلعراب .17 َدارَالكاحدَعبدَت، َعماف_ َالفكرَصال ،
 ق.2َ،1418طَكالتكزيع،َكالنشرَلمطباعة

 ـ.15َ،2002لممبلييف،َطَالعمـَ،َدار(ىػ1396)َالزركميَالديفَخيرَاألعبلـ، .18
َالسبع .19 َالقراءات َفي َباإلقناع َابف َجعفر َأبك َلمتراث،450َاذشَت)، َالصحابة َدار ق(،

 د.ط،َد.ت.
َالنح .20 َبيف َالخبلؼ َمسائؿ َفي َأبكَكييفاإلنصاؼ َالديف َكماؿ َكالككفييف، َالبصرييف :

 ـ.2003ق/1َ،1424َق(،َالمكتبةَالعصرية،َط577البركاتَبفَاألنبارمَت)
َالقرآف .21 َمعاني َعف َالبياف َالنيسابكرمََإيجاز َالحسف َأبي َبف َمحمكد َالقاسـ َأبك ،

َط550ت) َاإلسبلمي، َالغرب َدار َبيركت، َالقاسمي، َحسف َبف َضيؼ َت: ،1َق(،
 ق.1415

ق(،َت:َعبدَالمييمفَطحاف،َمكة444َ،َأبكَعمركَالدانيَتَ)سبعةَلمقرآفاألحرؼَال .22
 ق.1َ،1408المكرمة،َمكتبةَالمنارة،َط

َككالةَأحمدَمطمكبَأحمدَببلغية،َأساليب .23 َالككيت_ َطَالناصرم، َ،1المطبكعات،
 ـ.1980

ق(،َت:َفخر646َ،َأبكَعمركَجماؿَالديفَابفَالحاجبَالمالكيَتَ)أماليَابفَالحاجب .24
 ـ.1989ق/1409َيمافَقدارة،َكبيركت،َدارَالجيؿ،َصال َسم

َالتأكيؿ، .25 َكأسرار َالتنزيؿ ََأنكار َأبك َالديف َالبيضاكمَناصر َعمر َبف َعبداهلل الخير
َالتراث691َ)ت َإحياء َدار َبيركت، َالمرعشمي، َالرحمف َعبد َمحمد َت: ق(،

 ـ.1998َق/1418َالعربي،
َكاالبتداء .26 َالكقؼ َالديإيضاح َمحي َت: َاألنبارم، َبكر َأبك َرمضاف،َ، َالرحمف َعبد ف

 ـ.1971ق/1390َدمشؽ_َمطبكعاتَمجمعَالمغةَالعربية،َ
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َالتفسير .27 َفي َالمحيط َت)البحر َاألندلسي َيكسؼ َبف َمحمد َحياف َأبك َت:745َ، ق(،
 ق.1420صدقيَمحمدَجميؿ،َبيركت،َدارَالفكر،َط،َ

اتَالشاذةَ،َكالقراءالبدكرَالزاىرةَفيَالقراءاتَالعشرَالمتكاترةَمفَطريقيَالشاطبيةَكالدره .28
ق(،َمصر،َدار1403َكتكجييياَمفَلغةَالعرب،َعبدَالفتاحَبفَعبدَالغنيَالقاضيَت)

 ـ.2010ق/3َ،1431َالسبلـ،َط
َابفالعربيةَعمـَفيَالبديع .29 َالجزرمَ، َفتحي(ىػ606َ)األثير َت: الديف،ََعميَأحمدَ،

 ق.1َ،1420السعكدية_َجامعةَأـَالقرل،َط
،َت:َ(ىػ794الزركشيَ)َبيادرَبفَاهللَعبدَبفَمدمحَالديفَ،َبدرالقرآفَعمـكَفيَالبرىاف .30

َطَالفضؿَأبكَمحمد َالحمبي، َالبابي َعيسى َالعربية َالكتب َإحياء َدار َ،1إبراىيـ،
 ـ.1957ق/1376

َأبكَ،َت:َمحمد(ىػ911)َالسيكطيَالديفَ،َجبلؿكالنحاةَالمغكييفَطبقاتَفيَالكعاةَبغية .31
 ،َد.ت.العصرية،َد.طَإبراىيـ،َلبناف_َصيدا،َالمكتبةَالفضؿ

،َفاضؿَصال َالسامرائي،َالقاىرة،َشركةَالعاتؾَلصناعةَببلغةَالكممةَفيَالتعبيرَالقرآني .32
 ـ.2006ق/2َ،1427َالكتاب،َط

(ق،َت:577َكماؿَالديفَأبكَالبركاتَبفَاألنبارمَت)َالبيافَفيَغريبَإعرابَالقرآف، .33
ق/1400َتاب،َطوَعبدالحميدَطو،َكمصطفىَالسقا،َالقاىرة،َالييئةَالمصريةَالعامةَلمك

 ـ.1980
 العربي،َد.ط،َد.ت.َالكتابَ،َدار(ىػ1356)الرافعيَصادؽَمصطفىَالعرب،َآدابَتاريخ .34
،َمجدم:َتَ،(ق333)الماتريدمَتَمنصكرَأبكَ،تأكيبلتَأىؿَالسنة .35 _ََبيركتَباسمـك

 .ـ2005/َق1426َ،1طَالعممية،َالكتبَدارَلبناف،
َإعرابَالقرآف، .36 َفي َبفَالتبياف َعبداهلل َالبقاء َالعكبرمَت)َأبك َبيركت616َالحسيف ق(،

 ـَ.2001ق/1421ََد.ط،َ_لبناف،َدارَالفكر،
َشمسالعشرَالقراءاتَفيَالتيسيرَتحبير .37 َت:َ(ىػ833)الجزرمَابفَالخيرَأبكَالديفَ، ،

 ـ.2000َ/ىػ1421َ،1الفرقاف،َطَالقضاة،َاألردف_َعماف،َدارَمفم َمحمدَأحمد
َكالتنكير، .38 َالتَالتحرير َعاشكر َبف َالطاىر َت)محمد َالدار1393َكنسي َتكنس، ق(،

 ـ.1984َد.ط،َالتكنسيةَلمنشر،
َ،(ق799)تَاألندلسيَجعفرَأبكَ،القرآفَحركؼَمفَبالتثميثَقرئَماَفيَاألقرافَتحفة .39

 .ـ2007/َق1482َ،2طَاشبيميا،َكنكزَالسعكدية،
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ق(،َت:َعميَبف786َ،َشمسَالديفَمحمدَبفَيكسؼَالكرمانيَت)تحقيؽَالفكائدَالغياثية .40
 ق.1َ،1424العكفي،َالسعكدية،َمكتبةَالعمكـَكالحكـ،َطَدخيؿَاهلل

أبكَحيافَاألندلسي،َتحقيؽ:َد.َحسفَىنداكم،ََالتذييؿَكالتكميؿَفيَشرحَكتابَالتسييؿ، .41
 ،َد.ت.1دمشؽ،َدارَالقمـ،َط

َالتنزيؿ .42 ق(،َت:َعبدَاهللَالخالدم،741َ،َأبكَالقاسـَابفَجزمَالكمبيَت)التسييؿَلعمـك
 ق.1َ،1416ـَبفَأبيَاألرقـ،َطبيركت،َشركةَدارَاألرق

َمحمدالكريـَالقرآفَفيَالنحكمَالتضميف .43 َطَنديـَ، َالزماف، َدار َالسعكدية_ ،1َفاضؿ،
 ـ.2005ََ/ىػ1426َ

ََالتطبيؽَالصرفي، .44 َالمعارؼَلمنشرَكالتكزيع، َمكتبة َالرياض، َالراجحي، ق/1420َعبده
 ـ.1999

َالبسيط .45 َالكاحدمَالنيسابكرمَتَ)التفسير َالحسف َأبك َالبحثَالعممي،ََق(،468، عمادة
 ق.1َ،1340جامعةَاإلماـَمحمدَبفَسعكدَاإلسبلمية،َط

ق(،َت:َمحمدَأبكَاألجفاف،542َ،َأبكَمحمدَابفَعطيةَاألندلسيَت)تفسيرَابفَعطية .46
 ـ.2َ،1983كمحمدَالزاىي،َبيركت_َلبناف،َدارَالغربَاإلسبلمي،َط

َالجبلليف، .47 َالمحميَت)َتفسير َأحمد َبف َمحمد َالديف َعبدََق(،864جبلؿ َالديف كجبلؿ
 .1ق(،َالقاىرة،َدارَالحديث،َط911الرحمفَبفَأبيَبكرَالسيكطيَت)

َالقرآف .48 َاألميفَبفَعبداهللَالعمكم،َتفسيرَحدائؽَالركحَكالريحافَفيَركابيَعمـك ،َمحمد
 ـ.2001ق/1َ،1421َبيركت_َلبناف،َدارَطكؽَالنجاة،َط

ق(،َت:َياسر489َعانيَت)تفسيرَالقرآف،َأبكَالمظفرَمنصكرَبفَمحمدَالمركزمَالسم .49
 ـ.1997ق/1َ،1418َبفَإبراىيـَكغنيـَبفَعباس،َالرياض_َالسعكدية،َدارَالكطف،َط

50. َ َلمكتاب، َالعامة َالمصرية َالييئة َالحسيني، َرشيد َمحمد ق/1354َتفسيرَالقرآفَالحكيـ،
 ـ.1990

َبفَ،َت:َسامي(ىػ774)َكثيرَتَبفَعمرَبفَإسماعيؿَالفداءَأبكَ،العظيـَالقرآفَتفسير .51
 ـ.1999ََ/َىػ2َ،1420كالتكزيع،َطَلمنشرَطيبةَمحمد،َدار

َالفكائد .52 َتسييؿ َبشرح َالقكاعد َالجيشَتمييد َبناظر َالمعركؼ َيكسؼ َبف َمحمد ،
َكدار778َت) َالعربية َمصر َجميكرية َالقاىرة، َكآخركف، َفاخر َمحمد َعمي َت: ق(،

 ق.1َ،1428السبلـَلمطباعةَكالنشرَكالتكزيعَكالترجمة،َط
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َالمغة .53 َتيذيب َأبك َت)، َاألزىرم َأحمد َبف َمحمد َعكض370َمنصكر َمحمد َت: ق(،
 ـ.1َ،2001َمرعب،َبيركت،َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َط

َاهللَعبدَبفَقاسـَبفَحسفَالديفَبدرَ،تكضي َالمقاصدَكالمسالؾَلشرحَألفيةَابفَمالؾ .54
َعبد(ىػ749المرادم)َعميٌََبف َت: َدارَعميَالرحمفَ، َطَالفكرَسميماف، َ،1َالعربي،

 ـ.2008َ/ىػ1428
َالدانيَت)التيسيرَفيَالقراءاتَالسبع .55 َأبكَعمركَعثمافَبفَسعيد َاكتك444َ، ق(،َت:

 ـ.1984ق/2َ،1404َتريزؿ،َبيركت،َدارَالكتابَالعربي،َط
ق(،َت:671َ،َشمسَالديفَأبكَعبداهللَمحمدَبفَأحمدَالقرطبيَت)الجامعَألحكاـَالقرآف .56

براىيـَاطفيش،َالقاىرة،َدارَالك  ـ.1964ق/2َ،1384َتبَالمصرية،َطأحمدَالبردكنيَكا 
ق(،َت:َأحمد310َ،َأبكَجعفرَمحمدَبفَجريرَالطبرمَت)جامعَالبيافَفيَتأكيؿَالقرآف .57

 ق.1420ـ/1َ،2000َمحمدَشاكر،َمؤسسةَالرسالة،َط
َالسبع، .58 َالقراءات َفي َالبياف َ)َجامع َت َالداني َسعيد َبف َعثماف َعمرك ق(،444َأبك

 ـ.2007ق/1َ،1428َاإلمارات،َجامعةَالشارقة،َط
،َدمشؽ_َدارَ(ىػ1376)َصافيَالرحيـَعبدَبفَ،َمحمكدالكريـَالقرآفَإعرابَفيَالجدكؿ .59

 ىػ.1418ََ،4الرشيد،َط
د.ف،َق(،َت:َفخرَالديفَقباكة،170َالخميؿَبفَأحمدَالفراىيدمَت)َالجمؿَفيَالنحك، .60

 ـ.1995ق/5َ،1416َط
،َشيابَالديفَأحمدَ)عنايةَالقاضيَككفايةَالراضي(حاشيةَالشيابَعمىَتفسيرَالبيضاكم .61

 .،َد.ط،َد.تدارَصادرَق(،َبيركت_1069المصرمَالحنفيَتَ)َبفَمحمدَالخفاجي
،َأبكَالعرفافَمحمدَبفَعميَالصبافَحاشيةَالصبافَعمىَشرحَاألشمكنيَأللفيةَابفَمالؾ .62

 ـ.1997ق/1َ،1417َق(،َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َط1206الشافعيَت)
َالقكنكمَعمىَتفسيرَاإلماـ .63 َالحنفيَالبيضاكمَحاشية َالديفَإسماعيؿَبفَمحمد ،َعصاـ

 ق.1422ـ/1َ،2001َق(،َبيركت_َلبناف،َدارَالكتبَالعممية،َط1195ت)
َفيَالقراءاتَالسبع، .64 َالعاؿ370َأبكَعبداهللَالحسفَبفَخالكيوَت)َالحجة َعبد ق(،َت:

َ،  ق.4َ،1401َبيركت،َدارَالشركؽ،َطسالـَمكـر
َالقراءات، .65 َزنجمةَحجة َابف َزراعة َالرسالة،403َت)َأبك َدار َاألفغاني، َسعيد َت: ق(،

 ق.1418ـ/5َ،1997َط
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َالسبعة .66 َلمقراء َابكَعميَالفارسيَتَ)الحجة َكبشير377َ، َالديفَقيكجي، َبدر َت: ق(،
 ـ.1993ق/2َ،1413َجكيجابي،َبيركت،َدارَالمأمكفَلمتراث،َط

ت:ََق(،1093،َعبدَالقادرَبفَعمرَالبغدادمَتَ)خزانةَاألدبَكلبَلبابَلسافَالعرب .67
 ـ.1997ق/4َ،1418َعبدَالسبلـَمحمدَىاركف،َالقاىرة،َمكتبةَالخانجي،َط

َأبكالخصائص .68 َالمتكفى)َالمكصميَجنيَبفَعثمافَالفت َ، َالييئة(ىػ392: َالمصريةَ،
 ،َد.ت.4لمكتاب،َطَالعامة

ق(،َتحقيؽ:َمحمكد1404َمحمدَعبدَالخالؽَعضيمةَت)َدراساتَألسمكبَالقرآفَالكريـ، .69
 رة،َدارَالحديث،َد.ط،َد.ت.محمدَشاكر،َالقاى

َالقاىرَالجرجانيَتَ)درجَالدررَفيَتفسيرَاآلمَكالسكر .70 َعبد َبف471َ، َكليد ق(،َت:
 ـ.2008ق/1َ،1429َأحمدَالحسيف،َبريطانيا،َمجمةَالحكمة،َط

َالمكنكف .71 َالكتاب َعمـ َفي َالمصكف َالحمبيَالدر َبالسميف َالمعركؼ َيكسؼ َبف َأحمد ،
 ـ.1987ق/1َ،1407َشؽ،َدارَالقمـ،َطق(،َت:َأحمدَمحمدَالخراط،َدم756ت)

،َت:َ(ىػ852)العسقبلنيَحجرَابفَالفضؿَأبكَالثامنة،َالمائةَأعيافَفيَالكامنةَالدرر .72
َمجمسَالمعيدَعبدَمحمد َاليند، َاباد_ َصيدر َطَالمعارؼَدائرةَضاف، ،2َالعثمانية،
 ـ.1972/َىػ1392

َأبكالمعانيَعمـَفيَاإلعجازَدالئؿ .73 َت:َ(ىػ471)َتَالجرجانيَالقاىرَعبدَبكرَ، ،
 ـ.1992/ىػ1413َ،3المدني،َطَفير،َالقاىرة_َمطبعةَأبكَشاكرَمحمدَمحمكد

 ـ.3َ،1976إبراىيـَأنيس،َالقاىرة،َمكتبةَاألنجمكَالمصرية،َطَداللةَاأللفاظ، .74
 ـ.1985َد.ط،َ،َعبدَالكريـَمجاىد،َعماف،َدارَالضياء،الداللةَالمغكيةَعندَالعرب .75
،َت:َنعمافَمحمدَأميفَطو،َمصر_َالقاىرة،َدارَيديكافَجريرَبشرحَمحمدَبفَحبيب .76

 .1َ/212،َج3المعارؼ،َط
َكالسبعَالمثاني .77 َبفَعبداهللَركحَالمعانيَفيَتفسيرَالقرآفَالعظيـ َشيابَالديفَمحمكد ،

َت) َاأللكسي َالكتب1270َالحسيني َدار َبيركت، َعطية، َالبارم َعبد َعمي َت: ق(،
 ق.1َ،1415العممية،َط

َالتفسي .78 َعمـ َفي َالمسير َالجكزمَرزاد َعمي َبف َالرحمف َعبد َالفرج َأبك َالديف َجماؿ ،
 ق.1َ،1422ق(،َت:َعبدَالرازؽَالميدم،َبيركت،َدارَالكتابَالعربي،َط597ت)

َالقراءات .79 َفي َت)السبعة َالبغدادم َمجاىد َبف َبكر َأبك َضيؼ،324َ، َشكقي َت: ق(،
 ق.2َ،1400مصر،َدارَالمعارؼ،َط
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أبكَالقاسـَابفَالقاص َالعذرمَالبغدادمَتََسراجَالقارئَالمبتدمَكتذكارَالمقرئَالمنتيي، .80
 ـ.1954ق/3َ،1373َق(،َمصر،َمطبعةَمصطفىَالبابيَالحمبي،َط801)
،َشمسَالديفَمحمدَالسراجَالمنيرَفيَاإلعانةَعمىَمعرفةَبعضَكبلـَربناَالحكيـَالخبير .81

َت) َالشافعي َالشربيني َالخطيب َأحمد َالقاىرة977بف َ)األميرية(،َق(، َبكالؽ َمطبعة ،
 ق،َد.ط.1285

َأبككالخطَالتصريؼَعمميَفيَالشافية .82 َالكردمَالحاجبَابفَالديفَجماؿَعمركَ،
،1َاآلداب،َطَالشاعر،َالقاىرة_َمكتبةَالعظيـَعبدَصال َق(،َت:َالدكتكر646المالكي)
 ـ.2010

َكأحدَشرحَأبياتَمغنيَالمبيب .83 َالعزيزَرباح، َعبد َت: َالبغدادم، َالقادرَبفَعمر َعبد ،
 .2َ،1393ارَالمأمكفَلمتراث،َطيكسؼَدقاؽ،َبيركت_َد

ق(،َلبناف_َبيركت،900َ،َنكرَالديفَاألشمكنيَت)شرحَاألشمكنيَعمىَألفيةَابفَمالؾ .84
 ـ.1998ق/1َ،1419َدارَالكتبَالعممية،َط

ق(،َت:َد.َعبدالرحمفَالسيد،َكد.َمحمد672َ،َجماؿَالديفَبفَمالؾَت)شرحَالتسييؿ .85
 ـ.1990َق/1َ،1410طَبدكمَالمختكف،َىجرَلمطباعةَكالنشرَكالتكزيع،

َالديفَزيفَالنحك،َفيَالتكضي َبمضمكفَالتصري َأكَالتكضي َعمىَالتصري َشرح .86
َدار(ىػ905المصرم) َالعممية، َالكتب َدار َلبناف، َبيركت_ -بيركت-َالعمميةَالكتبَ،
 ـ.2000َ/ىػ1َ،1421لبناف،َط

َسميمافَبفَإبراىيـَ،َت:(ىػ442)َالثمانينيَثابتَبفَعمرَالقاسـَأبكَالتصريؼ،َشرح .87
 ـ.1999/ىػ1419َ،1الرشد،َطَالبعيمي،َمكتبة

،َت:َراجيَاألسمر،َبيركت_َدارَالكتابَالعربي،َشرحَديكافَأبيَتماـَالخطيبَالتبريزم .88
 ـ.1994ق/2َ،1414َط
َ،َت:َعبد(ىػ761ىشاـ)َابفَالديف،َ،َجماؿالعربَكبلـَمعرفةَفيَالذىبَشذكرَشرح .89

 ،َد.ت.،َد.طيعلمتكَزَالمتحدةَالدقر،َسكريا_َالشركةَالغني
،َمحمدَشراب،َبيركت،َمؤسسةَالرسالة،َشرحَالشكاىدَالشعريةَفيَأماتَالكتبَالنحكية .90

 ـ.2007ق/1َ،1427َط
ق(،َبيركت،833َ،َشمسَالديفَأبكَالخيرَابفَالجزرمَت)شرحَطيبةَالنشرَفيَالقراءات .91

 ـ.2006ق/2َ،1426َدارَالكتبَالعممية،َط
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َالقراءات .92 َفي َالنشر َطيبة َالنكيرم،857َت)َالعشرَشرح َالديف َمحب َالقاسـ َأبك ق(،
 ـ.2003ق/1َ،1424َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َت:َمجدمَمحمدَسركرَباسمكـ،َط

ق(،َت:َمحمدَمحيي761َجماؿَالديفَابفَىشاـَت)َشرحَقطرَالندلَككبؿَالصدل، .93
 ق.11َ،1833الديفَعبدَالحميد،َالقاىرة،َط

َعبدَائيالطَمالؾَبفَالديفَجماؿَالشافية،َالكافيةَشرح .94 َت: َأحمدَالمنعـَالجياني،
 ـ.1982ََ/ىػ1َ،1402َالقرل،َطَأـَىريدم،َمكةَالمكرمةَ_َجامعة

َالحسفَبفَالمرزبانَشرحَكتابَسيبكيو، .95 َالسعيد َأحمد368َالسيرافيَت)َيأبك َت: ق(،
 ـ.1َ،2008َحسفَميدلي،َكعميَسيدَعمي،َبيركت_َلبناف،َدارَالكتبَالعممية،َط

يعيشَبفَعميَالمكصميَالمعركؼَبابفَيعيشَكابفَالصانعَتَ،َأبكَالبقاءَشرحَالمفصؿ .96
 ـ.2001ق/1َ،1422َق(،َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َط643)
َكدكاءَكبلـَالعربَمفَالكمكـ .97 ق(،573َ،َنشكافَبفَسعيدَالحميرمَاليمنيَت)شمسَالعمـك

،1َت:َحسيفَبفَعبداهللَالعمرم،َبيركت،َدارَالفكرَالمعاصر،َكدمشؽ،َدارَالفكر،َط
 ـ.1999ق/1420َ

،َ(ىػ821)القمقشندمَالفزارمَأحمدَبفَعميَبفَ،َأحمداإلنشاءَصناعةَفيَاألعشىَصب  .98
 د.ت.د.ط،ََالعممية،َالكتبَبيركت_َدار

ق(،393َ،َأبكَنصرَإسماعيؿَبفَحمادَالجكىرمَت)الصحاحَتاجَالمغةَكصحاحَالعربية .99
 ق.1407َـ/1987َد.ط،َت:َأحمدَعبدَالغفكر،َبيركت_َدارَالعمـَلممبلييف،

َأبكالشافعيةَطبقات .100 َتقيَ، َت(ىػ851)َشيبةَقاضيَابفَالديفَبكر ،َ َعبدَالحافظ:
 ق.1َ،1407خاف،َبيركت_َعالـَالكتب،َطَالعميـ

العممية،ََالكتبَ،َبيركت،َدار(ىػ945)َالمالكيَالداككدمَالديفَ،َشمسالمفسريفَطبقات .101
 د.ط،َد.ت.

َالتفسير .102 َفي َالشنقيطي َمجالس َمف َالنمير َمحمدالعذب َالمختارََ، َمحمد َبف األميف
َالفكائد1393َالشنقيطيَتَ) ق(،َت:َخالدَبفَعثمافَالسبت،َمكةَالمكرمة،َدارَعالـ

 ق.2َ،1426لمنشرَكالتكزيع،َط
َالرحمفَعبدَبفَفرحكف،َت:َأبكَاهللَعبدَمحمدَأبكَالديفَ،َبدرالعيمدىةَإعرابَفيَالعيٌدة .103

 .َ،َد.ت1البخارم،َطَاإلماـَسعد،َالدكحة_َدارَبفَعادؿ
َالسبع .104 َالقراءات َفي َالسرقسطسيَالعنكاف َاألنصارم َخمؼ َبف َإسماعيؿ َطاىر َأبك ،

 ق.1405َد.ط،َق(،َت:َزىيرَزاىد،َكخميؿَالعطية،َبيركت،َعالـَالكتب،455ت)
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ق(،َجدة،505َ،َأبكَالقاسـَبرىافَالديفَالكرمانيَت)غرائبَالتفسيرَكعجائبَالتأكيؿ .105
 د.ط،َد.ت.دارَالقبمةَلمثقافةَاإلسبلمية،َ

:َتَ،(850)تَالنيسابكرمَالقميَالحسفَالديفَنظاـَالفرقاف،َكرغائبَالقرآفَغرائب .106
 .العمميةَالكتبَدارَبيركت،َعميرات،َزكرياَالشيخ

،َعميَبفَمحمدَبفَسالـ،َأبكَالحسفَالنكرم،َت:َأحمدَغيثَالنفعَفيَالقراءاتَالسبع .107
 ـ.2004ق/1َ،1425َمحمكدَالشافعي،َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َط

َالقرآف .108 َمقاصد َفي َالبياف َالطيبَالحسينيَتَ)فت  َأبك َالمكتبة1307َ، َبيركت، ق(،
 ـ.1992َق/1412ََد.ط،َالعصريةَلمطباعةَكالنشر،

َالبيضاكم .109 َالقاضي َتفسير َأحاديث َبتخريج َالسماكم َالرؤكؼَالفت  َعبد َالديف َزيف ،
 ق.1َ،1409ق(،َت:َأحمدَالسمفي،َالسعكدية،َدارَالعاصمة،َط1031المناكمَت)

ق(،َدمشؽ_َبيركت،َدارَابف1250َمحمدَبفَعميَالشككانيَاليمنيَت)َفت َالقدير، .110
 ق.1َ،1414كثير،َدارَالكمـَالطيب،َط

،َالقاىرة_َ(ىػ1430)َسالـَمحمدَإبراىيـَ،َمحمدالقراءاتَكجمعَتأصيؿَفيَالدىرَفريدة .111
 ـ.2003َ/َىػ1424ََ،1العربى،َطَالبيافَدار
َالعربية .112 َفيَعمكـ َالقراءاتَكأثرىا َمحيسفَت)، َمحمد َمكتبة1422َمحمد َالقاىرة، ق(،

 ـ.1984ق/1َ،1404َالكمياتَاألزىرية،َط
،َأبكَالقاسـَيكسؼَبفَعميَاليشكرمَاليذليَالكامؿَفيَالقراءاتَالعشرَكاألربعيفَالزائدة .113

،1َق(،َت:َجماؿَبفَالسيدَبفَرفاعيَالشايب،َمؤسسةَسماَلمتكزيعَكالنشر،َط465ت)
 ـ.2007ق/1428َ

ق(،َت:180َركَبفَعثمافَبفَقنبرَالحارثيَبالكالء،َأبكَبشرَسيبكيوَت)،َعمالكتاب .114
 ـ.1988ق/3َ،1408َعبدَالسبلـَىاركف،َالقاىرة،َمكتبةَالخانجي،َط

115. َ َالمجيد، َفيَإعرابَالقرآف َمحمد643َالمنتخبَاليمذانيَتَ)الكتابَالفريد َت: ق(،
 ـ.2006ق/1427ََ،1نظاـَالديفَالفتي ،َالسعكدية،َدارَالزمافَلمنشرَكالتكزيع،َط

َالتأكيؿ .116 َكجكه َفي َاألقاكيؿ َكعيكف َالتنزيؿ َحقائؽ َاهللَالكشاؼَعف َجار َالقاسـ َأبك ،
 ق.3َ،1407ق(،َبيركت،َدارَالكتابَالعربي،َط538محمكدَبفَعمركَالزمخشرمَت)

َكحججيا، .117 َالقراءاتَالسبعَكعمميا مكيَبفَأبيَطالبَالقيسي،َت:ََالكشؼَعفَكجكه
 ـ.3َ،1984ؤسسةَالرسالة،َطمحيَالديفَرمضاف،َبيركت،َم
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َمكتبة(ىػ1067)َخميفةَحاجيَكالفنكف،َالكتبَأساميَعفَالظنكفَكشؼ .118 َ–َالمثنىَ،
 َـ.1941بغداد،َمكتبةَالمثنى،َد.ط،َ

ق(،َت:427َأبكَإسحاؽَأحمدَبفَمحمدَالثعمبيَت)َالكشؼَكالبيافَعفَتفسيرَالقرآف، .119
َال َالتراث َإحياء َدار َلبناف، َبيركت_ َعاشكر، َبف َمحمد َطأبي 1َعربي، ق/1422َ،

 ـ.2002
َالعشر .120 َالقراءات َفي َالكجيوَالكنز َبف َالمؤمف َعبد َبف َعبداهلل َمحمد َابك َالديف َتاج ،

َط741ت) َالدينية، َالثقافة َمكتبة َالقاىرة، َالمشيداني، َخالد َت: 1َق(، ق/1425َ،
 ـ.2004

،2َق(،َت:َمازفَالمبارؾ،َدمشؽ،َدارَالفكر،َط337،َأبكَالقاسـَالبغدادمَت)البلمات .121
 ـ.1985ق/1405َ

ق(،َت:َعبدَاإللوَنبياف،616َ،َأبكَالبقاءَالعكبرمَت)المبابَفيَعمؿَالبناءَكاإلعراب .122
 ـ.1995ق/1َ،1416َدمشؽ،َدارَالفكر،َط

َالكتاب .123 َعمكـ َفي َالدمشقيَالمباب َالحنبمي َعمي َبف َعمر َالديف َحفصَسراج َأبك ،
اف،َدارَق(،َت:َعادؿَأحمدَعبدَالمكجكد،َكعميَمحمدَمعكض،َبيركت_َلبن775ت)

 ـ.1998ق/1َ،1419َالكتبَالعممية،َط
َالمعركؼَبابفَمنظكرَتَ)لسافَالعرب .124 ق(،َبيركت،711َ،َجماؿَالديفَمحمدَبفَمكـر
 ق.3َ،1414ط
ق(،َت:381َأبكَبكرَأحمدَبفَالحسيفَالنيسابكرمَت)َالمبسكطَفيَالقراءاتَالعشر، .125

 ـ.1981َد.ط،َسبيعَحمزةَحاكيمي،َدمشؽ،َمجمعَالمغةَالعربية،
َمجمعَمحمدَبفَأحمدَ،القرآفَإعرابَمشكؿَمفَجتبىالم .126 َالمنكرة_ َالمدينة َالخراط،

 ىػ.1426ََد.ط،َالمصحؼ،َلطباعةَفيدَالممؾ
ق(،َت:َزىيرَسمطاف،َبيركت_َمؤسسة395َأحمدَبفَفارسَالقزكينيَت)َمجمؿَالمغة، .127

 ـ.1986ق/2َ،1406َالرسالة،َط
َالقراءاتَكاإليضاحَعنيا .128 َشكاذ َالفت َعثمافَبفَجنيَالمحتسبَفيَتبييفَكجكه َأبك ،

َت) َد.ط،392َالمكصمي َاإلسبلمية، َلمشئكف َاألعمى َكالمجمس َاألكقاؼ َكزارة ق(،
 ـ.1999ق/1420َ

َاألعظـ .129 َكالمحيط َت)المحكـ َالمرسي َسيده َبف َعمي َالحسف َأبك َعبد458َ، َت: ق(،
 ـ.2000ق/1َ،1421َالحميدَىنداكم،َبيركت_َدارَالكتبَالعممية،َط
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 .7ضيؼ،َالقاىرة،َدارَالمعارؼ،َطَشكقيَالمدارسَالنحكية، .130
َالتأكيؿ .131 َكحقائؽ َالتنزيؿ َت)مدارؾ َالنسفي َالديف َحافظ َالبركات َأبك َت:710َ، ق(،

 ق.1419ـ/1َ،1998َيكسؼَعميَبديكم،َبيركت،َدارَالكمـَالطيب،َط
،َبيركت_َلبناف،َ(ىػ768)َاليافعيَالديفَعفيؼَمحمدَ،َأبكاليقظافَكعبرةَالجنافَمرآة .132

 ـ.1997َََ-َىػ1،1417َطَة،العمميَالكتبَدار
،َبياءَالديفَبفَعقيؿ،َت:َمحمدَكامؿَبركات،َجدة_َدارَالمساعدَعمىَتسييؿَالفكائد .133

 ق.1َ،1405المدني،َط
تََالشيبانيَحنبؿَبفَمحمدَبفَأحمدَاهللَعبدَأبكَ،حنبؿَبفَأحمدَاإلماـَمسند .134
 ـ.2001َىػ/1َ،1421الرسالة،َطَمؤسسةَاألرنؤكط،َكآخركف،َق(،َت:َشعيب241)
،َت:َمركزَالبحكثَكتقنيةَالمعمكمات،َدارَالتأصيؿ،َالمسندَلئلماـَإسحاؽَبفَراىكيو .135
 ـ.2016ق/1َ،1437َط
ق(،َت:َحاتـ437َ،َأبكَمحمدَمكيَبفَأبيَطالبَالقيركانيَت)مشكؿَإعرابَالقرآف .136

 ق.2َ،1405صال َالضامف،َبيركت،َمؤسسةَالرسالة،َط
ق(،َت:510َلحسيفَبفَمسعكدَالبغكمَتَ)أبكَمحمدَاَمعالـَالتنزيؿَفيَتفسيرَالقرآف، .137

 ق.1َ،1420عبدَالرازؽَميدم،َبيركت،َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َط
أبكَمنصكرَمحمدَبفَأحمدَاألزىرمَاليركم،َالسعكدية،َجامعةَالممؾََمعانيَالقراءات، .138

 ق.1412ـ/1َ،1991َسعكد،َمركزَالبحكثَفيَكميةَاآلداب،َط
َالقرآف .139 َالمجاشعيمعاني َالحسف َأبك ،َ(َ َت َباألخفش َىدل215َالمعركؼ َت: ق(،

 ـ.1990ق/1َ،1411َمحمكدَقراعة،َالقاىرة،َمكتبةَالخانجي،َط
َالقرآف .140 َتَ)معاني َالمعركؼَبالفراء َالديممي َزياد َيحيىَبف َزكريا َأبك َت:207َ، ق(،

 ،َد.ت.1ارَالمصريةَلمتأليؼَكالترجمة،َطأحمدَيكسؼَالنجاتي،َكآخريف،َمصر،َالد
َالقرآف، .141 َجعَمعاني َت)أبك َالنحاس َمحمد َبف َأحمد َعمي338َفر َمحمد َت: ق(،

 ق.1َ،1409الصابكني،َمكةَالمكرمة،َجامعةَأـَالقرل،َط
عرابو، .142 َكا  َالقرآف َت)َمعاني َالزجاج َالسرم َبف َإبراىيـ َإسحاؽ َعبد311َأبك َت: ق(،

 ـ.1988َق/1َ،1408َالجميؿَعبدهَشمبي،َبيركت،َعالـَالكتب،َط
َمعانيَالنحك .143 َفاضؿَصال َالسامرائي، َكالنشرَكالتكزيع،َ، َلمطباعة َالفكر َدار األردف،
 ـ.2000ق/1َ،1420َط
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نكييض،َبيركت_ََعادؿَ،«الحاضرَالعصرَكحتىَاإلسبلـَصدرَمف»َالمفسريفَمعجـ .144
 ـ.1988ََ/ىػ3َ،1409َطَكالنشر،َكالترجمةَلمتأليؼَالثقافيةَنكييضَلبناف،َمؤسسة

َاألعاريب .145 َكتب َعف َالمبيب َت)مغني َىشاـ َابف َالديف َجماؿ َمازف761َ، َت: ق(،
 ـ.6َ،1985المبارؾ،َكمحمدَعميَحمداهلل،َدمشؽ،َدارَالفكر،َط

ق(،َت:َعبدَالكريـ563َ،َأبكَالعبلءَالحنفيَت)مفاتي َاألغانيَفيَالقراءاتَكالمعاني .146
،َط  ـ.2001ق/1َ،1422َمدلج،َبيركت_َلبناف،َدارَابفَحـز

َ،3طَالعربي،َالتراثَاءإحيَدارَبيركت،َ،(ق606)تَالرازمَاهللَعبدَأبكَالغيب،َمفاتي  .147
 .ق1420

َيكسؼالعمكـَمفتاح .148 َت(ىػ626)السكاكيَعميَبفَمحمدَبفَبكرَأبيَبفَ، ،َ َنعيـ:
 ـ.1987َ/ىػ1407َ،2العممية،َطَالكتبَزرزكر،َبيركت_َلبناف،َدار

َمحمد:َتَ،(ق502)تَاألصفيانيَالراغبالمفرداتَفيَغريبَالقرآف،َ .149
 .ـ1999/َق1420َ،1طَطنطا،َجامعةَاآلداب،َكميةَبسيكني،

َجارَالزمخشرمَأحمد،َبفَعمركَبفَمحمكدَالقاسـَ،َأبكاإلعرابَصنعةَفيَالمفصؿ .150
 ـ.1َ،1993اليبلؿ،َطَممحـ،َبيركت_َمكتبةَبكَعميَ،َت:(ىػ538)َتَاهلل
َإبراىيـَإسحؽَأبكَ،(مالؾَابفَألفيةَشرح)َالكافيةَالخبلصةَشرحَفيَالشافيةَالمقاصد .151

َالعمميةَالبحكثَمعيد_ََمكةَالبنا،َإبراىيـَمحمد.َد:َتَ،(ىػ790َ)َالشاطبيَمكسىَبف
حياء  .ـ2007ََ/ىػ1428ََ،1طَاإلسبلمي،َالتراثَكا 

َعماف_َدارَشكرل،َخالدَأحمدَالقضاة،َمفم َأحمدَ،َمحمدمقدماتَفيَعمـَالقراءات .152
 ـ.2001ََ/ىػ1422ََ،1َعمار،َط

َبالمالمقتضب .153 َالمعركؼ َيزيد َبف َمحمد َالعباس َأبك َت)، َمحم285برد َت: دَق(،
 ،َد.ط،َد.ت.ضيمة،َبيركت،َعالـَالكتبعبدالخالؽَع

َالسبع .154 َالقراءات َمف َتكاتر َفيما َالحفياف،َالمكرر َأحمد َت: َحفصَاألنصارم، َأبك ،
 ـ.2001ق/1َ،1422َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َط

َتَاإلشبيميَعصفكرَابفَالتصريؼ،َفيَالكبيرَالممتعَ،التصريؼَفيَالكبيرَالممتع .155
 .1996َ،1طَف،لبناَمكتبةَ،(ىػ669)
،َأحمدَبفَعبدَمنارَاليدلَفيَبيافَالكقؼَكاالبتداَمعوَالمقصدَلتمخيصَماَفيَالمرشد .156

(َ َت َاألشمكني َالكتب1100َالكريـ َدار َبيركت، َالعدكم، َالعبل َأبك َشريؼ َت: ق(،
 ـ.2002ق/1َ،1422َالعممية،َط
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سبلميةَ_َعبداهللَبفَحمدَالعكيشؽ،َجامعةَاإلماـَمحمدَبفَسعكدَاإلَمنيجَفقوَالمغة، .157
 ق.3َ،1423السعكديةَ_الرياض،َط

َت(ىػ874)بردمَتغرمَبفَيكسؼَالكافي،َبعدَكالمستكفىَالصافيَالمنيؿ .158 ،َ َدكتكر:
 لمكتاب،َد.ط،َد.ت.َالعامةَالمصريةَعاشكر،َالييئةَالفتاحَعبدَسعيد

ق(،َمؤسسةَسجؿَالعرب،1414َ)،َإبراىيـَبفَإسماعيؿَاألنبارمَتالمكسكعةَالقرآنية .159
 ط.ق،َد.1405

160. َ َالمتخصصة، َالقرآنية َكالعمماءَالمتخصصيف،َمصر،َالمكسكعة مجمكعةَمفَاالساتذة
 ق.1423ـ/2002ََد.ط،َالمجمسَاألعمىَلمشئكفَاإلسبلمية،

 .،َد.ط،َد.تاإليمافَالعبد،َالقاىرة_َدارَزكرياَ،َفلايرالقرآفَتجكيدَأحكاـَفيَالميزاف .161
162. َ َالعشر، َالقراءات َفي َمحمالنشر َالخير َأبك َالديف َالجزرمَشمس َابف َمحمد َبف د

 كت_لبناف،َدارَالكتبَالعممية،َد.ط،َد.ت.ق(،َتؾَعميَمحمدَالضباع،َبيَر833ت)
عرابو( .163 َكا  َالقرآف َمعاني َ)في َالكريـ َالقرآف َفي َغالبَالنكت َبف َعمي َالحسف َأبك ،

َالكتب479َالمجاشعيَالقيركانيَت) َدار َبيركت، َالطكيؿ، َالقادر َعبداهللَعبد َت: ق(،
 ق.1428ـ/1َ،2007َالعممية،َط

َعبدَابفَالسيد:َتَ،(ق450)تَبالماكردمَالشييرَالبصرمَالحسفَأبكَ،كالعيكفَالنكت .164
 ،َد.ط،َد.ت.العمميةَالكتبَدارَلبناف،_َبيركتَالرحيـ،َعبدَبفَالمقصكد

َالديفَالبيضاكم،َجبلؿَتفسيرَعمىَالسيكطيَحاشية=ََاألفكارَكشكاردَاألبكارَنكاىد .165
 ـ.2005ََ/ىػ1424ََ،َد.ط،القرلَأـَمعة،َالسعكدية_َجا(ىػ911)َالسيكطي

166. ،َ َفيَالقراءاتَالعشر َالنشر َمحيسفَت)َاليادمَشرحَطيبة َسالـ َ،1422َمحمد ق(
 ـ.1997ق/1َ،1417َبيركت،َدارَالجيؿ،َط

،َاليدايةَإلىَبمكغَالنيايةَفيَعمـَمعانيَالقرآفَكتفسيرهَكأحكاموَكجمؿَمفَفنكفَعمكمو .167
َأبيَطالبَتَ) َمكيَبف َمحمد َبحكثََق(،437أبك َمجمكعة َالبكشيخي، َالشاىد ت:

َط َالشارقة، َجامعة َاإلسبلمية، َكالدراسات َالشريعة َكمية َكالسنة، 1َالكتاب ق/1429َ،
 ـ.2008

َسميـَميرَبفَأميفَمحمدَبفَ،َإسماعيؿالمصنفيفَكآثارَالمؤلفيفَأسماءَالعارفيفَىدية .168
 .،َد.ط،َد.تبيالعَرَالتراثَإحياءَىػ(،َبيركت_َلبناف،َدار1399)َالبغدادمَالباباني

عبدَالرحمفَبفَأبيَبكرَجبلؿَالديفَالسيكطيََىمعَاليكامعَفيَشرحَجمعَالجكامع، .169
 ق(،َت:َعبدَالحميدَىنداكم،َمصر،َالمكتبةَالتكقيفية،َد.ط،َد.ت.911ت)
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َأحمد:َ،َت(ىػ764)َالصفدمَاهللَعبدَبفَأيبؾَبفَخميؿَالديفَ،َصبلحبالكفياتَالكافي .170
 ـ.2000َ-ىػ1420د.ط،َالتراث،َإحياءَدارَت_َمصطفى،َبيرَكَكتركيَاألرناؤكط

ق(،1403َ،َعبدَالفتاحَبفَعبدَالغنيَبفَمحمدَالقاضيَت)الكافيَفيَشرحَالشاطبية .171
 ـ.1992َق/4َ،1412َمكتبةَالسكادمَلمتكزيع،َط

ق(،446َأبكَعميَالحسفَبفَعميَاألىكازمَت)َالكجيزَفيَشرحَقراءاتَالقرأةَالثمانية، .172
 ـ.1َ،2002،َدارَالغربَاإلسبلمي،َطت:َدريدَحسفَأحمد،َبيركت

ق(،َت:َالشيخَعادؿ468َ،َأبكَالحسفَالنيسابكرمَت)الكسيطَفيَتفسيرَالقرآفَالمجيد .173
َـ.1994ق/1َ،1415َأحمدَعبدَالمكجكد،َكآخركف،َبيركت،َدارَالكتبَالعممية،َط
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 الفيارس الفنية 

 فيرس اآليات القرآنية
 لصفحةرقم ا رقم اآلية اآليـــة م.

 الفاتحةسورة 
2َ146َََّ ىم مم خم حم َُّٱ .1

6َ146َََّىي مي  خيَُّ .2

5َ146َََّٱجي ُّيهَ .3

1َ158َََّ يل ىل مل خل َُّٱ .4

4َ162َََّ ين ىن من َُّٱ .5

 سورة البقرة
24َ+23+2َ16ََّ جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل َُّٱ .6

49َ+117َ22ََّٱ جخ مح جح  مجحج مث هت َُّٱ .7

7َ22َََّٱمه جه ين ىن من خن َُّٱ .8

254َ25َََّ ىننن  من زن رن مم ام يل َُّٱ .9

62َ26َََّ يه ىه َُّٱ .10

71َ26َََّ  ىي مي َُّٱ .11

12. َ 197َ26َََّٱحن جن  يم ىمُّ ٱ

254َ26ََََّ زن رن مم ام يل َُّٱ .13

7َ26َََّٱ ىهمه جه ين ىن من خن َُّٱ .14

37َ28َََّٱ مم خم حم جم هل َُّٱ .15

124َ28َََّ جح مج حج  مث َُّٱ .16
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249َ34َََّ ٌٍّّ  ٰى ٰر ٰذ يي َُّٱ .17

184َ36َََّٱ مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ َُّٱ .18

233َ53َََّٱ مخجخ مح  جح مج حج مث هت َُّٱ .19

284َ57َََّٱ ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ َُّٱ .20

233َ62َََّ مبخب حب  جب هئ مئ خئ َُّٱ .21

102َ64َََّٱ ممخم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .22

282َ68ََٱاك يق ىق يفىف يث  ىث نث َُّٱ .23

74َ72َََّٱ ىن نن  من زن رن مم ام يل َُّٱ .24

125َ82َََّٱ حص مس  خس حس جس مخ جخ َُّٱ .25

122َ82ََََّ زث رث يت ىت َُّٱ .26

222َ87َََّٱ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  َُّٱ .27

212َ91َََّٱ ٰر ٰذ يي ىي  مي خي َُّٱ .28

-139ََّٱ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي َُّٱ .29
140َ

94َ

164َ+149+83َ102ََّٱ جس مخ جخ مح جح مج  حج  َُّٱ .30

251َ104َََّٱ هت  مت خت حت جت هب َُّٱ .31

148َ105َََّٱ ٍَّّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي َُّٱ .32

184َ111َََّٱ مئ زئ رئّٰ ِّ َُّٱ .33

168َ114َََّٱجغ مع جع مظ حط مض خض َُّٱ .34

70َ115َََّٱ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .35

128َ116َََّٱ خي حي جي يه  ىه مه جه َُّٱ .36
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40َ118َََّٱ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ َُّٱ .37
80َ119َََّٱ مثزث رث يت ىت نت مت زت َُّٱ .38
4َ122َََّٱ يي  ىي مي خي حي َُّٱ .39
33َ123َََّٱ مل يك ىك مكلك اك يق ىق َُّٱ .40
62َ125َََّٱحم جم يل ىل مل خل ُّٱ :َ .41
67َ126َََّٱ يي ىي ني مي زي  ري ٰى َُّٱ .42
81َ127َََّٱزي ري ٰى  ين  ىن نن زنمنَُّ .43
91َ128َََّٱ لك اك يق ىق يف ىف يث َُّٱ .44
184َ128َََّٱ  نئ مئ زئ رئّٰ ِّ َُّٱ .45
211َ144َََّ      ىل مل خل َُّٱ .46
219َ147َََّٱجك مق حق َُّٱ .47
164َ+282َ149ََّ حفجف  مغ جغ مع جع َُّٱ .48
21َ151َََّٱين ىن نن من َُّٱ .49
20َ151َََّ  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت َُّٱ .50
8َ157َََّٱ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ :َ .51
143َ158َََّ زن نث مث زث َُّٱ .52
58َ159َََّ  ىهمه جه ين َُّ .53
83َ164َََّ مف خف حف جف  مغ َُّٱ .54
132َ166َََّٱ هئ مئ  خئ حئ جئ يي َُّٱ .55

 سورة ال عمران
97َ+81َ69َََّٱ ري ٰى ين ىن نن من زن َُّٱ .56

-132ََّٱحم جم هل مل خل َُّٱ .57
133َ

76َ

176َ83َََّٱ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ َُّٱ .58
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78َ129َََّٱ حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .59

167َ+30َ154ََّٱ حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .60

97َ160َََّ جئيي  ىي ني مي زي َُّٱ .61

26َ163َََّ ىث نث مث زث َُّٱ .62

180َ168َََّٱمك لك خك حك جك مق  حق  َُّٱ .63

 سورة النساء
100َ23َ َّٱ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض َُّٱ .64

29َ29َََّٱ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي َُّٱ .65

34َ+66َ32َََّٱين ىن من خن حنَُّ .66

12َ38َََّٱ  نن من زن رن مم َُّٱ .67

65َ44َََّٱ مم خم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .68

100َ58َََّٱ مغ جغ مع جع مظ حط مض خض َُّٱ .69

61َ61َََّٱ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّٱ .70

73َ62َ-72ََّٱ جئ يي ىي  ني مي زي ري َُّٱ .71

43َ86َََّٱ خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج َُّٱ .72

10َ92َََّٱ نث مث زث رث يت ىت َُّٱ .73

73َ98َََّٱجح مج حج مث هت مت ختَُّ .74

24َ107َََّ خم حم جم يل ىل مل َُّٱ .75

31َ110َََّٱ يل ىل مل يك ىك مك َُّٱ .76

81َ120َََّٱ حي جي يه  ىه مه جه ين ىن َُّٱ .77

32َ143َََّٱ حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين َُّٱ .78
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66َ148َََّ جهين ىن من خن حن َُّٱ .79

162َ150َََّٱ حك جك مق حق مف خف  حف  َُّٱ .80

90َ160َََّٱىي ني مي زي ري ٰى ين َُّٱ .81

1َ179َََّٱمي خي  حي جي يه ىه َُّٱ .82

145َ181َََّٱ حج مث هت مت خت  حت جت َُّٱ .83

 سورة المائدة
45َ30َ َّٱ خت حت جت هب  مب خب َُّٱ .84

6َ45َََّٱ خم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .85

185َ+71َ99ََّٱحم جم يل ىل مل خل َُّٱ .86

114َ109َََّٱ خم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .87

110َ112َََّٱ يت ىت نت مت  زت رت َُّٱ .88

187َ+95َ115ََّٱ جتهب مب  خب حب جب هئ مئ خئ َُّٱ .89

54َ121ََََّٱ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  َُّٱ .90

6َ149َََّٱ خم حم جم يل ىل مل خل َُّٱ .91

6َ151َََّٱجه ين ىنَُّ .92

67َ152َََّٱ متزت رت  يب ىب نب مب زب رب َُّٱ .93

190َ+38َ154ََّٱ مه  جه ين ىن َُّٱ .94

119َ182َََّٱمم خم حم  جم هل مل خل َُّٱ .95

 سورة اًلنعام
27َ50َ َّٱ مش  هس مس هث مث هت مت َُّٱ .96
109َ65َ َّٱجغ مع جع مظ حط مض َُّٱ .97
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64َ89َ-63ََّٱ اك يق ىق  يف ىف يث ىث َُّٱ .98
96َ103َََّٱ ٰذ يي ىي   مي خي َُّٱ .99
162َ113َََّٱ مث هت مت خت حت َُّٱ .100

52َ130َََّٱ حك جك مق حق مف خف َُّٱ .101

161َ131َََّٱ يي ىي ني  مي زي ري ٰى َُّٱ .102

83َ147َََّٱ ين ىن من خن َُّٱ .103
139َ150ََٱّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى َُّٱ .104
40َ159َََّ ٰى  ين  َُّٱ .105
96َ103َََّٱ ٰذ يي ىي   مي خي َُّٱ .106
137َ177َََّٱحص مس خس حس  جس مخ َُّٱ .107

 سورة اًلعراف
127َ59َ َّٱ ام يل ىل مل يك ىك مك لك َُّٱ .108

44َ70َََّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي َُّٱ .109

137َ103َََّ جض  مص خص حص َُّٱ .110

143َ105َََّ جغ مع جع مظ  حط مض َُّٱ .111

10َ132َََّٱخت حت جت  هب مب َُّٱ .112
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